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Tämä tutkimus käsittelee vankilaa ja erityisesti suljettua vankilaa oppimisympäristönä ja van-
kilakoulua sekä sen oppilaita. Tutkimus on ammattikasvatukseen liittyvä ja osin kvantitatiivi-
nen ja osin kvalitatiivinen tutkimus. Siinä tarkastellaan vankiopiskelijan käsityksiä omasta
oppijuudestaan, vankiopiskelijan identiteettiä sekä sitä mikä edistää suljetussa vankilassa
opiskelevan opiskelumotivaatiota.

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä ovat motivaatioteoriat Fordin kaavasta, Weinerin
attribuutioteoriasta, Banduran sosiaaliskognitiiviseen teoriaan, Pintrichin malliin, joka lisää
hypoteettiset linkit oppimisen, motivaation ja itsesäätelyn välille. Näiden perusteella päädyt-
tiin Pintrichin mallin mukaiseen Ruohotien malliin, jolla selitetään oppimisen kognitiivisia,
affektiivisia ja konatiivisia rakenteita.

Oppimisen ja ammatillisen kasvun taustateorioina ovat Ruohotien laatima Garrisonin malliin
perustuva itseohjatun oppimisen dimensiot, Mezirowin kriittinen reflektio ja merkityspers-
pektiivi sekä Zimmermanin itsesäätely ja itseohjautuvuus oppimisessa.

Tutkimus kuuluu fenomenologis-hermeneuttisen paradigman piiriin ja lähestymistapa on nar-
ratiivinen. Tutkimusaineistona on kyselyt (N=14), haastattelut (N=4) ja käsitteiden määrittelyt
(N=14). Aineisto kerättiin kahdelta suljetussa vankilassa opiskelevalta ryhmältä. Kyselyssä
tarkasteltiin motivaatiota ja niiden perusteella tehtiin opiskelijamotivaatioprofiilit. Haastatel-
taviksi valittiin ne opiskelijat, joiden opiskelijaprofiilit poikkesivat eniten kaikkien opiskeli-
joiden opiskelijaprofiilien keskiarvosta. Haastatteluilla pyrittiin selittämään poikkeavia opis-
kelijamotivaatioprofiileja. Käsitteiden määrittelyillä haettiin opiskelijoiden minäkuvaa ja van-
kiopiskelijan identiteettiä.

Tutkimuksen tuloksena ovat vankiopiskelijoiden opiskelijamotivaatioprofiilit ja se millaisena
oppijana tutkimuksemme vankiopiskelija näkee itsensä ja millainen hänen opiskeluiden-
titeettinsä on.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tutkimuksessa mukana olleet vankiopiskelijat
eivät olleet oivaltaneet, millaisia he ovat oppijoina, vaan he ajattelivat sen olevan tärkeää,
millaisia muut heidän kuvittelevat olevan. Lisäksi voidaan todeta, että opiskeluilmapiirillä ja
opetustavalla kuin opettajallakin on iso merkitys vankien opiskelumotivaatiossa eikä ryhmän
merkitystäkään voi unohtaa.

Avainsanat: motivaatio, identiteetti, älykkyys, opiskelu, vankila
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1 JOHDANTO

Kannattaako vankeja kouluttaa? Eikö se ole yhteiskunnan varojen hukkaan heittämistä? Usein aja-

tellaan, että syrjäytynyt mikä syrjäytynyt, ei siinä oppimismahdollisuudet paljoa auta. Kuitenkin

hyvin hoidetun vankilainstituution tulisi kaikin keinoin välttää epäoikeudenmukaisuutta (Lahti

2004). Koska kaikki vangit vapautuvat ennemmin tai myöhemmin, vangeillakin on oikeus kehittää

itseään ja hankkia paremmat valmiudet yhteiskunnassa selviytymiseen vankeuden jälkeen. Mieles-

tämme heillä tulee olla mahdollisuus integroitua yhteiskuntaan ja toimia vapautumisensa jälkeen

yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä siinä kuin muillakin yhteiskunnan jäsenillä. (Lahti 2004, 1-

3.)

Tämä tutkimuksemme ja työmme vankilassa tuo naisnäkökulmaa suljetussa miesvankilassa työs-

kentelyyn. Joskus olemme opiskelijoillemme äitejä, siskoja tai tätejä. Toivomme, että tämä tutki-

muksemme valottaisi tätä miehistä suljettua oppimisympäristöä kaikille ammattikasvatuksesta kiin-

nostuneille.

Tämän pro gradu –tutkimuksen lähtökohtana on kiinnostuksemme vankilassa tapahtuvaan opetuk-

seen. Olemme työskennelleet useita vuosia eräässä eteläsuomalaisessa suljetussa vankilassa. Tun-

nemme myös hyvin vankilakoulutuksen eri muodot niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissakin.

Meillä on vankilassa tapahtuvassa koulutuksessa henkilökohtaisesti opetuskokemusta vain Opetus-

hallituksen opetussuunnitelman perusteita noudattavissa koulutusohjelmissa. Opetuskokemusta on

sekä tutkintotavoitteisesta että valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Koulu-

tuksen järjestäjänä tutkimusta tehtäessä on ollut valtakunnallinen toisen asteen oppilaitos.

Jotta vankilaopetuksen asema ja merkitys tulisi selkeämmin esiin, kerromme aluksi rikollisuudesta

ja vankilaympäristöstä sekä siitä mihin koulutus vankiloissa sijoittuu vankeinhoidon ja koulutuksen

kontekstissa.

Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää kahden oppilasryhmän oppimismotivaatiota ja käsityk-

siä identiteetistä, älykkyydestä ja oppimisesta. Tarkoituksena on myös selvittää oppilaiden oppimis-

innostuksen ja opintojen merkitystä opiskelijoiden tulevaisuuden suunnitteluun ja sitä kautta yhteis-

kuntaan integroitumiseen.
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Lähestymme tutkittavaa aihetta tarkastelemalla identiteettiä, persoonallisuutta ja älykkyyttä sekä

oppimista Ruohotien Pintrichin malliin perustuvan teorian avulla. Malli käsittelee motivaation, tah-

don ja oppimisen keskinäisiä suhteita sekä persoonallisuuden ja älykkyyden vaikutuksista niihin

(Ruohotie, 2000, 75-76).

Haluamme tällä tutkimuksella selvittää mitä tutkimuksessamme mukana olevat vangit ajattelevat

älykkyydestä, identiteetistä, motivaatiosta ja oppimisesta. Selitystä hakiessamme päädyimme seu-

raavaan kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mikä edistää suljetussa vankilassa opiskelevan opiske-

lumotivaatiota?, 2) Millaisena oppijana suljetussa vankilassa opiskeleva kokee itsensä? ja 3) Millai-

nen on suljetussa vankilassa opiskelevan opiskelijan identiteetti?

Tutkimuksen metodologinen viitekehys perustuu fenomenografiseen tutkimukseen. Tutkimuksessa

on mukana 14 vankia, jotka olivat kahdessa eri opiskeluryhmässä syksyllä 2005. Toinen ryhmistä

oli tutkintotavoitteinen toisen asteen näyttötutkintoon valmistava koulutus ja toinen näyttötutkinnon

osatutkintoon valmistava koulutus. Molemmissa ryhmissä oli seitsemän opiskelijaa. Päädyimme

tutkimaan oppilaita yhtenä ryhmänä.

Teimme tutkimuksessamme opiskelijoille profiilit Pintrichin kehittämään ja Ruohotien soveltaman

MSLQ -motivaatiomittariin perustuen. Tämän lisäksi pyysimme opiskelijoilta käsitteen määrittelyjä

motivaatiosta, identiteetistä, älykkyydestä, oppimisesta ja aiheesta minä oppijana. Lisäksi tutus-

tuimme oppilaiden oppimispäiväkirjoihin ja haastattelimme neljää opiskelijaa. Tutkimuksessa

olemme analysoineet oppilaiden käsitemääritelmiä ja tarinoita. Lähestymistapamme aiheeseen on

narratiivinen. Narratiivisuus kohdistaa Heikkisen (2001) mukaan huomion kertomuksiin tiedon vä-

littäjänä, toisaalta kertomukset voivat olla tutkimuksen materiaalina, toisaalta tutkimus voidaan

ymmärtää kertomuksen tuottamiseksi. Narratiivisuus pohjautuu sanana latinan verbiin narrare, joka

tarkoittaa kertomista, ja substantiiviin narratio, joka tarkoittaa kertomusta. (Heikkinen 2001, 116.)

Tässä tutkimusraportissa käytämme oppilaiden käsitemääritelmistä niiden väljänä synonyyminä

myös sanaa tarina, siinä määrin opiskelijoiden tekstit olivat mielestämme tarinallisia ja muistuttivat

jopa pieniä kertomuksia. Tekstiä analysoidessamme pyrimme ymmärtämään opiskelijoiden toimin-

taa ja asioiden käsittelytapaa. Käytämme tutkimuksessamme myös diskurssianalyysia ja vuoro-

vaikutusta opiskelijan ja opettajan välillä. Käyttämämme narratiivinen lähestymistapa kuuluu feno-

menologis-hermeneuttisen paradigman piiriin.
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Rikosseuraamusvirastosta saamamme tutkimuslupa edellyttää, että kukaan vangeista ei ole tunni-

stettavissa: Tästä syystä vaihdoimme kaikkien vankien nimet tunnistamisen estämiseksi. Nimet on

valittu niin, että ne eivät mitenkään muistuta tai eivät anna minkäänlaista mielikuvaa opiskelijan

henkilöllisyydestä. Jätimme sekä tutkimuslupa-anomuksen että tutkimusluvan pois liitteistä, koska

ne olisivat yksilöineet sekä vankilan että vangit. Koska viitekehyksen eheys edellyttää paitsi pereh-

tymistä vankilaympäristöön myös vankeinhoitoon, olemme lyhyesti kuvanneet niitä kuin myös

opiskelumahdollisuuksia vankilaympäristössä.
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2 RIKOLLISUUS JA OPISKELU

Mielestämme rikollisuudella ei ole yhtä yksittäistä selittäjää. Usein rikollisuutta selitetään huono-

osaisuudella tai syrjäytymisellä. Rikoksien virallinen oikeudellinen seuraamus on niistä langetettava

rangaistus. Rikoksia ovat vain ne teot, jotka on laissa säädetty rangaistavaksi. Rikosprosessi muo-

dostuu neljästä vaiheesta; esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti tuomioistuimessa ja rangais-

tuksen täytäntöönpano. Sen toteuttamisesta vastaavat täytäntöönpanoviranomaiset, joita ovat muun

muassa vankeinhoitolaitos ja kriminaalihuoltolaitos (Jokela, 2000,15; Rikosprosessin kulku, 2005).

Tutkimusympäristömme on suljettu vankila ja siellä oleva vankilakoulu. Sen toimintaa säätelevät

paitsi Opetushallituksen määräykset myös kriminaalipolitiikka ja Rikosseuraamusvirasto. Rikosseu-

raamusvirasto (kuva 1) kuuluu oikeusministeriön alaiseen kriminaalipoliittiseen osastoon. Rikos-

seuraamusvirasto hallinnoi vankeinhoitolaitosta, jonka alisuuteen vankilat kuuluvat. Vankilaope-

tusta järjestetään vankilakouluissa, jotka sijaitsevat vankiloissa. Avolaitoksiin sijoitetut vangit voi-

vat myös käydä vankilan ulkopuolisissa kouluissa opiskelemassa.

2.1 Kriminaalipolitiikka ja rikollisuus

Kriminaalipolitiikka kattaa yhteiskunnan toimet rikollisuuden vastustamiseksi, rikosvastuun toteut-

tamiseksi sekä rikollisuudesta aiheutuvien vahinkojen ja kustannusten vähentämiseksi. Yksi krimi-

naalipolitiikan keskeisistä välineistä on rikoslainsäädäntö. Oikeusministeriö (kuva 1) vastaa rikos-

lain ja seuraamusten täytäntöönpanolainsäädännön valmistelusta. Ministeriön hallinnonalaan kuulu-

vat syyttäjät ja tuomioistuimet. Vankeinhoitolaitos ja kriminaalihuolto huolehtivat muiden tehtävi-

ensä ohella rikoslainsäädännön soveltamisesta. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen

on sisäministeriön alaisen poliisin tehtävä. Oikeusministeriön tehtävänä on yhteistyössä sisäasiain-

ministeriön kanssa huolehtia poliisin keskeisen työvälineen, esitutkinta- ja pakkokeinolainsää-

dännön valmistelusta. (Oikeusministeriö.)
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Kuva 1.Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto (www.om.fi)

Legaalisen rikoskäsityksen mukaan rikoksia ovat teot, joista laissa on säädetty rangaistus. Suomen

laissa rikos on oikeudenvastainen, syyksiluettava teko. Oikeudelliset sanktiot saattavat seurata vain

inhimillisestä käyttäytymisestä. Niiden kautta pyritään vaikuttamaan inhimillisen käytöksen kautta

yksilön tahdonmuodostukseen. Suomen laki noudattaa tekorikosoikeuden periaatetta. Rangaistus on

siten suhteessa rikokseksi määriteltyyn tekoon eikä rangaistusta määrättäessä voida käyttää rikok-

sentekijään kohdistuvaa tarveharkintaa. Laki noudattaa myös asteittain ankarammaksi käyvän ran-

gaistuksen periaatetta. Nuorisovanki suorittaa siten vankilassa saamastaan ehdottomasta vankeus-

tuomiosta kolmanneksen, ensikertalainen vankeusvanki puolet ja vankeinhoidollisesti rikoksen-

http://www.om.fi
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uusijaksi luettava henkilö kaksi kolmannesta. Pakkolaitosvanki suorittaa koko tuomionsa vankilassa

ja sen jälkeen vankilaoikeus arvioi hänen tilannettaan kuukauden välein. (Heinonen, 1998, 15)

Vankiluku Suomen vankiloissa oli (16.10.2005) tilastoinnin mukaan 4014 vankia. Vankipaikkoja

oli 3480. Vankilukuun nähden henkilökuntaa on liian vähän. Vuonna 2005 henkilökunnan määrä oli

mitoitettu noin 3200 vangin mukaan. Merkittävä muutos on tapahtunut rangaistusvankien päärikok-

sissa, yhä useampi vanki tuomitaan väkivalta- ja huumerikoksista. Vuonna 1987 lähes puolella van-

geista oli takanaan omaisuusrikos, väkivaltarikosten osuus oli 20 % ja liikennejuopumusten 21 %.

Vuoden 2005 omaisuusrikosten osuus on 29,8 %, väkivaltarikollisuuden 36,8 %, liikenne-

juopumusten 11,9 % ja huumerikosten 16,7 %. (Oikeusministeriö.)

Elämän hallinnalla on vangeille keskeinen merkitys kaikilla elämän alueilla. Kun ihmisellä on yksi

tai useampia positiivisia kokemuksia oman elämänsä hallinnassa, yksilö oppii hallitsemaan omaa

elämäänsä tiedostamalla omien vaikutusmahdollisuuksiensa rajat. Sisäinen elämän hallintakyky on

elämän onnelliseksi ja tyydyttäväksi kokemisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Sosiaalisten ongel-

mien ja hylätyksitulemisen kokemusten seurauksena vangit ovat usein joutuneet itsenäistymään

aikaisin. Tämä on saattanut tuoda muita pakkoja ja asetettuja rajoja ja rangaistuksia alun perin tuki-

toimiksi tarkoitettujen asioiden sijaan. Siitä syystä tässä ja nyt –asenne on monelle ollut tutumpi

vaihtoehto kuin tulevaisuuden suunnittelu. Pettymykset koulussa tai työssä ovat voineet alentaa

elämänhallinnan tunnetta. Lisäksi päihteiden käyttö on luonut oman noidankehänsä, jossa elämän-

hallintakyky on entisestään vähentynyt. Usein tulee myös taloudellisia ongelmia ja ne saattavat joh-

taa rikoksiin etenkin silloin kun henkilö on riippuvainen huumausaineista. Alkoholi ja väki-

valtarikokset liittyvät useammin yhteen kuin huumeet ja väkivalta. Vankeusrangaistuksen vaikutus

elämänhallinnan tuottamiseen perustuu siihen, että se vaikuttaa kaikilla elämän alueilla. (Heinonen,

1998, 111-113).

Vankilaan joutuminen merkitsee Kyngäksen (2000) mukaan ihmiselle aina täydellistä elämän-

muutosta tulipa hän millaisesta elinympäristöstä tai elämäntavasta tahansa. Vankeuskokemuksen

määrä ja vankilaan joutumista edeltänyt elämäntapa vaikuttavat vankeuden kokemiseen. Ensikerta-

laiselle vankilaan tulo on täydellisen hämmennyksen ja epävarmuuden paikka eikä se vastaa yleensä

mitään tuttua entisestä kokemusmaailmasta. Rangaistus toimii Kyngäksen (2002) mukaan ikään

kuin ihmisen elämän vedenjakaja. Vankilaan joutuva menettää usein asuntonsa ja työsuhteensa,

menettää mahdollisen opiskelupaikkansa, monet sosiaaliset suhteet katkeavat, ystäväpiiri pienenee

ja päihdeongelma saattaa pahentua. Vankeus luo ihmiseen leimansa, jonka kanssa vanki joutuu
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elämään vapauduttuaankin. Vaikka elämäntilanne ei vankeuden aikana muuttuisi, elämä muuttuu.

Kyngäksen (2002) mukaan ei kokemusta voi pyyhkiä halutessaankaan pois. Hänen mukaansa opis-

kelu parantaa kuitenkin yhteiskuntaan kiinnittymistä ja myöhemmin selviytymistä. (Kyngäs, 2000,

103-104.; Kyngäs 2002, 151–152.)

2.2 Rikosseuraamusvirasto ja vankeinhoitolaitos

Oikeusministeriöön kuuluu kolme osastoa: oikeushallinto-osasto, lainvalmisteluosasto ja krimi-

naalipoliittinen osasto. Kriminaalipoliittisen osaston alainen Rikosseuraamusvirasto on keskusviras-

to, joka vastaa yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanon johtamisesta ja

kehittämisestä. Kriminaalipoliittisen osaston tehtäväkenttään kuuluvat mm. yleinen kriminaali-

politiikka, rikoksentorjunta ja rangaistusten täytäntöönpanon strateginen ohjaus. (Rikosseu-

raamusvirasto.)

Rikosseuraamusviraston päällikkönä on vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja. Rikosseuraamusviraston

alaisuudessa on vankeinhoitolaitos, kriminaalihuoltolaitos ja yhteiset tukipalvelut. Yhteisiin tuki-

palveluihin kuuluu vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanotehtävät sekä

yhteiset hallintotehtävät. (Rikosseuraamusvirasto.)

Rikosseuraamusviraston alaisen kriminaalihuoltolaitoksen toiminta perustuu lakiin (135/2001) ja

asetukseen (275/2001) rangaistusten täytäntöönpanosta. Vankeinhoitolaitoksen ja kriminaalihuolto-

laitoksen tavoitteena on huolehtia osaltaan yhteiskunnan turvallisuudesta pitämällä yllä laillista ja

turvallista seuraamusten täytäntöönpanojärjestelmää sekä myötävaikuttaa uusintarikollisuuden vä-

hentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Tavoitteen saavutta-

miseksi täytäntöönpano toteutetaan siten, että se on turvallista niin yhteiskunnalle, tuomituille kuin

henkilökunnallekin. Tuomitun mahdollisuutta selviytyä yhteiskunnassa ja ylläpitää terveyttään ja

hyvinvointiaan tuetaan ja siten tuomitun valmiudet omaksua rikokseton elämä paranevat. (Rikos-

seuraamusvirasto.)

Yhdyskuntaseuraamuksia ovat: ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta, nuorisorangaistus, eh-

donalaisesti vapautuneiden valvonta ja yhdyskuntapalvelu. Vuonna 2004 yhdyskuntaseuraamus-
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asiakkaiden päivittäinen keskimäärä Kriminaalihuollon mukaan oli noin 4600 henkilöä ja van-

kiloissa keskimääräinen päivittäin vankiluku oli lähes 3600 henkilöä. (Rikosseuraamusvirasto.)

Vankeinhoitolaitokselle kuuluvat vankeinhoidon valtakunnalliset tehtävät sekä vankilat ja vankila-

sairaalat. Vankeinhoitolaitos panee täytäntöön tuomioistuinten tuomitsevat vankeusrangaistukset

sekä oikeudenkäynteihin liittyvät vangitsemiset ja säilöönotot. Vankeinhoitolaitokseen kuuluu

kaikkiaan yli 30 eri puolilla Suomea sijaitsevaa vankilaa, 16 suljettua laitosta, 19 avolaitosta ja 2

sairaalayksikköä. (Vankeinhoitolaitos.)

2.3 Vankilakoulutus Suomessa

Vangeilla on velvollisuus tehdä varsinaisena työaikana työtä tai osallistua koulutukseen taikka

muuhun rangaistuslaitoksen järjestämään tai hyväksymään toimintaan. Toimintojen tarkoituksena

on edistää vangin mahdollisuuksia tulla toimeen yhteiskunnassa vapautumisen jälkeen. Vangeista

vajaa 2/3 osallistuu päivittäin työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan. (Vankeinhoitolaitos.)

Vankiloissa järjestetään koulutusta yhteistoiminnassa ulkopuolisten oppilaitosten kanssa. Tavoit-

teena on ylläpitää ja kehittää vankien ammattitaitoa tai muuten edistää heidän mahdollisuuksiaan

tulla toimeen yhteiskunnassa. Vangeista noin 10 % opiskelee päivittäin. Vuonna 2004 yhteensä

1665 vankia opiskeli ja suoritti seuraavia opintoja: 5 % alkeisopintoja, 24 % perusopetuksen oppi-

määriä, 8 % lukio-opintoja, 9 % ohjaavaa tai valmentavaa koulutusta, 50 % ammatillisia opintoja, 1

% korkeakouluopintoja ja 3 % muita opintoja. (Vankeinhoitolaitos.)

Opiskelutarpeita ja opetustarjontaa on monenlaista. Ohjaavan ja valmentavan koulutuksen osuus

koulutustarjonnasta on viime vuosina lisääntynyt samalla kun ammatillinen koulutus on hieman

vähentynyt. Muutos liittyy opiskeluvalmiuksien heikkenemiseen, joka voi johtua esimerkiksi lisään-

tyneistä päihdeongelmista. Useilla vangeilla on melko heikko opintotausta ja monella on jäänyt

peruskoulu kesken. On myös vankeja, jotka tarvitsevat myös korkea-asteen koulutusta. (Vankein-

hoitolaitos.)

Vuonna 2004 koulutukseen pääsi 69 % hakijoista ja heistä lähes 80 % suoritti koulutuksen loppuun.

Perusopetuksen päättötodistuksen suoritti 26 vankia ja ylioppilastutkinnon suoritti 7 vankia. Val-
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mentavaan ja kuntouttavaan opetukseen osallistui 157 vankia, rakennusalan koulutukseen 141 van-

kia, tietotekniikkakoulutukseen 290, kone- ja metallialan koulutukseen 87, auto- ja kuljetusalan

koulutukseen 65, käsi- ja taideteollisuusalan koulutukseen 120, kaupan ja hallinnon alan koulu-

tukseen 20, maatila-, metsä- ja puutarhatalousopintoihin 59, matkailu- ravitsemis- ja talousalan

opintoihin 13, puualan opintoihin 15, kauneudenhoitoalan opintoihin 16, sähköalan opintoihin 23,

hieroja/kuntosaliohjaajan koulutukseen 20 ja LVI-alan koulutukseen 28 vankia. Muuhun kuin edellä

lueteltuun koulutukseen osallistui 11 vankia. (Vankeinhoitolaitos.)

Vankiloissa on myös oppisopimuskoulutusta. Vuonna 2004 oppisopimuskoulutusta oli 15 vanki-

lassa ja 14 eri työalalla. Oppisopimuskoulutukseen osallistui vuonna 2004 yhteensä 87 vankia. Toi-

sen asteen ammatillisen tutkinnon suoritti 40 vankia, joista 17 suoritti sen oppisopimuskoulu-

tuksessa. (Vankeinhoitolaitos.))

Vuonna 2004 vankilan ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen osallistui 170 vankia. Heistä suurin osa

opiskeli ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Opintoluvan

sain 87 % sitä hakeneista. Myönnetyistä opintoluvista peruutettiin 7 % lupaehtojen rikkomisen

vuoksi. (Vankeinhoitolaitos.)

Lisäksi kuudessa vankilassa järjestetään romaaneille luku-, kirjoitus- ja matematiikan perustaitoihin

tähtäävää opetusta, johon liittyy myös romaanikulttuuriin perehdyttävää opetusta. Muutamissa van-

kiloissa järjestetään ulkomaalaisille vangeille suomen kielen opetusta. Vankiloissa järjestetään

myös työtoimintaa. Työssä käy päivittäin noin puolet vangeista. Vankien työkyky ja –taidot ovat

viime vuosina heikentyneet ja siitä syystä kuntouttavaa ja valmentavaa työtä on lisätty. Vangeilla on

tietyin edellytyksin mahdollisuus käydä työssä vankilan ulkopuolella ja sen lisäksi vanki voi tehdä

vankilassa työtä omaan lukuunsa. (Vankeinhoitolaitos.)

2.4 Aiempia tutkimuksia vankilakoulutuksesta

Yhteiskuntaan integroitumisen helpottaminen puhuttaa vankilaopetuksen piirissä työskenteleviä,

asiaa tutkitaan ja kokeillaan eri maissa. Ohjausta ja vankilatoimintoja pyritään kehittämään ja siksi

vankiloissa toteutetaan erilaisia hankkeita ja raportoidaan niistä. (EPEA) Tieteellisiä tutkimuksia
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vankilassa tapahtuvasta koulutuksessa ei juurikaan ole. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen opin-

näytetöitä on lukuisia.

Lahti (2004) on tehnyt kasvatustieteen pro gradu –tutkielman Turun yliopiston kasvatustieteen lai-

tokselle keväällä 2004. ”Opintiellä vankilassa. Vankien strategiat selviytyä vankeusajasta. Näkö-

kulmia marginalisaatioon ja vankeinhoitoon.” -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä on

poikkeava käyttäytyminen ja mitä tarkoitetaan marginalisaatiolla ja miten ilmiö tapahtuu. Pyritään

myös tuomaan esille vankilainstituution syntyyn ja muotoutumiseen eri vaiheissa vaikuttaneita teki-

jöitä, sekä vankilan tarkoituksia yksilölle ja yhteiskunnalle. Tutkimuksen empiirinen osa kartoittaa

vankeusajan vaikutuksia vankeihin ja selvittää, mitä keinoja vangilla on pärjätä laitosympäristössä.

Keskiössä tutkimuksessa on vankilaopetus ja siihen osallistuminen. Tutkimuksen metodologinen

viitekehys on fenomenografinen ja siihen on haastateltu yhtätoista vankilassa joskus tuomionsa ai-

kana opiskellutta vankia. (Lahti 2004, 1-3.)

Rikosseuraamusviraston erityisasiantuntija Karsikas (2005) on tehnyt lisensiaatintutkimuksen päih-

deongelmaisten vankien voimaantumisesta. "Selvinpäin olosta tulee hyvä fiilis. Päihdeongelmaisten

vankien voimaantuminen" –tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää erityisesti päihdeongelmaisten

vankien kuntoutumista ja sen edellytyksiä yksilö- ja yhteisötasolla sekä yhteiskunnallisena kysy-

myksenä käyttäen teoreettisena avainkäsitteenä voimaantumista (empowerment). Voimaantuminen

antaa mahdollisuuden arvioida yksilöiden muutosprosessia ja vankeinhoidon mahdollisuuksia vai-

kuttaa päihde- ja rikoskierteestä irtautumiseen. Tutkimus kattaa ulkopuoliseen kuntoutuslaitokseen,

Silta-valmennusyhdistykseen, sijoitettujen vankien kuntoutusprosessin alkaen vankilasta heidän

vapautumisvaiheeseensa saakka. Tutkimus on kvalitatiivinen ja sen primääriaineisto koostuu 13

Silta-valmennusyhdistykseen rangaistuksen aikana sijoitetun vangin teemahaastattelusta ja sekun-

dääriaineisto kuuden yhdistyksen työntekijän haastattelusta sekä asiakirjatiedoista (Karsikas 2005,

11-14.)
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3. YHTEISKUNTAAN INTEGRAATIO

Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat ihmiset, keskinäinen kanssakäyminen, tuttavuussuhteet, yksilön

vaikutusmahdollisuudet ympäristöönsä, ihmisten arvostukset sekä normit. Psyykkinen ympäristö

koostuu tiedosta, joka välittyy fyysisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Siihen liittyvät myös tunteen

omaisesti koettavat seikat kuten pelot, viihtyminen ja turvallisuus. Fyysinen, sosiaalinen ja psyyk-

kinen ympäristö ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Fyysinen ympäristö luo puitteet ja

välineet elämälle ja toiminnalle. Olennaista ovat toiset ihmiset, ryhmät, yhteisöt, yhteiskunnat ja

niiden välinen vuorovaikutus eli sosiaalinen ympäristö. (Ikonen 1999a, 417.)

Opetusympäristöt ovat tärkeitä sosiaalisia ympäristöjä, joissa oppilaat ovat kanssakäymisissä sekä

opettajiensa että oppilastovereidensa kanssa. Sosiaalisessa opetusympäristössä vuorovaikutus voi

olla joillekin erittäin vaikeaa. Opetusympäristössä tulisikin korostaa osallistumisen ja vuorovaiku-

tuksen laatua etenkin niiden oppilaiden tapauksessa, joilla on lisävammoja. Opetusympäristö tuli-

sikin muokata sellaiseksi, että se mahdollistaa tehokkaan osallistumisen eri toimintoihin. (Ikonen

1999a, 417-419.)

Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ihmiset pyrkivät sopimaan pelisäännöistä, tavoitteista ja päämää-

ristä ja tavallisessa yhteisöelämässä ihmisten oletetaan noudattavan näitä käyttäytymissääntöjä ja

normeja. Oletetaan, että ihmiset omaksuvat tämän kulttuurisen normiston sosiaalistumisprosessissa.

Elämän risteyskohdissa ja normituksiin törmäilyissä määrittyy Ulvisen mukaan yksilön yhteiskun-

nallinen ja sosiaalinen kasvu. Risteyskohdat ja törmäykset ovat yksilöllisiä, ja ongelmiin ajautumi-

sen herkkyys vaihtelee. Omien kasvumahdollisuuksiensa tiedostaminen saattaa kuitenkin auttaa, jos

yhteiskunnan ja ”normaalikansalaisten” yhteisön muurit sulkeutuvat ja jättävät yksilön ulkopuolelle.

(Ulvinen 1996, 44.)

Euroopan neuvoston perustamisasiakirjan artiklan 15b ehtojen mukaisesti ministerikomitea suosi-

tuksen mukaan (suositus R(89)12) vankien sosiaalisen kasvatuksen tulee sisältää elementtejä, joiden

avulla vanki voi oppia arkielämän taitoja, jotka helpottavat hänen paluutaan yhteiskuntaan. (EPEA.)

Grönholmin mukaan rangaistusten täytäntöönpanon tavoite onkin yleisesti vangin yhteiskuntaan

sijoittuminen ja sen edistäminen. Rangaistusajan suunnitelman on tähdättävä vangin vapautumiseen
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ja vapautumiseen valmentamiseen. Mitä pitempi on rangaistusaika, sitä tärkeämpää on, että vangin

sosiaaliset siteen säilyvät. (Grönholm 2002, 155–162.)

3.1 Syrjäytyminen

Syrjäytyminen voi merkitä montaa asiaa. Se voi olla syrjäytymistä työstä, koulutuksesta, toveripii-

ristä tai tietoverkosta. Syrjäytymiskäsitettä on sovellettu laaja-alaisesti 1980-luvun puolivälistä si-

ten, että ainoastaan keski-ikäiset, ammattitaitoiset, perheelliset ja terveet miehet jäävät ilman syrjäy-

tymisen leimaa. Syrjäytymiskäsite on kokenut inflaation. Se onkin sekoittunut moniin muihin lähi-

käsitteisiin, kuten esimerkiksi marginalisaatioon, alaluokkaistumiseen, köyhyyteen ja huono-

osaisuuteen. Kun syrjäytymisestä puhutaan yksilötasolla tarkoitetaan silloin huono-osaistumisen

prosessia ja marginalisaatio on puolestaan valtavirran ulkopuolella olemista, johon ei välttämättä

liity huono-osaisuutta. Syrjäytymiskäsitteestä on tullut keskeinen osa nuorisotyön ja –tutkimuksen

diskurssia. Pidetään selvänä, että on olemassa syrjäytymisvaarassa olevia ja jo syrjäytyneitä nuoria.

Heitä oletetaan olevan paljon. (Järvinen & Jahnukainen, 2001, 125-126.)

Järvelän (2002) mukaan syrjäytyminen on marginaaliseen asemaan ajautumista, se on kokonaisval-

tainen ja kasautuva yksilöllinen prosessi. Ihmisen ajattelu ja toiminta, elämäntapa ja –hallinta muut-

tuvat vähitellen, ja muutosten ohessa ihminen syrjäytyy yhteiskunnan palveluista ja normaaleista

toiminnoista. Järvelän mukaan syrjäytyminen on yhteiskunnan ja yksilön välisten siteiden heikkout-

ta. (Järvelä 2002, 274–275.)

Järvelän (2002) mukaan  lainrikkojien urakehityksen taustalla vaikuttaa syrjäytymisprosessi, jossa

yleensä on joku elämän muutostilanne tai olosuhdetekijä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi paikka-

kunnalta muutto lapsuudessa tai nuoruudessa, tai läheisissä ihmissuhteissa tapahtuneet muutokset.

Muutostilanteiden tai olosuhteiden aiheuttamien pulmien pitkittyessä ovat myös ongelmat alkaneet

kasautua. Jos ratkaisuja elämän ongelmiin ei löydy, ihminen menettää vähitellen uskonsa siihen,

että voisi ohjata oman elämänsä kulkua. Tavoitteita voi olla vaikea asettaa, voi olla vaikea sitoutua

mihinkään, ihminen tuntee itsensä riittämättömäksi. Kun menettää kykynsä hallita elämäänsä, jou-

tuu helpommin ristiriitoihin lähiyhteisöissään, kotona, koulussa, työpaikalla ja jopa yhteiskunnassa.

(Järvelä 2002, 274–275.)
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Olipa syrjäytymiskeskustelun lähtökohta mikä tahansa, syrjäytyminen hahmotetaan negatiivisena ja

ei-toivottuna ilmiönä. Syrjäytymiskeskustelun ytimessä on usein köyhyys ja siihen johtavat tekijät.

Kun ongelmaa pidetään tulonjakoon liittyvänä, ajatellaan, että tulonsiirroilla ja muilla tulonjakoa

tasaavilla toimenpiteillä olisi keskeinen rooli syrjäytymisen ehkäisyssä. Kun syrjäytyneet määritel-

lään hallinnollisin kriteerein eli sosiaalihuollon asiakkuuden kautta, on kyseessä vaikeuksissa elävät

ihmisryhmät kuten pitkäaikaistyöttömät ja alkoholistit. Tällöin etsitään syrjäytymiseen liittyviä teki-

jöitä ihmisten omasta toiminnasta ja heidän kulttuuri- ja elinympäristöstään. (Järvinen & Jahnukai-

nen 2001, 126-127.)

Kun puhutaan syrjäytymisestä yksilötasolla, on kyseessä sosiaaliset ongelmat ja niiden kasaan-

tuminen yksittäiselle ihmiselle, joka voi olla moniongelmainen tai huono-osainen. Syrjäytyminen

ilmenee silloin eri ulottuvuuksilla, kuten syrjäytymisenä tuotannosta (palkkatyö), sosiaalisista suh-

teista (työyhteisö, perhe ja ystävät) ja vallasta (politiikka). Kyseessä on silloin ulkoisten rajoitusten

aiheuttama yksilöllisten toimintamahdollisuuksien kaventuminen ja sen seurauksena yksilöä ja yh-

teiskuntaa yhdistävien siteiden heikkeneminen. Suurimmassa vaarassa syrjäytymiseen ovat ne, joil-

la ei ole työtä, koulutusta, perhettä eikä rahaa kulutukseen. (Järvinen & Jahnukainen 2001, 129.)

Syrjäytymisen prosessimalli on Jyrkämän, Takalan ja Jahnukaisen kehittämä yksilön syrjäytymis-

kehitystä kuvaava malli. Sen lähtökohtana on elämänkaarellisuus. Malli on hierarkkinen ja syrjäyty-

minen nähdään huono-osaisuuden syvenevänä jatkumona. Tässä mallissa kotitausta ja varhaislap-

suuden elinolot määrittävät pitkälle sitä, miten lapset sopeutuvat kouluympäristöön, miten he me-

nestyvät opinnoissaan ja minkälaisille koulutusurille he suuntautuvat. Lapsen on sitä vaikeampi

sopeutua koulun oppilaalle asettamiin normaalisuuden vaatimuksen mitä etäämpänä kodin kulttuuri,

arvostukset ja kielenkäyttötavat ovat koulun kirjallis-akateemisesta kulttuurista. Peruskoulussa epä-

onnistuminen on yhteydessä ammattikoulutuksesta karsiutumiseen ja taas johtaa suurella todennä-

köisyydellä heikkoon ja epävarmaan työmarkkina-asemaan. Työttömyys merkitsee yksilötasolla

taloudellisia ongelmia ja aiheuttaa pitkittyessään riippuvuutta hyvinvointivaltiosta. Pitkäaikaistyöt-

tömyyden on usein katsottu johtavan päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. Syrjäytymiseen liittyvät

erilaiset elämänhallinnan ongelmat ja usein myös erilaiset riippuvuudet ja sairaudet. Rikollisuuden

kanssa yhdessä ne saattavat johtaa yhteiskunnan taholta tulevaan institutionaaliseen uloslyöntiin

kuten vankilaan tai muuhun totaalihoitolaitossijoitukseen joutumiseen. Syrjäytymisen prosessimal-

lin mukaisen elämänkulun voidaan todeta toteutuvan todennäköisemmin niiden yksilöiden kohdalla,

joiden elämässä on niukasti suojaavia tekijöitä tai jotka eivät osaa tai voi hyödyntää näitä resursseja.
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Syrjäytymisvaarassa olevien leimaaminen aikaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäisyn nimessä toteu-

tettuna toimia itseään toteuttavana ennusteena. (Järvinen & Jahnukainen 2001, 135-137.)

Helneen, Hännisen ja Karjalaisen (2004) mukaan on syrjäytymiselle oltava myös vastakohta, jota-

kin, mistä olla syrjäytynyt. He kysyvät, mikä on se kokonaisuus, johon syrjäytyneet voitaisiin liit-

tää, kun puhutaan syrjäytymisen torjumisesta. Siinä luvataan palata, liittyä johonkin. Mihin? Hel-

neen, Hännisen ja Karjalaisen mukaan Alain Touraine on kirjoittanut, että on etäännyttävä ajatuk-

sesta Homo Socialis. Yhteiskunnan tapainen käsite olisi siis kyseenalaistettava. Kuka määrittelee

syrjäytyneisyyden? Sekö, joka syrjäyttää? (Helne, Hänninen & Karjalainen 2004, 7-9).

3.2 Marginalisaatio

Marginalisaatio ja syrjäytyminen eroavat toisistaan monin tavoin. Marginalisaatio voi olla eri elä-

mänalueisiin ja kulttuuriseen kontekstiin liittyvän keskusten ja periferian suhde. Ulkopuolisuus eli

marginaalissa oleminen, ei sinällään viittaa huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen vaan se on kon-

tekstuaalinen mahdollisuus. Syrjäytymiseen liittyy paitsi koettua, myös objektiivisesti havaittavissa

olevaa huono-osaisuutta ja se paikantuu ilmiönä yhteiskunnan alimpiin sosiaalisiin kerrostumiin.

Yksilöä ja yhteiskuntaa yhdistävät siteet ovat joko täysin katkenneet tai ainakin pahasti vaurioitu-

neet. Marginalisaatioon ei välttämättä liity ulkoisesti havaittavissa olevaa huono-osaisuutta ja mar-

ginalisaatiota voi esiintyä yhteiskunnan eri kerroksissa kaikilla toimijatasoilla. Sen lisäksi yksilö voi

olla samanaikaisesti marginaalissa jollakin sosiaalisen elämän alueella, mutta silti keskustassa, val-

tavirrassa, jollakin toisella. Esimerkiksi sama henkilö voi osallistua aktiivisesti jonkin marginaali-

sen ryhmän toimintaan ja samanaikaisesti kuitenkin toimia valtakulttuurin odotusten ja normien

mukaisesti. Syrjäytyminen on siis yksilön elämässä negatiivista ja totaalista sekä usein staattinen

elämäntilanne. Marginaalisuus voi liittyä ainoastaan jollain elämänalueella toimimiseen ja se voi

olla myös yksilön tietoinen valinta. Marginaalisuus voi olla väliaikaista, eikä valtavirran ulkopuoli-

suus tietyllä elämänalueella määritä yksilön yhteiskunnallista ja sosiaalista asemaan samalla tavalla

kokonaisvaltaisesti kuin syrjäytyneisyys. (Järvinen & Jahnukainen 2001, 141-145.)

Tikan (2004) mukaan Bennet jakaa marginaalisuuden tunteen kahteen potentiaaliseen reaktioon:

koteloituneeseen ja konstruktiiviseen marginaalisuuteen. Koteloitunut marginaalinen henkilö on

kykenemätön rakentamaan yhtenäistä identiteettiä sillä hän on vastakkaisten arvojen välissä eikä
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tiedä mille olla uskollinen. Koteloitunut marginaalinen on altis vieraantumisen tunteelle. Konstruk-

tiivinen marginaalinen henkilö kykenee rakentamaan oman identiteettinsä koska hän osaa yhdistää

erilaiset kulttuuriset arvomaailmat. Hän ymmärtää olevansa itse vastuussa arvojensa valinnasta ja

rakentamisesta. Hänen vertaisryhmänsä muodostuu samankaltaisista marginaaleista, joiden kanssa

hänellä on jotain yhteistä. Konstruktiivinen marginaalinen henkilö pärjää maailmassa eikä tunne

oloaan vieraantuneeksi. (Tikka 2004, 158-159.)

Olisivatko vankilassa opiskelevat tällaisia konstruktiivisen marginaalisuuden edustajia? Ymmärtä-

vätkö he olevansa itse vastuussa arvojensa valinnasta ja rakentamisesta vai tuntevatko he ehkä ole-

vansa koteloituneita marginaalisuudessaan? Millainen on opiskelevan vangin identiteetti ja opiskeli-

jaminäkuva?

Suutarin (2001) mukaan marginaalissakin on yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia verkostoja, jotka ovat

merkityksellisiä ihmisen elämässä. Verkostoissa rakentuvaa luottamusta voidaan pitää yhtenä mar-

ginaalissa selviytymisen resurssina. Marginaalissa olevien elämässä on luottamuksen olemus kui-

tenkin ristiriitainen. Toisaalta luottamus on yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen ja yksityisyyden,

toisaalta autonomian ja riippuvuuden välisellä ulottuvuudella, siinä on kysymys yhteiskunnallisesta

kiinnittymisestä. Yhteenkuulumisen tarve ja yksityisyyden tarve yhdessä luovat tilan, jossa ihminen

voi olla oma itsensä ja tehdä sitä, mitä itse arvostaa. Oikeudet ja velvollisuudet sekä yksilön ja yh-

teisön tarpeet ja toiveet on saatava tasapainoon ja vuorovaikutukseen keskenään, jotta luottamus

voisi rakentua. Henkilökohtaiset sosiaaliset verkostot ovat keskeisiä ja tärkeitä. Marginaalissa voi

silti olla yksilöllinen ja erilainen. Marginaalista voi kallistua suuntaan tai toiseen, yhteiskuntaan

sisälle tai ulkopuolelle. (Suutari 2001, 155–158.)

Laineen (2002) mukaan ajatellaan usein, että vankiloiden alakulttuurit ja vankien yhteisöt normei-

neen johtuisivat vain rikollisuudesta ja yksilöiden poikkeavuudesta. Hänen mukaansa kokemus kui-

tenkin kertoo, että vankien yhteisö, sen hierarkia ja säännöt, muotoutuu aina, kun vangitaan ihmisiä

eri tilanteissa, myös sotavankien leireillä tai panttivankitilanteissa. Laineen mukaan Stanfordin yli-

opiston vankilakokeissa oli havaittu voimakasta yhteisöllistä kehitystä. Vankiyhteisö alakulttuurei-

neen on sosiologinen välttämättömyys. (Laine 2002, 137.)
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3.3 Integraatio ja inkluusio

Moni vanki osaa olla sosiaalisesti älykäs omassa yhteiskunnassaan. Vangit on kuitenkin eristetty

meistä muista, he ovat piilossa meiltä. Eikö heitä siis ole? Mitä sitten tapahtuu, kun vanki vapautuu

ja olisi aika integroitua yhteiskuntaan? Useinkaan ei enää ole valvojaa, ei huoltajaa, ei säännöllistä

päivärytmiä, ei sosiaalista verkostoa, joka tukisi ja vaatisi sopeutumista. Jääkö aloitettu opiskelu

kesken, jos vanki vapautuu ennen kuin tutkinto on valmis? Joku vangeista on kertonut, että eristä-

minen on ollut vain hyväksi, se on antanut tilaa ja mahdollisuuden miettiä omaa elämäänsä. Se on

pakottanut pysähtymään. Ainoa motiivi ryhtyä opiskelijaksi voi silti olla vankien oma keskinäinen

hierarkia. Opiskelijavangin status on toinen kuin työntekijävangin (Autio & Hautamäki 1991, 62–

63).

Vaikka opiskelutuloksia ei syntyisi, vanki saa pitää statuksensa ja olla mukana koululuokassa, jollei

hän muuten riko vankilan sääntöjä. Yhteiskunta valvoo, emme me opettajina. Sanotaan, että meidän

tehtävämme on opettaa. Opiskelun järjestäminen on vain yksi tapa kontrolloida vankien elämää.

Vaikka vartijan silmä ei yleensä tule luokkahuoneeseen, se on ulkopuolella valvontahuoneessa.

Koulun ovi on lukossa, ikkunoissa on kalterit, internetiin ei ole pääsyä, ei voi hakea tietoa ympäröi-

västä yhteiskunnasta. Opettajaakin valvotaan, kirjataan menemiset ja tulemiset. Hän on itsekin kont-

rolloitu kontrollin väline.

Integraatio tulee sanana latinan integer-adjektiivista. Integer tarkoittaa kokonaista, koskematonta,

eheää ja integraatio kokonaisuudeksi tekemistä. Mitä yhteiskuntaan integroituminen vaatii, mikä on

integraation mittari. Helne, Hänninen ja Karjalainen (2004) pohtivat onko tavoitteena integroida

kaikki samanarvoisina mukaan. (Helne, Hänninen & Karjalainen 2004, 8.)

Dattilon (1991) mukaan yhteiskuntaan integroituminen on mielekästä vain, jos siihen liittyy sosiaa-

linen integraatio ja hyväksyntä. Tähän tarvitaan itseluottamusta ja rohkaisua. Haring (1991) on sitä

mieltä, että suurimmat esteet, joita ihmisellä on integroitumiseen, ovat sosiaaliset muurit, joita maa-

ilma on luonut ja pitää yllä. Tällaiset sosiaaliset muurit voivat heijastaa ideologiaa, että ulkopuolella

olevilla ei ole ihmisarvoa. Sosiaaliset suhteet vaikuttavat myös Haringin (1991) mukaan olennaises-

ti elämänlaatuun. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä, jotta voisi osallistua moniin

aktiviteetteihin. Jos esimerkiksi aikoo mennä elokuviin, on osattava ostaa liput kassalta. Miten van-

kiopiskelija voi integroitua sosiaalisesti, jos vuorovaikutustaidot ovat hukassa? Vasta kun sosiaali-
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nen integraatio on toteutunut on ihmisen yhteisön hyväksytty jäsen ja integraation äärimmäinen

tavoite on saavutettu. (Dattilo 1991, 171-172.; Haring 1991, 137-208.)

Kasvatussosiologia selittää sosiaaliseen asemaan liittyviä käyttäytymisodotuksia ihmisen rooliksi.

Samaan yksilöön voi kohdistua erilaisia odotuksia ja hänellä voi olla useita rooleja yhtä aikaa, vaik-

kakin ne vaihtelevat tilanteiden vaihtelun mukana. Jotta roolin voisi ottaa ja sen voisi tehdä, on

ymmärrettävä näitä erilaisia odotuksia, normeja ja arvoja, on opittava katsomaan tilanteita uudesta

sosiaalisesta näkökulmasta tai asemasta. (Antikainen, Rinne & Koski 2000, 28).

Järvelän (2002) mukaan muutostilanteessa tai kriisissä oleva ihminen pyrkii löytämään vastauksia

kysymyksiinsä, miten säilyttää arvonsa ihmisenä, miten turvata oman elämänsä pysyvyyden. Aivan

konkreettiset kysymykset vaativat vastaustaan: millä elää, missä ja miten olla, mitä tehdä. Järvelän

mukaan erityisesti lainrikkojien kohdalla uusiin asioihin kiinnittyminen vaatii monista vanhoista

ajattelutavoista luopumista. (Järvelä 2002, 281–282.)

Inkluusio –sana tulee latinan verbistä includo, joka tarkoittaa liittää, sulkea tai teljetä. Helne, Hän-

ninen ja Karjalainen (2004) ovat sitä mieltä, että inkluusio-diskurssin kyseenalaistaa. Haluavatko

kaikki sisään? Ehkä jotkut haluaisivat ulos? (Helne, Hänninen & Karjalainen, 2004, 8, 17.)

Karsikkaan (2005) mukaan ihmisen oma sosiaalinen verkosto voi joko tukea tai haitata yhteiskun-

taan sijoittumista. Tämä verkosto voi olla se tekijä, joka ratkaisee onnistumisen rikoksettomassa

elämässä, siksi yhteyksien luomista rikoksettomiin ihmissuhdeverkostoihin pitäisi tukea jo vanke-

usaikana, pitäisi antaa tilaisuus löytää uusia merkityksiä. Yhteiskunnan toiminta vapautuvien tuke-

miseksi on myös tärkeä, samoin kuin yhteiskunnan asenteet ja arvot, jotta vapautuvan vangin olisi

helpompi sopeutua ja integroitua, saada hyvinvointitarpeensa tyydytetyiksi. (Karsikas 2005, 138-

139.)

Väyrysen (2001) mukaan inkluusio on tapa toimia. Se on filosofia, joka vastustaa syrjintää myös

käytännössä. Inkluusiossa on kysymys siitä, että kaikkien oppilaiden oppimisesteitä voi madaltaa ja

poistaa ja osallistumista lisätä. Väyrysen mukaan inkluusion ideana on, että kaikki ihmiset ovat ta-

savertaisia ja että kaikkia kunnioitetaan ja arvostetaan. Inkluusiossa erilaisuutta arvostetaan ja kou-

lujen opetusta muutetaan kaikkia tukevaksi ja kunnioittavaksi. Vuorovaikutukseen osallistuvat

kaikki yhteisöön kuuluvat. Väyrysen (2001) mukaan inkluusio on muutosprosessi, jossa koulun

pitäisi muuttua oppilaan ja tämän ympäristön todellisuuteen sopivaksi. Se on opetuksen tavoittei-
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den, menetelmien ja sisällön muokkaamista olosuhteisiin mielekkäiksi, se on joustavaa opetusta,

prosessi, jossa vastataan oppilaan tarpeisiin. Väyrynen korostaa, että tähän prosessiin kuuluu myös

osallistuminen, jossa osallistuja osallistuu omalla panoksellaan ja myös hyötyy siitä jotenkin. Jos-

kus siihen voi liittyä myös osanottajien neuvotteluja toiminnan ymmärtämiseksi, suorittamiseksi ja

arvioimiseksi. Tällainen osallistuminen edellyttää Väyrysen mukaan myös motivaatiota ja emotio-

naalista kiinnittymistä toimintaan. (Väyrynen 2001, 15-20.)

Koulutus on inhimillinen oikeus. Unescon maailmankonferenssissa tuotiin julki lausuma erityis-

opetuksen tarpeista 1994. Kaikilla on oikeus koulutukseen – riippumatta lahjakkuudesta, vaikeuk-

sista, sosioekonomisesta taustasta, kulttuurialkuperästä. Vammaistenkin tulee olla osa koulua.

Kaikki otetaan mukaan. Sitä merkitsee inklusiivinen koulu. (Karagiannis, Stainback & Stainback

2000, 3.) Kaikki otetaan mukaan inkluusioon, vangitkin.

Karagiannisin, Stainbackin ja Stainbackin (2000) mukaan inklusiivisessa koulussa vaikuttaa kolme

toisistaan riippuvaista piirrettä: verkostot, asiantuntijoiden moniammatillinen yhteistyö ja yhteis-

toiminnallinen oppiminen. Verkostot toimivat monella taholla ja kerroksellisestikin: opiskelija-

huollon tiimit, alueellisen palvelun tiimit, yhteistyö kunnallisten toimijoiden kanssa. Tämä kaikki

on omiaan voimaannuttamaan henkilöstöä ja opiskelijoita. Asiantuntijoiden moniammatillinen yh-

teistyö on tarpeen suunniteltaessa opetusta ja oppimisympäristöä inklusiiviseksi erilaiset opiskelijat

huomioivaksi. Yhteistoiminnallinen oppiminen edellyttää ympäristön ja ilmapiirin luomista sellai-

seksi, että kyvyiltään ja kiinnostuksiltaan erilaiset opiskelijat voivat yltää parhaisiin saavutuksiinsa.

Inklusiivinen oppimisympäristö sallii esimerkiksi opiskelijoiden työskentelyn erimuotoisissa ryh-

missä sekä vertaisopetuksen ja erilaiset opiskelumuodot. (Karagiannis, Stainback & Stainback

2000, 3–4.; Schaffner & Buswell 2000, 49-63.)

Inkluusiossa pyritään muuttamaan ympäristöä, ihmisten asenteita ja opetuksessa käytettyjä mene-

telmiä joustaviksi tukipilareiksi jokaisen oppijan kohtaamiseen tasavertaisesti. Jokaisen tulee tuntea

itsensä tervetulleeksi ja arvokkaaksi. Falveyn, Givnerin ja Kimmin (2000) mukaan on hyvä luoda

aivan aluksi säännöt ja mallit käyttäytymiselle. Pyritään positiiviseen ilmapiiriin, turvalliseen ja

erilaiset opiskelumuodot sallivaan ympäristöön ja minimoimaan häiriötekijät. (Falvey, Givner &

Kimm 2000, 117–138.)

Jo pelkästään ympäristön muuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa vastarintaa inkluusiota kohtaan. Tut-

tu ja turvallinen saattaakin olla opettajalle mukavin ja helpoin vaihtoehto. Miksi lähteä kokeilemaan
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uutta, kun vanhankin mallin mukaan voi toimia? Vaikka meillä olisikin uusia ja uljaita menetelmiä

ja vaikka oppimisympäristö huomioisi yksilöllisiä tarpeita, ei inkluusio ehkä onnistu ilman opetta-

jan ja oppilaitoksenkin asenteiden muutosta. Inklusiivinen koulu vaatii monenlaisia toimenpiteitä.

Se edellyttää valtion, kunnan, opetusryhmän ja luokkahuoneen pyrkimystä inkluusioon. Tarvitaan

kaikkien osallistujien tuki, selkeät tavoitteet ja selkeästi määritellyt resurssit. Opettajat tarvitsevat

usein konkreettista tukea ja malleja, kaikkien on voitava sitoutua inklusiiviseen toimintaan. Muu-

toksen tuomista oppilaitokseen saattaa helpottaa muutama innostunut inklusiivinen opettaja. Inklu-

siivinen opettaja on asenteeltaan avoin, yhteistoiminnallinen, luovaa kaaosta kauhistumaton. Hän

iloitsee onnistumisista ja haasteistakin, koska hän oppii niistä. Hän ymmärtää prosessin merkityksen

myös muutoksessa, suosii joustavia opetuksen järjestelyjä ja omaksuu tehokkaita opetusmenetel-

miä. Hän auttaa opiskelijaa suunnistamaan elämänsä kartalla, opastaa tekemään valintoja, on altis

luovaan ongelman ratkaisuun, hän auttaa suunnittelemaan vaihtoehtoisia toiveikkaita huomisia.

(Sage, 2000, 105-116; Schaffner & Buswell, 2000, 49 –63.)

Toimiiko tämä myös vankilakoulussa? Miten ja mitä vangit ajattelevat oppimisesta, opetuksesta,

opettajasta? Vankilatyöskentelyssä on omat reunaehtonsa, se mikä onnistuu ulkopuolella, ei välttä-

mättä onnistu ilman muuta sisäpuolella. Euroopan vankiloissa pyritään noudattamaan Euroopan

neuvoston ministerikomitean suosituksia vankilaopetuksesta ja –kasvatuksesta. Suositukset heijas-

tavat ihmisyyden kunnioitusta.

Euroopan neuvoston perustamisasiakirjan artiklan 15b ehtojen mukaisesti ministerikomitea suosit-

taa (suositus R (89)12) muun muassa, että vankilan kasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen tulee

pyrkiä kehittämään henkilöä kokonaisvaltaisesti niin, että hänen sosiaalinen, taloudellinen ja kult-

tuurinen kontekstinsa otetaan huomioon. Samalla tulee pyrkiä olemaan herkkä työmarkkinoiden

trendeille. On myös tehtävä mahdolliseksi jatkaa opintoja vapautumisen jälkeen sekä järjestettävä

resurssit vankien opetukseen. (EPEA.)
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3.4 Inklusiivisuus koulussa ja opetuksessa

O’Brien ja O’Brien luettelevat kahdeksan tehokasta inklusiivisen koulun menestysstrategiaa. Nämä

ovat:  MAP,  CPS,  Membership  Stories,  PATH,  Cooperative  learning,  Circles  of  friends,  Partner

Learning ja Inclusion Facilitators (O’Brien & O’Brien 2000, 36).

MAP = making actions plan on toimintasuunnitelman tekemistä. Elämänsuunta kartan laatimi-

sessa tarvitaan kaksi ihmistä: toinen elää karttaansa ja toinen ohjaa ratkaisujen teossa. Opettaja aut-

taa opiskelijaa kehittelemään unelmasta vahvuuksiensa avulla ja tarpeensa huomioiden toiminta-

suunnitelman. Kartta muodostuu kuvan 2 kysymyksistä. Jokainen kysymys käsitellään ja niiden

järjestystä voi tilanteen mukaan vaihdella (Pearpoint, Forest & O’Brien 2000, 68-69).

Kuva 2. Kartta – suunta elämälle.

CPS = creative problem solving on luovaa ongelman ratkaisua. Oppilas ja opettaja ratkaisevat

luovasti ongelmia seuraavien vaiheiden avulla: tavoitteet, olennaiset tekijät, tehokas ongelman mää-

rittely, mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot, hyvät ratkaisut ja toimintasuunnitelman hyväksyminen.
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Membership Stories on ”ryhmän jäsenten keskinäistä tarinankerrontaa”. Se on tapa reflektoida ja

oppia.

PATH = Planning Alternative Tomorrows with Hope on vaihtoehtoisten tulevai-

suudensuunnitelmien tekemistä. Se on reitin etsimistä, siis suunnistamista kohti unelmaa. Suunnis-

tajana voi olla yksittäinen henkilö tai esimerkiksi koululuokka tai erityisopetuksen ryhmä. Unelma

johtotähtenään suunnistaja elää kahdeksanvaiheista prosessia ja ottaa lopuksi ensimmäisen askeleen

valitsemaansa suuntaan.

Kuva 3. PATH – Vaihtoehtoinen tulevaisuuden suunnitelma.

Kuvassa 3 ovat tulevaisuuden suunnittelun vaiheet Pearpointin, Forestin ja O’Brienin (2000, 80)

mukaan: 1. Tartu unelmaasi, 2. Tunne tavoitteesi, 3. Tarkista lähtöpisteesi, 4. Tarkista ketä muita

ihmisiä visiossasi on, 5. Tunnista vahvuutesi, 6. Kartoita viiden seuraavan kuukauden toiminta, 7.

Suunnittele seuraavan kuukauden tekemisesi ja 8. Sitoudu ottamaan ensimmäinen askel.

PATH muistuttaa pääpiireissään MAPia. Tavallaan polku on piirretty kartalle. Pearpointin, Forestin

ja O’Brienin mukaan inklusiivisilla yhteisöillä on kapasiteettia tulevaisuuden luomiseen. (Pearpoint,

Forest & O’Brien 2000, 68-86).

Cooperative learning on yhteistoiminnallista oppimista. Circles of friends on vertaistukiryhmiä,

jotka auttavat ratkaisemaan ongelmia erilaisissa päivittäisissä tilanteissa. Partner Learning on ver-
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taistukea, jossa opiskelijat opettavat toinen toisiaan kuten yhteistoiminnallisessa oppimisessakin.

(Pearpoint, Forest & O’Brien 2000, 68-86).

Inclusion Facilitators on inkluusion esteitten raivausta, siis inklusiivinen opettaja. (Pearpoint, For-

est & O’Brien, 2000, 68-86).

Inklusiivinen opettaja selvittää suhteensa opettamiseen ja oppimiseen, hän ei ole tiedon jakaja, vaan

virikkeiden antaja ja opiskelijoiden valmentaja. Hän suunnittelee sopivia tehtäviä ja havainnoi työs-

kentelyä, keskustelun sisältöä ja ryhmäprosessia ja kyselee ja antaa palautetta ohjaten edistymistä.

Hän innostaa ja vaatii.

Opettajavalmentajan on rohjettava keskusteluihin, joissa hän suinkaan aina ei voi olla asiantuntija.

Hänen on uskallettava antaa opiskelijoiden selvittää itse opittavaa asiasisältöä. Hän auttaa löytä-

mään yhteyksiä eri ajatusten välillä. Opettaja ei ole auktoriteetti vaan oppija itsekin ja vuorovaiku-

tuksessa opiskelijoiden kanssa. Hän osaa puuttua keskustelun kulkuun oikealla hetkellä ja oikealla

tavalla.

Inklusiivinen opettaja on systeemisesti toimiva COACH (= luotsi). Luotsaus perustuu arvoihin ja

sen suunnittelun kulmakivenä on perhe ja siinä tehdään moniammatillista tiimityötä. Suunnittelu

pohjautuu yhteisille tavoitteille ja ongelmia lähestytään ratkaisusuuntautuneesti. Periaate on, että

erityisopetus on palvelu, ei paikka. (Giangreco 2000, 237-253.)

Ongelmalähtöinen oppiminen kuuluu mielestämme myös inklusiivisen koulun menestysstrategioi-

hin. Se muistuttaa luovaa ongelman ratkaisua. Opeta ihminen kalastamaan, älä tyydy vain antamaan

hänelle toisen pyydystämää kalaa. Anna opiskelijalle todellinen ongelma ja anna hänen etsiä ratkai-

suja. Ongelmalähtöinen oppiminen käynnistyy nimensä mukaisesti ongelmista, ei opittavan tiedon

esittelystä (Boud & Feletti 1999, 16).

Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2002) mukaan aidot kysymykset tähtäävät ilmiöiden selittämi-

seen ja uuteen ymmärrykseen, niiden vastauksia ei välttämättä tiedetä etukäteen. Engelin (1999)

mukaan ongelmalähtöisen oppimisen tehokkaalla sovelluksella voi olla kaksi tavoitetta: auttaa opis-

kelijoita saavuttamaan yleistettäviä pätevyystavoitteita ja tukea tehokkaan aikuisoppimisen edelly-

tyksiä. (Engel 1999, 33–43; Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2002, 217.)
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4. OPPIMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Ikosen (1999b, 63) mukaan oppiminen tapahtuu aivoissa ja oppimisvalmiudet riippuvat aivojen

ominaisuuksista ja tilasta. Mitä enemmän aivoja käytetään sitä parempaan ne pystyvät. Kaikki ihmi-

set oppivat ja oppiminen riippuu aiemmasta oppimishistoriasta sekä siitä miten on oppinut oppi-

maan ja mitä tietovarastoja tai taitoja on olemassa. (Ikonen1999b, 63.)

Kaikille oppimisen teorioille on yhteistä se, että oppilaille tulee taata mahdollisuus omakohtaiseen

kokemiseen. Heille tulee mahdollistaa aktiivinen vuorovaikutus ympäristön kanssa. Oppilaiden

olemassa oleva tietorakenne ja taidot tulee kartoittaa ja ne tulee huomioida. Opittava asia tulee sitoa

mielekkäästi oppilaan arkielämään. Oppilasta tulee tukea opiskeluprosessissa ja hänet tulee saada

tietoiseksi omasta oppimisestaan. Opettaja tulee nähdä oppilaan tukijana ja oman työnsä arvioijana.

(Ikonen 1999b, 64.)

Tutkimuksemme lähtökohtana on Ruohotien (2000) Pintrichin mallin mukaan kehittämä teoria (ku-

va 4) motivaation, tahdon ja oppimisen keskinäisistä suhteista sekä minkälainen vaikutus siihen on

persoonallisuudella ja älykkyydellä. (Ruohotie 2000, 75-76).

Toinen teoreettinen lähtökohta on psykologinen näkökulma ja se, että ihminen toimii yleisemmin

viidellä tasolla. Nämä ovat identiteetti, uskomukset, taidot, käyttäytyminen (toiminta) ja ympäristö.

(Leskelä 2001, 50.)

Ruohotien (2000) mukaan kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset rakenteet tulisi erottaa toisistaan

oppimiserojen ymmärtämiseksi. Kognitio on prosessi, joka auttaa oppijaa  tiedostamisessa, jäsen-

tämisessä ja tiedon saannissa. Kognitiivisia rakenteita ovat havaitseminen, tunnistaminen, ymmär-

täminen, ajattelu, järkeily ja päättely. Affekti on tiettyyn objektiin tai ideaan kohdistuva tunnereak-

tio. Se voi myös olla emootion synnyttämää energiaa tai reaktiota johonkin, josta ei pidä tai pitää.

Affektiivisia rakenteita ovat tunne, emootio, mieliala ja temperamentti. Konaatio viittaa kehittymis-

tä auttaviin mentaalisiin prosesseihin. Se on sisäistä epätasapainotilaa tai tietoista pyrkimystä toimia

tai tavoitella jotakin. Konatiivisia rakenteita ovat impulssi, halu, tahto ja määrätietoinen pyrkimys.

(Ruohotie 2000, 75-76.)

Kuvan 4 mukainen Pintrichin malliin perustuva Ruohotien malli lähtee siitä, että identiteetti vaikut-

taa persoonallisuuteen ja älykkyyteen. Nämä vaikuttavat oppimisen affektiiviselle, konatiiviselle ja
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kognitiiviselle alueelle. Affektiivinen tarkoittaa yleisiä ja erityisiä persoonallisuustekijöitä, konatii-

vinen orientaatiota itseen ja muihin ja kognitiivinen tarkoittaa yleisiä ja erityisiä älykkyyteen liitty-

viä tekijöitä, kuten taitoja ja asiatietoa.

Kuva 4. Identiteetistä opiskelumotivaatioon Ruohotien ja Pintrichin mallia mukaellen.

Polo (2004) selvittää tutkimuksessaan Minästäkö kaikki riippuu? motivaatiota ja tahtoa selittäviä

määreitä. Polon mukaan motivaatiota voidaan selittää toiveilla, haluilla, tarpeilla, tavoitteilla, ih-

miskäsityksellä, maailmankuvalla, minäsuuntautuneella orientaatiolla, yksilön minäkäsityksellä,

arvoilla, asenteilla, mielenkiinnon kohteilla, uskomuksilla oppimisesta, tehokkuususkomuksilla,

odotuksilla, saavutusorientaatiolla, sisäisellä – ja ulkoisella tavoiteorientaatiolla, suoriutumisen tar-

peella, tehtävä – ja ego-orientaatiolla sekä oppimistavoitteilla. Tahtoa voidaan selittää intentioilla,

pyrkimyksillä, toiminnoilla, itsesäätelyllä, itseohjautuvuudella, tavoitteiden – ja intentioiden saavut-

Identiteetti

Opiskelumotivaatio
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tamisella, toiminnan kontrolleilla, minän ja tehtävän hallinnalla, ponnistelun halulla, työskentelyta-

van valinnalla, persoonallisella tyylillä, tahdonalaisilla prosesseilla, toisiin kohdistuvilla orientaati-

oilla, sosiaalisella kyvykkyydellä ja empatialla , kilpailevien intentioiden hallinnalla, johtamisella ja

alistumisella, kiinnostuksella tärkeinä pidettäviin asioihin, tehtäviin ja prosesseihin sekä ajankäy-

tönhallinnalla, ja tehokkuuteen liittyvien resurssien hallinnalla. (Polo 2004, 84.)

4.1 Oppiminen ja ammatillinen kasvu

Oppimiseen ja ammatilliseen kasvuun olemme ottaneet tutkimuksemme taustateoriaksi Ruohotien

(2004) tekemän Garrisonin malliin perustuvan teorian itseohjautuvasta oppimisesta. Tässä teoriassa

opiskelijalla on oltava motivaatiota aloittaa joko opiskelu tai tehtävä. Tämän jälkeen tarvitaan itsen-

sä johtamista eli kontrollia tai itsesäätelyä ja myös itsetarkkailua eli vastuuta, jotta tehtävän tekemi-

nen onnistuu. Koska kyseessä on aikuiset opiskelijat on itseohjautuva oppiminen se, joka kannustaa

tai vaimentaa motivaation säilyttämiseen. (Ruohotie 2000, 164.)

Kuva 5 havainnollistaa, miten itseohjattu oppiminen riippuu opiskelijan opiskeluvalmiuksista, itse-

säätelystä, itsetarkkailusta ja jossain määrin myös puitteista ja ulkoisista olosuhteista. Kuvassa 5 on

itseohjatun oppimisen dimensiot Garrisonin mukaan. (Ruohotie 2000, 164.)

Kuva 5. Itseohjatun oppimisen dimensiot Ruohotien mukaan.
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Kriittinen reflektio liittyy Ruohotien (2000) mukaan myös olennaisesti opiskeluun ja siinä saavutet-

tuihin tuloksiin. Opiskelija reflektoi eli peilaa aikaisemmin oppimaansa uuteen tietoon ja luo sen

avulla uutta merkitystä opitulle asialle tai syventää aiemmin oppimaansa. (Ruohotie 2000, 194.)

Mezirowin (1995) mukaan merkityksen antaminen on kokemuksen ymmärtämistä ja tulkintaa. Kun

tätä tulkintaa käyttää myöhemmin toimiessaan tai päätöksiä tehdessään, merkityksen antaminen

muuttuu oppimiseksi. Ongelmia ratkoessamme voimme tehdä virheitä ja uskomuksemme voivat

olla vääristyneitä, niitä voimme oikaista reflektion avulla ja kriittisen reflektion avulla arvos-

telemme ennakko-oletuksia, jotka ovat uskomustemme taustalla. Oppimisprosessissa kokemuksen

merkitystä tulkitaan uudelleen ja tulkintaa arvioidaan ja tarkistetaan siten, että se ohjaa tulevaa toi-

mintaa. Tapa ja tottumus antaa merkityksiä vaikuttaa Mezirowin mukaan aina aikuisen tapaan tulki-

ta ja oppia. (Mezirow 1995, 17-18.)

Merkitysten antamiseen liittyy Mezirowin mukaan kaksi ulottuvuutta, merkitysskeemat ja merkitys-

perspektiivit. Merkitysskeema on toisiinsa liittyvien totuttujen odotusten muodostama kokonaisuus.

Se voi olla toisiaan seuraavien tapahtumien sarja tai koskea syy- ja vaikutussuhteita: kun käännän

oven ripaa, ovi avautuu, tai kun syön, nälkäni tyydyttyy. Odotamme, että aurinko nousee idästä ja

että juosten etenee nopeammin kuin kävellen. Merkitysskeema on totunnainen tulkintasääntö. (Me-

zirow 1995, 18.)

Merkitysperspektiivi on olettamuskokonaisuus tai –rakenne, johon uusi kokemus sulautetaan, ja

joka tulkitsee ja muokkaa kokemusta. Tapahtumille ja kokemuksille ihmisellä on odotustottu-

muksia, henkilökohtaisia käsityksiä, käsitekarttoja, havaintosuodattimia ja ideologioita. Kun niitä

käytetään tapahtuman tulkintaan, ne muuttuvat merkitysperspektiiveiksi. Tulkinnan ja toimintaan

ryhtymisen edellytyksenä ovat siten ennakko-olettamukset ja odotustottumukset. Merkitysperspek-

tiivi on tapa, jolla tulkitsemme kokemustamme. Monet merkitysperspektiivit omaksutaan kulttuuri-

sesti, jotkut voidaan oppia tarkoituksellisesti, jotkut tahattomasti stereotypioina. (Mezirow 1995,

18–19.)

Itse olemme esimerkkejä uudistavasta oppimisesta ja merkitysperspektiiveistä. Olemme naisia ja

opetamme miesten suljetussa vankilassa pitkäksi ajaksi tuomittuja vankeja emmekä ole ehkä epäta-

vallisestikin toimintamme valitessamme yksin.
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Mezirowin mukaan ovat sadattuhannet stereotyyppisiä sukupuolirooleja ja ennalta määrättyjä sosi-

aalisia normeja kyseenalaistavat naiset määritelleet uudelleen omilla ehdoillaan koko elämänsä.

Identiteetti, minäkäsitys ja arvot ovat ehkä olleet aikaisemmin peräisin stereotypioista. (Mezirow

1995, 19.)

Mezirowin mukaan on perinteisten itsearviointikriteerien kyseenalaistamisella ja perspektiivin

muuttamisella kognitiivinen, affektiivinen ja konatiivinen ulottuvuus. Ei ole itsestään selvää, että

uudistava oivallus muuttuu toiminnaksi käytännössä. Erilaiset tilannesidonnaiset ja psyykkiset teki-

jät voivat olla esteenä. Kriittistä reflektiota ohjaa aina miksi -kysymys. Siinä peilataan syitä ja seu-

rauksia, ja se vaatii usein pysähtymistä. Merkitysperspektiivien uudelleen arviointi ja tarvittaessa

muuttaminen vie aikaa. (Mezirow 1995, 28–30.)

Kriittisen reflektion avulla oppimista voi Mezirowin mukaan tapahtua sekä instrumentaalisen että

kommunikatiivisen oppimisen alueella. Instrumentaalinen oppiminen on tehtäväsuuntautunutta on-

gelmanratkaisua. Siinä reflektio kohdistuu sisältö- ja menettelytapaolettamuksiin. Kommuni-

katiivisessa oppimisessa yritetään ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa puheen ja kirjoituksen, taiteen ja

draaman tai tanssin välityksellä. Aikuisopetuksessa on usein hyvä oppia ymmärtämään toisen ihmi-

sen arvoja, tunteita ja ihanteita sekä niitä koskevan kommunikaation merkitystä. (Mezirow 1995,

23–25, 35.)

Ruohotien (2000) mukaan Malcolm Knowles kuvaa itseohjattua oppimista kuusivaiheisesti: 1) il-

mapiirin luominen, 2) oppimistarpeiden arviointi, 3) oppimistavoitteiden asettamien, 4) oppimiseen

tarvittavien inhimillisten ja materiaalisten resurssien hankkiminen, 5) sopivien oppimisstrategioitten

valinta ja soveltaminen sekä 6) oppimistulosten arviointi. Ruohotien mukaan Knowlesin malli vas-

taa Toughin jäsentelyä. Kasworm on todennut, että Tough ja Knowles ovat antaneet kielen, käsitteet

ja niitäkin tärkeämmän, deskriptiiviset termit, itseohjatun oppimisen prosesseille ja elementeille.

(Ruohotie 2000, 163.)

Zimmermanin (2000) mukaan yksilön toimintaa ohjaa toiminnan ja käytännön itsesäätely. Näillä

pyritään vaikuttamaan ympäristöön ja ympäristö puolestaan vaikuttaa yksilöön ja yksilön toimin-

taan myös ympäristön itsesäätelyn kautta. Kuvassa 6 on kuvattu itsesäätelyä ja itseohjautuvuutta

oppimisessa Zimmermanin mukaan (1998, 2000, 15).
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Kuva 6. Itsesäätely ja itseohjautuvuus oppimisessa (Zimmerman 1998, 2000, 15.)

Zimmermanin (2000) mukaan toiminnan volitionaalinen kontrolli eli itsehallinta vaikutta oman

toiminnan reflektointiin ja se puolestaan valmistautumiseen ja tämä taas toiminnan volitionaalisen

kontrolliin. Toiminnan volitionaalinen kontrolli on itsehallintaa ja se on oman oppimisen ohjaa-

mista, mielikuvan käyttöä ja huomion kiinnittämistä toimintastrategioihin. Toimintastrategioita voi-

vat olla muistiinpanot, avainsanat ja esimerkiksi ongelmanratkaisu. Oman toiminnan reflektointi on

itsearviointia. Siihen kuuluvat oman toiminnan vertaaminen tavoitteisiin, kausaaliattribuutit (reakti-

ot: tyytyväisyys ja tyytymättömyys) sekä adaptiivisuus ja defensiivisyys. Valmistautuminen on teh-

tävän analysointia ja motivationaalisia uskomuksia. Analysointi on tavoitteiden asettelua ja strate-

gista suunnittelua ja motivationaaliset uskomukset ovat pystyvyys-uskomuksia, onnistumisen odo-

tuksia, sisäistä ja ulkoista motivaatiota sekä tavoiteorientaatiota.

Tynjälän (1999) mukaan oppimista tarkastellaan aina myös sosiaalisena prosessina ja yhä enemmän

korostetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitystä. Koska oppiminen on sosiaalinen

prosessi pelkkä yksilön oppimisen tutkiminen ei riitä. Oppijat saavat aina vaikutteita läheisiltään ja

muilta henkilöiltä, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Ruohotien (2000) mukaan ryhmän tai tiimin

oppimisesta puhuttaessa tarkastellaan kollektiivista oppimista. Se on prosessi, joka edistää ja kehit-

tää tiimin kykyä päästä tiimin jäsenten haluamiin tuloksiin. Se on myös kollektiivinen pyrkimys

ymmärtää toimintaa ja kokemuksia. (Ruohotie 2000, 237; Tynjälä 1999, 148.)
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Tynjälän mukaan oppimisen sosiaalisella muodolla (eli sosiaalinen yksikkö oppijana) tarkoitetaan

tiimin, organisaation tai muiden kollektiivien tasolla tapahtuvaa oppimista. Tässä yksilöä ei katsota

oppijaksi, vaan se on kollektiivi. Sekin voi hankkia tietoja ja taitoja tai muuttaa ilmapiiriä tai toi-

mintakulttuuria. Silloin on kyse kollektiivin oppimisesta. Esimerkkinä tästä urheilujoukkueella voi

olla  tietynlaista yksilöiden välistä koordinaatiota, jota ei kannata tarkastella yksilöiden välisenä

koordinaationa vaan sitä tarkastellaan koko joukkueen tasolla. Kun tästä oppimisen muodosta on

kyse, puhutaan usein oppivasta organisaatiosta. (Tynjälä 1999, 150-151.)

4.2 Motivaatio ja sen vaikutus oppimiseen

Kuva 7. Motivaatio konatiivisella alueella.

Ruohotien (1998) mukaan motivaatio tulee latinan movere –sanasta ja se tarkoittaa alun perin liik-

kumista. Motivaatio-sanan merkitystä on laajennettu tarkoittamaan käyttäytymistä virittävien ja

ohjaavien tekijöiden järjestelmää. Motivaation yhteydessä puhutaan usein myös tarpeista, haluista,

vieteistä, sisäisistä yllykkeistä, palkkioista ja rangaistuksista. Motiivit virittävät ja ylläpitävät Ruo-

hotien mukaan yksilön yleistä käyttäytymisen suuntaa. Motiiveilla on päämäärä ja ne voivat olla

tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motiivit aikaansaavat motivaation. (Ruohotie 1998, 36.)

Motivaatioteoriat voi Lepolan ja Vauraan mukaan (2002) tiivistetysti ilmaista Fordin kaavalla ”Mo-

tivaatio = tavoitteet x tunteet x henkilökohtaiset uskomukset (’minäpysyvys’ ja ympäristön tuki)”

(Lepola & Vauras 2002, 15).

IDENTITEETTI
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Pintrichin (1996) mukaan Weinerin attribuutioteoria on kognitiivinen motivaatioteoria, joka perus-

tuu siihen, että yksilöt ovat tietoisia, rationaalisia ja kaikentietäviä päätöksentekijöitä. Se korostaa ja

rinnastaa ihmisen käyttäytymisen ei-tietoiseen robottiin, joka aikaansaa tuloksen tai käyttäytymisen

ja antaa virikkeen ympäristölle tai jonka tavoitteena on tietyn tyyppisiä sisäisiä tekoja. Tähän liittyy

kaksi olettamusta. Ensimmäinen on se, että yksilöä motivoi päämäärän ymmärtäminen ja ympäris-

tön hallitseminen. Toinen olettamus on se, että ihmiset ovat naiiveja tiedemiehiä. He ovat valmiita

ymmärtämään ympäristöään ja erityisesti ymmärtämään oman käyttäytymisensä kausaalisia tekijöi-

tä, kuin myös muiden käyttäytymistä (Pintrich 1996, 107-108).

Attribuutioteorian mukaan ihminen pyrkii ymmärtämään elämäntilannettaan syysuhteiden avulla ja

pyrkii kausaalisesti selittämään itsensä ja muiden käyttäytymistä. Keskeisenä ajatuksena se, että

ihmisen onnistumisen ja epäonnistumisen tilanteet käynnistävät syiden pohdinnan. Se ja päättely

aikaansaa toimintaa, tunnereaktioita ja tulevaisuuden odotuksia. Käsitykset omista kyvyistä ja

omasta minästä suuntaavat tunnereaktioita ja tulevaisuuden odotuksia. (Pintrich 1996, 110-120.)

Banduran sosiaaliskognitiivinen teoria perustuu persoonan, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäi-

seen vaikutukseen, oppimisen suhteesta motivaatioon ja käyttäytymisen muutoksen epäsuoraan läh-

teeseen. Teoria keskittyy ihmisen tietojen, sääntöjen, taitojen, strategioiden, uskomusten ja tuntei-

den oppimiseen olemalla kanssakäymisissä muiden kanssa. Teorian mukaan ihmiset voivat oppia

paljon tarkkailemalla muita ja ottamalla mallia. Jotta opitut asiat näkyisivät yksilön tulee olla moti-

voitunut käyttämään opittuja taitoja. (Pintrich 1986, 160-165.)

Pintrichin malli (kuva 8) ja tutkimukset johtivat siihen, että hän kollegoineen lisäsi hypoteettiset

linkit oppimisen, motivaation ja itsesäätelyn välille. Oppilaat, joilla oli enemmän mukautuvia itse-

säätelyn strategioita menestyvät opiskelussaan paremmin ja heillä oli korkeampi opiskelumoti-

vaatio. Pintrichin kehittämä MSLQ (the Motivated Strategies for Learning Questionnaire) –lomake

osoittaa, että sen myötä löydettiin itsesäätelyn, kiinnostuksen ja saavutetun opiskelumenestyksen

merkitys, kognitiivisten strategioiden (harjoittelu, organisointi, kehittely) käyttö ja itsesäätely. Ne

korreloivat positiivisesti keskenään ja ennustavat opiskelusaavutuksia. (Schunk 2005, 88.)
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Kuva 8. Pintrichin motivaatiomalli.

Ruohotien (2000) mukaan motivaatio ja tahto liittyvät läheisesti oppimisen itsesäätelyyn. Se on

oppimisen tahdonalaista kontrollia ja se edellyttää oman toiminnan tietoista ja kriittistä tarkastelua

ja arviointia. Tahdonalaiset prosessit liittyvät lähinnä minän ja oppimistehtävän hallintaan. Se tar-

koittaa oppimisessa taitoa soveltaa kognitiivisia, metakognitiivisia ja resurssienhallintastrategioita.

Ruohotien mukaan kognitioiden ja ponnistelujen lisäksi oppijat säätelevät emootioitaan ja käyttävät

motivaationaalisia strategioita, joiden avulla he suojelevat minäarvostustaan. (Ruohotie 2000, 75.)

Schunk (2005) kirjoittaa, että Pintrichin mukaan itsesäädelty oppiminen tai itsesäätely on aktiivinen

konstruktiivinen prosessi, jossa oppijat asettavat tavoitteita oppimiselleen. Sitten he pyrkivät tark-

kailemaan, säätelemään tai kontrolloimaan kognitioitaan, motivaatioitaan ja käyttäytymistään. Tätä

prosessia ohjaavat heidän asettamansa tavoitteet ja ympäristövaikutukset. Itsesäädellyn oppimisen

tutkimus pohjautuu psykologiseen aikuisille tehtyyn tutkimukseen sekä lasten itsesäätelyn kehitty-

misen tutkimukseen. Itsesäätelyllä on Schunkin (2005) mukaan terapeuttinen tutkimusote. Tutkijat

tutkivat huonoa käyttäytymistä, kuten aggressiota, addikteja ja käytöshäiriöitä. Nykyisin tutkijat

käyttävät itseohjautuvuuden periaatteita tutkimuksessa sekä sosiaalisia oppimisen muotoja kuten

sosiaalisia ja motorisia taitoja. Itsesäädeltyä oppimista käytetään opetuksen yhteydessä ja laajenne-
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taan näkökulmaa aiempien opintojen ja uuden oppimisen välillä. Itsesäädelty oppiminen nähdään

Schunkin (2005) mukaan mekanismina, joka auttaa selittämään oppilaiden saavutusten eroja ja näh-

dään on myös keino parantaa saavutuksia. (Schunk 2005, 85.)

Schunkin (2005) mukaan yhteys motivaation ja itsesäädellyn oppimisen välillä voidaan havaita mm.

Woltersin tutkimuksessa. Schunk (2005) toteaa, että kun huomioidaan Pintrichin ja hänen kollegoi-

densa tutkimukset, voidaan osoittaa, että motivaatiolla, itsesäätelyllä ja opiskelulla on yhteys. Se on

merkittävää paitsi teoreettisesti myös käytännön opetustyössä koska se ennustaa, että motivaation ja

kognition tekijät ovat vuorovaikutuksessa monimutkaisilla rakenteilla, jotka johtavat oppimiseen.

(Schunk 2005, 88.)

Ruohotien (1998) mukaan motivaatio on motiivien aikaansaama tila, jolla on kolme ominaisuutta.

Nämä ovat vireys, suunta ja systeemiorientoituminen. Vireys kertoo henkilön omasta energiavoi-

masta, suunta on toiminnan suunta päämäärää kohti. Systeemiorientoituminen tarkoittaa sitä, että

henkilön ympäristössä tai hänessä itsessään olevat voimat joko vahvistavat tai heikentävät motivaa-

tiota. Henkilön sisäisiä tekijöitä, syitä, palkkioita, kannusteita, voivat olla esimerkiksi vaihtelevuus,

itsenäisyys, onnistumisen kokemukset, tyytyväisyys, itsensä toteuttamisen tarpeen tyydyttyminen.

Ulkoinen palkkio on usein objektiivinen, tyydyttää alemman tason tarpeita kuten ravinnon tarve ja

turvallisuuden tarve, se on usein ulkopuolisen tahon välittämä eikä ole aina kestoltaan yhtä pitkäai-

kainen kuin sisäinen palkkio. (Ruohotie 1998, 37–39.)

Vartiainen ja Nurmela (2002) määrittelevät motivaation samaan tapaan kuin Ruohotie. Hekin hah-

mottavat kolme ominaisuutta: sisäiset voimat, toimintaa suuntaavat ja suuntaa kanavoivat voimat

sekä vahvistavat tai suuntaa tarkistavat tekijät joko henkilössä itsessään tai hänen ympäristössään.

(Vartiainen & Nurmela 2002, 188–189.)

Alderferin kolmitasoteoriaa kutsutaan Korpelaisen (2005) mukaan myös ERG-teoriaksi. ERG-

teorian toimeentulotarpeet (Existenz) ovat materiaalisia ja fysiologisia tarpeita. Ne ilmenevät esi-

merkiksi työympäristöön kohdistuvina odotuksina tai palkkavaatimuksina. Liittymisen tarpeet (Re-

lationship) saavat tyydytyksensä yhteenkuuluvaisuuden kokemuksesta, kysymys on vuorovaikutuk-

sesta ja ihmissuhteista. Se on toisen hyväksymistä, ymmärtämistä, toiseen vaikuttamista. Tällainen

tarve voi joskus tyydyttyä myös kielteisesti, seurauksena onkin suuttumus tai vihamielisyys. Kon-

taktien puute sen sijaan merkitsee liittymisen tarpeen tyydyttämättömyyttä. Kasvutarpeet (Growth)

ovat selityksenä ihmisen pyrkimyksestä luovaan toimintaan ja voimavarojensa käyttämiseen. Kas-
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vutarpeet voivat tyydyttyä, kun ihmisellä on mahdollisuus kehittää omaa luovuuttaan ja toimia luo-

vasti. Korpelainen (2005) vertaa Alderferin ERG -teorian kasvutarpeita Maslowin tarvehierarkian

itsensä toteuttamisen tarpeeseen ja toteaa väitöskirjassaan, että Alderferin mukaan yksilö on avoin

systeemi ja vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Maslowin mukaan taas ihmisellä on syntyes-

sään tietty potentiaali ja otollinen ympäristö sallii tuon potentiaalin toteutumisen. (Korpelainen

2005, 55.)

Ruohotie (1998) kartoittaa eri motivaatioteorioita sekvenssiajattelun avulla. Hän puhuu oppimis-

motivaatiosta, johon vaikuttavat sen perusta, itse motivaatioprosessi ja seuraukset. Koko tähän mo-

tivaatiosekvenssiin vaikuttaa tahto. Motivaation perustaan Ruohotie sijoittaa tarpeet, arvot ja motii-

vit, joita hän valottaa tarvehierarkiateorialla, dynaamisella tarveteorialla, sisäisellä motivaatio-

teorialla, suoritusarvoteorialla ja odotusarvoteorialla. Vaikka voisikin kuvitella, että tarvehierarkian

alemman tason tarpeiden tyydyttyminen on edellytys motivoitumiselle, on Ruohotien mukaan tut-

kimuksissa kuitenkin esitetty, että ylemmän tason tarve pyritään tyydyttämään aina tilaisuuden tul-

len. Epäonnistuminen tässä saa ihmisen tavoittelemaan alempia, konkreettisempia asioita. Tarpei-

den tasoilla Ruohotie tarkoittaa Alderferin kolmea perustarvetta: toimeentulotarpeet, liittymistarpeet

ja kasvutarpeet. (Ruohotie 1998, 50-53.)

Motivaatioprosessissa oppijan odotukset, uskomukset ja arvot ovat merkitseviä. Odotuksia ovat

oppijan itseluottamus ja usko omiin kykyihin ja itsesäätelymahdollisuuksiin, usko omiin menes-

tymisen mahdollisuuksiin sekä oppijan tunnepitoiset eli affektiiviset reaktiot arviointitilanteessa.

Kurssin tai tehtävän mielekkyydestä ja oppijan teoriaorientaatiosta puhuttaessa on kyse arvonäkö-

kulmasta. Mielekkyyteen liittyy saavutusarvo, mielenkiintoarvo ja hyötyarvo. Kun oppija pitää itse-

ään kyvykkäänä ja arvioi menestyvänsä hyvin vaativassa kurssissa, on saavutusarvo korkea. Mie-

lenkiintoarvo kertoo oppijan sisäisen kiinnostuksen tehtävään tai asia sisältöön. Hyötyarvolla viita-

taan tehtävän päämääriin tai välineelliseen tehtävään. Opetettavilla asioilla voi olla oppilaalle sekä

mielenkiinto- että hyötyarvo. (Ruohotie 1998, 70-71.)
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Kuva 9. Motivaation osatekijät, Ruohotien ja Pintrichin mukaan.

Kuvassa 9 on motivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Kuvan mukaan oppijan tavoiteorientaatio ja opis-

kelun mielekkyys ovat motivaation arvokomponentteja. Ne vaikuttavat valintoihin ja siihen miten

oppija jaksaa ponnistella opiskelunsa eteen. Arvokomponentit osoittavat syyn, miksi oppija osallis-

tuu kurssille tai tekee tehtävän. (Ruohotie 1998, 71.)

Motivaatioprosessin ytimeen kuuluvat Ruohotien (1998) mukaan tavoitteet ja aikomukset sekä suo-

ritus, tehokkuususkomukset ja odotukset. Näiden teorioita ovat suunnitellun toiminnan teoria, ta-

voitteisen toiminnan teoria, attribuutioteoria sekä sosiaalis-kognitiivinen teoria ja odotusarvoteoria.

Ensin on aikomus, intentio, sitten on toiminta. Ruohotie puhuu Ajzenin mallista ja sanoo, että asen-

teet ja uskomukset ohjaavat aikomuksia, ja toimintaa saattavat rajoittaa myös subjektiiviset normit

ja ulkopuolisetkin tekijät. (Ruohotie 1998, 54–55.)

Motivaatiosekvenssin seurauksiin Ruohotie (1998) sijoittaa palkkiot ja tyytyväisyyden. Näihin liit-

tyvät vahvistamisteoria, kognitiivinen evaluaatioteoria, kaksifaktoriteoria, tyytyväisyysteoria, tarve-

hierarkiateoria sekä sosiaalis-kognitiivinen teoria. Toiminnan myönteinen seuraus, kannustin, on

positiivinen vahvistin ja se vaikuttaa toiminnan toistumiseen myöhemmin. Toisaalta taas kielteinen
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seuraus, negatiivinen vahvistin, heikentää toimintaa. Sisäiset ja ulkoiset kannustimet ja palkkiot

voivat täydentää toisiaan, mutta voivat myös toimia päinvastaisesti. Informoiva aspekti antaa tietoa

pätevyydestä. Jos tämä aspekti on voimakas ja  palaute positiivinen, jos esimerkiksi suhtautuminen

henkilön suoritukseen on arvostavaa ja palkkio sen mukainen, voimistuu myös henkilön sisäinen

motivaatio. Jos sen sijaan kontrolloiva aspekti täyttyy, jos toimintaa kontrolloidaan erilaisin palk-

kioin, heikkenee sisäinen motivaatio, ja henkilöstä tulee ulkoa ohjautuva. (Ruohotie 1998, 50-67;

Vartiainen & Nurmela 2002, 196.) ”Aina pitää… ” (Malmberg & Little 2002, 129.)

Ruohotien (1998) mukaan tilannemotivaatioon vaikuttaa yleismotivaatio, joskus myös asenteeksi

mainittu. Ruohotie kartoittaa tahdon ja motivaation, asenteen ja motivaation, tarpeiden, arvojen ja

uskomusten merkitystä ja keskinäistä suhdetta. Motivaatio on aina dynaaminen, asenne on pitkäkes-

toisempi, se on henkilön tapa ja taipumus tuntea, arvostaa asioita ja toimia. (Ruohotie 1998, 41–42.)

Miten helposti ihmisestä tuleekaan alisuoriutuja. Jos joku ei usko minuun ja kykyyni suoriutua teh-

tävästä, alan helposti toteuttaa tuota uskomusta, ja uskomuksesta tulee itsensä toteuttava ennuste.

Pressleyn ja McCormickin mukaan tällainen epäluottamus onkin yksi tehokkaista keinoista tuhota

orastava motivaatio. (Pressley & McCormick 1995, 91.)

Ihmisen motivaatio on monimuotoinen. Kokemukset, onnistumiset ja epäonnistumiset, myönteiset

palautteet ja kielteiset kommentit, erilaiset tarpeet ja niiden tyydyttyminen, suoritukset ja odotukset,

kaikki ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, vaikuttavat ihmisen minäkäsitykseen ja saavat ihmisen

joskus myös pohtimaan omia arvojaan ja niiden keskinäistä järjestystä. (Ruohotie 1998, 53–54.)

Uskomuksien merkitystä ajattelulle ja niiden pysyvyyttä käsittelevät myös Hakkarainen, Lonka ja

Lipponen (1999, 31–32). Heidän mukaansa uskomukset ovat ihmiselle totta ja ne vaikuttavat hänen

tapaansa jäsentää maailmankuvaansa.

Psyykkisiä tarpeita on Ryanin ja Decin (2002) mukaan kolmenlaisia: kompetenssitarve, yhteen-

kuuluvuuden tarve ja autonomian tarve. Tavoitteen itse valitseminen on autonomiaa, sen saavutta-

minen on kompetenssia ja saavuttaminen puolestaan johtaa yhteenkuuluvuuteen ryhmän kanssa ja

arvostukseen. Nämä tarpeet tyydyttyvät eri tavoin ja vaikuttavat edelleen sisäiseen ja ulkoiseen mo-

tivaatioon - uteliaisuuteen, spontaaniuteen, kiinnostukseen tai suosion ja hyväksynnän ja palkkioi-

den tavoitteluun tai rangaistuksen välttämiseen. Jos motivaation on määritellyt joku ulkopuolinen,
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on kysymyksessä amotivaatio, motivaation puute. ”Aina pitää… ” (Malmberg & Little 2002, 128–

129, Nurmi & Salmela-Aro 2002, 17.)

Niitamon (2002) mukaan tyypillisesti sisäisen motivaation toimintoja ovat leikkiminen, etsiminen ja

tutkiminen. Niitamo (2002) kirjoittaa myös sisäisestä ja ulkoapäin normitetusta motivaatiosta. Hän

korostaa näkökulmaa omenoista ja appelsiineista: Omenoita voisivat olla esimerkiksi tunneperäiset

motiivit, jotka on opittu jo varhaislapsuuden esikielellisessä vaiheessa. Siksi ne ovatkin usein tie-

dostamattomia. Niitä voi tutkia esimerkiksi ohjaamalla henkilö kirjoittamaan kertomuksia ärsyke-

kuvien pohjalta. (Niitamo 2002, 40–49.)

Nurmi ja Salmela-Aro (2002) kirjoittavat, että ulkoapäin ohjautunut tavoittelu ja toiminta voi muut-

tua Edward Decin (2002) mukaan autonomiseksi ja sisäsyntyiseksi toiminnaksi. Ensimmäinen askel

tällä tiellä on ulkoinen säätely. Toimintaa säädellään erilaisilla palkkioilla. Toinen askel on sisäistet-

ty säätely. Siinä toimintaa ohjaa esimerkiksi pyrkimys itsearvostukseen. Kolmas askel on tunnustet-

tu säätely, jolloin henkilö arvostaa toimintaa ja sen seurauksia. Ruohotien (1998) mukaan itsesääte-

ly viittaa oppijan tahdonalaiseen kontrolliin ja motivaatiota saateleviin tekijöihin (Nurmi & Salme-

la-Aro 2002, 16–17; Ruohotie 1998, 144.)

Nurmi ja Salmela-Aro (2002) kirjoittavat Joseph R. Nuttinin relationaalisesta motivaatioteoriasta.

Motiivia voi ymmärtää vain ihmisen sisäisen tarpeen ja sen tyydyttävän kohteen dynaamisena suh-

teena, relaationa. Tarpeitten kohteet ovat usein opittuja tapoja ja tottumuksia ja vain ne voivat tyy-

dyttää tarpeen. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 12–13.)

Pressley ja McCormick (1995) toteavat kiittämisen ja kehumisen merkityksestä oppilaan itsetunnol-

le. Kehumisen on oltava vilpitöntä ja sen on perustuttava oppilaan todellisille tai mahdollisille pon-

nistelua vaativille suorituksille. Samalla annetaan ymmärtää, että oppilas voi olla yhtä menestyksel-

linen myöhemminkin. Viestinä on myös, että oppilas ylsi saavutukseen, koska nautti tehtävästä tai

halusi kehittää itsessään niitä ominaisuuksia, joita oli kehuttu. (Pressley & McCormick 1995, 98.)

Vasta lapsuuden kielellinen kehitys tekee toisten, tietoperäisten, motiivien oppimisen lähiympäris-

töstä mahdolliseksi. Nämä tietoperäiset motiivit voisivat olla appelsiineja, ja niitä voi tutkia itsear-

vioinnin avulla. Kannattaako omenoita ja appelsiineja kuitenkaan vertailla keskenään? Molemmat

”hedelmämotiivit” aktivoituvat erilaisista kannustimista ja mielihyvän odotuksista, ne ohjaavat itse

aloitettuun toimintaan – kuten sisäiset motiivit. Tietoperäiset motiivit aktivoituvat ympäristön nor-
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mittamista ja arvostamista kannustimista – kuten ulkoiset motiivit. Niitamo (2002) esittää ajatuksen,

että vaikka arkiajattelu pitää näitä kahdenlaisia motiiveja toisilleen vastakkaisina, joskus jopa risti-

riitaisina, ne voivat yhtä lailla olla yhdensuuntaisia. (Niitamo 2002, 40–49.) Itsearviointi on Hakka-

raisen, Longan ja Lipposen (1999) mukaan metakognitiota. Metakognitiivisia oppimisstrategioita

käsittelemme luvussa 4.5.

Itsensä arvostaminen on yhteydessä ihmisen sisäiseen maailmaan, kokemukseen itsestä, siitä ”kuka

olen”. Lassen, Herminge ja Bjøkøe (2003) vertaavat kokemusta itsestä sisäiseen lämpömittariin,

joka voi mitata oman arvostuksen asteen. Heidän mukaansa ihminen voi itse selkeästi sanoa, onko

astemäärä korkea vai matala. Itseluottamus on yhteydessä ihmisen ulkoiseen maailmaan. Kysytään

”mitä minä osaan”. Lassen uskoo, että tieto omasta osaamisesta ja siitä, että on hyvä jossain asiassa,

antaa positiivista energiaa ja uskoa siihen, että voi olla hyvä monissa muissakin asioissa (Lassen,

Herminge & Bjøkøe 2003, 51-52.)

Margolisin ja McCaben mukaan monet opiskelijat, joiden opiskelu takkuaa, omaavat huonon itse-

tunnon. He uskovat, että heiltä puuttuu kyky menestyä. He välttävät opiskelua ja luovuttavat heti

kun tulee vaikeuksia. (Margolis & McCabe 2006, 218.)

Usein ihmiset, jotka arvostavat itseään myös luottavat itseensä. Lassenin, Hermingen ja Bjørkøen

mukaan (2003) voi kohdata opiskelijoita, jotka osaavat paljon ja myös tietävät, että ovat hyviä.

Mutta syvällä sisimmässään nämä opiskelijat kuitenkin saattavat olla pelokkaita ja epävarmoja ja

pohtia, mitä ympäristö ajattelee heidän suorituksistaan, sitä enemmän, mitä enemmän heitä kannus-

tetaan ja kehutaan. Heidän kokemuksensa mukaan opiskelijoiden itsearvostus nousee ennemminkin

siitä, että opiskelijaa kunnioitetaan ihmisenä ja kiinnitetään huomio paitsi onnistumisiin myös sii-

hen, mikä on korjattava. Ensisijaisesti huomataan kuitenkin se, mikä luo myönteisiä tulevaisuuden

mahdollisuuksia, ei sitä, mikä rajoittaa. (Lassen, Herminge & Bjøkøe 2003, 53, 55.)

Opiskelijassa herää lähes itsestään vastuu  omasta elämästään, mikäli hänen oman arvon tuntonsa ja

itseluottamuksensa vahvistuu. Opiskelijassa herää tarve selviytyä olemassa olostaan. Joskus tuki on

kuitenkin tarpeen. Kun motivaatio on olemassa, täytyy ehkä auttaa kanavoimaan sitä. Kokemukset

ja valmiudet asettaa tavoitteita ja ratkaista ongelmia ovat ehkä unohtuneet ja niitä täytyy siksi herät-

tää ja vahvistaa. (Lassen, Herminge & Bjøkøe 2003, 55-56.)
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Vuorovaikutus motivaation ja kognition välillä on Paul Pintrichin elämän työn keskeinen teema.

Hän on kirjoittanut kasvatuspsykologian alalla monia artikkeleita sosiaalis-kognitiivisen oppimisen

mallin hallitsevasta paradigmasta. Hän on julkaissut laajalti ja tuottoisasti ”kylmästä” kognitiosta ja

”kuumasta” motivaatiosta painottaen motivaation-kognition merkitystä ja dynaamisuutta opiskelijan

suorituksessa ja elinikäisessä oppimisessa. (Schunk 2005, 85.)

Pintrichin kehittämä mittari, the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), koostuu

81-osiosta ja itseraportointi-instrumentti käsittää 6 motivaatioryhmää ja 9 oppimisstrategian ryh-

mää. MSLQ on todettu luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi työkaluksi ja sitä käytetään laajasti erilai-

siin tutkimustarkoituksiin. Mittari on käännetty useille eri kielille. (McKeachie & Garcia Duncan

2005, 117-128.)

Sieglen ja McCoachin (2005) mukaan monet tekijät johtavat hyviin saavutuksiin ja motivaatio on

ratkaiseva tekijä. Motivoituneista opiskelijoista voidaan tehdä kolme havaintoa: 1) Motivoituneet

opiskelijat arvostavat koulukokemustaan ja he nauttivat siitä mitä tekevät tai he uskovat, että sillä

mitä he tekevät on hyötyä tulevaisuudessa. 2) He uskovat, että heillä on kyky menestyä. 3) He luot-

tavat ympäristöönsä ja odottavat, että he voivat menestyä siinä. (Siegle & McCoach 2005, 22.)

Kun opiskelijat arvioivat tehtäviään ja heillä on positiiviset käsitykset itsestään ja menestymis-

mahdollisuuksistaan, he mitä todennäköisemmin noudattavat seuraavia käyttäytymismalleja: a) he

kehittävät itseohjautuvia käyttäytymismalleja, b) he asettavat realistisia tavoitteita ja c) he käyttävät

sopivia strategioita menestyäkseen opinnoissa. Lahjakkaat oppilaat ovat eräs erilaisten oppilaiden

ryhmä, joita ei yleensä pidetä riskialttiina opiskelun suhteen. Oletamme yleensä, että älykkäimmillä

oppilailla on myös eniten motivaatiota. Valitettavasti monilta lahjakkailta oppilailta näyttää puuttu-

van motivaatio. Heidän suorituskykynsä on heidän kykyjensä alapuolella. Syynä voisi Sieglen ja

McCoachin (2005) mukaan olla se, että lahjakkaat oppilaat ovat turhautuneet opettajiin, vanhempiin

ja ohjaajiin. Alisuoriutuminen voi merkitä vakavia fyysisiä kognitiivisia tai emotionaalisia asioita,

kuten oppimisvaikeuksia. Toinen asia on, että se voi olla oire ristiriidasta opiskelijan ja kouluympä-

ristön välillä. Kolmanneksi se voi johtua opiskelijan asenteesta itseään ja koulutusta kohtaan. Nel-

jänneksi se voi olla myös itsesäätelyn ja opiskelutaitojen puutetta. (Siegle & McCoach 2005, 22-

27.)
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4.3 Ihmiskäsitys ja alisuoriutuminen

Leskelän mukaan ihminen toimii psykologiselta kannalta katsottuna useimmiten viidellä tasolla

(kuva 10). Ulkoiset puitteet muodostuvat ympäristöstämme ja toimintamme perustaso, johon vaiku-

tamme käyttäytymisellämme. Toimintaamme ohjaavat psyykkiset karttamme ja toimintaohjel-

mamme ja niille saamme suunnan taidoistamme. Näitä taas ohjaavat arvot ja uskomuksemme. Iden-

titeetti ohjaa uskomuksiamme. (Leskelä, 2001, 50).

Kuva 10. Käyttäytymisen viisi toimintatasoa. (Leskelä, 2001, 50; Dilts 1997, 15, 73, 76).

Dilts (1997) puhuu loogisista tasoista, joilla hän tarkoittaa aivojen eri prosessoinnin tasoja. Niitä

hän vertaa yritysten organisaatiotasoihin. Diltsin mukaan haluamme ehkä tietää, mistä jonkun asian

vaikeaksi kokeminen johtuu, onko vaikeaksi koettu asia ja hankaluus peräisin ulkoisista rajoituksis-

ta, vai onko ehkä niin, että vaikeuden kokenut ei vain osaa toimia ympäristön edellyttämällä tavalla

Identiteetti
Kuka?

Uskomukset, arvot
Miksi?

Taidot
Miten?

Käyttäytyminen,
toiminta           Mitä?

Ympäristö
Missä, Milloin?
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tai ehkä tätä yksilöä vaivaakin uskonpuute. Onko hänellä ehkä ristiriitaisia uskomuksia, vai tuntee-

ko hän koko olemuksensa identiteettitasollaan ristiriitaiseksi? (Dilts 1997, 15–16.)

Uskomukset vaikuttavat voimakkaasti käyttäytymiseemme. Päivittäiseen tehokkuuteemme vaikut-

tavat uskomukset itsestämme ja mahdollisuuksistamme ympärillämme olevassa maailmassa. Us-

komuksemme voivat toimia sekä voimavaroina että rajoitteena. Uskomukset voivat muovata ja vai-

kuttaa merkittävästi älykkyyteen, ihmissuhteisiin, luovuuteen ja onnellisuuteen tai henkilökoh-

taiseen menestymiseen. Vanhemmat, opettajat, sosiaalinen ympäristö ja tiedotusvälineet ovat aset-

taneet uskomuksia jo lapsena ollessamme. Silloin emme vielä olleet tietoisia niiden syvälle ulottu-

vista vaikutuksista tai omasta mahdollisuudestamme valita niitä. Uskomusten muuttaminen vaatii

hyvää itsetuntemusta. Kannamme perintönä geeneissämme vanhemmiltamme voimakkaita usko-

muksia, arvokäsityksiä, motivaatiotekijöitä ja pelkoja. Niiden tiedostaminen on tärkeätä ja muutta-

minen ei ole helppoa. (Leskelä 2001, 50.)

Diltsin (1997) mukaan uskomukset eivät muutu samojen sääntöjen mukaan kuin käyttäytymistavat

ja kyvyt, ovathan ne eri tasolla. Niihin eivät vaikuta esimerkiksi ympäristöön tai käyttäytymistapoi-

hin liittyvät todisteet, ne ovat uskomuksia, eivät todellisuutta, vaikkakin todellisen tiedon paikalla.

Dilts kysyy, miten ihmisen saa valmiiksi muuttumiseen? Hänen mukaansa ihmisen suoritus pysyy

kutakuinkin ennallaan, jollei hän itse usko suoriutuvansa kovinkaan hyvin. Dilts viittaa tässä yhtey-

dessä Banduran pystyvyyden odotukseen. Dilts toteaa, että uskomuksista olisi oivallettava, ettei

niiden tarvitse vastata todellisuutta, vaan että niiden tarkoitus on tuottaa motivaatiota ja näkemystä

niin, että todellinen toiminta kehittyy ja nousee vähitellen uskomusten tasolle. Jos oppilas uskoo

osaavansa lukea ja kirjoittaa, hänen on keksittävä oma strategiansa oppimiseksi, mikäli hänelle ei

ole opetettu mitään toimintamallia. Uskomustaso voi olla siten hidas saavuttaa, ja uskonpuute voi

tulla helposti. Diltsin mukaan uskomus on yleistys kokemusten välisistä suhteista. Ympäristö voi

hänen mukaansa toimia joko uskomusta tukien tai sen vastaisesti. Vaikeaksi uskomuksen muutta-

misen Diltsin mukaan tekee uskomuksen tunnistaminen. (Dilts 1997, 23–85.)
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Kuva 11. Identiteetti, ihmiskäsitys ja oppimisen alueet Ruohotien ja Pintrichin mukaan.

Skinnari (1994) vertaa ihmistä tietokoneeseen ja ihmisen käyttövoimana on järjestelmä, joka muis-

tuttaa tietokoneiden rakennetta. Skinnari toteaa, että ihminen on vain biokemiallinen mekanismi.

(Skinnari 1994, 13.)

Ihmistieteissä ihminen voidaan esittää ihmisen yhtälön matemaattisen kaavan avulla a+ b, jossa a =

geneettinen perimä ja b = ympäristö. Jotta tämä kaava voisi toteutua ihmisenä, tarvitaan sosiaalis-

tamista (Skinnari 1994, 13.) Sosiaalistaminen, ympäristöön sopeuttaminen ja integroiminen, toimii

kuten katalysaattori kemiallisessa reaktiossa. Se on kolmas tekijä, ja se mahdollistaa reaktion, tekee

geneettisestä perimästä annetussa ympäristössä ihmisen. Oikeastaan se antaa perimälle mahdolli-

suuden ja tilaisuuden kehittyä ihmiseksi, tai olla kehittymättä. Ihmisyyden olennainen asia on se,

että se on omaehtoinen valinta ja se on kasvamista kohti henkistä vapautta. Se muodostaa ihmisen

henkinen minuuden. (Skinnari 1994, 13–16; Skinnari 2004, 64.)

Ihmistä voidaan ajatella kolmiona, jossa ruumis, henki ja sielu ovat sivuina, kärkinä. Skinnari

(2004) esittelee kolmijaon: luonnon olento, yhteiskunnallinen olento, vapautta kohti kehittyvä hen-

kinen olento. (Skinnari 2004, 151–153.)

Puolimatkan (2001) mukaan Augustinus pohti ihmisen sisäistä minuutta ja tapaa nähdä maailmaa.

Pohdinnoillaan hän syvensi entisestään kreikkalais-roomalaisia käsityksiä, joita jo Platon, Sokrates

ja Aristoteles olivat luodanneet. Sokraattinen näkemys uskoi, että kasvatus voi keskittyä opettamaan

kriittistä ajattelua. Kun ajattelu on kriittistä, ei voi uskoa suoralta kädeltä edes omaa tietämistään,

oma tieto on siis aluksi harhaa, kunnes on perustellut käsityksensä ja ajatuksensa. Silloin voi olla

valmis olemaan hyvä ja toimimaan hyvin, elämään hyvää elämää. Platon lisäsi keitokseen tunteiden

olemassaolon ja opetti Puolimatkan (2001) mukaan, että on harjoiteltava tunteita, jotta hyveellinen

IDENTITEETTI
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toiminta on mahdollista. Hyvän elämän edellytyksiä on siten kasvatus: Järki ohjaa sielun irratio-

naalista osaa haluamaan oikein. (Puolimatka 2001, 50–51.)

Skinnarin (1994) mukaan Platon totesi kasvatuksen tehtäväksi kääntää ihmisenä kasvavan ”katse”

kohti oikeaa. Puolimatkan (2001) mukaan Aristoteles uskoi edelleen, että luonteenhyveet ja järki

ovat yhdessä hyvän elämän perustana. Augustinus halusi vielä, että on kohdattava oma sisin olemus

kaikessa monikerroksisuudessaan. Tarvitaan sisäistä etsintää, sisäinen oivallus, sisäistä valoa. (Puo-

limatka 2001, 50–51; Skinnari 1994, 23)

Siitonen (1999) esittää, että voimaantuminen on prosessina henkilökohtainen ja sosiaalinen ja ettei

voimaa ei voi antaa toiselle. Voimaantuminen lähtee hänen mukaansa  ihmisestä itsestään ja sitä

jäsentävät päämäärät ja kykyuskomukset, kontekstiuskomukset ja tunteet sekä niiden keskinäiset

suhteet. (Siitonen 1999, 161-162.)

Siitonen (1999) puhuu katalyytistä. Katalyytti mahdollistaa kemiallisen reaktion ottamatta siihen

itse osaa. Siitosen mukaan voimaantuminen vaikuttaa katalyytin tavoin sitoutumisen prosessiin: jos

katalyytti on vahva (empowerment), on tuloksena vahva sitoutuminen ja heikko katalyytti (dis-

empowerment) johtaa heikkoon sitoutumiseen. Siitosen (1999) mukaan voimaantuminen on myös

yhteydessä ihmisen hyvinvointiin eikä se ole pysyvä tila. Voimaantumiseen ja hyvinvointiin vaikut-

tavat hänen mukaansa erityisesti itsenäisyys ja vapaaehtoisuus, halu ja vastuullisuus, arvostus, kun-

nioitus ja luottamus, minäkuva, sosiaalisuus ja kulttuuriympäristö, ilmapiiri ja oman roolin löytämi-

nen, kannustaminen, eettisyys ja onnistuminen. Siitosen (199) mukaan voimaantuminen ei ole kai-

kissa ympäristöissä yhtä todennäköistä. Toisten ihmisten osuus voi voimaantumisessa olla merkit-

tävä, vaikka toiselle ei voikaan antaa voimaa ja vaikka ihminen voimaantuukin itse. (Siitonen 1999,

162-166.)

Kontoniemen (2003) mukaan Rauhala on todennut, että ihmiskuva ei voi koskaan muuttua ihmiskä-

sitykseksi. Tämä tarkoittaa niitä edellytyksiä ja olettamuksia, joiden pohjalta toimien tämä on saatu.

Ihmistieteiden alueella on monenlaisia ihmiskuvia kuten esimerkiksi psykologian, sosiologian ja

biologian ihmiskuvat. (Kontoniemi 2003, 51.)

Kontoniemen (2003) mukaan alisuoriutumisen ehkäisyn keskeisin asia on se, että alisuoriutuminen

tunnistetaan mahdollisimman varhain. Alisuoriutumisen ulottuvuudet ovat oppilaan suhtautuminen

kilpailuun, toisten arvostus, riippuvuus ja itsenäisyys, vastuullisuus sekä suoriutumisen odotukset.
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Kilpailulla tarkoitetaan omien suoritusten vertailua toisten suorituksiin. Opiskelija voi alkaa välttää

suorituksia arvioinnin pelossa suojellakseen minäänsä. Vastuullisuus on omasta elämästä vastuun

ottamista. Liian vähäinen vastuunottaminen voi johtaa alisuoriutumiseen. Alisuoriutujalla suoriutu-

misen odotukset voivat olla joko liian matalia tai korkeita. Opiskelijalla voi olla liiallista riippu-

vuutta oppilas/opettaja –suhteesta tai jostain muusta ”auttajasta”. Ellei oppilas arvosta opettajaa hän

joutuu helposti ristiriitaan opettajan kanssa ja opiskelu vaikeutuu. Myös opettajan tulee arvostaa

opiskelijaa ja hänen tarpeitaan. (Kontoniemi 2003, 45-48.)

4.4 Minäkäsitys ja itsensä kehittäminen

Wiitakorven (2006) mukaan identiteetin muunneltavuus muodostaa pohjan elämänhallinnan ja mo-

tivaation tarkastelulle kun pyritään selvittämään oppimiseen johtavaa prosessia. Minäkuvaa ja iden-

titeettiä on tutkittu ja yritetty määritellä eri tavoin. Minään liittyvä käsitteistö onkin sekava. Wiita-

korven mukaan Aho ja Laine toteavat, että minäkuvaa, minäkäsitystä, identiteettiä, itsetuntoa, it-

searvostusta ja itseluottamusta on käytetty tutkijoista riippuen joko eri käsitteinä tai synonyymeinä.

Heidän lähtökohtansa uusimmissa tutkimuksissa on olettamus siitä, että minä, minäkuva, minäkäsi-

tys, identiteetti ja itsetunto sisältävät kolme prosessia: itsensä tiedostamisen, itsensä tuntemuksen ja

itsensä arvostamisen. (Wiitakorpi 2006, 64.)

Minän kokonaisuus muodostuu Wiitakorven (2006) mukaan Ojasen mielestä identiteetistä, minäku-

vasta ja itsetunnosta. Koko minän perustan muodostavat erilaiset elämän varrelta  kertyneet koke-

mukset, tapahtumat, tuntemukset ja muistot. Wiitakorven mukaan minään liittyy kaksi ulottuvuutta:

minä subjektina (kokijana tai tekijänä) sekä minä objektina (koettuna tai tekemisen kohteena). Aho

ja Laine kirjoittavat Wiitakorven mukaan, että yksilöstä tulee itsensä objekti, kun hän sisäistää tois-

ten ihmisten asenteet itsestään eli muut ihmiset vaikuttavat asenteillaan objektiminän muodostumi-

seen. Sosiaalinen kanssakäyminen on olennainen osa minän kehitystä. (Wiitakorpi 2006, 64.)

Minäkuvaa ja identiteettiä on vaikea erottaa toisistaan. Identiteetissä ovat mukana myös sosiaaliset

tekijät kuten perhe, työ ja ammatti. Identiteetti on viitekehys, jossa yksilö jäsentää ja etsii olemassa-

oloansa. Siten esimerkiksi itsensä tiedostaminen, tunteminen ja arvostaminen ovat osa identiteettiä.

Minäkäsitys tai minäkuva vastaa kysymykseen, millaisena koen itseni? Minäkuvaan liittyy myös

reaaliminäkuva (todellinen, tiedostettu minäkuva siitä kuka olen), ihanneminäkuva (minkälainen
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haluaisin olla ja normatiivinen minäkuva (millaisena muut minua pitävät tai haluavat minun ole-

van). (Wiitakorpi 2006, 64.)

Aho ja Laine jakavat Wiitakorven (2006) mukaan vielä kunkin minäkuvan dimension neljään osa-

alueeseen: suoritusminäkuvaan, sosiaaliseen minäkuvaan, emotionaaliseen minäkuvaan ja fyysis-

motoriseen minäkuvaan. Meadin mielestä yksilöllä on niin monta minää kun hänellä on sosiaalisia

rooleja. Goffmanin mukaan yksilöllä on useita eri tapoja esitellä itsensä muille perustellen, että

elämä on täynnä näytelmiä, joissa henkilöt esittävät erilaisia rooleja kasvokkain. Minäkuvan muut-

tuessa omaksutaan tiettyjä rooleja elämän varrella (työhön, aviopuolisoon, harrastukseen liittyvät

roolit). (Wiitakorpi 2006, 65.)

Antikaisen (1998) mukaan ei ole näytelmää ilman rooleja. Rooli voidaan joko ottaa tai tehdä. Jotta

rooli ylipäänsä olisi mahdollinen, sitä on harjoiteltava, se on jostain omaksuttava. Yhteiskunta tar-

joaa normit ja mallit rooliin, leikki on yksi mahdollisuus harjoitteluun. Leikin merkityksestä on

Heikkinen (2002) sanonut: ”… leikimme asioita, joita tahdomme tutkia siitä todellisuudesta tai elä-

mismaailmasta, jonka tunnemme.” Tässä ympäröivän maailman ja ihmisyksilön välisessä vuoro-

vaikutuksessa yksilö kehittyy sosiaalisena olentona. Antikainen puhuu minästä objektina ja minästä

subjektina. Objekti-minä perustuu muilta otettuihin rooleihin, subjekti-minä perustuu elettyyn elä-

mään, roolin tekemiseen. Ihmisen identiteetissä nivoutuvat minäkäsitykset, roolin ottamiset ja roo-

lin tekemiset, suhteessa yhteiskuntaan. Ne kytkeytyvät tilanteisiin, elämänvaiheisiin ja sosiaalisiin

suhteisiin. (Antikainen 1998, 108–109; Heikkinen 2002, 67.)

Antikainen ei ehkä puhu jokaisesta ihmisyksilöstä, kun hän väittää, että ihminen kykenee ottamaan

myös toisen ihmisen roolin. Onko vankiopiskelijan helppo katsoa maailmaa toisen osapuolen sil-

min? Miten leikki onnistuu vankilassa?

Minäkäsitys pitää sisällään kaiken sen mitä tiedämme ja uskomme itsestämme. Siihen liittyvät itse-

tuntemus, arvostus ja itseluottamus. Eräs kasvatuksen perustehtävistä on myönteisen minäkäsi-

tyksen luominen. Tämä on tärkeätä siitä syystä, että suuntaamme odotuksiamme ja toimintaamme

juuri minäkäsityksen pohjalta. Kontoniemen (2002) mukaan Whitmore on todennut, että minä-

käsitys sisältää erilaisia minäkuvia: fyysinen, sosiaalinen ja todellinen sekä ihanneminäkuva. Kon-

toniemen mukaan Aho on tutkinut minäkäsityksen rakennetta ja muuttumista. Aho erittelee minäkä-

sityksessä kouluminäkuvan, sosiaalisen, emotionaalisen ja fyysisen minäkuvan. (Kontoniemi 2002,

26.)
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Rauste-von Wright, von Wright ja Soini (2003) kuvaavat yksilön minään liittyvien käsitysten, odo-

tusten ja tavoitteiden kokonaisuutta maailmankuvan keskeisimpänä osarakenteena eli minäraken-

teena. Siitä on erotettavissa ihmisen käsitys itsestään ja suhteestaan ympäröivään todellisuuteensa

sekä millaisen suhteen hän pyrkii saavuttamaan ulkomaailmaan. Rauste-von Wrightin mukaan

Mead (1934) on kuvannut minäkäsityksen kehittyvän vaihe vaiheelta neljässä vaiheessa ja se raken-

tuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 43.)

Itsetunto on itsensä tuntemista ja hyväksymistä ja se liittyy läheisesti minäkäsitykseen. Itsetuntoon

liittyy tunnearvo. Itsetuntoon liittyy tunne omasta arvosta ja se syntyy minäkuvasta saaduista tun-

teista. Ne muodostuvat, kun sosiaalista palautetta sekä onnistumisen ja epäonnistumisen koke-

muksia verrataan todelliseen minään. Kun arvoa mitataan suorituksilla ja jos ne ovat mielestämme

vähäisiä, väheksymme itseämme ja itsetunto heikkenee. Itsetunnon merkitys on keskeistä kaikessa

opiskelussa. (Kontoniemi 2002, 28.)

Kuvassa 12 on Lordin ja Brownin työskentelevän minäkuvan mallintaminen Ruohotien mukaan.

Itsensä kehittämiseen vaikuttaa vallitsevan minäkuvan, tavoitteiden ja standardien sekä poten-

tiaalisen minäkuvan suhde ja vaikutukset toisiinsa ja myös motivaatiot ja niiden suhteet.

Kuva 12. Työskentelevä minäkuva Ruohotien mukaan.
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Polon (2004) mukaan Lordin ja Browin työskentelevän minäkuvan mallintamisessa vallitseva mi-

näkuva tarkoittaa sitä miten henkilö määrittelee itsensä suhteessa kontekstin vaatimuksiin tai odo-

tuksiin. Potentiaalinen minäkuva määrittää sen, mitä henkilöstä voisi tulla tai mitä hän voisi olla. Se

on tulevaisuuteen suuntautunut ja sen vaikutukset ulottuvat tämän hetken motivaatioon ja aktiviteet-

teihin ja affektiivisiin tuotoksiin. Tavoitteet ovat kontekstiin sidonnaisia ja ne suuntaavat informaa-

tion prosessointia. Tavoitteet määrittävät myös henkilön motivaatiota ja käyttäytymistä ja ne autta-

vat minäkäsitykseen liittyvää itsesäätelyä. Tavoitteiden keskeinen tehtävä on standardien luonti.

Yksilö vertaa näihin saamaansa palautetta. (Polo 2004, 73-74.)

4.5 Kognitiiviset ja metakognitiiviset oppimisstrategiat

Kuva 13. Kognitiivinen alue Ruohotien mukaan.

Ajattelu eli kognitio tarkoittaa oppijan kykyä tarkkailla ja hankkia tietoa sekä esittää ja palauttaa

informaatiota mieleen. Kognitio ohjaa havaintoja, toimintaa, ajattelua ja muistia. Metakognitio on

ajattelun ajattelemista. Se tarkoittaa ajattelua ja oppimista koskevan tiedon ja ajattelun ja oppimisen

säätelyä. Tämä puolestaan ohjaa oppijan reflektointikykyä eli oppijan kykyä ymmärtää ja kontrol-

loida omaa oppimistaan. (Ruohotie 2001, 75.)

Kognitiivisia oppimisstrategioita ovat kertaaminen, kertaaminen, kriittinen ajattelu eli kyseen-

alaistaminen, oleellisen eli ”sen tärkeän” löytäminen, uuden ja vanhan liittäminen aikaisempaan

tietoon uuden tiedon vertailun ja yhdistämisen kautta. Kognitiivisiin oppimisstrategioihin kuuluvat

myös avainsanojen ja ennakkojäsentäjien käyttö, teorian soveltaminen ja opittujen asioiden sovelta-
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minen omaan kokemusmaailmaan sekä oman oppimisen tietoinen arviointi ja itsereflektio. (Kyrö

2006, 102-104; 120-121; Kyrö & Ripatti 2006, 22-24; Ruohotie 2002, 95-101.)

Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (1999) kirjoittavat metakognitiosta ja pohtivat sen merkitystä.

Opitun siirtovaikutus, transfer, on mahdollinen metakognitiivisten taitojen avulla. Joskus aikuinen-

kaan oppija ei kuitenkaan huomaa sovellusmahdollisuutta ja ongelman rakenteen yhtäläisyyttä.

(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999, 166–167, Pressley – McCormick 1995, 56; Rauste-von

Wright, von Wright & Soini 2003, 124-127.)

Metakognitiivinen tieto sisältää neljä tiedon aluetta. Nämä ovat tieto oppimisesta, käsitys opittavas-

ta asiasta, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen ja tieto tehokkaista oppimisstrategioista.

Metakognitiivinen tietoisuus ja metakognitiivinen kontrolli liittyvät sekä ajattelun että oppimisen

säätelyyn. Suunnitteluun liittyviä toimintoja ovat tehtäväanalyysi, relevantin tiedon tunnistaminen

jo opitusta, tavoitteen asettelu, sopivan kognitiivisen strategian valinta, mahdollisten oppimisvaike-

uksien ennakointi ja keinojen löytäminen vaikeuksien voittamiseksi. Itsetarkkailuun liittyy yhtäältä

oppimisen seuranta (eteneekö oppiminen suunnitelman mukaan) ja toisaalta ymmärtämisen seuranta

(onko asia ymmärretty vai tarvitaanko toista strategiaa ymmärtämisen auttamiseksi). Evaluaatio

tarkoittaa sekä oppimisprosessin että oppimistuotosten arviointia. Oppimiseen liittyvillä metakogni-

tiivisilla strategioilla tarkoitetaan oppijan käsityksiä siitä, missä määrin hän tietoisesti ohjaa (suun-

nittelee, tarkkailee ja arvioi) omaa oppimistaan opiskelun aikana (Kyrö 2006, 104; 120-121; Ruoho-

tie 2002, 95-101.)



48

4.6 Tutkimusongelmat

Kuva 14. Identiteetti, motivaatio ja oppimisen kognitiivinen alue Ruohotien mallin mukaan.

Päädyimme teoriatarkastelun perusteella kuvan 15 mukaiseen teoriayhteenvetoon ja sen perusteella

kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mikä edistää suljetussa vankilassa opiskelevan opiskelumoti-

vaatiota?, 2) Millaisena oppijana suljetussa vankilassa opiskeleva kokee itsensä? ja 3) Millainen on

suljetussa vankilassa opiskelevan opiskelijan identiteetti?

Kysymyksellä mikä edistää suljetussa vankilassa opiskelevan opiskelumotivaatiota, pyrimme selvit-

tämään sitä, mikä motivoi vankia opiskelemaan. Pohdimme onko syynä vaihtelunhalu vai pakko vai

toive päästä rikoksen polulta yhteiskunnan täysvaltaiseksi jäseneksi eli integroitua yhteiskuntaan.

Toisella tutkimuskysymyksellä pyrimme selvittämään, millaisena oppijana vanki kokee itsensä.

Kysymyksellä millainen on suljetussa vankilassa opiskelevan opiskelijan identiteetti, pyrimme

hahmottamaan identiteetin, persoonallisuuden ja älykkyyden käsitteiden vaikutusta oppimisen ko-

natiiviselle alueelle.

IDENTITEETTI
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Kuva 15. Teoriayhteenveto: Fordin kaavasta Ruohotien oppimisen osa-alueisiin.
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5. TUTKIMUS JA –MENETELMÄT

Tutkimukselle haettiin lupa Rikosseuraamusviraston oikeudelliselta osastolta. Hakemukseen liitet-

tiin tutkimussuunnitelma lisäselvityksineen. Tutkimuslupa (36/912/2005) myönnettiin 11.11.2005.

5.1 Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmään kuului 14 vankilakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. He opiskelivat tut-

kimuksen aikana kahdessa eri ryhmässä: A ja B. Ryhmä A oli toisen asteen näyttötutkintoon val-

mistava kaksivuotinen koulutus ja ryhmä B oli toisen asteen näyttötutkinnon osatutkintoon valmis-

tava yksivuotinen koulutus. Tässä tutkimuksessa ryhmiä ei käsitellä erikseen. Tutkimukseen osallis-

tujat olivat iältään 21-30 –vuotiaita miehiä. Suurimmalla osalla heistä oli peruskoulutausta (9), toi-

sen asteen koulutus oli neljällä ja yhdellä opiskelijalla oli ylioppilaspohja. Lähes kaikilla oli jotain

keskeneräisiä opintoja taustalla oli se sitten lukio, ammattikoulu tai joku työllisyyskurssi. Kaikki

opiskelijat olivat hakeutuneet vapaaehtoisesti koulutukseen, vaikka opiskelu ei olisikaan ollut ha-

keutuessa se pääasiallisin motiivi. Opiskelu tapahtui vankilakoulussa, jossa molemmilla luokilla oli

oma opetustilansa. Opetusta oli viitenä päivänä viikossa. Opetusvälineet ja olosuhteet eivät poiken-

neet tavallisesta luokkaympäristöstä muuten kuin siinä, että Internetiin pääsyä ei tietokoneilla ollut

eikä sähköposti ollut luonnollisestikaan käytössä. Kirjastoonkaan ei päässyt milloin tahansa. Tiedon

itsenäinen hakeminen oli hankalaa.

5.2 Tutkimuksen vaiheet

Tutkimussuunnitelma laadittiin syksyllä 2005 Ruohotien luentojen innoittamana. Koska teimme

tutkimusta vankilassa, oli haettava tutkimuslupa Rikosseuraamusvirastosta. Hakemukseen piti liit-

tää tutkimussuunnitelma sekä maininta siitä, mitä salassa pidettäviä tietoja tutkimukseen tarvitaan.

Saimme tutkimusluvan marraskuussa 2005. Tutkimusluvassa edellytetään, että ketään ei ole aineis-

tosta tunnistettavissa ja että tutkimusaineisto hävitetään, kun tutkimus on raportoitu ja hyväksytty.

Lisäksi Rikosseuraamusvirasto edellyttää, että hyväksytty raportti toimitetaan Rikosseuraamus-

virastolle.



51

Vankilaopetukseen ja vankilakoulutukseen sekä vankilaan työympäristönä olimme tutustuneet jo

aikaisemmin, olihan meillä siellä työskentelystä jo noin kymmenen vuoden kokemus. Olimme

työmme innoittamina vierailleet myös eri vankiloissa niin Suomessa kuin muissa pohjoismaissa.

Olimme tutustuneet suljettujen ja avoimien vankiloiden käytäntöihin. Itse työskentelimme täysin

suljetussa vankilassa.

Teoriaan tutustumisen aloitimme Ruohotien ja Korpelaisen luennoilla syksyllä 2005. Innostuimme

erityisesti opiskelumotivaatiosta. Aloimme pohtia, mikä näytti vieneen toiselta opiskelijaryhmältä

opiskelumotivaation. Kuvittelimme tietävämme syyn motivaation katoamiseen ja halusimme tutki-

muksen avulla selvittää, pitäisikö meidän ennakkokäsityksemme opiskelumotivaation katoamisesta

ja katoamisen syystä paikkansa. Tämän lisäksi tutustuimme identiteettiin, ihmiskäsityksiin, minäkä-

sityksiin, marginalisaatioon ja syrjäytymiseen. Myös integraatio ja inkluusio innostivat meitä. Näitä

teorioita olimme pohtineet jo aikaisemminkin. Olimme luoneet ryhmiimme inklusiivisen opiskelu-

ympäristön. Olimme ajatelleet sen motivoivat ja innostavan aikuisia opiskelijoita itseohjautu-

vuuteen ja oppimiseen. Kun näin ei toisen ryhmän kohdalla näyttänyt käyneenkään, olimme ymmäl-

lämme. Tätä piti tutkia. Tutkimuksen kohderyhmään tutustuminen tapahtui vankilakoulussa oman

työn aikana.

Tutkimusaineiston keruun suunnittelimme teorian pohjalta. Tutkimusaineistomme on osin kvantita-

tiivista ja osin kvalitatiivista. Kvantitatiivista aineistoa hankimme kyselylomakkeella opiskelija-

motivaatioprofiileja varten. Varsinainen muu tutkimusaineisto on kvalitatiivista. Tämä on kerätty

sekä opiskelijoiden kirjoittamien käsitemääritelmien että haastattelujen avulla.

Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin Excel –ohjelmalla ja kvalitatiivinen aineistoa käsiteltiin sekä

Wordillä että Excelillä. Kvantitatiivisen tutkimusaineiston (opiskelijamotivaatioprofiilit) esitämme

pylväskaavioina. Kvalitatiivisen tutkimusaineiston esitämme sekä kuvina että tekstiesimerkein ja

tulkinnoin. Haastattelututkimuksella pyrimme selvittämään opiskelijamotivaatioprofiilien poikkea-

vuuksia keskiarvoon nähden.

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden nimet muutettiin, jotta vastauksista ei voida tunnistaa

vastaajaa.

Mielestämme tutkimusraportin kirjoittaminen on keskeinen osa tutkimusprosessia. Se on ajatusten

selventämistä ja oivaltamista auttavaa. Alasuutarin (1999) mukaan kirjoittaminen on tutkimuksen
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tärkein vaihe. Hän sanoo, että tieteestä vallitsevan mielikuvan mukaan ajatellaan, että kirjoittaminen

on vain tulosten raportointia. Hän täydentää kuitenkin ajatusta selkeän ajattelemisen ja sujuvan

tekstin välisestä yhteydestä sanomalla, että ajattelu selkeytyy tekstin selventyessä. Hän sanoo pu-

humista ja kirjoittamista ajattelun apuneuvoksi. (Alasuutari 1999, 280 – 281.)

Niinpä mekin olemme keskustelleet keskenämme kirjoittamisprosessin aikana moneen kertaan,

olemme korjanneet tekstiä useita kertoja, poistaneet siitä kohtia ja lisänneet niitä, kun ajattelumme

on kypsynyt ja olemme oivaltaneet uutta. Raportin kirjoittamisen aloitimme jo analysoinnin aikana.

Etenimme spiraalimaisesti, luimme kokoamaamme aineistoa, teimme analyysiä ja päätelmiä, tutus-

tuimme teoriakirjoihin syvemmin, ja aloimme analyysimme jälleen uudelta pohjalta. Samalla kirjoi-

timme raporttia uudelleen ja uudelleen. Pohdintamme myös tutkimuksen tuloksista syveni kierros

kierrokselta. Tutustuimme samalla myös teorioihin syvemmin. Tutkimuksemme imaisi meidät vir-

taansa (flow).

Fenomenologinen tutkimus pyrkii tavoittamaan merkityksiä, jotka ovat mahdollisimman riippumat-

tomia tutkijan niihin liittämistä merkityksistä. Tutkimusprosessi onkin ollut meille erittäin haastava,

koska olemme olleet sisällä siinä yhteisössä, jota olemme tutkineet.
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5.3 Tutkimusprosessi

Hermeneuttinen tulkintaprosessi ja siinä tutkijoiden havainnot ja teoria ovat jatkuvassa vuoro-

vaikutuksessa keskenään. Raportoitava tutkimus ei ole kaiken kattava tulkinta, vaan sillä pyritään

parhaaseen mahdolliseen tulkintaan. Tutkimuksen tulokset on nähtävä työn tavoitteiden kannalta

riittävän mielekkäinä. Ymmärtävässä tulkinnassa ei pyritä objektiiviseen yleistykseen, vaan pikem-

minkin subjektiiviseen tulkintaan, jossa tutkijoiden tausta, asenteet, käsitykset, tunteet ja aikomuk-

set ovat näkyvissä. (Uljasla 1999.)

Alasuutarin (1999) mukaan on laadullisen tutkimusprosessin alkua aika vaikea määritellä. Tutkimus

nojaa yleensä ainakin joiltakin osin tutkijan aikaisempiin kokemuksiin tai aikaisempaan tutki-

mukseen. Laadullisen tutkimuksen voidaan katsoa alkavan esimerkiksi siitä, kun aineistoa aletaan

kerätä, tai siitä, kun tutkimussuunnitelma on valmistunut. Alasuutarin (1999) mukaan voidaan aja-

tella, että laadullisen tutkimuksen vaikein vaihe on ohi silloin, kun tutkimuskysymykset ja jopa vas-

tausvaihtoehdot tiedetään. Usein tutkimusprosessin eri osat, kuten ongelman asettelu, aineiston ke-

ruu, analysointi ja raportointi, esitetään selvärajaisina ja peräkkäisinä jaksoina. Laadullisessa tutki-

muksessa ne kytkeytyvät kuitenkin monella tavalla toisiinsa, kuten kuvassa 13. (Alasuutari 1999,

252-254.)

Tämän vankiopiskelijoiden opiskelumotivaatioita tarkastelevan tutkimuksemme ja oman tutkimus-

prosessimme alkuhetkeä on liki mahdoton määritellä. Meillä on usean vuoden kokemus vankilassa

opettamisesta ja opettamisesta ylipäänsä, olemme ajan kuluessa tutustuneet erilaisiin opiskelijoita

innostaviin ja aktivoiviin opetusmenetelmiin ja opetelleet käyttämään niitä. Voi ajatella, että proses-

simme on alkanut jo tuona aikana ainakin alitajuisesti. Prosessi aktivoitui kuitenkin tietoisesti Ruo-

hotien ja Korpelaisen AMMKL21 -luentojen aikana syksyllä 2005. Aloimme rajata ongelma-aluetta

ja määritellä tutkimuskysymyksiä tutkielmaamme varten samalla, kun teimme teoreettisia valintoja

ja tutustuimme teoria- ja tutkimuskirjallisuuteen. Käsi kädessä teoriaan tutustumisen kanssa kulki-

vat myös tieteenfilosofiset pohdinnat ja paradigman miettiminen kuten kuva 16 osoittaa.

Metsämuurosen (2003) mukaan kirjallisuuden avulla voi löytää tutkimusongelmaan soveltuvan teo-

reettisen pohjan, joka myös antaa tutkimukselle sopivat käsitteet. Niiden oikeellisuudesta riippuu

tulosten hyvyys. Metsämuurosen (2003) mukaan on turha lähteä tutkimaan esimerkiksi motiiveja,

jollei ensin ole valinnut viitekehystä, sillä eri viitekehysten alueella on omat käsitteensä ja tapansa
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tutkia ilmiöitä. Samasta ilmiöstä voi olla useita keskenään ristiriitaisiakin teorioita. On myös hyö-

dyllistä tutustua siihen kirjallisuuteen, joka liittyy valittuun aihepiiriin. (Metsämuuronen 2003, 9-

11.)

Kun paradigma, tieteenfilosofiset näkökulmat ja teoreettiset valinnat sekä aihepiiri tutkimus-

kysymyksineen alkoivat olla selvillä, aloimme tehdä metodologisia valintoja ja valita tutkimus-

menetelmiä. Paradigmalla tarkoitamme tässä taustanäkemystämme. Päätimme tehdä laadullisen

tutkimuksen ja liittää siihen määrällisenä osiona opiskelijamotivaatioprofiilit. Tarvitsimme sopivan

motivaatiokyselyn ja laadulliseen tutkimukseen sopivaa materiaalia. Taas tukeuduimme tutkimus-

kirjallisuuteen. Tutustuimme erilaisiin menetelmiin kerätä aineistoa ja analysoida niitä. Aineiston

olimme kuitenkin joutuneet määrittelemään jo ennen kuin haimme tutkimuslupaa Rikosseuraamus-

virastolta: haastattelut, kirjoitelmat, kyselyt. Nämä tarkentuivat prosessimme edetessä.

Pintrichin-Ruohotien-Nokelaisen MSLQ-motivaatiokyselylomakkeen pohjalta muokkasimme kyse-

lylomakkeen tutkimuksemme oppimismotivaatioprofiili-osiota varten. Laadullisen aineiston ko-

koamiseksi mietimme hyviä instruktioita ohjaamaan käsitemääritelmäkirjoituksia. Identiteettiä pyy-

simme määrittelemään antamalla ohjeeksi: Mitä ymmärrät sanalla identiteetti? Mitä sen mielestäsi

on? Motivaatiota pyysimme määrittelemään vastaavalla tavalla. Instruktio oli: Mitä ymmärrät sanal-

la motivaatio? Mitä se mielestäsi on?  Samoin pyysimme määrittelemään älykkyyden: Mitä ymmär-

rät sanalla älykkyys? Mitä se mielestäsi on? Oppimista pyysinmme kuitenkin määrittelemään eri

tavoin. Instruktiomme oli: Mikä mielestäsi vaikuttaa oppimiseen? Mitä oppiminen on? Pyysimme

määrittelemään oppijaminää: Kirjoita, mitä mielestäsi tarkoittaa minä oppijana. Pyysimme määritte-

lyjä myös hyvästä koulusta, hyvästä opettajasta ja hyvästä oppilaasta. Näitä määrittelyjä emme kui-

tenkaan analysoineet emmekä käsittele niitä tässä raportissa.

Motivaatiokyselyn ja käsitemääritelmätehtävät toteutimme samoihin aikoihin. Koska neljän opiske-

lijan valinta haastatteluun perustui oppimismotivaatioprofiileihin, toteutimme haastattelun vasta,

kun profiilit oli laadittu ja niitä verrattu keskiarvoprofiiliin.

Aineiston kokoamisen ja sen analysoinnin yhteydessä luimme teoriakirjallisuutta. Mitä niissä sano-

taankaan identiteetistä, älykkyydestä, motivaatiosta ja oppimisesta? Johtopäätökset ja tulkinnat

teimme tämän tutkimisen ja pohdinnan avulla jatkuvasti keskenämme keskustellen ja toisinaan jopa

väitellen. Tulkinnoissa pyrimme yksimielisyyteen. Raportin kirjoittamisprosessi oli tuolloin jo al-

kanut. Kun raportti alkoi olla valmistumaisillaan, otimme siihen etäisyyttä ja arvioimme koko tut-
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kimusprosessiamme ja raporttia. Muokatessamme raporttia mietimme jo uusia tutkimusaiheita tä-

män tutkimuksen innoittamina.

Kuva 16. Tutkimusprosessi Kyrön (2003) mallia mukaellen.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tässä luvussa kerromme opiskelijaprofiileista, tarkastelemme identiteettiä, motivaatiota, älykkyyttä,

oppimista ja minää oppijana oppilaiden kirjoittamista käsitteiden määrittelyistä poimittujen tekstin

pätkien avulla. Tässä luvussa analysoimme opiskelijoiden elämän tarinoita.

6.1 Opiskelijaprofiilit

Opiskelijaprofiilit perustuvat Ruohotien ja Nokelaisen (2002) oppimisen itsesäätelyn mallin-

tamiseen (Modeling Student’s Motivational Profile for Learning in Vocational Higher Education) ja

tähän perustuvaan oppimisstrategioita mittavaan kyselymittariin (MSLQ). (Nokelainen & Ruohotie

2002, 176-205; Polo 2004, 147-148; 273-275, Ruohotie 1995, 57-59; 68-70.)

Opiskelijamotivaatioprofiilien tekemistä varten laadimme Ruohotien mallin mukaisen kysely-

lomakkeen. Yksinkertaistimme lomakkeen lauserakenteita, jotta kysymykset olisivat avautuneet

opiskelijoillemme helpommin koska kuvittelimme, että opiskelijoiden abstraktinen ajattelukyky ei

olisi ollut riittävällä tasolla alkuperäiseen lomakkeeseen. Käytimme profiilimittariimme 36 Ruoho-

tien motivaatiomittarin A –asteikon kysymystä. Lomakkeissa 1 tarkoittaa sitä, että väittämä ei pidä

lainkaan paikkaansa (vähän) ja 5 vastaa vaihtoehtoa väittämä vastaa käsitystäni erittäin hyvin (pal-

jon).
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Taulukossa 1 on kuvattu motivaatiodimensiot Ruohotien mallia mukaillen.

M1
Sisäinen
tavoite-
orientaatio

1. Opiskelen kaikkein mieluimmin asioita, jotka ovat vaativia ja joista voin
oppia uutta.

2. Opiskelen kaikkein mieluimmin asioita, jotka askarruttavat minua, vaikka
ne olisivat vaikeita

3. Minulle tuottaa suurinta tyydytystä se, että voin perehtyä koulutuksessa
käsiteltäviin asioihin mahdollisimman syvällisesti

4. Jos minulla olisi tällä kurssilla mahdollisuus valita tehtäviä tai kirjalli-
suutta, valitsen sellaisia, joista voin oppia uutta, vaikka en siitä syystä sai-
sikaan parasta mahdollista arvosanaa

M2
ulkoinen tavoite-
orientaatio

5. Minulle on tärkeintä saada hyvä arvosana tästä koulutuksesta
6. Minun päätavoitteeni on menestyä hyvin tässä koulutuksessa – kuten

yleensäkin opinnoissani
7. Haluan – mikäli mahdollista – saada paremmat arvosanat tästä koulu-

tuksesta kuin opiskelijatoverini
8. Minulle on tärkeää onnistua opinnoissani ja näyttää muille (perheenjä-

senilleni, ystävilleni, tovereilleni) mihin kykenen.
M3
opiskelun mie-
lekkyys

9. Olen erittäin kiinnostunut tämän koulutuksen aihepiiristä
10. Pidän koulutuksen sisällöstä.
11. Minulle on tärkeää oppia tässä koulutuksessa käsiteltävät asiat.
12. Tässä koulutuksessa käsiteltävien asioiden ymmärtäminen on minulle

hyvin tärkeätä.
M4
opiskelun hyöty

13. Uskon, että tästä koulutuksesta on hyötyä myös muiden asioiden opis-
kelussa.

14. Uskon, että tästä koulutuksesta on hyötyä laajemminkin omassa toi-
minnassani (töiden suunnittelu, ajankäytön suunnittelu, ongelmanrat-
kaisutaidot).

15. Uskon, että tästä koulutuksesta on minulle käytännön hyötyä.
M5
sisäisen onnis-
tumisen usko

16. Pystyn kyllä oppimaan tähän koulutukseen liittyvät asiat, jos vain
opiskelen oikealla tavalla.

17. Opin kyllä tässä koulutuksessa käsiteltävät asiat, jos ponnistelen riittä-
vän lujasti.

M6
sisäinen epäon-
nistuminen

18. On minun omaa syytäni, jos en opi tässä koulutuksessa käsiteltäviä
asioita.

19. Jos en ymmärrä tähän koulutukseen liittyviä asioita, se johtuu siitä, että
en yritä tarpeeksi lujasti.

M7
ulkoinen onnis-
tuminen

20. Jos opin tähän koulutukseen liittyvät asiat, se johtuu lähinnä hyvästä
opetuksesta.

21. Jos opin tähän koulutukseen liittyvät asiat, se johtuu siitä, että ne ovat
helppoja.

M8
ulkoinen epäon-
nistumien

22. Jos en ymmärrä tähän koulutukseen liittyviä asioita, se johtuu siitä, että
ne ovat minulle liian vaikeita.

23. Jos en opi tähän koulutukseen liittyviä asioita, se johtuu opettajas-
ta/opetuksesta (esim. opetuksen vähäisyydestä tai pinnallisuudesta).

M9
tehokkuus-
uskomukset

24. Olen vakuuttunut siitä, että ymmärrän kaiken vaikeimmatkin asiat, joi-
ta käsitellään tässä koulutuksessa.

25. Uskon pystyväni oppimaan peruskäsitteet tässä koulutuksessa.
26. Uskon ymmärtäväni kaikkein vaikeimmatkin asiat, joita opettaja esit-

tää tässä koulutuksessa.
27. Uskon selviytyväni erinomaisesti tämän koulutuksen tehtävistä.
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M10
menestymisen
odotukset

28. Uskon saavani tästä koulutuksesta erinomaiset arvosanat.
29. Uskon menestyväni hyvin tässä koulutuksessa.
30. Koulutuksen vaikeuden ja omat taitoni huomioon ottaen menestyn

luultavasti hyvin tässä koulutuksessa.
M11
kognitiivinen
ristiriita

31. Hermostun ajatuksesta, että minun tulee käyttää koulutuksessa opetet-
tuja asioita käytännössä.

32. Nautin ajatuksesta, että pääsen soveltamaan oppimaani.
33. Minusta tuntuu, että en muista mitään koulutuksessa puhutuista asioita

silloin, kun teen omaa työtäni.
M12
emotionaalinen
ristiriita

34. Tunnen itseni usein hermostuneeksi koulutuksen aikana.
35. Hermostun, kun minun pitää kertoa ystävilleni opiskelustani.
36. Nautin siitä, että saan keskustella opiskelustani tuttavieni kanssa.

Taulukko 1. Kyselylomake opiskelijaprofiilien muodostamista varten.

Koska aineistomme oli pieni emme voineet käyttää SPSS –ohjelmaa aineistomme analysointiin.

Tästä syystä päätimme laatia kullekin opiskelijalle oman opiskelijamotivaatioprofiilin taulukossa 1

olevaan kyselylomakkeeseen perustuen. Opiskelijaprofiilikuviin olemme laskeneet keskiarvon

kaikkien oppilaiden vastauksista kysymysryhmittäin (M1, M2, M3… ). Se näkyy joka kuvassa vii-

vana. Pylväät esittävät yksittäisen opiskelijan vastauksia ja ne ovat kysymysryhmien keskiarvoja

(M1, M2, M3… ). Kuvissa (kaaviot 1-14) on esitetty kunkin oppilaan vastaukset erikseen ja verrat-

tuna vastausten keskiarvoon. Kuvat kertovat ennen kaikkea sen, että jokainen opiskelija on erilainen

ja suhtautuu oppimaansa ja koulutukseen eri tavalla.

Opiskelijaprofiileista havaitsimme, että neljän opiskelijan opiskelumotivaatioprofiilit poikkesivat

keskiarvosta. Heidän profiilinsa ovat kaavioissa 1, 2, 3 ja 4.

Kaavio 1. Sulon opiskelijamotivaatioprofiili.
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Kaaviossa ulkoinen tavoiteorientaatio (M2), uskomus opiskelun hyötyarvosta

(M4), usko omaan onnistumiseen (M5), tehokkuususkomus (M9) ja menesty-

misen odotukset  (M10) ovat vähäisemmät kuin kaikkien keskiarvo. Tuntemukset

kognitiivisesta (M11) tai emotionaalisesta ristiriidasta (M12) ovat suuremmat

kuin kaikkien keskiarvo.

Kaavio 2. Taiston opiskelijamotivaatioprofiili.

Taiston uskomukset ulkoisiin onnistumisen syihin (M7) ja menestymisen odo-

tukset (M10) ovat vähäisemmät, sisäinen tavoiteorientaatio (M1), uskomukset

opiskelun hyödystä (M4), sisäinen uskomus onnistumiseen (M5), sekä tuntemuk-

set kognitiivisesta (M11) tai emotionaalisesta ristiriidasta (M12) ovat suuremmat

kuin kaikkien keskiarvo.
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Kaavio 3. Oivan opiskelijamotivaatioprofiili.

Ulkoinen tavoiteorientaatio (M2), uskomus ulkoisiin epäonnistumisen syihin

(M8), kognitiivisten (M11) ja emotionaalisten ristiriitojen tuntemukset (M12)

vähäisemmät, ja opiskelun hyöty (M4), sisäisen onnistumisen usko (M5) ja sisäi-

sen epäonnistumisen (M6) ja usko ulkoisiin onnistumisen syihin (M7) suurem-

mat kuin kaikkien keskiarvo.

Kaavio 4. Kaunon opiskelijamotivaatioprofiili.

Sisäisen epäonnistumisen usko (M6) ja emotionaalinen ristiriita (M12) ovat vä-

häisemmät ja tehokkuususkomukset (M9) ja menestymisen odotukset (M10) suu-

remmat kuin kaikkien keskiarvo.
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6.2 Aikaisemmat oppimis- ja opiskelukokemukset

Valitsimme opiskelijaprofiilien perusteella neljä oppilasta (Sulo, Taisto, Oiva ja Kauno), joiden

profiilit poikkesivat kaikkien profiilien keskiarvosta. Heitä haastattelimme käyttämällä puoli-

strukturoitua haastattelulomaketta. Pyysimme heitä kertomaan aikaisemmista oppimis- ja opis-

kelukokemuksistaan. Jalolla oli myös motivaatioprofiilien keskiarvosta poikkeava profiili. Päätim-

me jättää hänet haastattelematta, koska olimme haastatteluhetkeen mennessä saaneet kuulla hänen

osallistuvan opintoihin vastentahtoisesti. Vankilaopetukseen opiskelijat hakeutuvat yleensä itse.

Meillä oli opiskelijoita yleisiä ennakkokäsityksiä, joita olemme tuttavapiirissämme kuulleet muilla-

kin olevan. Kuvittelimme esimerkiksi, että oppilailla olisi ollut ongelmia kotona tai vanhempien

kanssa tai että jo peruskoulussa oli ollut vaikeuksia.

Kokemuksemme perusteella meillä oli ennakkokäsityksiä myös syistä, jotka voisivat vaikuttaa

poikkeamiin. Kuvittelimme, että liikunta, tärkeä tukihenkilö ja peruskouluaikainen muutto ja kou-

lussa viihtyminen vaikuttaisivat opiskelijaprofiilin muodostumiseen. Olihan Järveläkin (2002) tullut

tutkimuksessaan tulokseen, että lainrikkojien urakehityksen taustalla vaikuttaa syrjäytymisprosessi,

jossa yleensä on joku elämän muutostilanne tai olosuhdetekijä. Tästä syystä valitsimme haastat-

telumme rungoksi seuraavat kysymykset:

- Mikä on varhaisin muistamasi oppimiskokemus?

- Kuvaile millaista oli peruskoulussa?

- … mikä oli lempiaineesi …

- … mistä et pitänyt…

- Millaisia kavereita sinulla oli peruskulussa?

- Kuka oli peruskouluaikana tärkein tukihenkilösi(oppimisesi kannalta)?

- Oliko peruskoulusta hyötyä jatko-opintojen kannalta?

- Millaisia harrastuksia sinulla oli peruskouluaikana?

- Oletko harrastanut mitään joukkueurheilulajia?

- Harrastatko nyt liikuntaa?

- Vaikuttiko kotiolot peruskouluopintoihisi?

- Muutitteko paikkakuntaa tai vaihdoitko koulua peruskouluaikana?
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- Mikä on mieleenpainuvin oppimiskokemuksesi tähän mennessä?

- Suunnitteletko jatko-opintoja?

- Viihdytkö koulussa – onko koulussa kivaa?

Teimme haastattelut yhdessä. Olimme haastattelutilanteessa molemmat läsnä. ja teimme molemmat

muistiinpanoja käsin, koska nauhoittaminen ei ole vankilaympäristössä mahdollista. Jälkeenpäin

vertaisimme muistiinpanojamme ja teimme yhteisen yhteenvedon. Emme johdatelleet haastattelun

kulkua millään tavalla. Haastateltaville annettiin kysymysrunko haastattelun alussa ja se sai olla

haastattelun aikana esillä, jotta haastateltaessa oli helpompi pysyä aiheessa. Kysymysten näkeminen

saattoi myös helpottaa niiden ymmärtämistä. Olimme myös varautuneet tarkentamaan kysymyksiä

haastattelun aikana. Yhteenvetoanalyysissämme keräsimme eri henkilöiden haastatteluissa esille

nousseet samanlaiset asiat yhteen ja teemoitimme ne kysymysrunkomme mukaan.

Haastattelumme tuloksena selvisi, että varhaisin oppimiskokemus oli kaikilla neljällä hyvin erilai-

nen ja oppimiskokemukset liittyivät myös eri tilanteisiin. Jollakin on varhaisin oppimiskokemus

ennen kouluaikaa ja äidin opettamana, joku muistelee ensimmäistä koulupäivää ja joku peruskou-

lussa tapahtuvaa oppimista ja joku ammattikoulussa ollutta oppimistapahtumaa.

Haastattelussa kuulimme, että peruskoulussa oli kahden mielestä väsyttävää, pitkästyttävää ja tylsää

ja vastaavasti kaksi viihtyi hyvin peruskoulussa. Toinen tosin mainitsi aloittaneensa häiriköinnin

yläasteella.

Lempiaineistakaan ei löytynyt erityistä yhteistä suosikkia. Englanti ja historia mainittiin kuitenkin

kahteen kertaan. Muita suosikkeja oli liikunta, äidinkieli, biologia, maantiede, matematiikka ja ku-

vaamataito sekä elämänkatsomustieto. Yleisin inhokki oli matematiikka ja hyvänä kakkosena oli

ruotsi ja kuvaamataito.

Haastattelumme tuloksena saimme selville, että kaikilla oli peruskouluaikana sekä koulukavereita

että myös muita kavereita. Myöskään koulukiusaaminen ei tullut esille millään tavalla. Haastatelta-

vamme pitivät tärkeimpänä tukihenkilönä peruskouluaikana äitiä tai opettajaa.

Kaikki totesivat, että peruskouluopinnoista on ollut hyötyä opinteillä myöhemminkin. Lisäksi kaik-

ki haastateltavamme suunnittelivat tutkimushetkellä jatko-opintoja. Tästä voisi päätellä, että heidän

suhtautumisemme opiskeluun on myönteinen.
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Kaikilla neljällä haastattelemallamme oppilaalla oli jo peruskouluaikana liikunnallisia harrastuksia

ja sen lisäksi jokainen harrasti aktiivisesti vähintään yhtä joukkueurheilulajia. Vielä tänäkin päivän

he kaikki harrastavat aktiivisesti ja omaehtoisesti liikuntaa.

Haastateltaviemme kotiolojen todettiin vaikuttaneen peruskouluopintoihin positiivisesti. Vain yksi

oppilas kertoi perheen muuttaneen kesken peruskoulun eikä maininnut siihen liittyneen mitään on-

gelmia.

Mieleenpainuvin oppimiskokemus haastateltavillamme oli joko englannin kielen puhumaan oppi-

minen, uimaan oppiminen tai lukemaan oppiminen. Vain yhdellä haastatelluista ei tullut mieleen

mitään erityistä ja mieleenpainuvaa oppimiskokemusta.

Haastattelemamme neljä henkilöä kertoivat viihtyneensä koulussa jo peruskouluaikana ja he sanoi-

vat viihtyvänsä koulussa nytkin.

Saamamme haastattelutulokset kumosivat meidän ennakkokäsityksemme täysin. Emmekä löytäneet

haastattelun tuloksista selityksiä oppilaiden motivaatioprofiilien erilaisuudelle. Jälkeenpäin olemme

saaneet kuulla, että henkilö, jolla oli profiilissa suurin poikkeama (Jalo) ei ollut koulutuksessa

omasta tahdostaan vaan vankilaviranomaisten suosituksesta.

Meidän yllätykseksemme näillä haastattelututkimuksessa mukana olleilla opiskelijoilla ei ollut huo-

noja koulukokemuksia ja kotiolotkin vaikuttivat vain positiivisesti koulunkäyntiin. Syrjässä ja mar-

ginaalissa oleminen ei siis vaikuttanut staattiselta elämäntilanteelta. Merkkejä muutoksesta oli ole-

massa tulevaisuuden tavoitteiden muodossa. Sosiaalista vuorovaikutusta oli ollut jo peruskoulu-

aikana ja silloin oli myös harrastettu joukkueurheilulajeja. Näiden asioiden perusteella teimme sen

johtopäätöksen, että haastatellut oppilaamme eivät olleet syrjäytyneitä vaan marginalisoituneita.

Tästä voisi tehdä sen yleistyksen, että koko ryhmä on marginalisoitunut mutta ei syrjäytynyt.
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6.3 Identiteetti

Hakkaraisen, Longan ja Lipposen (2004) mukaan identiteetti on ihmisen henkilökohtainen kokemus

hänen suhteestaan muihin sosiaalisen yhteisön jäseniin, erilaisiin kulttuureihin sekä niitä määrittele-

viin uskomuksiin, periaatteisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin. Identiteetin muodostuminen vaatii ai-

kaa. Se voi tapahtua kuukausissa tai vaatia vuosien työn (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004,

221-222.) Tikan mukaan eläminen kahden tai useamman kulttuurin vaikutuspiirissä muokkaa iden-

titeettiä. Kun ihminen on sisäistänyt kulttuuriset viitekehykset hän useimmiten törmää sisäiseen

kulttuurishokkiin. Tällainen tilanne johtaa marginaalisuuden suhteeseen suhteessa ulkopuoliseen.

Sisäinen kulttuurishokki syntyy omien kulttuuristen arvojen taistellessa keskenään. (Tikka 2004,

58.)

Kuva 17. Identiteetti ja oppimisen alueet Ruohotien ja Pintrichin mukaan.

Tutkimuskysymystemme perusteella identiteetti on tutkimuksessamme keskeinen, koska identiteetti

vaikuttaa kuvan 17 mukaisesti persoonallisuuteen ja älykkyyteen ja ne puolestaan vaikuttavat oppi-

misen affektiiviselle, konatiiviselle ja kognitiiviselle alueelle. Pyysimme opiskelijoita kirjoittamaan

IDENTITEETTI
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sanasta identiteetti. Halusimme selvittää sen mitä vankilassa opiskeleva ymmärtää identiteetillä.

Vastauksista saimme analyysin ja luokittelun perusteella kuvan 18, jossa on 13 identiteettiin vaikut-

tavaa tekijää. Nämä ovat: persoonallisuus, olemus, jäsentynyt, kehitys, kokemus, pulma, henkilö-

kohtainen, merkitys, muokattavuus, elämän vaiheet, ympäristö, kriisi ja status. Eniten korostuivat

persoonallisuus, jäsentynyt ja henkilökohtainen identiteetin selittäjinä.

Kuva 18. Identiteetin selittäjät

Identiteettiä analysoidessamme saimme kaikkiaan 13 selittäjää. Näitä tarkemmin analysoidessamme

saimme tiivistettyä identiteetin selittäjät kahdeksaan. Nämä ovat: 1) elämänvaiheet, kehitys ja muo-

kattavuus, 2) henkilökohtainen, 3) jäsentynyt, 4) kokemus ja kriisi, 5) merkitys ja pulma, 6) olemus

ja status, 7) persoonallisuus ja 8) ympäristö. Jatkoimme analyysia edelleen ja lopulta päädyimme

vain kuuteen identiteetin selittäjään. Nämä ovat 1) elämänvaiheet, 2) henkilökohtainen, 3) kokemus,

4) merkitys, 5) persoonallisuus ja 6) ympäristö.
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6.3.1 Elämänvaiheet

Antikaisen (1998) mukaan elämänkulku tarkastelee yksilön elämää merkittävien elämäntapahtu-

mien ketjuna. Tällaisina tapahtumina hän mainitsee mm. kouluun menon ja työhön siirtymisen, äi-

tiyden ja isyyden, asuinpaikkakunnan muuton. Elämässä voidaan erottaa erilaisia polkuja tai uria,

joissa merkittävät tapahtumat ohjaavat siirtymiä roolista toiseen. (Antikainen 1998, 101.)

Kauppilan ja Tuomaisen (1996) mukaan elämänkulku on prosessia kuvaava käsite. Siinä nivoutuvat

yhteiskuntakokonaisuus, paikallisuus ja toiminta. Puhutaan horisontaalisuudesta ja vertikaali-

suudesta. Horisontaalisuus on metafora eri elämänalueista, rooleista, vertikaalisuus käsitetään tar-

kasteluna, jossa otetaan huomioon menneen lisäksi nykyinen ja tuleva. (Kauppila & Tuomainen

1996, 161.)

Elämänkulkuun vaikuttavat tekijät voidaan luokitella normatiivisiin ja ei-normatiivisiin tekijöihin.

Normatiiviset tekijät liittyvät erilaisiin arvoihin ja normeihin ja ne voivat olla iän jaksottamia, kuten

oppivelvollisuuskoulun käyminen, tai historian jaksottamia, kuten pula-ajan tai lama-ajan kokemi-

nen. Ei-normatiiviset tekijät kohtaavat yksittäisiä henkilöitä. Sellainen tekijä voi olla esimerkiksi

avioero tai sairaus. Antikainen mainitsee myös Clausenin (1986) elämänkulun kuvauksen yhteydes-

sä käyttämät käsitteet vaiheet, siirtymät, sosiaalisten roolien peräkkäisyys ja tarkoituksen ja identi-

teetin tunne. (Antikainen 1998, 112–113, Antikainen, Rinne & Koski 2000, 337.)

Elämänkulku on sosiologian käsite. Psykologiassa puhutaan elämänkaaresta, pedagogiikassa elin-

ikäisestä oppimisesta, kirjoittaa Antikainen (Antikainen 1998, 13). Elämänkulkua sivuaa myös so-

sialisaation käsite. Kulttuuri- ja tapatietous ja –taito siirtyvät sukupolvelta toiselle sosialisaatio-

prosessissa. Kasvaessaan pienestä lapsesta aikuiseksi ihminen oppii yleensä vuorovaikutuksessa

toisen kanssa oman kulttuurinsa ja ympäristönsä tavat. Hän valmistautuu yhteiskunnan edellyttä-

mällä tavalla yhteiskunnan tehtäviin ja kypsyy niiden kehittäjäksi. (Antikainen 1998, 14–15.) Sil-

jander vertaa sosiologista lähestymistapaa psykologiseen, jossa painotus hänen mukaansa on yksi-

lönkehityksessä ja identiteetinmuodostumisessa (Siljander 1997, 8–9).

Elämänvaiheet ja niiden merkitys nousivat esille opiskelijoiden näkemysten mukaan siinä, että iden-

titeetti kehittyy koko eliniän ajan (Sulo, Uljas, Jalo, Usko) tai se voi myös muuttua jonkin merkittä-
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vän tapahtuman seurauksena, kuten esimerkiksi lapsen syntymän (Uljas). Esille tuli myös kriisiti-

lanteet ja mukautuminen (Jalo, Uljas).

Identiteetin selittäjänä myös kehitys tuli esille joko yksilön iän tai jonkin tapahtuman pohjalta (Jalo,

Uljas, Taisto, Usko). Näiden lisäksi myös itsetutkiskelun tulos mainittiin identiteetin selittäjä (Jalo).

Tutkittavat olivat sitä mieltä, että omaa identiteettiään voi muokata (Uljas) ja että se kehittyy ja

muokkaantuu joko pysyvästi tai tilapäisesti jonkin merkittävän tapahtuman mukaan (Uljas).

Uljas: Identiteettiään voi muokata, ihmisestä riippuen, mutta pääasiassa se kehittyy ja muokkaantuu
ihmisten elämänvaiheiden myötä

Esimerkiksi lapsen syntyminen muuttaa useimpien ihmisten identiteettiä pysyvästi, koska lapsenhoito
tuo mukanaan vastuullisuutta, joka lähes poikkeuksetta peilautuu ihmisen toimintatapoihin ja muut-
taa niitä ainakin väliaikaisesti, ja koska ihminen on ympäristöönsä mukautuva eläin, muutokset ovat
ainakin osittain pysyviä.

6.3.2 Henkilökohtainen

Salmela-Aron (2002) mukaan moderni motivaatiopsykologia on kehittynyt viime vuosikymmeninä.

Tämän mukana on tullut uusi lähestymistapa käsitteellistää motivaatiota erilaisten henkilökohtaisten

eli ihmisen itse tuottamien tavoitekäsitteiden avulla. Näitä käsitteitä voivat olla esimerkiksi henki-

lökohtaiset projektit, henkilökohtaiset pyrkimykset ja elämäntehtävät. (Salmela-Aro 2002, 28.)

Yksilöllisyys on länsimainen luovuuden malli. Se on yksilön ainutlaatuisuutta, aitoutta, spontaa-

niutta ja yksilöllistä suoritustaitoa. Länsimaisessa kulttuurissa arvostetaan itseilmaisua. (Gleitman,

Fridlund & Reisberg 2004, 634.)

Identiteettiä pidettiin henkilökohtaisena ja yksilöllisenä (Urho, Toivo, Aatos, Mainio, Jalo; Taisto;

Armas, Usko). Sitä pidettiin henkilön omana kuvana (Mainio) ja siihen arvioitiin vaikuttavan geeni-

perimän ja ympäristön (Jalo). Itsetutkiskelun pohjalta voi löytää rakennuspalikoita identiteetin ra-

kentamiseen (Taisto). Identiteetti määrittää sen, että jokaisella on mahdollisuus ajatella asioita niin

kuin hän itse haluaa (Taisto) ja se tekee hänestä oman persoonan (Taisto, Voitto). Identiteetti määri-

teltiin myös mielipiteiksi, mieltymyksiksi, moraaliksi ja miten henkilö kokee itsensä ja miltä hän

uskoo vaikuttavansa muitten silmissä (Urho).
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Taisto: …jokaisella on mahdollisuus ajatella asioita niin kuin hän itse sitä näkee, se tekeekin ihmi-
sestä oma persoonin. Esimerkki taiteilijalla tulee identiteetti näkyviin vasta, kun hän on tehnyt läpi
monta eri vaihetta. Vasta kun hän on kokeillut kaikki mahdollisuudet oma työssä, alkaa näkyä oma
käsiala. Sitä huomaa heti hänen teoksissa, mistä hän pitää, mikä aihe on jäänyt hänen sydämeen.

Armas:… ihminen tuntee itsensä hyvin, niin hyvin että vaikka joku toinen väitättäisi hänen olevan jo-
tain muuta kuin hän on, niin hänen ei tarvitsisi edes miettiä että onko hän sitä mitä toinen väittää
hänen olevan.

6.3.3 Kokemus

Identiteettikriisi on hypoteettinen aikuisuuden vaihe, jolloin yksilön täytyy löytää kuka ja mitä hän

oikeastaan on. (Gleitman, Fridlund & Reisberg 2004, B11.)

Kokemus, kasvuympäristö ja omat intressit identiteetin selittäjänä nousivat tutkimuksessa esille

(Usko, Uljas). Identiteettiä selitti myös identiteettikriisi (Mainio, Jalo).

Vaikka jäsentyneisyyteen tuli vain kaksi merkintää, se on tässä siitä syystä, että vangit ovat käyneet

läpi useita testejä ja tutkimuksia. Mielentilatutkimukseen tai aiemmin kokemaansa psykologiseen

tutkimukseen liittyen kaksi opiskelijaa totesi, että heillä ei ole jäsentynyttä identiteettiä (Urho, Voit-

to).

Usko: Sen muodostumiseen vaikuttaa kasvuympäristö, kokemusperäiset asiat ja omat intressit

Voitto: Mulla ei ole jäsentynyttä identiteettiä, en edes tiedä tarkalleen mitä identiteetti tarkoittaa.

Jalo: kaikkien yhteinen kaveri ja kriisien lähde…
… neljänkympin kohdalla saattavat jotkut aloittaa identiteettinsä etsimisen uudestaan joka saattaa
johtaa suuriinkin elämän muutoksiin.
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6.3.4 Merkitys

Sanan merkitys ja aiheesta eli identiteetistä kirjoittaminen koettiin vaikeaksi (Urho, Kauno) ja sen

todettiin olevan paitsi kaikkien yhteinen kaveri myös kriisien lähde (Jalo). Identiteetti –sanan mer-

kitys ei ollut kaikille tutkimukseen osallistuneille tuttu (Tarmo, Uljas, Voitto) ja siitä syystä oli vai-

keuksia kirjoittaa. Toisaalta käsitteen merkitys oivalletaan kattavammaksi kuin mitä se on sanakir-

joissa esitetty (Uljas).

Tutkimuksemme tulosten mukaan identiteetti liittyy ihmisen ulkoiseen olemukseen, statukseen,

persoonaan. itsenäisyyteen ja egoon (Urho, Oiva, Jalo). Identiteettiä selitetään myös geeniperimän

pohjalta rakentuvana mielikuvana itsestä (Jalo). Identiteetin olemukseen kuuluu myös se, että ihmi-

nen tuntee itsensä niin hyvin, ettei hänen tarvitse miettiä mitä mieltä muut hänestä ovat (Armas).

Identiteetin katsottiin olevan statusta (Oiva, Jalo), joka on yksi vertailuperusteista muiden yksilöi-

den asemaan yhteisössä (Jalo).

Tarmo: Jos käytössäni olisi sivistyssanakirja mistä voisin katsoa mitä kyseinen sana tarkoittaa voi-
sin kirjoittaa aiheesta ehkä laajankin kirjoitelman.
Urho: koen aiheesta kirjoittamisen erittäin vaikeaksi.

Jalo: …vertailemme usein itseämme muihin ihmisiin mm. ulkonäön, statuksen ja muiden yksilön
asemaan yhteisössä vaikuttavien tekijöiden osalta…

… kaikkien yhteinen kaveri ja kriisien lähde…Identiteetti on osittain ympäristön ja geeniperimän
pohjalta rakentuva mielikuva itsestämme.

6.3.5 Persoonallisuus

Ruohotien mukaan monet persoonallisuuden piirteet ovat kytköksissä myös kognitiivisiin teki-

jöihin. Niitä rajataan vain harvoin luonteenpiirteisiin, temperamenttiin tai yleensä tunnealueeseen.

Yleensä persoonallisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka tekevät ihmisestä yksilöllisen

ja inhimillisen. (Ruohotie 1998, 33.)
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Identiteetti on persoonallisuutta ja jokainen on omalla tavallaan persoonallinen (Oiva, Jalo, Taisto,

Armas, Urho). Identiteetti määrää kuka olet (Oiva) ja miten eroat toisista ihmisistä (Taisto, Armas).

Identiteetti on myös sitä, että tunnet itsesi hyvin (Armas).

Armas: henkilön persoonallisuutta ja sen poikkeavuutta toisiin henkilöihin verrattuna,

Usko: Identiteettimme määrä sen, minkälaisia me olemme ja millaiseksi me tunnemme itsemme. Jo-
kaisella se on ainutlaatuinen, eikä ole kahta samanlaista

6.3.6 Ympäristö

Ympäristötekijöiden katsottiin vaikuttavan identiteettiin (Sulo, Jalo, Usko). Näitä ympäristötekijöitä

oli tämän tutkimuksen perusteella vankila, ympäristö tai kasvuympäristö (Sulo, Jalo, Usko). Yllät-

tävää oli se, että vankilaympäristö mainittiin vain yhden henkilön kertomana (Sulo).

Sulo: Muun muassa vankila ympäristönä on paikka jossa vankaksikin luultu identiteetti saadaan mu-
renemaan.
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6.4 Motivaatio

Nurmen ja Salmela-Aron mukaan Emmonsin teoria vuodelta 1986 kuvaa motivaatiota henkilö-

kohtaisten pyrkimysten käsitteellä. Modernissa motivaatioteoriassa kuvataan motivaatiota ihmisten

kertomien tavoitteiden avulla. (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 21-23.)

Kuva 19 Motivaatio oppimisen kentässä Ruohotien ja Pintrichin mallin mukaan.

Olemme pyrkineet selvittämään sekä oppimismotivaatiota että sisäistä motivaatiota. Oppimismoti-

vaatio tarkoittaa yksilön halua ponnistella oppimis- tai kehittämistavoitteen suunnassa. Oppimis-

tavoitteen perustana ovat motiivit ja ne virittävät, suuntaavat ja ylläpitävät oppimisaktiviteetteja.

Tutkimuksemme perusteella saimme motivaation selittäviksi tekijöiksi (kuva 20) seuraavat: halu,

ympäristötekijät, oheisvaikutukset, väline, yksilöllisyys, määrä, tunne ja vaihtelu. Eniten mainintoja

oli välineellä, halulla/tahdolla sekä oheisvaikutuksilla motivaation selittäjänä.

IDENTITEETTI
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Kuva 20. Motivaation selittäjät.

Tiivistäessämme motivaation selittäviä tekijöitä, saimme jatkoanalyysissa seuraavat kuusi selittävää

tekijää: 1) halu ja tahto, 2) määrä ja vaihtelu, 3) oheisvaikutukset, 4) tunne ja väline, 5) yksilöllisyys

ja 6) ympäristötekijät. Jatkoanalyysissä muokkasimme käsitteitä ja saimme seuraavan selittäjien

luettelon: 1) tahto, 2) määrä, 3) oheisvaikutukset, 4) tunne, 5) yksilöllisyys ja 6) ympäristötekijät.

6.4.1 Tahto

Keskeisiä teemoja motivaatiopsykologiassa ovat: mitä ihmiset elämässään haluavat, miten he pyr-

kivät saavuttamaan haluamansa ja mitä asioita ihmiset pitävät elämässään merkityksellisempinä

heidän elämässään (Jussila ja Pitkänen, 2002, 145.).

Tämän tutkimuksen tuloksissa motivaatiota selitettiin halulla (Usko, Uljas, Taisto, Jalo) tai tahdolla

(Toivo, Armas, Mainio). Työympäristön todettiin olevan työhalukkuutta lisäävän (Uljas) eli moti-
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voivan. Motivaatiohaluksi mainittiin myös työjohdon palkitsemishalu hyvin tehdystä työstä (Uljas).

Omien tuntemusten todettiin olevan alulle paneva voima työnjohdonkin motivoinnissa (Uljas).

Uljas: Jos sinulla ei ole halua, tai kiinnostusta tehdä jotakin asiaa, sinulla ei ole riittävää motivaa-
tiota asian tekemiseen…. Myös työympäristösi voi olla motivoiva, eli työhalukkuutta lisäävä, edistä-
vä. …  Tuntemuksesi saavat sinut toimimaan huolellisemmin ja harkitummin, jolloin työn laatu pa-
ranee, ja työnjohto motivoituu palkitsemaankin sinut työstäsi.

Jalo: Mikä laukaisee ihmisessä motivaation on yksilöllistä. Ihminen arvioi jatkuvasti omia elin-
olosuhteitaan vertaamalla niitä muiden ihmisten vastaaviin tekijöihin. Yksilö tekee arviointiensa
pohjalta päätelmät ja määrittelee uudet tavoitteet toiminnoilleen jotka ovat usein hänen itse määrit-
telemänsä lähtötasoa korkeammalla tasolla.

6.4.2 Määrä

Motivaation määrää kuvataan paitsi onnistumisen mittarina (Aatos, Toivo)myös positiivisena ora-

vanpyöränä (Uljas). Motivaation todettiin vaihtelevan päivästä toiseen samaakin tehtäessä tai sen

todettiin vaihtelevan kausiluontoisesti (Usko, Toivo). Se nähtiin myös oravanpyöränä, joka tulee ja

menee (Uljas, Taisto).

Usko: Omalla kohdallani olen huomannut motivaatiotasoni vaihtelevan suuresti päivästä toiseen,
vaikka kyseessä olisi täysin sama tehtävä.

Uljas: Jos sinulla ei ole halua, tai kiinnostusta tehdä jotakin asiaa, sinulla ei ole riittävää motivaa-
tiota asian tekemiseen….  positiivinen oravanpyörä, joka edistää työpaikkasi toimeentuloa kaikkine
oheisvaikutuksineen, eli myös työpaikkasi pysyvyyttä

6.4.3 Oheisvaikutukset

Motivaation vaikutukset nähtiin yleensä laajasti, ilmiötä kuvattiin työssä onnistumisen  perus-

edellytyksenä ja sen puuttumisella selitettiin tekemisen vaikeutta (Uljas). Motivaation katsottiin

uusien asioiden oppimisen myötä helpottavan ajan kulumista ja vaikuttavan jopa työpaikan tulevai-

suuteen ja hyvinvointiin (Kauno, Uljas). Motivaatio yhdistettiin keskittymiseen ja muutoksiin itses-

sä (Kauno, Oiva). Havaittiin syrjäytymiseen johtava ja ”oikean suuntainen” kehityspolku (Jalo).

Kauno: …opin uusia asioita ja se on hyvää ajankulua … ATK on sellaista että vaikka olen ADHD:
potilas niin jaksan keskittyä tietokoneen ääressä



74

Jalo: Alemman motivaation asteen omaavilla yksilöillä on usein havaittavissa syrjäytymiseen johta-
vaa kehityspolkua ja vastaavasti korkean motivaation asteen omaavilla yksilöillä on selvästi havait-
tavissa oikean suuntaista kehityspolkua, yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna.

6.4.4 Tunne

Motivaatio nousi esiin sisäisenä tuntemuksena ja aktivoivana voimana (Uljas, Jalo). Motivaatio

miellettiin välineeksi, joka on ihmisen kaiken tekemisen syynä (Urho). Muilta saatu arvostus ja pal-

kinto sekä raha lisää motivaatiota (Urho, Sulo, Toivo). Kehittyminen ja uuden oppiminen ja oma

hyvä olo esimerkiksi tietokoneen käytössä tai treenaamisessa (Kauno, Oiva).

Uljas: Tuntemuksesi saavat sinut toimimaan huolellisemmin ja harkitummin, jolloin työn laatu pa-
ranee, ja työnjohto motivoituu palkitsemaankin sinut työstäsi.

Sulo: Aiemmin luulin rahan hankkimisen olevan tärkein motiivi suurimmalle osalle toimistani, enää
ei ole varma mk tai mitkä asiat ohjaavat minua.

6.4.5 Yksilöllisyys

Motivaation todettiin olevan yksilöllistä ja yksilön omista arvioinneista tai valinnoista riippuvaa

(Jalo, Taisto).

Jalo: Mikä laukaisee ihmisessä motivaation on yksilöllistä. Ihminen arvioi jatkuvasti omia elin-
olosuhteitaan vertaamalla niitä muiden ihmisten vastaaviin tekijöihin. Yksilö tekee arviointiensa
pohjalta päätelmät ja määrittelee uudet tavoitteet toiminnoilleen jotka ovat usein hänen itse määrit-
telemänsä lähtötasoa korkeammalla tasolla.
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6.4.6 Ympäristötekijät

Työympäristö, toimeentulo ja tsemppaaminen vaikuttavat henkilön motivaatioon. Motivaatio voi

aikaansaada jopa pysyvän työpaikan (Uljas, Jalo).

Uljas: …tunnet todennäköisesti kuuluvasti työympäristöön, olevasi osa työpaikkasi tulevaisuutta ja
hyvinvointia.
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6.5 Älykkyys

Hawkinsin ja Balkesleen (2005) mukaan ihmisen älykkyyden kehittyminen voidaan jäljittää kol-

meen aikakauteen. Ne kaikki ovat hyödyntäneet muistia ja tulevaisuuden ennustamista. Ensimmäi-

nen aikakausi oli aikaa, jolloin eliöt välittivät DNA:han perustuvia muistikuvia geenien avulla jäl-

keläisilleen. Toinen aikakausi oli modifioitavien hermojärjestelmien synnyn aikaa. Hermojärjestel-

mät pystyivät muodostamaan muistikuvia nopeasti. Maailman struktuurin oppiminen ja käyttäyty-

misen sopeuttaminen jo yksilön omana elinaikana tuli mahdolliseksi. Kolmas aikakausi teki ihmi-

sestä ainutlaatuisen. Ihmisen aivokuori laajeni ja hän keksi kielen. Kielen avulla ihminen voi välit-

tää omaksumaansa tietoa ja maailmanstruktuurista oppimaansa tehokkaasti muille. Ihminen pystyy

omaksumaan ja sulauttamaan toisilta saamiaan tietoja ja havaintoja ja lisäämään niihin uutta. Haw-

kins ja Blakeslee kiteyttävät älykkyyden suuren aivokuoren ja kielen yhdistelmän mahdollistamaksi

menestykseksi ja maailmanstruktuurin oppimisen ja tiedon toiselle ihmiselle välittämisen kyvyksi.

(Hawkins & Blakeslee 2005, 185-186.)

Kuva 21 Älykkyys ja oppimisen alueet Ruohotien ja Pintrichin mallin mukaan.
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Älykkyys on kykyä ryhtyä toimintoihin, jotka ovat vaikeita, kompleksisia, abstrakteja, tavoit-

teenmukaisia, tehokkuutta vaatia, sosiaalisesti arvostettuja ja omaperäisiä. Älykkyys on myös kykyä

ylläpitää kyseisiä aktiviteetteja keskittymiskykyä ja tunteiden hallintaa vaativissa tilanteissa (Ruo-

hotie 1998, 33).

Kuva 22. Älykkyyden selittäjät.

Tutkimukseemme osallistujat selittivät älykkyyttä eniten vaikutuksilla, moninaisuudella ja pulmalla

tai määrittelyn pulmallisuudella. Ensimmäisellä analysointikerralla saimme älykkyydelle seitsemän

selittävää tekijää (kuva 22). Analysoidessamme tuloksia edelleen päädyimme seuraaviin neljään

selittäjään: lajit, moninaisuus ja vertailun pulmallisuus, opittu ja vaikutukset sekä ympäristö. Ana-

lyysia jatkaessamme tiivistimme käsitteet seuraaviksi: 1) lajit, 2) vertailu, 3) vaikutukset ja 4) ym-

päristö.

6.5.1 Lajit

Perinteinen käsitys älykkyydestä on pysyvä, geenien määräämä, synnynnäinen ja muuttumaton

ominaisuus, joka on objektiivisesti mitattavissa. Psykometrinen testiälykkyyden käsite on vanhe-

nemassa ja korvautumassa dynaamisella älykkyys-käsityksellä. Se korostaa älykkään toiminnan
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kontekstisidonnaista ja sosiaalisesti rakentuvaa luonnetta. Älykkyyttä on monenlaista. Sitä on

elinympäristöön sopeutuminen, dynaaminen älykkyyskäsitys, perimä, ominaisuudet ja ympäristö

sekä taipumukset. (Portin, 1998. 30-33.).

Tutkittavamme määrittelivät älykkyyttä olevan monenlaista (Toivo, Aatos, Urho): käytännön osaa-

minen ja kirjaviisaus sekä synnynnäinen äly ja elämän äly (Toivo, Aatos). On olemassa myös ma-

temaattista päättelykykyä, kielellistä osaamista ja yleistietoa (Urho).

Toivo: Älykäs ihminen ei kuitenkaan ole välttämättä näppärä käsistään, koska on opiskellut asiat
vain kirjoista ja käytännön osaaminen puuttuu. …  myös älykkäitä, jotka hallitsevat käytännönasiat
ja osaavat käyttää älykkyyttään helpottamaan työtään

6.5.2 Vertailu

”Älykkyys, kuten muutkin ihmisen korkeammat henkiset toiminnot, perustuvat jollakin tavalla sii-

hen, mitä aivoissamme tapahtuu.” (Revonsuo, 1998, 12.). Kognitiiviset älykkyystestit pyrkivät mit-

taamaan älykkyyttä erityisillä älykkyystesteillä, joiden tuloksena dynaamiseksi älykkyydeksi kut-

suttu älykkyyskäsite. Psykometrisen älykkyystutkimuksen tuloksena saadaan älykkyysosamäärä

(ÄÖ). Tätä älykkyyttä kutsutaan testiälykkyydeksi. (Portin 1998, 34).

Tutkittavamme totesivat älykkyyden olevan ”vaikeiden asioiden helppoa ymmärtämistä ja vaikeasti

ymmärrettävien asioiden älyämistä” (Armas). Se ilmenee käytännön älykkyytenä (Toivo, Uljas),

kirjaviisautena (Toivo, Jalo, Usko), matemaattisena (Urho, ) kielellisenä (Urho), musikaalisena

(Usko, Urho, Uljas), sosiaalisena tai taiteellisena älykkyytenä sekä loogisena päättelykykynä (Us-

ko). Älykkyyden todettiin myös olevan perinnöllinen ominaisuus (Urho, Aatos, Jalo). Älykkyyttä

on myös itsestä huolehtiminen ja harrastaminen (Oiva).

Tutkimuksessamme pulmana tai ongelma koettiin se, että älykkyys on yliarvostettu (Urho) ja että

älykkyyttä on vaikea mitata millään asteikolla tai mittarilla koska älykkyyttä on monenlaista (Uljas,

Taisto, Kauno). Älykkyyden ei uskota helpottavan elämänpolkua yksistään koska älykkäämpi ihmi-

nen pohtii ja ”murehtii” asioita enemmin kuin tyhmempi (Usko). Älyköiden uskotaan myös käyttä-

vän paljon päihteitä (Usko). Myös omaan älykkyyteen uskottiin (Taisto, Voitto). Älykkyyden mää-

rittäminen koettiin myös vaikeaksi (Kauno).
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Älykkyyteen liitetään myös testi (Urho, Usko, Uljas). Tutkimuksessamme vertailua älykkyyden

selittäjänä kuvasivat erilaiset testit, älykkyysosamäärä ja mittaamisen vaikeus (Urho, Uljas, Taisto,

Usko). Myös omaan älykkyyteen luotettiin (Voitto).

Armas: Älykkyys on mielestäni vaikeiden asioiden helppoa ymmärtämistä ja vaikeasti ymmärrettävi-
en asioiden älyämistä.

Uljas: Älykkyys ilmenee siis lukemattomilla eri tavoilla, eikä yhden ihmisen älykkyyttä voi mielestäni
mitata vaikkapa pelkällä Mensan testillä, joka keskittyy pääasiallisesti matemaattiseen ajattelu- ja
päättelykykyyn … Paras mittari onkin mielestäni oma älykkyys, jonka avulla voin ainakin pintapuo-
lisesti todeta toisen henkilön ”älykkyyden tason” vertaamalla henkilönhenkistä ja fyysistä toimintaa
omiin arvoihini ja toimintatapoihini.

Usko:… kuullut puhuttavan …  matemaattinen lahjakkuus on myös loogista ajattelukykyä ja tätä
ominaisuutta tarvitsemme jokapäiväisessä elämässämme… Älykkyys, tuo meitä yhtä aikaa kiehtova
kuin pelottavakin ominaisuus, on ollut selvästi merkittävin tekijä joka on nostanut ihmisrodun yliver-
taiseksi planeetallamme muihin lajeihin verrattuna… Uskoakseni itse älykkyys ei helpota elämän
polkua yksistään, sillä älykkäämpi ihminen pohtii ja ”murehtii” usein sellaisia asioita joita ”tyh-
mempi” ei tiedä olevan olemassakaan. … älykkyytemme mukaan tuomien hyvien asioiden kanssa, on
ollut valtava määrä ratkaisemattomia ongelmia, jotka kuljettavat meitä kohti peruuttamatonta tuhoa

Taisto: Ja kuka olen minä sanomaan, mikä on älykkyys, kun olen melkein koko elämä ollut illegaali?
Mutta voin sanoa siitä, että olin siinä hyvä, ennen kuin kiinni…  Niitä ei saa ottaa ihan tosissaan. On
ollut tapauksia, missä ihan älykäs ihminen on saanut alhaisia pisteitä.

.

6.5.3 Vaikutukset

Älykkyys jäsentää sosiaalisena tosiasiana toimintaa koulussa. Snellmanin ja Rädyn artikkelin mu-

kaan koulun tehtävä on opettaa oppilaille älynsä määrä ja laatu. Heidän mukaansa koulun älykkyys-

käsitys siirtyy oppilaille varsinkin arvostelukäytäntöjen avulla. Jo kolmas-neljäsluokkalaiset lapset

oppivat käyttämään koulun perusteita arvioidessaan omaa ja toisten kyvykkyyttä. (Snellman & Räty

1998. 82-85).

Tutkimuksessamme nousi esille opittu tieto ja taito, koulutus ja asioiden oppiminen (Aatos, Kauno,

Jalo) älykkyyden yhtenä merkittävänä selittäjänä. Yksi opiskelija totesi, että ihmiselle pitää antaa

työkaluja elintasonsa parantamiseen ja niistä tärkein on juuri koulutus (Jalo). Älykkyyden todettiin

olevan osaksi synnynnäistä ja että hyvästä koulutuksestakin voi olla apua (Jalo). Älykästä toimintaa

todettiin olevan se, mikä ei ole ulkoa opittua, ei ennalta arvattua eikä vaistojen ohjaamaa (Sulo).
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Älykkyyden todettiin paitsi helpottavan asioiden hoitoa myös auttavan asioiden oivaltamisessa

(Toivo, Armas) ja oman elämän ymmärtämisessä (Toivo). Itsestään huolehtiminen ja harrastukset

koettiin yhtenä älykkyyden selittäjänä (Oiva).

Sulo: Älykkääksi toiminnaksi kutsutaan sitä, mikä ei ole ulkoa opittua, ei ennalta arvattua eikä vais-
tojen ohjaamaa

Jalo: Hyvällä koulutuksella voidaan nostaa yksilön älykkyyden tasoa, jolloin hänellä on paremmat
valmiudet menestyä yhteiskunnassa.

Toivo: …helpottaa asioiden hoitoa jokapäiväisessä elämässämme

6.5.4 Ympäristö

Kognitiivisesta näkökulmasta älykkyyden on katsottu syntyvän tai rakentuvan dynaamisessa vuoro-

vaikutuksessa yksilön ja hänen ympäristönsä välillä. Tavallisen ihmisen (maallikon) kannalta on

helppo ajatella, että perimä ja ympäristö vaikuttavat älykkyyteen ja synnyttävät sen. (Portin1998.

38).

Tutkimuksessamme ympäristötekijöiksi älykkyyden selittäjänä nousi ympäristö itse ja ympärillä

olevat asiat sekä yhteiskunnassa menestyminen (Urho, Kauno, Jalo, Usko).

Jalo: Hyvällä koulutuksella voidaan nostaa yksilön älykkyyden tasoa, jolloin hänellä on paremmat
valmiudet menestyä yhteiskunnassa.
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6.6 Oppiminen

Rouhiaisen mukaan Eero Pantzar haluaa korostaa selviytymistä: oppimisen olennaisin funktio on auttaa yksi-

löä selviytymään ympäristössä, jossa hän elää. Elinikäisen oppimisen tarpeen ja funktion lähtökohta on ihmi-

sen ja hänen ympäristönsä välinen suhde. Olennaisena Pantzar pitää Rouhiaisen mukaan selviytymisen ja

oppimisen välistä suhdetta. Selviytyminen on Pantzarin mukaan moninaista osaamista ja ymmärtämistä vaa-

tiva asia. (Rouhiainen 1999, 9.)

Kuva 23 Oppiminen ja kognitiivinen alue Ruohotien ja Pintrichin mallin mukaan.

Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauk-

sessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Uusien tietojen ja taitojen lisäksi

opitaan oppimis- ja työskentelytapoja ja ne ovat elinikäisen oppimisen välineitä (Saulio 2005, 18-

19).

IDENTITEETTI
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Oppiminen tapahtuu oppilaan aktiivisen ja tavoitteellisen toiminnan tuloksena. Oppilas käsittelee ja

tulkitsee tietoa aiempien tietorakenteidensa pohjalta. Oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla

samat. Oppiminen riippuu oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja

työskentelytavoista. Olipa oppiminen yksilöllistä tai yhteistyössä tapahtuvaa, se on aktiivista ja

päämääräsuuntautunutta. Oppiminen on myös tilannesidonnaista ja siitä syystä oppimisympäristön

monipuolisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita. Oppiminen avaa uusia mahdollisuuksia ym-

märtää kulttuuria ja kulttuurin sisältämiä merkityksiä ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan

(Saulio 2005, 18-19). Oppimisen selittäjänä korostuivat kiinnostavuus, opettaja ja motivaatio.

Kuva 24 Oppimisen selittäjät.

Ensimmäisellä analysointikerralla oppimisen selittäjiksi saimme 11 tekijää (kuva 24). Tarkemmin

analysoituamme päädyimme seuraavaan kuuteen selittäjään: 1) aktiivisuus, keskittymiskyky ja

opiskelutaidot, 2) ympäristötekijät, ilmapiiri ja elämäntavat, 3) kiinnostavuus, 4) motivaatio, 5)

opettaja ja opetus sekä 6) työelämävalmiudet. Jatkoanalyysissa kiteytimme selittäjät seuraavasti: 1)

opiskelutaidot, 2) ympäristötekijät, 3) kiinnostavuus, 4) motivaatio, 5) opetus ja 6) työelämä-

valmiudet.

Kiin-
nosta-
vuus
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6.6.1 Opiskelutaidot

Oppimisessa koettiin tärkeäksi aktiivisuus ja ahkeruus (Uljas, Usko). Oppimiselle merkittäviksi

nostettiin keskittymiskyky (Sulo, Taisto) ja mielialan vaihtelu (Voitto). Oppimisen merkittäväksi

selittäjäksi tutkimuksessa todettiin opiskelutaidot (Urho, Uljas, tarmo, Taisto). Niihin vaikuttavat

kognitiiviset kyvyt (Urho) ja se, tietääkö asiasta ennestään tai miten asiasta on saatavilla tietoa (Ul-

jas), edellytetäänkö itseopiskelua ja tiedon hakemista (Tarmo, Uljas). Joskus opiskelutaidot ovat

olleet hukassa, jos ollut keskittymisvaikeuksia (Taisto).

Uljas: Oppiminen on vaikeaa, jos ei tiedä opiskeltavasta asiasta mitään, ei saa asiasta muu-
ta opetusta, kuin sen, mitä kirjasta on saatavilla. Toki oppiminen onnistuu silloinkin, mutta
painoarvojen asettamisessa opin eri osa-alueille on tällöin vaikeuksia…
…Tietysti oma aktiivisuus on niistä tärkeimpiä

Taisto: Minulla on koko elämän ajan ollut ongelmia oppimisen kanssa. Asia johtuu siitä, et-
tä en pysty keskittymään suoraan asiaan, mikä ei kiinnosta minua.

6.6.2 Ympäristötekijät

Oppimisympäristö on oppijan toimintaympäristö. Siinä on useita oppimislähteitä. Ne voivat olla

joko aineellisia tai inhimillisiä. Aineellisia oppimislähteitä ovat materiaalit ja tekniikka. Inhimillisiä

oppimislähteitä ovat oppija itse, opiskelutoverit, opettajat, kollegat, asiantuntijat, perhe ja kaikki

muut, joihin oppija on yhteydessä saadakseen tietoa, ohjausta ja tukea. Ikosen mukaan nykyisen

oppimisteoreettisen näkemyksen mukaan tietoja ja ajattelutapoja ei voi siirtää toiselle (objektille),

vaan yksilön (subjektin) on itse oman henkisen toimintansa kautta muodostettava ajatusrakenteensa

tiedolliset skeemat. Siksi yksilöltä vaaditaankin yhä enemmän avointa ja aktiivista uusien tilantei-

den kohtaamista. (Ikonen 1999a, 411-412.)

Oppimisen merkittäväksi tekijäksi kohosivat ympäristötekijät (Urho, Jalo, Usko). Korostettiin opis-

keluympäristön kannustavuutta ja opetustiloja (Urho) sekä fyysisiä puitteita (Jalo), mainittiin työs-

kentely-ympäristön lisäksi myös kotiolot ja muu elämä (Usko).
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Tutkimuksen vastauksissa korostettiin luokan ilmapiirin ja luokkahengen merkitystä oppimiselle

(Tarmo, Jalo, Usko).

Tässä tutkimuksessa oppimista selittivät myös elämäntavat, kotiolot ja terveys.

Usko: Kotiolot ja elämä koulun ulkopuolella…  …elämäntavat…  …terveys

Tarmo: Luokan hyvä ilmapiiri auttaa myös oppimiseen sillä leppoisassa ilmapiirissä on kiva
opiskella.

6.6.3 Kiinnostavuus

Tutkimuksessamme yhtenä oppimisen selittäjänä oli opittavan asian kiinnostavuus (Toivo), ja asias-

ta kiinnostumattomat ehdotettiin poistettaviksi koulutuksesta (Jalo). Oppiminen ja opittava asia oli

muodostunut osaksi oppijaa ja kiinnostuksen kehäksi, jossa kiinnostus vain kasvaa ja oppimisen

halu yltyy (Taisto). Todettiin, että oppiminen oli mielenkiintoisempaa käytännössä tekemällä (Aa-

tos).

Taisto: viimein olen löytänyt jotain, josta on tullut osa minua… Jokaisesta kiinnostus koh-
teesta kasvaa uusi kiinnostus kohde. Se kasvattaa mielenkiintoa ja halu saada enemmän tie-
toa asioista. Ja loppujenlopuksi et pysty enää olemaan ilman sitä oppimisen halusta.

6.6.4 Motivaatio

Oppimisen selittäjänä nostettiin tutkimuksen kirjoitelmissa esille motivaatio (Urho, Jalo, Oiva).

Siinä pidettiin myös tärkeänä oppilaan kognitiivisia kykyjä opettajan pedagogisia taitoja (Urho).

Sanottiin, että opettajan tuki oppilaan motivoitumiseen on myös tarpeen oppimisessa (Jalo). Oppi-

miseen motivoitumiseksi ei kaikki kiinnostanut (Taisto).

Taisto: Sanon suoraan, että kaikki minua ei edes kiinnosta.
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6.6.5 Opetus

Rauste-von Wrightin, von Wrightin ja Soinin (2003) mukaan opettajan on hallittava alansa niin, että

hän pystyy ymmärtämään, miten eri oppilaat eri lähtökohdistaan käsin ymmärtävät kyseessä olevat

alan ilmiöt, käsitteet, käsitteellistämistavat ja ongelmanratkaisustrategiat (Rauste-von Wright, von

Wright & Soini 2003, 229).

Opettajan on ymmärrettävä, ei vain teoriassa, vaan myös toiminnan tasolla konstruktivistisen oppi-

miskäsityksen pedagogiset seuraukset. Niihin kuuluvat valikoivan tarkkaavaisuuden ja informaation

tulkinnan säätelyn periaatteet, oppimisen kontekstisidonnaisuus ja niin sanottujen korkeampien tai-

tojen, kuten ajatteluprosessien, rooli kaikessa oppimisessa. Hänen on myös hallittava itsereflektiivi-

siä valmiuksia, eikä vain omassa opetuksessaan vaan myös valmiuksina, joita hän pyrkii kehittä-

mään oppilaissaan. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 229.)

Opettajan on hallittava oppimisen ohjaamisen taidot.  Hänen on pystyttävä paitsi toimimaan oppi-

misprosessin tukijana ja helpottajana myös luomaan oppimisprosessia edesauttavia konfrontaatioita,

uteliaisuutta herättäviä ristiriitoja, siis oppilaiden omiksi haastaviksi kysymyksikseen kokemia on-

gelmia. Opettajan on myös kyettävä säätelemään tilanteen emotionaalista ilmapiiriä. (Rauste-von

Wright, von Wright & Soini 2003, 229–230.)

Opettaja on uudessa oppimisympäristössä joustava kaiken mahdolliseksi tekijä, hän usuttaa tiedon

lähteille, opastaa itseohjautuvuuteen, ohjaa yhteistoiminnalliseen sekä ongelmalähtöiseen ja ajatte-

lutaitoja kehittävään oppimiseen, uskaltaa kyseenalaistaa kaikki menetelmät ja oppimisympäristöt,

jopa oman tietämisensä. Hän on kokonaisvaltainen valmentaja, joka valmentaa oppijoita oman per-

soonallisuutensa avulla. Opettaja kyselee, ohjaa kyseenalaistamaan, auttaa hankkimaan tietoa, erit-

telee ja auttaa paloittelemaan ongelmaa. Opettajan on hyvä osata opettamansa asian sisältö (Aebli

1991, 26), silti hänen on uskallettava olla myös oppija oppijan rinnalla, joskus tietämätönkin.

Opettaja kannustaa oppijaa etsimään ratkaisua omista ajatuksistaan, tiedoistaan ja taidoistaan; opet-

taja ei kerro valmista ratkaisua. Joskus toki sekin on tarpeen, opettajan on osattava havaita sellaiset

tilanteet. Muuttuvassa kokonaisvaltaisessa ja koko maailmaa syleilevässä oppimisympäristössä

opettajan on kuitenkin hyvä kannustaa oppijoita itse etsimään ja löytämään. Aebli korostaa mini-
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maalisen avun periaatetta. Liika apu voi latistaa intoa ja siten vähitellen kehittää oppijasta jopa

alisuoriutujan. (Aebli 1991, 328–329.)

Muuttuvan oppimisympäristön opettaja osaa vuorovaikutustaitoja, antaa oppijalle ja oppimiselle

tilaa. Hän arvostaa oppijaa ihmisenä. Hän osaa asettua oppijansa asemaan, havaita oppijan osaa-

misen tason ja tavan kommunikoida ja prosessoida, etevä opettaja osaa kommunikoida niin, että hän

kohtaa oppijan arvomaailman ja uskomukset ja vaikuttaa niiden kautta ja avulla. Siten syntyy aito

kontakti. (Aebli 1991, 50–57.) Opettaja suunnittelee oppimisprosessin myös sellaiseksi, että oppi-

jalla, ja sitä kautta myös opettajalla, on mahdollisuus onnistumisen kokemuksiin. Se vahvistaa si-

säistä motivaatiota, oppimista asian itsensä ja oppimisen tuottaman ilon vuoksi. Aebli sanoo: ”On-

nistumisen ja menestymisen elämykset innostavat ihmistä jatkamaan ja tehostamaan harjoituksia

(Aebli 1991, 378).”

Opettajan osuus oppimisessa koettiin merkittäväksi (Voitto, Aatos, Uljas, Armas, Jalo). Tapa opet-

taa ja puhua vaikuttavat oppimiseen ja ymmärtämiseen (Voitto, Aatos, Armas). Opettajan antama

opastus tarvittaessa koettiin tärkeäksi oppimisen selittäjäksi (Uljas), samoin se, että opettaja myös

osaa vaatia (Jalo).

Opetus todettiin merkittäväksi oppimisen selittäjäksi (Sulo, Uljas, Tarmo, Oiva). Oppimiseen vai-

kuttava opetus luonnehdittiin asiantuntevaksi ja laadukkaaksi (Sulo), opetuksen laatua korostettiin

(Uljas), samoin opettajan ja oppilaan yhteistyötä (Kauno).

Uljas: Opetuksen laadun taso merkitsee myös paljon.

Uljas: Hyvän opettajan perustyöhön kuuluukin mielestäni oppilaiden opastaminen niin, että
oppilaat kuitenkin itse tekevät pääosan opiskelusta, mutta saavat tarvittaessa apua työhön-
sä.

6.6.6 Työelämävalmiudet

Kyrön ja Ripatin (2006) mukaan on olemassa neljä yrittäjyyden muotoa. Nämä ovat: 1) yksilön

yrittäjämäinen toimintatapa, 2) ulkoinen yrittäjyys eli pienyrityksen omistaminen ja johtaminen, 3)

organisaatioyrittäjyys, joka on organisaation kollektiivinen toimintatapa ja 4) sisäinen yrittäjyys ja

se liittyy yksilön ja organisaation yrittäjämäisen toimintatavan dynamiikkaan. Kaikkien yrittäjyyk-

sien perustana on inhimillinen toiminta. Yrittäjälle luonteenomaista on se, että hän etsii ja löytää
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mahdollisuutensa häntä ympäröivästä todellisuudesta. Toiminta ja uuden toiminnan aikaansaaminen

on tietämisen sijaan yrittäjyyden ytimessä. Kasvatustieteen näkökulmasta yrittäjyyttä katsottaessa

tutkimuksen ytimessä on yrittäjämäisen ja yksilöllisen ja kollektiivisen toiminnan dynamiikka sekä

niiden vuorovaikutteisuus. Oppiminen, joka liittyy näihin, on yrittäjyyspedagogiikkaa. Se on elin-

ikäinen prosessi. Se miten eri yrittäjyyden muodot ja niiden yhdistelmät kytkeytyvät oppimisen

prosesseihin riippuu kulloinkin vallitsevasta kontekstista. (Kyrö & Ripatti 2006, 18-19.)

Yksilön ikä, elinvaihe ja toimintaympäristö painottavat yrittäjyyttä koulujärjestelmässä. Yrittäjä-

mäisen toiminnan aikaansaaminen on tärkeätä. Suomalaisen koulujärjestelmän tavoitteena on laaja

näkemys yrittäjyydestä sekä työelämäyhteyksien ja yrittäjien käytännön toiminnan tunteminen ja

sen korostaminen kaikilla kouluasteilla. (Kyrö & Ripatti 2006, 20.)

Mielestämme yrittäjämäinen toiminta tuo opiskelijoille työelämä- ja yhteiskuntavalmiudet vapautu-

misen jälkeen. Oppimisen selittäjiksi tutkimuksessamme nostettiin myös työelämävalmiudet, tuleva

koulutusta vastaava työpaikka tai jatko-opiskelupaikka (Sulo).

Sulo: mahdollinen koulutusta vastaava työpaikka voi olla motiivina opiskelulle.

6.7 Minä oppijana

Leskelän (2005) mukaan minäkäsitykseen ja siten minään oppijana vaikuttaa kolme elementtiä,

jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Nämä ovat henkilön käsitys itsestä sellaisena kun hän

kokee itsensä, henkilön käsitys itsestä sellaisena kun toiset hänet kokevat ja ihanneminä eli sellai-

nen kuin hän toivoisi olevansa. Voisi olettaa, että yksilön minäkäsitys vain vahvistuu koulutuksen

myötä. Opiskelijatoverit ja opettajien antamat arvioinnit voivat kuitenkin horjuttaa yksilön aikai-

semmin rakentamaa minäkäsitystä ja itsearvostus voi heiketä. (Leskelä 2005, 86.)

Ruohotien (1998, 2000) mukaan mielenkiinto on johonkin oppiaineeseen, aihepiiriin tai toimintaan

kohdistuva mieltymys. Kun se kohdistuu tiettyyn ammattialaan tai –uraan, se ennakoi ammatilli-

sessa kehittämisessä pitkäjännitteisyyttä. Kohteen merkitys on sen arvo yksilölle. Se on ideaali, joka

on syntynyt arvostuksen tuloksena ja ilmenee henkilön valinnoissa, sanoissa ja tekemisissä. Kan-

nanotot, jotka heijastavat arvoja ja arvostuksia, voivat koskea kohteen hyvyyttä tai pahuutta, hyväk-

symistä tai hylkäämistä tai muuta vastaavaa. Asenteet ilmaisevat suhteellisen pysyvää ja johdonmu-
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kaista tapaa suhtautua tiettyyn kohteeseen. Ne ilmaisevat yksilön positiivisia tai negatiivisia reakti-

oita johonkin tilanteeseen, henkilöön tai objektiin. (Ruohotie 1998, 143; Ruohotie 2000, 87.)

Omaa oppimista opiskelijat kuvasivat eniten oppimisella. Selittävinä tekijöinä oli oppimisen lisäksi

myös käytäntö, ahkeruus, itsetunto, pakko, mielekkyys, vaikeus, sitoutuminen ja motivaatio.

Kuva 25. Minä oppijana selittäjät.

Ensimmäinen analysointikierros antoi meille kuvan 25 mukaiset yhdeksän selittäjää oppijuudelle eli

käsitteelle minä oppijana. Tarkemmin asiaa analysoituamme päädyimme seuraavaan neljään selittä-

jään: itsetunto, motivaatio, oppiminen ja oppiminen käytännössä sekä oppimisen esteet. Jatkoana-

lyysissa kiteytimme selittäjät seuraavasti: 1) itsetunto, 2) motivaatio, 3) oppiminen ja 4) esteet.

6.7.1 Itsetunto

Kuten Kontoniemikin (2002) toteaa, itsetunto on itsensä tuntemista ja hyväksymistä ja se on merki-

tyksellistä kaikessa opiskelussa. Itsetunto liittyy läheisesti minäkäsitykseen. (Kontoniemi 2002, 28.)

Leskelän (2005) mukaan itsetunto on yksilön minäkäsityksen positiivisuuden määrä. Se on yksilön

arvo  omasta  arvosta  ja  riittävyydestä.  Se  on  yksilön  sisäinen  tuntemus  siitä,  että  hän  on  hyvä  tai

huono, arvokas tai arvoton suhteessa vertailukohteeseen, jonka yksilö on itse asettanut. Itsetunto



89

kuvaa ihmisen kykyä arvostaa itseään ja luottaa itseensä. Itsetunnon kehittyminen on yhteydessä

kaikkeen mitä ihmiselle tapahtuu. Onnistuminen edistää hyvää itsetuntemusta. Hyvän itsetunnon

tekijöitä ovat: muiden arvostus, omaan elämäänsä vaikuttamisen tunne ja merkittäviin saavutuksiin

yltämisen tunne. Kun ihminen saavuttaa omassa lähipiirissään vaikuttavat menestymiskriteerit, hä-

nen itsetuntonsa nousee tai pysyy korkeana. Itsetunto ja ihmisen omat asenteet ovat yhteydessä toi-

siinsa. Yksilöissä on suuria eroja siinä kuinka paljon arvostusta tarvitaan itsetunnon vahvis-

tumiseen. Vahva itsetunto on riippumattomuutta muiden mielipiteistä. Vahvan itsetunnon omaava

henkilö ei masennu, vaikka hän tekisi joskus vääriä ratkaisuja. Hän ottaa virheistä opikseen. (Leske-

lä 2005, 88-89.)

Itsetunto ja puute tai lahjakkuus yleensä olivat tutkimuksessa mukana olleiden opiskelijoiden seli-

tyksiä omalle oppijuudelle.

Uljas: heikko itsetuntoni

Mainio: Minä olen erittäin hyvä oppilas

6.7.2 Motivaatio

Kuten Tynjälä (1999) ja Ruohotie (2000) korostavat, oppiminen on aina myös sosiaalinen prosessi,

jossa vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys. Vaikutteita saadaan kaikilta henkilöiltä, joiden

kanssa olaan tekemisissä. Ryhmän merkitystäkään ei voi väheksyä. (Tynjälä 1999, 148; Ruohotie

2000, 237.)

Motiivit voivat olla joko tiedostettuja tai tiedostamattomia ja niillä on aina päämäärä. Motiivit ai-

kaansaavat motivaation. Sen lisäksi ne ohjaavat yksilön käyttäytymistä ja sen suuntaa. (Ruohotie

1998, 36.).

Motivaatio oman oppimisen selittäjä koettiin tärkeänä (Urho, Usko). Kunhan on riittävän motivoi-

tunut on mahdollista oppia ja omaksua laajojakin kokonaisuuksia (Urho, Usko).
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Urho: Ellei mitään motivaatiota oppimiselle ole, on erittäin helponkin asian oppiminen lähes mah-
dotonta.

6.7.3 Oppiminen

Luukkaisen ja Wuorisen (2002) mukaan koulutuksen ja opetuksen tärkeimpiä tehtäviä on herättää

kyky ja halu oppia uutta. Jatkuvan oppimisen halun ja kyvyn perusta on myönteinen usko omiin

vaikuttamisenmahdollisuuksiin omalla toiminnalla. Toinen tärkeä perusta on usko omaan kykyyn

oppia ja omaksua uutta. Yrittävyyttä aktivoiva oppiminen on vuorovaikutteinen prosessi, jossa op-

pilas on ajatteleva toimija ja hän prosessoi kokemaansa. Hän ei ole vain vastaanottaja tai kuuntelija.

Avoimet ja joustavat oppimisympäristöt tukevat yrittävyyttä. Oppimaan oppiminen on tärkeää. Vä-

littömien tavoitteiden saavuttaminen on vähemmän tärkeää. Epämuodollisen oppimisen merkitys

tunnustetaan ja virheet ovat osa oppimista. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 104-105.)

Kun on riittävän motivoinut ja on lahjoja on oppiminen helppoa (Urho, Toivo, Sulo, Kauno). Kes-

kittymishäiriön tai jonkin haitan tai vamman katsotaan hidastavan oppimista (Sulo, Tarmo). Haluan

oppia uusia asioita (Toivo, Aatos) ja omaan tahtiin opiskelu koettiin tärkeänä (Toivo ). Hyvä muisti

ja kuuntelu helpottavat myös omaa oppimista (Mainio). Käytännön asiat opitaan parhaiten (Toivo).

Käytännön oppeja arvostettiin enemmän kuin teoriaoppeja (Toivo, Uljas, Usko). Toisaalta mielek-

käästi yhdistetty teoreettisen käytännön läheinen työ ja oppiminen koettiin tärkeäksi (Usko). Ahke-

ruus ja etenkin ahkeruuden puute on eräs keskeinen oman oppimisen selittäjä. Vaikka aina ei olla-

kaan ahkeria, kun vauhtiin päästään, niin oppimistakin tapahtuu (Kauno, Jalo, Voitto).

Urho: Pidän itseäni kohtuullisen lahjakkaana oppijana, ja pystyn omaksumaan nopeasti vaikeita ja
monimutkaisia asioita.

Kauno: Olen hyvä oppimaan uusia asioita jos asia on minua kiinnostava mutta jos asia ei kiinnosta
niin aika menee haukotellessa

Usko:… teoria-ihmisiä, jotka ovat hyviä omaksumaan luettua tekstiä ja painettuja merkkejä eli suo-
rittamaan oppimisprosessin teoreettisesti. Sitten on käytännön ihmisiä, joille omaksuminen luonnis-
tuu huomattavasti paremmin käytännön tekemisen kautta.

Voitto:… oppijana olen ahkera ja yritän tehdä kaiken mitä annetaan mahdollisimman hyvin.
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6.7.4 Esteet

Leskelän mukaan monet tekijät saattavat estää oppimista ja kehittymistä. Tekijöitä, joilla yksilö itse

vastustaa oppimista joko tiedostaen tai tiedostamatta ovat: ristiriidat vallitsevien sosiaalisten ja kult-

tuuristen arvojen välillä, oppiminen ei kuulu ryhmän kulttuurinormiin, omien uskomusten kyseen-

alaistamisen vastustaminen, häpeän ja kykenemättömyyden tunteen välttäminen, muuttumisen ja

uusille asioille altistumisen pelko, aikaisemmin opitut mallit, lapsuuden ajan auktoriteettien vaiku-

tus, kasvojen menetyksen pelko, mielipiteet hyödyn tähden ja asenteet sekä hän uskoo tietävänsä

asiat paremmin itse. (Leskelä 2005, 84-85.)

Tutkimuksemme tulosten mukaan oppimisen esteitä ovat pakko, vaikeus, mielekkyyden tunteen

puute ja kyky tai tahto sitoutua oppimiseen puuttuu. Pakko, olosuhteet ja laki vaikuttavat omaan

oppimiseen (Uljas, Jalo). Oman opiskelun koetaan vaikeutuvan vitkastelun tai voimavarojen keskit-

tämisvaikeuksien vuoksi ja epämieluisa tehtävä saattaa jopa jäädä aloittamatta (Urho, Jalo). Vanki-

lan todetaan tuovan vaikeuksia (Uljas). Keskittymishäiriö voi vaikeuttaa oppijuutta (Jalo, Sulo).

Mielenkiintoisia ja mielekkäistä asioita halutaan opiskella innolla (Kauno, Oiva, Jalo, Taisto) ja on

niitäkin, joista ei edes haluta kuulla (Taisto). Sitoutuminen opiskeluun ja työhön vaikuttavat työ-

panokseen ja sitä kautta omaan oppimiseen (Sulo, Mainio).

Jalo: En siis opiskele vain opiskelun ilosta vaan katson sen tapahtuvan lähinnä käytännön pakosta.
Vaikeuksia aiheuttaa lähinnä keskittymiskyvyn puute sellaisissa opinnoissa joiden tarjoaman hyödyn
arvioin olevan itselleni merkityksettömän. Keskittymiskykyni näyttää riittävän vain sellaisiin aihei-
siin joiden koen olevan oman tulevaisuuteni kannalta merkityksellisiä.

Urho: …syyllistyn hyvin usein vitkasteluun, ja… :… ellei mitään määräpäivää tehtävän valmiiksi
saattamiselle ole annettu, venyvät projektini monesti loputtomiin, joko liiallisen hienosäätämisen ja
hiomisen takia mielenkiintoisen tehtävän ollessa kyseessä,…  …tai epämieluisa tehtävä saattaa jää-
dä kokonaan aloittamatta.
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7. VANKIOPISKELIJA

Olimme yllättyneitä oppilaidemme hyvistä ja älykkäistä vastauksista ja pohdinnoista. Tosin oppi-

laamme eivät edusta tyypillistä vankia tai vankilakoulussa opiskelevaa opiskelijaa. Oppilas-

ryhmiämme vastaavia ryhmiä ei ole montaa suomalaisissa vankiloissa. Tutkimuksessa olleilla oppi-

lailla oli kaikilla erinomaiset valmiudet toisen asteen ammatilliseen opiskeluun ja heillä ei ollut kie-

lellisiä eikä matemaattisia vaikeuksia. He eivät olleet niin sanotuista huonoista kodeista eikä heillä

ollut ongelmia kouluaikana ja heillä oli harrastuksia ja he olivat kouluaikana sosiaalisia.

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme oli mikä edistää suljetussa vankilassa opiskelevan opiske-

lumotivaatiota.

Tutkimuksemme perusteella saimme motivaation selittäviksi tekijöiksi seuraavat: halu, ympäristö-

tekijät, oheisvaikutukset, väline, yksilöllisyys, määrä, tunne ja vaihtelu. Eniten mainintoja oli väli-

neellä halulla ja tahdolla sekä oheisvaikutuksilla motivaation selittäjänä.

Päädyimme siihen tulokseen, että suljetussa vankilassa tapahtuvassa opiskelussa opiskelumotivaa-

tiota edistää halu tai tahto opiskella ja oppia sekä motivaation oheisvaikutukset eli se, että oppimista

tapahtuu, vankilassaoloaika kuluu helpommin ja että myöhemmin voi saada töitä. Oppimista selitti

motivaatio, kiinnostavuus ja opettaja. Hyväkään opettaja ei voi mitään jos oppilaalla ei ole motivaa-

tiota opiskella tai häntä ei opiskeltavat asiat kiinnosta. Vankilaopetukseen voidaan myös hakeutua

muusta kuin oppimissyytä. Opiskelemaan voidaan esimerkiksi hakeutua vaihtelunhalun tai vaikkapa

ajankulun vuoksi. Sellaisessa tilanteessa opettajan opetustaidot kohtaavat haasteen. Tulimme siihen

tulokseen, että luvun 3.4 inklusiivinen tapa opettaa näyttää suunnan kohti motivaatiota ja oppilaan

kehityksen polkua.

Toinen tutkimuskysymyksemme oli, millaisena oppijana suljetussa vankilassa opiskeleva kokee

itsensä. Aineistoa analysoidessamme päädyimme siihen tulokseen, että motivoituneen ja lahjakkaan

on helppo oppia uusia asioita vankilassakin. Hyvä muisti ja kuuntelu parantavat tutkittavien mieles-

tä oppimistuloksia ja käytännön asiat opitaan helpoiten. Itsetunto ja sen puute selittävät oppijuutta.

Vankilaopiskelijuutta (luku 6.7) eli vangin opiskelijaminäkuvaa selittävät tutkimuksemme mukaan

seuraavat tekijät: itsetunto, motivaatio, oppiminen ja oppiminen käytännössä ja oppimisen esteet.
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Kolmas tutkimuskysymyksemme oli millainen on suljetussa vankilassa opiskelevan opiskelijan

identiteetti? Tutkimuksemme mukaan (luku 6.3) opiskelevan vangin identiteettiä selittävät persoo-

nallisuus, elämänvaiheet, henkilökohtainen, kokemus, merkitys, persoonallisuus ja ympäristö.

Tutkimuksemme tuloksiin perehtyminen ja analysointi saivat meidät ajattelemaan, että itse asiassa

tutkimuskysymykset kaksi ja kolme kartoittavat samaa asiaa: sitä millainen opiskelevan vanki ko-

kee olevansa ja kuka hän on opiskelijana. Kyseessä on siis opiskelevan vangin identiteetti. Tutki-

muksessamme mukana olleet vankiopiskelijat eivät olleet oivaltaneet, millaisia he ovat oppijoina,

vaan he ajattelivat sen olevan tärkeää, millaisia muut heidän kuvittelevat olevan.

Muodostimme vankiopiskelijan identiteetin tutkimustulosten perusteella kuvan 16 (luku 4.6) teori-

oihin peilaten. Vankiopiskelijuuteen vaikuttavat Zimmermanin (luku 4.1) ja itsesäätely ja itseohjau-

tuvuus, Mezirowin (luku 4.1) merkitysperspektiivi ja kriittinen reflektio sekä Garrisonin (luku 4.1)

itseohjatun oppimisen dimensiot.
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7.1 Identiteetti

Identiteetti, älykkyys ja minä oppijana käsitteiden määrittelyiden analysoinnin perusteella pää-

dyimme vankiopiskelijan identiteettiin. Tarkastelemme vankiopiskelijan identiteetin vaikutusta op-

pimismotivaatioon. Kuvaamme tässä millainen on suljetussa vankilassa tutkintotavoitteisessa kou-

lutusohjelmassa opiskelevan vangin identiteetti.

Vankiopiskelijan identiteettiin vaikuttaa vangin oma käsitys itsestään. Vanki itse antaa itselleen

identiteetin ja myös muut antavat hänelle tietyn identiteetin. Koska identiteetti on myös kulttuurin

tuote, vankilassa opiskelevan identiteettiä leimaa sekä vankilaympäristö että vankilakulttuuri. Iden-

titeetti –käsitteen lähikäsitteitä ovat minäkäsitys ja rooli. Jokaisella vangilla on oma paikkansa van-

kilan hierarkiassa ja oma roolinsa siellä. Tämä noudattaa psykologiselta kannalta katsottuna Diltsin

ja Leskelän loogisia käyttäytymisen toimintatasoja (luku 4.3).

Identiteetti muovautuu koko ajan. Lapsuuden tapahtumilla on erittäin merkittävä rooli identiteetin

muodostumisen kannalta. Meidän tutkimuksestamme ei löytynyt haastatteluissa eikä käsitteiden

määrittelyissä mitään merkittävää, joka olisi selittänyt motivaatioprofiileja. Jokisen (2002) mukaan

identiteetit auttavat meitä tulkitsemaan, ennustamaan ja ohjaamaan käyttäytymistä. (Jokinen 2002,

80.) Myös Skinnari toteaa, että ihminen on perimän ja perimän ja ympäristön summa (luku 4.3),

lisäksi tarvitaan vielä sosiaalistamista.

Vangin oppijaidentiteettiä eli minää oppijana kuvaa parhaiten oppiminen. Oppiminen voi olla vai-

keaa tai se saattaa olla innostavaa ja helppoa, varsinkin silloin kun on lahjoja. Myös vangeilla on

halu oppia uusia asioita ja omaan tahtiin oppimista arvostetaan. Oppimista auttavat hyvä muisti ja

tunneilla kuunteleminen. Käytännön läheisissä harjoituksissa vankiopiskelija kokee oppivansa par-

haiten. Kriittisen reflektion avulla oppimista voi Mezirowin (luku 4.1) mukaan tapahtua siten, että

miksi –kysymys ohjaa oppijaa arvioimaan oppimistaan ja peilaamaan syitä ja seurauksia.

Vankiopiskelijan mielestä älykkyys vaikuttaa identiteettiin monella tavalla. Ensinnäkin vanki-

opiskelijan mielestä älykkyyttä on monenlaista ja se on geenien määräämää. Joillakin on synnyn-

näistä älyä ja toisilla sitä ei ole. Älykkyyttä mitataan vankilassa usein ja se kuten muutkin testit,

leimaavat vangin identiteettiä.



95

Vankiopiskelijat ovat sitä mieltä, että älykkyys on yliarvostettua. Älykkyyttä on monenlaista ja siksi

sitä ei heidän mielestään voi laittaa jollekin asteikolle ja sitten vaan mitata sen mukaan. Lordin ja

Brownin mukaan (luku 4.4) itsensä kehittämiseen vaikuttaa vallitseva minäkuva, tavoitteiden ja

standardien sekä potentiaalisen minäkuvan suhde ja vaikutukset toisiinsa sekä myös motivaatiot ja

niiden suhteet.

Vangin opiskelijaidentiteettiin vaikuttavat luonnollisesti myös ympäristötekijät. Näitä ovat paitsi

muurien sisällä olevat olosuhteet ja henkilöt sekä tapahtumat myös kaikki muurien ulkopuolella

oleva. Joskus huoli läheisestä, joka on muurien ulkopuolella, voi saada opiskelijan opinnot takkua-

maan. Ajatus on vain siinä läheisessä ja opiskeluun keskittyminen on vaikeata. Sellikaveri on myös

merkittävä ympäristötekijä. Ellei hän anna opiskelurauhaa, ei kotitehtävienkään teosta tule mitään.

Toisaalta taas sellikaveri voi olla jopa syynä opiskeluun hakeutumiseen. Koulussa kun voi olla rau-

hallisempaa päivällä kuin sellikaverin seurassa. Wiitakorven mukaan (luku 4.4) identiteetissä on

mukana myös sosiaaliset tekijät, näitä ovat perhe, työ ja ammatti.

Vankiopiskelijan identiteettiä leimaa myös aiemmin opitut ja koetut asiat. Vanki voi olla erittäin

lahjakas, jollain oppimisen tai elämän osa-alueella ja se lahjakkuus saattaa jopa olla syynä tuo-

mioon. Wiitakorven mukaan (luku 4.4) identiteetin muunneltavuus muodostaa pohjan elämän hal-

linnalle ja motivaatiolla. Se on viitekehys, jossa yksilö jäsentää ja etsii olemassaoloaan.

Luvussa 4 kuvan 4 mukainen Ruohotien malli oppimisen osa-alueista ja persoonallisuuden ja älyk-

kyyden vaikutuksesta niihin selittää vankiopiskelijan identiteettiä.

7.2 Opiskelu ja motivaatio

Vankiopiskelija selittävää omaa oppimistaan lähinnä oppimisella. Hän oppii mielellään käytännön

asioita ja mielekkääksi kokemiaan asioita toiminnallisin menetelmin. Vankiopiskelija teoriaa, joka

on kytketty käytäntöön. Hän uskoo, että on olemassa teoria ihmisiä, jotka oppivat teoreettisesti ja

käytännön ihmisiä, joille käytännön tekemisen kautta oppiminen on luontevaa. Vangin opiskelumo-

tivaatiossa vaikuttavat tavoitteet, tunteet ja henkilökohtaiset uskomukset, kuten Fordin kaavassa

(luku 4.2) todetaan. Tähän sopii myös Zimmermanin yksilön toimintaa ohjaava itsesäätely ja itseoh-

jautuvuus oppimisessa (luku 4.1, kuva 6).
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Hän uskoo, että kun on riittävän ahkera ja tekee kovasti töitä, oppii varmasti. Laiskuus ja vitkastelu

voi vaikeuttaa vankiopiskelijan opiskelua siten, että tehtävä saattaa jopa jäädä aloittamatta. Van-

kiopiskelija neuvoo asettamaan tehtäville määräpäivän, jotta tehtävien tekeminen ei venyisi loput-

tomiin. Sitoutuminen työhön ja opiskeluun vaikuttaa vankiopiskelijan työpanokseen ja sitä kautta

oppimiseen. Tämä liittyy Garrisonin itseohjatun oppimisen dimensioihin (luku 4.1, kuva 5).

Kun vankiopiskelijalla on heikko itsetunto, opiskelusta ei tahdo tulla mitään ja motivaatiokin on

olematon. Vastaavasti hyvän itsetunnon omaava on motivoitunut opiskelija ja hän uskoo omiin ky-

kyihinsä. Sen seurauksena hän motivoituu edelleen ja opiskelee entistä innokkaammin. Pintrichin

mallissa linkitettiin oppiminen, motivaatio ja itsesäätely (luku 4.2). Jotta opitut asiat näkyisivät,

yksilön tulee olla motivoitunut käyttämään opittuja taitoja. Ruohotien mukaan motivaatio ja tahto

liittyvät läheisesti oppimisen itsesäätelyyn (luku 4.2).

Hyvä työympäristö lisää vankiopiskelijan opiskeluhalukkuutta. Vankiopiskelijan mielestä ihminen

arvioi jatkuvasti omia elinolosuhteitaan muiden ihmisten elinolosuhteisiin ja määrittelee arvioin-

tiensa pohjalta uudet tavoitteet toiminnoilleen. Nämä uudet tavoitteet ovat usein lähtötasoa kor-

keammalla. Työympäristö ja sen ymmärtäminen ja hallitseminen ja oman käyttäytymisen ymmär-

täminen viittaavat Weinerin attribuutioteoriaan (luku 4.2). Banduran sosiaaliskognitiivinen teoria

(luku 4.2) korostaa persoonan, käyttäytymisen ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta ja oppimi-

sen suhdetta motivaatioon. Teoria keskittyy oppimiseen olemalla kanssakäymisissä muiden kanssa.

Vankiopiskelijan mielestä motivaatio on positiivinen oravanpyörä. Se voi tosin vaihdella päivästä

toiseen ja tulla ja mennä kausiluonteisesti. Vankiopiskelijan opiskelumotivaatio helpottaa uuden

oppimisen myötä ajan kulumista. Se vaikuttaa tulevaisuuteen ja hyvinvointiin sekä myös mahdolli-

sen työpaikan saamiseen ja muutoksiin itsessä.

Vankiopiskelija kokee motivaation sisäisenä tuntemuksena ja aktivoivana voimana, jota lisää muilta

saatu arvostus ja palkinto sekä tietysti raha. Uuden oppiminen ja oma hyvä olo ovat vanki-

opiskelijan mielestä merkkejä motivaatiosta. Koska motivaatio riippuu omista valinnoista, se on

yksilöllistä. Vankiopiskelijaa motivoi myös pakko, olosuhteet ja lainsäädäntö. Ruohotien mukaan

(luku 4.2) henkilön ympäristössä tai hänessä itsessään olevat voimat joko vahvistavat tai heikentä-

vät motivaatiota. Motivaatioprosessissa oppijan odotukset, uskomukset ja arvot ovat merkitseviä.

Mielekkyyteen liittyy Ruohotien mukaan (luku 4.2) saavutusarvo, mielenkiintoarvo ja hyötyarvo.



97

Mezirowin (luku 4.1) merkitysperspektiivi on olettamuskokonaisuus, johon uusi kokemus sulaute-

taan ja joka tulkitsee ja muokkaa kokemusta.

Käytännön osaaminen ja kirjaviisaus ovat vankiopiskelijan mielestä eri asioita. Vankiopiskelijan

miestä on eri asia olla synnynnäisesti älykäs tai hallita elämän älyä. Hän ei välttämättä ole näppärä

käsistään mutta osaa käyttää älykkyyttään helpottamaan työtään. Vankiopiskelija ei usko älykkyy-

den helpottavan elämän polkua koska vaarana on, että älykäs miettii ja murehtii enemmän. Vanki-

opiskelija sijoittuu hyvin Ruohotien mallin (kuva 4, luku 4) mukaiseen affektiiviselle, kognitiivi-

selle ja konatiiviselle oppimisalueelle. Vankiopiskelijan kognitiiviset taidot, tiedot ja uskomukset

vaikuttavat yhdessä tahdon ja mielenkiinnon kanssa motivaatioon ja sitä kautta oppimiseen.
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8. POHDINTAA

Tutkimuksemme perusteella muodostimme vankiopiskelijan identiteetin ja käsityksen siitä, millai-

nen vanki on opiskelijana ja minkälainen on vankiopiskelijan opiskelumotivaatio.

Tutkimuksemme ei ole yleistettävissä vankilaopetukseen yleensä, koska tutkimusryhmämme ovat

poikkeuksellisia vankilakoulutuksessa. Tutkimusta ei voi myöskään yleistää koskemaan muuta ope-

tusta ja koulutusta. Tutkimusryhmä muodostui meidän omista oppilaistamme, jotka opiskelivat tut-

kintotavoitteisessa opetusohjelmassa suljetussa miesvankilassa. Tutkimustulokset eivät ole yleistet-

tävissä siitäkään syytä, että oppilasryhmämme oli suppea.

Koska opiskelijoiden omat opettajat ovat olleet tutkijoina, on tutkimus saattanut jossain määrin vä-

rittyä ja näkökulma rajoittua. Omat ennakkokäsityksemme tai oletuksemme ovat saattaneet vaikut-

taa tulkintoihimme. Olemme pohtineet myös sitä, että jos tulkinnan olisikin tehnyt vanginvartijana

toimiva mies tai vaikka miesopettaja, olisiko näkökulma ja tulkinta ollut erilainen. Meillä on tutki-

muksessamme luonnollisesti naisnäkökulma asioiden tarkastelussa, vaikka olemmekin yrittäneet

olla mahdollisimman neutraaleja, olemme todennäköisesti olleet hyvin subjektiivisia.

Mikäli aineistomme olisi ollut huomattavasti suurempi olisimme voineet analysoida sitä myös SPSS

-ohjelman avulla tekemällä faktorianalyysin ja hakemalla eri motivaatiokomponenttien suhteita

toisiinsa. Siinä onkin yksi jatkotutkimuksen aihe.

Voi myös pohtia, olisimmeko saaneet toisenlaiset tutkimustulokset mikäli olisimme valinneet ne

neljä haastateltavaa esimerkiksi satunnaisesti tai niiden joukosta, joiden oppimismotivaatioprofiili

noudatti oppimismotivaatioprofiilien keskiarvoa.

Koska meitä oli kaksi tekijää tässä tutkimuksessa, se antoi jatkuvasti uusia näkökulmia aiheeseen ja

se toisaalta myös hidasti tutkimusprosessia mutta ennen kaikkea se rikasti tutkimusprosessia. Kaksi

mielipidettä saa aina aikaan keskustelun ja joskus jopa syvällisenkin pohdinnan ja innon etsiä uutta

tietoa. Tuloksena on huomattavasti enemmän kuin 1 + 1. Työskentelimme kirjaimellisesti yhdessä

saman pöydän ja tietokoneen ääressä. Tietoa etsimme toki kumpikin tahoillamme ja sähköposti oli-

kin korvaamaton apuvälinen tiedon siirrossa kuin myös verkkokeskustelut (chat) ja tekstiviestit.
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Lisäksi käytimme tekstiä kirjoittaessamme värikoodeja, joten toisen oli heti helppo huomata mitä

oli korjattu tai lisätty edelliseen versioon. Kokemuksemme perusteella voimme suositella muillekin

tutkimusta parityönä. Erilaiset vahvuudet rikastavat työskentelyä. Olemme oppineen paljon paitsi

tutkittavasta asiasta myös yhdessä tekemisestä ja itsestämme.

Havaitsimme, että laatimamme teoriakuva (kuva 16) peilaa hyvin vankia opiskelijana, vangin opis-

kelumotivaatiota ja vankiopiskelijan identiteettiä. Ruohotien oppimisen affektiivinen, konatiivinen

ja kognitiivinen osa-alue (kuva 4) sopivat hyvin taustateoriaksi tutkimuksellemme.

Olisi myös mielenkiintoista tutkia muissa vankilakouluissa opiskelevia ja erilaisissa koulutus-

ohjelmissa ja erilaisin menetelmin opiskelevia vankeja. Entä minkälainen identiteetti ja opiskelu-

motivaatio on naisvankiloiden opiskelijoilla? Myös vankilaopettajien identiteetti ja motivaatio on

tutkimaton alue, ainakin meidän tietojemme mukaan. Laajempaa tutkimusta vankilakoulutuksesta

tarvitaan.
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