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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtuneet 
muutokset yhteiskunnassamme näkyvät tämän päivän suomalaisessa koulussa sekä opettajan 
ammatissa. Samalla siinä pohdittiin, mihin suuntaan koulua ja kasvatusajattelua tulisi 
tulevaisuudessa ohjata. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen sisällönanalyysi, jossa tärkeimpinä 
lähteinä toimivat koulutuspolitiikan ja sosiologian asiantuntijoiden tekstit. Niitä analysoitiin pitäen 
pääfokus yleissivistävässä perusopetuksessa.  

Yhteiskuntamme on tällä hetkellä uusliberalististen markkinavoimien ohjaama globaali 
teknologiayhteiskunta, jonka vallitsevia arvoja ovat muun muassa tehokkuus ja kilpailu. Tämä 
ideologia on tunkeutunut koulumaailmaan lähes huomaamatta pienten opetussuunnitelmallisten 
painopisteiden ja muiden koulutuspoliittisten muutosten mukana. Tällaisista toimivat esimerkkeinä 
muun muassa koulujen profiloituminen tiettyihin opetuksellisiin painotuksiin oppilaiden 
houkuttelemiseksi sekä opettajien palkkauksen kehittäminen kilpailussa muita aloja vastaan.  

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle tarkastelemalla suomalaisen yhteiskunnan ja koulun 
välistä suhdetta historian kautta. Tarkastelu osoitti, että muutokset yhteiskunnassa ja sen 
vallitsevissa arvoissa heijastelevat aina myös kouluun ja sen käytänteisiin. Tämän päivän 
yhteiskunnassa elämä on hyvin lyhytjänteistä ja teknologisten sovellusten ja median vaikutuksen 
vuoksi lapsi tai nuori joutuu monien tahojen vaikuttamaksi jopa huomaamattaan. Samaan aikaan 
perherakenteet ovat muokkautuneet ja aikuisen sekä lapsen suhde on muuttunut. Se puolestaan 
näkyy kouluarjessa opettajan ja oppilaan välisessä kanssakäymisessä luokkahuoneissa. Erilaiset 
psyykkiset ongelmat ja oppimishäiriöt ovat lisääntyneet oppilaiden keskuudessa, ja se on lisännyt 
huomattavasti opettajan työtaakkaa. Globalisoitumisen seurauksena puolestaan kohtaamme 
jatkuvasti uusia kulttuurillisia vaikutteita, jotka näkyvät ympärillämme jokapäiväisessä elämässä.  

Tutkimus sisältää lisäksi lyhyen tapaustutkimuksen, jossa perehdytään tarkemmin 
uusliberalistisen ajattelun tunkeutumiseen koulumaailmaan opettajien palkkauudistuksen muodossa. 
Työn vaativuuden mukainen palkanosa otettiin Suomessa käyttöön vuodesta 2007 alkaen. 
Tutkimuksessa selvitettiin, mistä siinä on kyse ja miten vastaavaa mallia on sovellettu 
Yhdysvalloissa. Lisäksi pohdittiin, mitä riskejä opettajan työn vaativuuden arviointi mahdollisesti 
tuo tullessaan. Uhkakuvana on, että tulevaisuudessa koulut ja opettajat ajautuvat keskenään 
eriarvoisiin asemiin. Samalla monitahoinen arviointi muuttaisi opettajan perinteistä autonomiaa 
ammattinsa toteuttamiseen.  

Tutkimuksen tuloksena päädyttiin siihen, että koulua kehitettäessä tulisi olla hyvin tarkkana 
siitä, miltä osin markkinavoimien mukanaan tuomia ajatuksia ja suuntaviivoja omaksutaan 
toimintamalleiksi koulumaailmassa. Tutkimuksessa esitettiin myös ajatuksia, mihin suuntaan 
koulun opettamia arvoja ja opetussuunnitelmallisia painopistealueita tulisi kehittää, jotta 
suomalainen koulu pystyy tulevaisuudessakin takaamaan oppilailleen hyvät lähtökohdat 
eriarvoistuvassa ja monikulttuurisessa maailmassa. Painopisteinä arvoissa olivat suvaitsevaisuus, 
yhteisöllisyys ja ekologisuus. Opetuksessa tulee puolestaan painottaa kielitaidon sekä teknologian 
sovellusten merkitystä.  
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1 JOHDANTO 

Koulun arki ja opettajan ammatti ovat kokeneet muutoksia ja koko koulutyön luonne on muuttunut 

viimeisimpien vuosien aikana. Tämä käy ilmi työssä olevien opettajien kanssa käymistäni 

keskusteluista. Samaa henkeä on voinut aistia useista artikkeleista mm. Opettaja-lehdessä ja 

muualla mediassa. Koulun jokapäiväinen elämä on muuttunut lyhytjänteisemmäksi. Oppilailla on 

monenlaisia ongelmia, erityishuomiota vaativien oppilaiden määrä kouluissa on jatkuvasti 

lisääntynyt, opettajat kuormittuvat kasvavan työtaakan alla, työsuhteet ovat usein määräaikaisia ja 

kouluja lakkautetaan, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Samalla keskustelu opettajan 

palkan suuruudesta käy kiivaana, erilaisia arviointeja työn vaativuudesta suoritetaan ja koulut luovat 

imagoja houkutellakseen oppilaita. 

Tänä päivänä koulun arki on jatkuvaa taistelua taloudellisista resursseista, aivan kuten kaikilla 

muillakin yhteiskunnan sektoreilla. Aikaisemmin lähinnä yksityistä sektoria koskenut taloudellinen 

kilpailu ja jatkuvat arvioinnit erilaisilla mittareilla ovat nykyisin aivan normaali osa myös julkisen 

sektorin toimintaa. Koulutuspolitiikassa, muun yhteiskunnan mukana, on viimeisen parinkymmenen 

vuoden aikana siirrytty enemmän kohti uusliberalistista ajattelumallia. Julkisen sektorin 

valtiokeskeiset rakenteet ovat jo osittain murtuneet ja tilalle ovat astumassa täysin uudenlaiset 

rakenteet ja toimintamallit.  

Ymmärtääksemme tätä edellä mainittua kehitystä, meidän tulee osata katsoa tilannetta 

huomattavasti laajemmassa mittakaavassa ja kokonaiskuvassa. Ensinnäkin meidän tulee osata nähdä 

ne muutokset yhteiskunnassa ja koulutuspolitiikassa, mitkä ovat johtaneet tähän tilanteeseen. 

Valtiomme on kokenut suuria muutoksia siirtyessämme agraarikulttuurista, teollisen 

vallankumouksen ja palveluammattisektorin lisääntymisen kautta myöhäismoderniin 

tietoyhteiskuntaan ja maailmanlaajuiseen talouteen. Tämä kaikki on vielä tapahtunut historian 

valossa ennätyksellisen nopeassa ajassa. Samassa suhteessa yhteiskunnassa on tapahtunut 

muutoksia myös poliittisissa suuntauksissa sekä aatteissa ja arvoissa. Yhdessä nämä muutokset ovat 

luonnollisesti muokanneet myös kulloinkin vallitsevaa kasvatusajattelua ja koulutuspolitiikkaa.  

Vastaavasti sama ilmiö tulee toistumaan tänä päivänäkin. Uusliberalismin vaikutus näkyy 

selvästi tämän päivän yhteiskunnassa ja sen vaikutus tulee näkymään entistä vahvemmin myös 

koulumaailmassa. Koulutushan on yhteiskunnassa aina aikansa kuva. Muutokset yhteiskunnassa 
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heijastuvat kuitenkin aina pienellä viiveellä kouluun, sillä koulu traditionaalisena instituutiona ei 

onneksi ole aina ensimmäisenä lähdössä kaikkiin uusiin ideoihin ja houkutuksiin. Ennemminkin 

nämä uudistukset lipuvat koulumaailmaan hiljaa ja jopa osittain huomaamatta pienten 

lakimuutosten ja muiden myönnytysten kautta.  

Alustan aihetta käymällä lyhyesti läpi muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa ja koulun sekä 

koulutuspolitiikan kehitystä viimeisiin vuosiin asti. Tämän jälkeen pyrin luomaan kuvan tämän 

päivän yhteiskunnasta ja sen vallitsevista arvoista, jotka ovat muuttaneet sen rakennetta hyvin laaja-

alaisesti. Samaan aikaan maapallomme on kutistunut maailmanlaajuisen teknologiayhteiskunnan 

kehittyessä. Sen mukana globalisaatio ilmiönä ulottaa lonkeronsa jo kaikkein syrjäisimpiinkin 

paikkoihin. Näin ollen myös koulut ovat kovaa vauhtia matkalla uusliberalistisen 

markkinayhteiskunnan junan mukana kohti tuntematonta. Tutkimuksessani keskeisinä kysymyksinä 

voidaan pitää, miten uusliberalismi ja globalisaatio ovat muuttaneet koulua ja opettajan ammattia, ja 

millainen on edellisestä johtuen suomalaisen koulun tulevaisuus? 

Koulutuspolitiikan uudet linjaukset ja opettajan työhön kohdistuvat paineet tuovat mukanaan 

suuria uhkakuvia eriarvoistuvasta tulevaisuudesta. Yhtenä esimerkkinä tästä käytän opettajien työn 

vaativuuden arviointijärjestelmää. Sen tarkoituksena on toistaiseksi vain korottaa hieman opettajien 

palkkoja ja parantaa alan kilpailukykyä yksityisen sektorin maksukykyä vastaan, mutta itse näen 

sen ennemminkin olevan pieni askel kohti yhdysvaltalaista mallia, jossa lopputuloksena 

pahimmillaan opettajat erotellaan hyviin ja huonoihin. Saman trendin mukaisesti julkisen sektorin 

koulu joutuu kohtaamaan muitakin uudistuksia osana markkinayhteiskuntaa. Tällaisesta 

esimerkkinä on koulujen lisääntyvä profiloituminen tiettyihin opetussuunnitelmallisiin painotuksiin 

ja sitä kautta mahdollisesti tulevaisuudessa jopa eriarvoiseen opetukseen. Kaunis ajatus 

yleissivistävästä koko kansan koulusta taitaa olla mennyttä aikaa. 

Tutkimuksen edetessä pohdin, miltä osin koulujen tulisi hyväksyä markkinayhteiskunnan ja 

toimintamalleja ja miltä osin puolestaan toimia eräänlaisena kehityksen jarruna ja vannoa tasa-

arvoisen sivistyksen nimeen. Onko oikea tapa viedä kouluja kohti erinomaisuuden eetosta (Simola 

2001, 217) keskittymällä lahjakkuuksiin ja luoda huippuosaajia, vai pysyä maltillisemmalla 

historiallisella tiellä, jossa koulu on nähty ennen kaikkea kasvattavana ja sivistävänä instituutiona 

kehittämällä mallikelpoisia yksilöitä yhteiskuntaan?  
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2 MUUTOKSET SUOMALAISESSA 
YHTEISKUNNASSA 

2.1 Kansakoulun ensiaskeleet 

Suomi on muuttunut massakoulutuksen hankkeen aloittamisen ajoista räjähdysmäisesti. 1800- 

luvun alkupuolella Suomi oli köyhä maatalousvaltainen yhteiskunta, jonka väestöstä 90 prosenttia 

sai pelloilta elantonsa. Suurin ongelma yhteiskunnassa oli köyhyys, eivätkä köyhät itse nähneet 

mahdollisuutta nousta puutteesta ja kärsimyksestä. (Ahonen 2003, 19.)  

 Tähän nähtiin lääkkeenä kansan sivistäminen. Kansanopetuksen ensiaskeleet kehittyivät 

filantrooppien ja nationalistien kehittelemien aatteiden pohjalta. Uno Cygnauksen edustaman 

filantropian pohjalla oli Pestalozzin näkemys, että sivistys oli laaja-alainen hanke, joka sisälsi myös 

köyhän kansan elämässä tarvittavia taitoja. Tarkoituksena ei ollut jakaa korkeakulttuuria, vaan 

auttaa köyhiä auttamaan itseään muun muassa opettamalla kädentaitoja. (emt. 22.) 

 Cygnaeus oli mitä vahvimmin käytännön uudistaja ja organisaattori. Hänen ehdotusten 

mukaan kansakoulusta tulee tehdä sellainen yhteiskunnan pohjakoulu, jossa kasvatetaan kelvollisia 

valtion kansalaisia. Kansakoulun tarkoituksena on kasvattaa tulevat sukupolvet yhteiskunnalle 

hyödyllisiksi. Koulun tuli huolehtia, että tieto muuttuu oppilaissa eläväksi vakaumukseksi, sillä 

Cygnaeuksen mukaan tieto, joka ei paranna sydäntä ja ajatustapaa, on arvoton. Cygnaeus piti 

kuitenkin kotikasvatusta koko maamme kansankasvatuksen pohjana. (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 

2004, 203.) 

Toisella puolella olivat snellmanilais-hegeliläiset ajatukset, jonka mukaan valtio on ylin 

yhteiskunnan olemassaolon muoto. Näin ollen kansan sivistämisen ajatuksena oli saada yksilöt 

sisäistämään valtion idea ja toimimaan sen edun mukaisesti. Tavoitteena oli vahvan kansallishengen 

luominen, joka oli historiallinen aikaan ja paikkaan sidottu saavutus. J. V. Snellmanin ajatuksena oli 

Suomen nostaminen eurooppalaiseksi sivistyskansaksi. Hän halusi saada ihmiset lukemaan 

historiaa, maantietoa, sekä taloudellista ja yhteiskunnallista kirjallisuutta. Snellman ei kuitenkaan 

uskonut yhdenvertaiseen koulutukseen. Hän näki, että rahvaalle riittää laaja-alainen peruskoulutus, 
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kun taas eliitin tulee tähdätä korkeampaan sivistykseen. Tästä johtuen Snellman näki sivistyneistön 

oppikouluhankkeen jopa kansakouluhanketta tärkeämmäksi. (Ahonen 2003, 23–28.) 

 Snellmanin mukaan lasten kasvattaminen on pääasiassa pakkoa, koska se tähtää halujen 

kurissapitämiseen. Huolehtimalla yleissivistyksestä valtio ojentaa perheille sivistysvälineet, joiden 

tuottaman opin ja esimerkin avulla kasvattajat puolestaan totuttavat lapsia hyvään tapaan. 

Varsinaista opetusta sen sijaan tuli antaa perheiden ulkopuolella, sillä vanhemmat eivät useinkaan 

kykene opettamaan. Sivistystä välittävän opetuksen ja siihen kytkeytyvän kasvatuksen avulla 

ihminen siis tulee järkeen ja vapauteen ja kasvaa samalla osaksi kansallisuutta. (Rinne ym. 2004, 

209.) 

Vaikka Cygnaeus ja Snellman olivatkin joistain asioista eri linjoilla, he molemmat lähtivät 

siitä, että kansanopetuksen ei tullut rajoittua kristilliseen kasvatukseen, vaan sen tuli tukea maallisen 

yhteiskunnan toimintaa ja olla valtion tukemaa sekä valvomaa. Näin säädettiin maahamme vuonna 

1866 kansakouluasetus, joka velvoitti osaa kaupunkeja ja kuntia perustamaan kaikille avoimia 

kouluja. Ensimmäiset koulutuspoliittiset linjaukset olivat siis antaa rahvaalle mahdollisuus 

perusoppiin ja toisaalta velvoittaa heitä sivistymään valtion edun nimissä. (Ahonen 2003, 46–47, 

53.)  

2.2 Itsenäistymisen aika 

1900-luvun vaihteen koulutuspolitiikassa organisoitiin kansakoulua koko valtakuntaa kattavaan 

muotoon ja oppivelvollisuutta pyrittiin säätämään, tosin vielä ilman tulosta. Samalla Suomeen tuli 

ensimmäisiä suuntauksia kasvatustieteen tutkimuksesta August Mikael Soinisen toimesta. Hänen 

mukaansa tuon ajan koululaitos perustui ulkoa oppimiseen ja toistoon, vaikka sen tulisi olla 

kasvattava koulu, joka saa oppilaat ymmärtämään opetettavien asioiden yhteyden reaalimaailman 

kanssa. (Rinne ym. 2004, 216–217.) 

Teollistuminen nosti päätään Suomessa 1900-luvun alussa, tosin vielä melko hitaasti. Samalla 

luokkayhteiskunta kuitenkin jakautui yhä enemmän säätyläisten ja työväen välillä. Suomen 

itsenäistyminen ei kaventanut tätä kuilua. Itsenäistymistä seurannut vuoden 1918 sota jätti maahan 

syvän katkeruuden ja eriarvoisuuden. Tämän paikkaamiseen pyrittiin vuoden 1921 

oppivelvollisuuslailla, joka oli käänteentekevä koulutuspoliittinen saavutus. Ennen 

oppivelvollisuutta yhä viidennes lapsista oli kouluopetuksen ulkopuolella. Lailla pyrittiin 

yhdistämään kaksi kansakuntaa, hyvä- ja huono-osaiset. Toivottiin, että koulu eheyttäisi ja 

yhdenmukaistaisi nuorta valtiota. (emt. 68–69.)  
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Valkoisen Suomen uskonnollis-kansalliset arvot, koti, uskonto ja isänmaa, sekä vallitseva 

rinnakkaiskoulujärjestelmä eivät kuitenkaan vastanneet toivottuun yhtenäistämishankkeeseen. 

Oppikoulujen pääasiallisen maksullisuuden vuoksi jatkokoulutus vaati korkeampaa 

sosioekonomista asemaa. Oppikouluun meni 1930-luvun lopulla vain reilu 10 prosenttia lapsista. 

Muut jatkoivat kansakoulussa, josta vain pieni osa hakeutui ammatilliseen koulutukseen. 

Moniarvoisuus ei kuulunut koulukasvatuksen periaatteisiin. Osa lapsista koki kansalaiskasvatuksen 

vieraaksi ja kouluopetuksen vastaanottamisen siksi hankalaksi. Näin ollen koko kansan koulu jäi 

edelleen haaveeksi. (emt. 101, 102, 107, 108.)   

2.3 Kohti peruskoulua ja hyvinvointivaltiota 

Suomi muuttui toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina köyhästä pientilallisten ja työläisten 

maasta varakkaaksi teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Tämä elinkeinorakenteen muutos tapahtui 

ennätysmäisen nopeasti. Suomalaisen yhteiskunnan arvoissa ja asenteissa on näkynyt koko tämän 

ajan liberalistinen leima, joka laaja-alaisena aatteena on mahdollistanut sekä oikeiston että 

vasemmiston mukanaan tuomia ajattelumalleja. 

Liberalismi nostaa esiin yksilön, joka on sinänsä arvokas. Liberalistisessa valossa ihminen 

nähdään individualistisena olentona, jonka perusarvoja ovat arvokkuus, yksityisyys, autonomia ja 

itsensä kehittäminen. (Hautamäki 1998, 21.) Liberalismi myös korostaa yksilön oikeuksia sekä 

vapauksia ja esittää olennaisina arvoina tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden. Liberalismin keskeisin 

käsite on vapaus. Siinä korostetaan yksilön oikeuksia suhteessa valtioon. Valtio ei käytä mielivaltaa 

yksilöä kohtaan ja turvaa yksilön fyysisen koskemattomuuden, sekä antaa suojan omaisuudelle. 

Siihen kuuluu myös oikeus vaikuttaa siihen, ketkä valtion valtaa käyttävät ja lupa arvostella valtion 

toimia. Liberalismi takaa myös vapauden kaupankäynnille. (Hilpelä 2001, 142–143.) Näin ollen 

voidaan todeta, että liberalismi yhteiskunnassa on tarkoittanut yksilöiden poliittista ja taloudellista 

vapautta.  

 Valtio nähdään liberaalissa traditiossa tasa-arvoisten kansalaisten keskinäiseen sopimukseen 

perustuvana vuorovaikutuksen areenana. Valtiolle annetaan demokraattisissa vaaleissa oikeus 

käyttää kansalaisten valtaa. Valtiota pitävät koossa vapaan kanssakäymisen siteet ja sopimukset. 

(Hautamäki 1998, 32.) Liberalistisen valtion pyrkimyksenä on siis taata yhtäläiset oikeudet ja 

mahdollisuudet yksilöille. Sen eettisenä perustana nähdään, että kaikilla yksilöillä on yhtäläinen 

kunnioitus ja olemassaolon oikeus. Valtiota ohjaavina arvoina pidetään vapautta, autonomiaa, tasa-

arvoa, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden kunnioittamista. (Hilpelä 2001, 145.)   
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Edellä mainittujen arvojen pohjalle onkin muodostettu pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli 

sekä sen kehittämä peruskoulu. Suomessa peruskoululaki astui voimaan vuonna 1968. Sen mukaan 

peruskoulutus oli maksutonta ja yhtäläistä. Se noudatteli Pohjois- ja Länsi-Euroopassa sekä 

sosialistimaissa jo vakiintunutta järjestelmää. Peruskoulu nähtiin hyvinvointivaltion universaalina 

rakenteena, joka tuki yhteiskunnallista tasa-arvoa. Suomessa peruskoulun odotettiin vaikuttavan 

mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi myös tulosten tasa-arvoon sekä alueellisten vastakohtaisuuksien 

kaventamiseen. Tästä johtuen opetussuunnitelmat keskitettiin ja opetuksen sisällöt 

yhdenmukaistettiin. Alkutaipaleella vielä peruskoulusta poistettiin tasoryhmittely, jonka ei nähty 

hyödyttävän heikkoja eikä nopeita oppijoita. Näin nuorten ikäryhmien välillä koulu-uudistus lisäsi 

yhteiskunnallista tasa-arvoa. Vaikka sosioekonomiset taustat vaikuttivat edelleen koulutukselliseen 

valikoitumiseen, olivat mahdollisuudet selvästi yhdenvertaisempia kuin ennen. (Ahonen, 2003, 109, 

156.)      

Vanhan pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin mukainen suomalainen koulutuspolitiikka 

perustui aina toisesta maailmansodasta lähtien siihen, että mahdollisimman korkeaa koulutusta 

pidettiin kaikkien kansalaisten yhtäläisenä maksuttomana oikeutena, ja että kaikin keinoin pyrittiin 

koulutuksellisen tasa-arvoisuuden lisäämiseen. Tavoitteena oli yhteiskunnallisen eriarvoisuuden 

vähentäminen. Mallissa oli itsestään selvää, että vahva julkinen valta kantaa huolta heikko-osaisista 

ja pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin syrjäytymisen ehkäisemiseen yhteiskunnassa. 

Järjestelmän keskeinen piirre oli pyrkiä integroimaan koko kansakunta ja kaikkien kansanluokkien 

jälkeläiset merkittäväksi ajaksi yhteisen opin ääreen ja luottaa siihen, että massojen laajalla ja 

yhtenäisellä opillisella sivistyksellä parhaiten tuetaan sekä kansakunnan yhtenäisyyttä että maan 

korkeaa osaamistasoa ja kilpailukykyä. (Rinne 2001, 96.)  

 Tämä tasa-arvoa ajava ajattelu on hallinnut myös muiden teollisuusmaiden 

koulutuskeskustelua oppivelvollisuuskoulujärjestelmien perustamisesta lähtien. Koulutuksen 

tarkoituksena oli periaatteessa tarjota kaikille mahdollisuus kykyjensä mukaiseen menestykseen 

yhteiskunnassa. Demokraattisen ajattelun mukaan koulutus vahvisti yhteiskunnallista tasa-arvoa 

integroimalla jokaisen yksilön kykyjään vastaavaan tehtävään, vähentämällä sosiaalista 

eriarvoisuutta jo yksinkertaisesti tarjoamalla kaikille samat mahdollisuudet ja tuottamalla 

moraalisesti vahvoja persoonia. (Kivirauma 2001, 73.) 

 Suomalaisessa yhteiskunnassa toteutettiin näiden muutamien vuosikymmenien aikana suuri 

määrä koulutusinvestointeja sosiaalisen sekä alueellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 

edistämisen puolesta. Peruskoulutus on pysynyt maksuttomana toisen asteen ruokailua myöten, eikä 

korkeakouluopetuksestakaan ole tarvinnut juuri maksaa. Opintotukijärjestelmän avulla on pyritty 

poistamaan nuorten ja aikuisten esteitä kokopäiväiseltä opiskelulta. Koulun oheen on rakennettu 
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oppilaille kattava turvaverkko mm. tukiopetuksineen, opinto-ohjauksineen ja 

psykologipalveluineen. Koulunkäynnissä vaikeuksissa olevien oppilaiden erityisopetusta 

paisutettiin mittavasti peruskoulun lisäksi keskiasteellakin. Tämä kaikki mahdollistui jatkuvan 

taloudellisen kasvun puitteissa. (Rinne 2002, 146–147.)  

Tällaista koulutuspolitiikkaa voidaan kutsua myös meritokraattiseksi. Sen tavoitteena on 

siirtää koulutuksen painopiste pois oppilaan tulevaisuuden ennalta määräytyneisyydestä (vrt. 

oppikoulujärjestelmä) ja nostaa etusijalle koulutus, joka tapahtuu iän, soveltuvuuden ja 

kyvykkyyden mukaan. Meritokraattisessa yhteiskunnassa yksilöt saatetaan jo lapsesta lähtien 

samalle viivalle. Taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset, rodulliset ja sukupuoliset esteet on raivattu 

pois. Näin ollen kaikki on vain yksilöstä itsestään kiinni, epäonnistumisesta ei voi syyttää muita 

kuin itseään. Pohjoismaiden koulutuspolitiikassa on menty jopa niin pitkälle, että koulutaipaleella 

pyrittiin tasoittelemaan oppilaiden eroja lisätuen avulla ja vaatimuksia alentamalla. (emt. 151.)     

Suomalaisen hyvinvointivaltion koulutuspoliittisen ajattelun punaisena lankana on ollut 

ideologia, joka oli korostetun valtiokeskeinen. Sen mukaan ainoastaan valtio kykeni takaamaan 

hyvän tasaisen jakautumisen. Jotta kaikilla olisi samat koulutusmahdollisuudet, valtion tuli 

esimerkiksi määritellä koulupiirit, säädellä valtionavun käyttöä sekä valvoa koulujen toimintaa 

raporttien ja tarkisteiden avulla. Hyvinvointivaltion suuret koulu-uudistukset toteutettiin 

poikkeuksellisen raskain yhteiskuntasuunnittelun keinoin. Laeissa, asetuksissa ja keskushallinnon 

normipäätöksissä määriteltiin keskitetysti esimerkiksi oppiaineet, opetussuunnitelmien sisältö, 

opettajien kelpoisuusvaatimukset, oppikirjat sekä opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan oikeudet 

sekä velvollisuudet. Niissä linjattiin myös koulutuksen paikallisen hallinnon rakenteet sekä 

menettelytavat ja koulutuksen järjestämisen fyysiset puitteet. (Varjo 2007, 58.)  
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3 TÄMÄN PÄIVÄN YHTEISKUNTA 

Olen edellä käynyt läpi joitain suomalaisen yhteiskunnan, koulujärjestelmän ja koulutuspolitiikan 

vaiheita sekä niitä ohjaavia arvoja vajaan kahdensadan vuoden ajalta melkoisella pikakelauksella ja 

hyvin suurpiirteisesti. Ajatuksena oli osoittaa, kuinka koulujärjestelmä ja koulutuspoliittiset 

linjaukset aina heijastelevat kulloinkin vallitsevia yhteiskunnan arvoja ja ilmapiiriä. Koulu 

instituutiona on aina perustamisestaan lähtien ollut yhteiskunnan perimmäinen kivijalka, jonka on 

uskottu palvelevan kansan tulevaisuutta parhaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä koulun rooli 

ideologisena kasvattajana on näkynyt varsin vahvasti etenkin nuorta itsenäistä Suomea 

rakennettaessa. Valtion ajamat arvot olivat läsnä jatkuvasti kouluopetuksessa. Sama on toistunut 

hyvinvointivaltion kehittämisen aikana. Silti voimme huomata, miten erilaisia painopisteitä ja 

arvolatauksia jo pelkästään viime vuosisadan aikana koululaitoksemme sisälsi. Tänä päivänä tilanne 

on hieman toisin. Minkään ideologian tietoinen opettaminen koulussa ei ole soveliasta. 

Edellisen historian läpileikkauksen oli tarkoitus myös toimia johdantona viimeisten vajaan 

parinkymmenen vuoden aikana tapahtuneille suurille muutoksille meidän suomalaisessa 

yhteiskunnassamme sekä sen mukana yhtä lailla koulumaailmassa. Tänä aikana maamme on tehnyt 

pesäeron itäiseen naapuriin ja liittynyt Euroopan unioniin. Samalla Suomi on kokenut syvän laman 

kurimuksen ja ennätysmäisen työttömyyden. Menestysyhtiö Nokiasta on tullut Suomen kansallisen 

kilpailukyvyn lippulaiva samaan aikaan kun maailmankauppa on vapautunut ja kansalliset rajat 

madaltuneet. Suomen poliittinen ilmapiiri on selvästi siirtynyt markkinatalouden suuntaan ja 

keskitettyjä hallintorakenteita on nopeasti purettu. (Jauhiainen, Rinne & Tähtinen 2001, 11.)  

Suomesta on muodostunut kilpailuvaltio. Valtio on vapauttanut pääomien liikkeitä sekä 

samalla markkinoiden ja yritysten toimintaa. Tässä kilpailussa on tärkeää, että maallamme on kyky 

houkutella ja synnyttää taloudellista toimintaa. Kansainvälistyminen on lisännyt yritysten 

tehokkuutta ja ulkomaalaisomistusten määrää. Jo 2000-luvun alussa monissa suomalaisissa 

suuryrityksissä oli puolet osakkeista ulkomaalaisten omistajien hallussa. (Kantola 2006, 157.)      

 Kuvaamaan tätä toisen modernin yhteiskuntaa, Stephen Ball (2001, 29–30) on muotoillut 

uuden paradigman.  Se kokoaa nykyisen kilpailukeskeisen suorittamiskulttuurin hallitseman 

yhteiskunnan arvot, joita myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD yrittää sekä 
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suoraan että epäsuorasti markkinoida. Näitä uuden paradigman avainelementtejä käsitellään 

tarkemmin kappaleissa 3.1–3.4. 

 

KUVIO 1. Uuden paradigman avainelementit 

Pyrin seuraavaksi luomaan kuvan tämän päivän uusliberalististen vaikutteiden dominoimasta 

yhteiskunnasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Talouden ylivalta on suurten kansainvälisten yritysten 

kasvottoman pääoman hallussa. Teknologian valtaannousu on kutistanut maapallomme ja 

globalisaation mukana uudet sosiaaliset, poliittiset ja kulttuuriset vaikutteet integroituvat helposti 

keskenään. Lisäksi yksilön asema ja rooli yhteiskunnassa on kokenut muutoksia.  

3.1 Uusliberalismista vastavoima hyvinvointivaltiolle 

Keskiluokan kasvaminen ja nopea rikastuminen aiheutti vastustusta julkisia palveluja sekä 

tuloerojen tasoitustoimia ajaneelle hyvinvointivaltiolle. Yhteiskunta alettiin nähdä holhoavana ja 

rajoittavana tekijänä, jossa yksilö ei saanut arvoa henkilökohtaisille ponnisteluilleen. (Ahonen 2003, 

163.) 1990-luvun alun lama lisäsi vielä entisestään tyytymättömyyttä valtiojohtoa kohtaan ja 

muutokselle oli kysyntää. Sen jälkeen Suomessa onkin eletty vahvaa nousukautta ja yhteiskunnan 

muutos kohti markkinavetoisuutta on ollut yhä nopeatempoisempaa.       

Hyvinvointivaltiollisen politiikan kypsymistä ja hyvinvointipoliittisen eetoksen vaihtumista 

on myös selitetty ristiriidalla lisääntyvien sosiaalisten tarpeiden ja niiden rahoitusmahdollisuuksien 

puutteen välillä. Samoin on nähty liian anteliaan sosiaaliturvajärjestelmän heikentävän työmoraalia 

ja lisäävän työttömyyttä. Kansallinen omatunto on kapenemassa, eikä omillaan pärjäävä alati 

 MARKKINAT JOHTAMINEN SUORITTAMINEN 

SUBJEKTIN 

ASEMA 

kuluttajat 

tuottajat 

yksityisyrittäjät 

manageri(t) 

johdettava(t) 

tiimi 

arvioijat 

vertailijat 

KURINPITO JA 

JÄRJESTYS 

kilpailu 

selviytyminen 

tuottojen maksimointi 

tehokkuus/ 

vaikuttavuus 

yrityskulttuuri 

 

tuottavuus 

tavoitteiden saavuttaminen 

vertailu 

ARVOT kilpailu 

institutionaaliset arvot 

”se mikä toimii” yksilöiden arvon rakentaminen 

suoritusten varaan 
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laajeneva keskiluokka ole kiinnostunut yhteisvastuusta ja huono-osaisista. Poliittiset päättäjät 

välttelevät sosiaalimenojen tarpeetonta kasvattamista. Ongelmaksi myös nähdään, että talouden 

kansainvälistymisen mukana halvimmilla hinnoilla palveluita tuottavat hyvinvointivaltiot asettavat 

verotusta ja työehtosopimuksia koskevat normit, joiden kanssa muiden valtioiden on kilpailtava 

pääomien ja työpaikkojen menettämisen pelossa. Tämä puolestaan pienentää kalliimmilla 

kustannuksilla toimivien hyvinvointivaltioiden verotulopottia. (Varjo 2007, 69–70.)     

Uusliberalismi tai neo-liberalismi muotoutui vastavoimaksi hyvinvointivaltioajattelulle. 

Margaret Thatcherin valtaannousu vuonna 1979 tuotti uuden poliittisen kulttuurin, ensin 

Englannissa ja sen jälkeen muuallakin maailmassa. Uudessa poliittisessa diskurssissa 

kyseenalaistettiin toisen maailmansodan jälkeen rakennetun hyvinvointiyhteiskunnan ylevät 

tavoitteet. Nähtiin, että valtion harjoittama tasa-arvoa, turvallisuutta ja yhteiskunnallista 

oikeudenmukaisuutta ajava politiikka oli ennemminkin holhousta sekä kansalaisten passivointia. 

Sen uskottiin tuhoavan ihmisten oma-aloitteellisuutta sekä omavastuisuutta. Julkisen vallan 

toiminnan malliksi nostettiin yritystoiminta. Ajateltiin, että kysymys on panoksesta, jolle haetaan 

parasta mahdollista tuottoa, oli kyse sitten koulutuksesta, terveydenhuollosta, sosiaalityöstä tai 

liikenteestä. Tehokkuus nostettiin arvoksi, joka ajaa muiden arvojen ohi. Tehtävä ei ollut 

kuitenkaan helppo. Sijoitetut panokset oli helppo laskea esimerkiksi palkkojen ja kiinteistökulujen 

muodossa, mutta minkä arvoisiksi pystytään laskemaan julkisen sektorin tuotokset kuten 

kansalaisten hyvinvointi, sivistys, turvallisuuden kokeminen, tervehtyminen ja luottamus 

yhteiskuntaan? Tämä sai aikaan loputtoman toiminnan tulosten mittaamisen ja arvioinnin. 

Uusliberalismin tuulien mukana olemme voineet huomata valtion ja kuntien muuttuvan 

yrityksenomaisiksi. Ne laativat toimintaympäristön analyysia, kirjoittavat strategioita, määrittelevät 

omia missioitaan ja rakentavat aktiivisesti imagojaan. Myös valtio kokonaisuutena nähdään 

yrityksenä, joka kilpailee puolestaan toisten valtioiden kanssa globaaleilla markkinoilla.  (Hilpelä 

2001, 139–140.) 

 Uusliberalistisen ajattelun mukaan yksilö ei sinänsä ole arvokas, vaan tämän arvo määräytyy 

markkinoiden mukaan. Jos yksilö on yhteisölle hyödyllinen, hän saa siitä hyvästä rahaa ja 

arvostusta. Michael Apple näkee uusliberalismin antavan yksilölle selkeän mallin, josta ei voi 

poiketa. Ihmisen tulee olla kilpailunhaluinen, markkinahenkinen, itsekäs, uuttera ja 

suorituskeskeinen. Hänen mukaansa yksilöä tulee myös jatkuvasti patistella, arvioida ja valvoa. 

Muuten tämä ei anna parastaan. (emt. 146.) Tästä johtuen tämän päivän nopeasti elävissä 

olosuhteissa ihmiselle tärkeitä luonteenpiirteitä ovat sopeutuvuus, vastuullisuus, joustavuus sekä 

kyky toimia ja työskennellä erilaisten ihmisten kanssa (Hargreaves 1994, 50).  
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 Uusliberalismi toi samalla käänteentekevän muutoksen julkisen sektorin perimmäisiin 

arvoihin. Valtioiden ja hallitusten päätehtävänä ei enää ollut suojella ihmistä, vaan markkinoita. 

Nähdään, että pitämällä markkinat tehokkaalla tavalla toiminnassa, myös ihmiset hyötyvät silloin 

parhaimmalla tavalla sen kautta. (Smith 2003, 158.) 

Hilpelä on tehnyt vastakkainasettelun uusliberalismin ja liberalismin keskeisten arvojen 

välillä. Taulukossa on toisella puolella lueteltu liberalismin keskeiset arvot, jotka luotiin aikanaan 

vastustamaan perinteisiä feodaalisen yhteiskunnan rajoituksia sekä etuoikeuksia ja jotka perinteinen 

pohjoismainen hyvinvointivaltio oli pitkälle omaksunut. Vastapuolella on puolestaan 

uusliberalismin vastaavat arvot, jotka heijastelevat tämän päivän yhteiskuntaa koskevissa 

päätöksissä ja linjauksissa. (Rinne, Kivirauma & Lehtinen 2004, 107.) 

 

 UUSLIBERALISMI LIBERALISMI 

AVAINKÄSITE markkinat yksilö(n oikeudet) 

SUHDE JÄRKEEN epäily luottamus, järjenmukainen 

elämä 

ARVOT tehokkuus, kilpailu 

(välinearvot) 

vapaus, tasa-arvo, autonomia, 

erilaisuuden kunnioitus 

OIKEUDENMUKAISUUS ei tärkeä, markkinat hoitaa ydinsisältö 

YKSILÖN OSA asiakas, yrittäjä, määrittyy 

markkinoilla 

kansalainen, ihminen 

TOIMINNAN MOTIIVI eloonjääminen, rikastuminen itsensä kehittäminen, hyvä 

ihminen 

KOULUTUS investointi, kilpailutekijä oleellinen osa hyvää elämää 

KUVIO 2. Uusliberalismin sisältö 

Taulukosta voimme huomata räikeän vastakkainasettelun hyvinvointivaltiomallia ja tämän päivän 

uusliberalistista yhteiskuntaa ohjaavien normien välillä. Samalla on mielenkiintoista pohtia, miten 

on mahdollista, että näin käänteentekeviä muutoksia yhteiskunnallisissa arvoissa on tapahtunut vain 

muutaman vuosikymmenen aikana?    

 Suuntaa tähän voi saada Shalom Schwartzin näkemyksistä arvomuutoksen taustalla olevista 

syistä. Yksilökeskeiset arvot käynnistävät yhteiskunnassa toimintaa ja luovat uudistuksia sekä 

muuttavat rakenteita. Tämä kertoo ihmisten tyytymättömyydestä ja muutoshalukkuudesta. 
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Yhteisökeskeiset arvot puolestaan vallitsevat silloin, kun ihmiset haluavat pitää yllä yhteisön 

kiinteyttä ja stabiiliutta. (Helkama & Seppälä 2006, 154.)   

3.2 Markkinamuotoisuus 

Koko uusliberalismia ohjaavat siis markkinat. Tämän ajattelun taustalla on Friedrich von Hayekin 

oppi, jonka mukaan yhteiskunnan järjestyksen tulee muodostua markkinoiden liikkeiden perusteella 

spontaanisti (a spontaneous order). Järjestystä ei ole tietoisesti yksityiskohtia myöten luotu eikä 

valta siinä keskity yksiin käsiin. Tapahtumat spontaanin järjestyksen puitteissa ovat tulosta monien 

tahtojen kilpailusta, kokeiluista, onnistumisista ja epäonnistumisista. Vaihtoehtona spontaanille 

järjestykselle on keinotekoinen järjestys (a made order), mutta tämä ei toteuta liberalistista tavoitetta 

yksilön vapaudesta. Keinotekoisesta järjestyksestä Hayek nostaa esimerkiksi sotilasdiktatuurin. 

Hayek ei kuitenkaan näe, että markkinat syntyvät ja säilyvät luonnonvoimaisesti, vaan ne tarvitsevat 

niitä tukevia toimia yhteiskunnalta. (Hilpelä 2001, 147.)   

 Hayekin mukaan markkinoiden tunnusmerkillinen piirre on kilpailu. Kilpailun uskotaan 

tuomansa vapauden ohella parantavan tuotteiden laatua ja tuotannon tehokkuutta. Markkinoilla 

kilpailevat sekä tavaran tuottajat että työvoimansa myyjät. Työmarkkinoilla ihminen tulee jatkuvasti 

verratuksi muihin ja hänen laatunsa ilmenee muun muassa koulutuksen perusteella. Kilpailulle 

työmarkkinoilla on ominaista koulutustason yleinen nousu. (emt. 148.)   

 Hayekin markkinoiden ohjaaman yhteiskunnan tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus on 

muodollista. Yksilöä ei palkita koulutuksen, taidon tai yrittämisen, vaan toiminnan 

yhteiskunnallisen hyödyllisyyden mukaan. Persoonattomat voimat vaikuttavat tulojen 

jakautumiseen, eikä yhteiskunnan kuulu sitä liiemmin tasoitella. Yksilön osaan vaikuttavat hänen 

kykynsä ja yritteliäisyytensä, mutta osin myös ennakoimattomat olosuhteet, eli markkinoiden 

heilahtelut. Hayekin ihanneyhteiskunnasta saa melko raadollisen kuvan. Se ei ole 

oikeudenmukainen, ei turvallinen eikä sisällöllisessä mielessä tasa-arvoinen. Sen hyveiksi ovat 

muodostuneet kyky sietää epävarmuutta, valmius kilpailla jatkuvasti, lannistumattomuus, kyky 

mukautua nopeasti, uutteruus ja yritteliäisyys, muista riippumattomuus ja täysi vastuu itsestä. 

Menestyksen ehtona on määrätietoinen oman edun ajaminen. Hayekin yhteiskunnassa yhteisön 

hyvä toteutuu aineellisen vaurauden sekä muihin suhteutetun kilpailukyvyn kasvuna ja tietojen sekä 

taitojen sopivana jakautumisena. Hayekin ajatukset seuraavat Adam Smithiä, jonka mukaan 

kaikkien yksilöiden tavoitellessa omaa hyväänsä, syntyy seurauksena näkymättömän käden 

vaikutuksesta myös yhteistä hyvää. (emt. 149–151.)  
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 Markkinamuotoinen ajattelu kytkettynä teknologian räjähtävän nopeaan kehitykseen on 

luonut ympärillemme tietoyhteiskunnan, joka nähdään ensisijaisesti markkina-arvoksi, kaupallisesti 

hyödynnettäväksi mahdollisuudeksi ja vielä toteutumattomaksi potentiaaliksi rahastaa. Teknologia 

ei kehity vastauksena ihmisten tarpeisiin, ellei tarpeena pidetä kehitystä sinänsä. Tänä päivänä uudet 

laitteet eivät kehity minkään varsinaisen tarpeen vuoksi, vaan ensin keksitään laite ja vasta sen 

jälkeen sille tarve. Usein laitteen tarve perustellaan hauskuuden ja viihtyvyyden vuoksi, ei hyödyn. 

(Suoranta 2003, 89–90.)   

3.3 Managerialismi ja New Public Management 

Managerialismi on ollut olennainen mekanismi poliittisessa uudistuksessa ja julkisen sektorin 

kulttuurisessa uudelleen suuntaamisessa. Se on toiminut keinona julkisten palveluiden kulttuurin ja 

rakenteen uudelleen luomisessa. (Ball 2001, 33.) Managerialismin lähtökohtana on käsitys 

tuloksellisuudesta johtamisen toiminnan tinkimättömänä perustana, sekä koko organisaation 

sitoutumisesta työskentelemään kustannustehokkaasti ilman byrokratiaa ja virkavaltaisuutta, 

asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Nimenomaan johtamisen uskotaan olevan keskeinen tekijä 

siinä, että organisaatiolla on selvät päämäärät ja henkilöstö, joka on tiukasti sitoutunut niiden 

toteuttamiseen. Hyvät johtamiskäytännöt ovat löydettävissä nimenomaan yksityiseltä sektorilta ja 

niitä tulee käyttää esikuvina myös julkisen sektorin johtamisessa. (Varjo 2007, 26.) 

Managerialistisen johtajan työhön kuuluu uusien asenteiden ja kulttuurin juurruttaminen 

työntekijöihin. Heidän tulee oppia tuntemaan itsensä samaan aikaan sekä tilivelvollisiksi että 

henkilökohtaisesti sitoutuneiksi omaan organisaatioonsa. Hän delegoi vastuuta paljon ja oma-

aloitteisuutta sekä ongelmanratkaisutaitoa arvostetaan suuresti. (Ball 2001, 33.) 

New Public Management (NPM) eli uusi julkisjohtaminen perustuu oikeistoliberalistiseen 

epäilykseen siitä, että julkinen sektori toimi tehottomasti ja tuhlasi rahaa. Sen perusteella julkinen 

sektori tulee alistaa markkinavoimille eli kilpailulle. Kilpailuttaminen tarkoitti myös ulkoisten 

kaupallisten palveluiden käyttämistä julkisten laitosten tulosten parantamiseen. NPM edellyttikin, 

että osa julkista sektoria yksityistettäisiin. Tämä periaate on koskettanut jo osin koululaitostakin. 

(Ahonen 2003, 167.)  

Kirsi Lähdesmäen mukaan NPM:n keskeisiä periaatteita ovat tuottaa vastinetta kansalaisten 

verorahoille, supistaa julkisen sektorin kokoa ja kustannuksia, lisätä tulosvastuuta ja uudistaa 

johtamismalleja. Uuden julkisjohtamisen avainkäsite on tuloksellisuus (profitability). Sen 

peruselementteinä toimivat taloudellisuus (economy), tuottavuus (efficiency) sekä vaikuttavuus 

(effectiveness). Taloudellisuuden tavoitteena on, että tietty tuotos pyritään saamaan aikaan 
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mahdollisimman alhaisin kustannuksin. Vastaavasti kääntäen, tietyin kustannuksin pyritään 

saamaan aikaan mahdollisimman suuri tuotos. Tuottavuus viittaa panosten ja tuotosten väliseen 

suhteeseen. Vaikuttavuus puolestaan kuvaa sitä, kuinka hyvin tuotos vastaa toiminnalle asetettuja 

tavoitteita. Julkisjohtamisen periaatteina nähdään, että parempi hallinto on aina kooltaan pienempi. 

Koko virkamieskäsitys kiteytyy ajatukseen veronmaksajien rahoja tuhlaavista byrokraateista. Se 

sisältää vaatimuksen poliittisen ohjauksen tiukentamisesta julkisessa hallinnossa ja kansalaiset 

nähdään valintoja tekevinä kuluttajina. Oikeanlainen johtaminen eli managerialismi nähdään 

kaikkeen ratkaisuna ja johtajuutta ihannoidaan. Ajattelua ohjaa tuloskeskeisyys ja 

kustannustehokkuus. Henkilöstöä palkitaan suoritusten perusteella. (Varjo 2007, 70–71.)   

Näin ollen uusi julkishallinto on määritelty nimenomaan palveluiden tuottamista varten. Tätä 

kehitystä on ollut mielenkiintoista seurata vieressä. Nykyäänhän sairaaloiden tehtävä ei ole hoitaa 

sairaita ihmisiä, vaan tuottaa sairaalapalveluita. Vastaavasti koulun tehtävänä on tuottaa 

julkishallinnon doktriinin mukaan erilaisia koulutuspalveluita.   

Edellä mainitun perusteella voidaan hieman kärjistäen todeta, että 2000-luvun yhteiskunta 

alkaa muistuttaa pelkästään talouskoneistoa, jossa eri ilmiöitä arvioidaan vain niiden taloudellisen 

toimintakyvyn ja merkityksen pohjalta. Liberaalin demokratiaperinteen mukainen yhteiskuntamalli 

on taakse jäänyttä elämää. (Kantola 2006, 177.)   

3.4 Suorituskeskeisyys 

Suorituskeskeisyys on tullut osaksi yhteiskuntaamme ja työkulttuuriamme. Ball (2001, 34) lainaa 

Jean-Francois Lyotardin ajatuksia työelämän terrorisoinnin järjestelmästä. Siinä käytetään 

työntekijöiden arviointia, vertailua ja saavutusten näytteillepanoa säätelyn, ohjauksen ja muutoksen 

keinoina. Yksilöiden tai organisaatioiden tulokset toimivat suorituskyvyn ja tuottavuuden 

mittareina. Ne edustavat yksilön tai organisaation arvoa ja laatua sitä arvotettaessa. Näin yhtälö 

hyvinvoinnin, tehokkuuden ja totuuden välille muodostetaan. Kun työskennellään 

suoritusperusteisesti ja näyttöjen näkökulmasta, ei organisaation määrätty asema ajassa tai paikassa 

ole niinkään merkittävää. Tärkeämpää ovat arviointikokoukset, vuosikatsaukset ja erilaiset raportit. 

Tämä osaltaan lisää epävarmuutta työelämässä. Ball (2001, 35) jatkaa Gilles Deleuzen 

pohdinnoilla, joiden mukaan on hyvin epävakaata ja epätietoista olla koko ajan monin eri tavoin, eri 

tarkoitusten ja eri tekijöiden kannalta arvosteltavana. Jatkuva ja tulviva suoritusten esilletuominen 

muodostaa vaatimuksia, odotuksia ja menetelmiä, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme jatkuvasti 

tilivelvollisiksi ja tarkkailluiksi. 
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 Suorituskeskeinen yhteiskunta johtaa pahimmillaan siihen, että työssäkäyvät raatavat itsensä 

hengiltä säilyttääkseen työpaikkansa. Heiltä edellytetään palkattomia ylitöitä, luopumista vapaa-

ajasta ja perhe-elämästä, työvoimansa uudistamista sekä itsensä kehittämistä. Työttömät puolestaan 

kokevat itsensä hylkytavaraksi, koska heiltä on viety mahdollisuus ponnistella omaksi ja yleiseksi 

hyödyksi. (Siltala 1998, 181.) 

Suorituskeskeisyys näkyy selvästi tämän päivän työelämässä. Se on jatkuvaa kilpailua. Jollet 

mene itseäsi korostaen tilanteisiin ja tartu mahdollisuuksiin, joku toinen nappaa ne nenäsi edestä. 

Elämä yrityksissä on muutenkin jatkuvaa kilpailua. Työntekijöitä arvioidaan, vähemmän tuottavia 

yksiköitä suljetaan ja fuusioidutaan suurempiin kokonaisuuksiin. Mikäli tulos ei vieläkään ole 

kohdallaan siirretään koko toiminta vaikka Romaniaan tai johonkin muuhun alhaisten 

tuotantokustannusten maahan. Yhteiskuntavastuuta saa hakemalla hakea. Kansainvälistä kasvotonta 

pääomaa ei haittaa, jos tehtaan sulkeminen pienessä suomalaisessa kunnassa nostaa alueen 

työttömyysastetta kymmenellä prosenttiyksiköllä.    

3.5 Globalisaatio 

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana maailmamme on pienentynyt huimaavaa vauhtia. 

Tietoverkkojen laajeneminen ja teknologian kiihtyvä kehitys korostavat kansainvälistymistä. 

Taistelu talouden ja markkinoiden maailmanherruudesta kovenee jatkuvasti. Globalismi, 

maailmanlaajuinen vaihtoehdottomuuden superideologia on saanut yliotteen. Globalisaatio ja 

markkinoituminen ovat siirtäneet paikoiltaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, sosiaalivaltion 

ja työyhteiskunnan peruskuvioita. Yhteiskuntamme on muuttunut markkinavetoiseksi 

kulutusyhteiskunnaksi. (Lehtisalo & Raivola 1999, 9–10.) 

Andy Greenin mukaan globalisaatioteoriat ennustavat uutta rajatonta maailmaa, ajan ja tilan 

himmenemistä, kansallisvaltioiden talouksien ja kulttuurien sammumista sekä sellaisen aikakauden 

loppumista, jossa kansallisvaltiot muodostivat ihmisen poliittisen lojaliteetin, kulttuurisen 

olemassaolon ja yhteiskunnallisen säätelyn kotipesän (Jauhiainen ym. 2001, 9).  

 Globalisaatio on käsitteenä hyvin monimutkainen juuri sen moniulotteisuuden vuoksi. 

Globalisaatiolla katsotaan olevan ainakin taloudellisia, ekologisia, poliittisia, sosiaalisia ja 

kulttuurisia ulottuvuuksia. Se ei ole yksittäinen ilmiö, vaan laaja-alainen kansainvälinen muutos, 

jonka seuraukset eivät ole täysin ennustettavia eivätkä johdonmukaisia. Globalisaation 

monimutkaisuus johtuu myös siinä vaikuttavien toimijoiden ja mekanismien moninaisuudesta 

niiden muuntaessa kansallisen politiikan kansainväliseksi toiminnaksi, joka puolestaan taas luo 

uudet rajat kansallisille ratkaisuille. Globalisaation itsenäisten vaikutusten vuoksi valtioiden on 
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pakko sopeuttaa kansalliset instituutionsa ja toimensa uusiin maailmanlaajuisiin taloudellisiin ja 

teknologisiin tosiasioihin. (Väyrynen 1998, 9,11.) 

Samoin näkee Stephen Ball (2001, 23–24), jonka pohdintojen mukaan globalisaatio koskettaa 

ylikansallisten yritysten ja rahoitusmarkkinoiden ympärillä pyörivän talouden lisäksi myös 

poliittista, kulttuurista ja sosiaalista yhtenäisyyttä. Hän ennakoi, että globalisaation vaikutuksena 

yksittäiset kansalliset valtiot menettävät mahdollisesti poliittisen ja taloudellisen autonomiansa yhä 

kasvavalle määrälle ylikansallisia organisaatioita. Tulee myös syntymään maailmankansalaisuus, 

ylikansallinen eliitti, jolla on vain vähän tai ei lainkaan poliittista ja taloudellista uskollisuutta 

kansallisvaltioita kohtaan. Lisäksi kansalliset ja paikalliset kulttuurit murskautuvat yhtenäisten 

globaalin median kautta levitettävän teollisuuskulttuurin alle. Lopulta nämä kaikki yhdessä 

vaikuttavat laajamittaisesti jokapäiväisen elämän rakenteisiin, kun sen sisältö on muuttumassa kohti 

hetkellisyyden ja kertakäyttöisyyden arvoja.  

 Globalisaatio ei kuitenkaan ole mikään kerralla tapahtuva ilmiö vaan se muokkaa 

yhteiskuntarakenteita pikkuhiljaa. Kansat ovat eri asemissa suhteessa globalisaation rakenteisiin ja 

vaikutuksiin. Se ei vaikuta kaikissa kansallisissa valtioissa juuri samalla tavalla ja samaan aikaan. 

Globalisaatio vaikuttaa paikallisiin konteksteihin, mutta ei tuhoa niitä, vaan synnyttää tilalle uusia 

muotoja paikalliseen kulttuuriin. Tätä ilmiötä kutsutaan glokalisaatioksi. (Ball 2001, 24–25.) Siinä 

globaali ja lokaali, ylikansallinen ja paikallinen sekä yleinen ja erityinen tunkeutuvat yhä 

syvemmälle toisiinsa luoden kulttuuristen tyylien suuren sekoituksen (Jauhiainen ym. 2001, 9). 

Termin luojan Roland Robertsonin mukaan, glokalisaation mallin avulla pystytään purkamaan 

globalisaation suuri viitekehys pienempiin konkreettisiin, paikallisiin tai omassa elämässä 

ilmeneviin asioihin, ja näin se saadaan helpommin ymmärrettäväksi ja käsiteltäväksi 

(Beck 1999, 102). 

 Beck (1999, 43–44, 46) tekee vielä tarkentavan erottelun globalisaation ja globalismin välille. 

Globalisaatiolla hän tarkoittaa prosesseja, joiden seurauksena kansallisvaltiot ja niiden 

suvereenisuus alistuvat ylikansallisille toimijoille, niiden valtamahdollisuuksille, pyrkimyksille ja 

identiteeteille sekä joutuvat niiden verkostojen sitomaksi. Globalismilla Beck puolestaan tarkoittaa 

näkemystä, jonka mukaan maailmanmarkkinat tukahduttavat tai korvaavat poliittisen toiminnan. 

Tämä maailmanmarkkinoiden herruuden ideologia supistaa maailman moniulotteisuuden ainoastaan 

yhteen, eli taloudelliseen ulottuvuuteen. Näin ollen kaikkia muita ulottuvuuksia, kuten ekologista-, 

kulttuurista-, poliittista- ja yhteiskunnallista ulottuvuutta, käsitellään 

maailmanmarkkinajärjestelmän herruudelle alistettuina asioina. Näin ollen globalismin ideologinen 

ydin on siinä, että se hävittää perinteisen erottelun politiikan ja talouden välillä. Olemme tottuneet, 

että yhtenä politiikan keskeisenä tehtävänä on luoda oikeudelliset, sosiaaliset ja ekologiset 
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reunaehdot, joiden puitteissa taloudellisesta toiminnasta tulee yhteiskunnallisesti mahdollista ja 

legitiimiä. Nykyisin tilanne on ennemminkin niin, että poliittiset päätökset tehdään 

maailmanmarkkinoiden liikahtelujen perusteella. Globalismi antaa ymmärtää, että niinkin 

monimutkaista muodostumaa kuin valtiota, sen kulttuuria, ulkopolitiikkaa, kasvatusta, jne., tulisi 

johtaa kuin yritystä.    

 Globalisaation merkityksen painottaminen myös tässä omassa tutkimuksessani on oleellista, 

koska ilmiötä ei voi enää pysäyttää. Näin ollen se vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan sektoreihin, 

myös kouluun ja koulutuspolitiikkaan. Beck (1999, 46–47) listaa syitä, jotka perustelevat 

globaalisuuden peruuttamattomuutta. Näitä ovat kansainvälisen kaupan ja rahoitusmarkkinoiden 

laajentuminen sekä ylikansallisten konsernien vallan kasvu, informaatio- ja viestintäteknologioiden 

jatkuva vallankumous, universaalin demokratian ideologian periaate, maailmanlaajuisen 

kulttuuriteollisuuden virrat, maailmanpolitiikan polysentrisoituminen valtioiden hallitusten 

ulkopuolelle, maailmanlaajuisen köyhyyden kysymykset, lisääntyvä ympäristön tuhoutuminen ja 

kulttuurien rajat ylittävät konfliktit. Näin ollen nykypäivänä jokainen asia mitä planeetallamme 

tapahtuu, ei ole ainoastaan paikallisesti rajoitettu tapahtuma, vaan kaikki keksinnöt, voitot ja 

katastrofit koskettavat jossain määrin koko maailmaa.  

 Globalisaatiosta puhuttaessa sen ympäristöön liittyvä vaikutus jää usein vähäisemmälle 

huomiolle. Tulee muistaa, että puita ja järviä tuhoavat happosateet Kanadassa saattavat olla peräisin 

yhdysvaltalaisten tehtaiden piipuista. Sademetsien jatkuvalla kaatamisella on selkeä yhteys 

ilmastonmuutokseen sekä napajäätiköiden sulamiseen ja sitä kautta merenpinnan nousuun. 

Tšernobylin ydinvoimalan onnettomuus kosketti koko Eurooppaa vielä vuosienkin päästä. 

Paikallisella katastrofilla voi olla globaaleja seuraamuksia. Ilma ja vesi eivät kunnioita kansallisia 

rajoja. (Hargreaves 1994, 53.)  

3.6 Yksilön ja yhteiskunnan suhde  

Kaikki nämä muutokset yhdessä ovat muuttaneet meidän yhteiskuntamme yhä 

yksilökeskeisemmäksi. Samalla ihmisten erilaisuus tunnustetaan. Ihmiset elävät omien kaavojensa 

mukaan ja eroavat radikaalistikin toisistaan arvojensa, motivaatiotaustansa, kokemustensa, 

kykyjensä ja tietojensa puolesta. Myös eettinen vastuu on siirtynyt kokonaan yksilöille ja näin ollen 

jokainen joutuu tekemään omat moraaliset valintansa ilman vahvojen ja kyseenalaistamattomien 

auktoriteettien tukea. Nykyisessä yhteiskunnassa ihminen ei uhraudu oman yhteisöllisyytensä eteen 

vaan tekee sen omilla ehdoillaan. Ihmiset haluavat löytää yhteisöjä, joissa heidän yksilölliset 

ajatuksensa, arvostuksensa sekä kiinnostuksen kohteensa hyväksytään ja joissa he voivat ilmaista 
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itseään. Tämän päivän yhteisöllisyyteen kuuluu nauttiminen tilapäisestä yhteenkuuluvuudesta juuri 

silloin kun se itselle parhaiten sopii. (Hautamäki 1998, 36–37.) 

Hargreavesin (1994, 71) mukaan yksilöt ovat muuttuneet rajattomiksi (boundless). Ihmisten 

ideologiset arvot ovat muuttuneet yhteisöllisistä yksilöllisiksi. Tämän päivän ihminen luulee itse 

olevansa maailman keskipiste ja luulee sen pyörivän juuri hänen ympärillään. Enää ei haluta 

sitoutua paikkaan, aatteisiin tai edes toisiin ihmisiin pysyvien parisuhteiden muodossa. 

Yhteiskuntamme tuntuu jopa kannustavan tähän kehitykseen.   

Yksilön asettaessa itsensä ja omat arvonsa erityisasemaan suhteessa muihin, luo hän samalla 

ristiriidan ympärillä olevan yhteiskunnan kanssa. Tämän seurauksena on, että yksilöllistyminen 

johtaa pahimmillaan egosentrismiin ja suvaitsemattomuuteen. Beck (1999, 143–144, 152) seuraa 

Friedrich Nietzschen ajatuksia ehdottamalla, että kyseenalaistamalla omat arvonsa ja moraalinsa 

sekä kokeilemalla muiden moraalilakeja, pystyy yksilö rikastuttamaan myös omaa elämää. Se olisi 

avain suvaitsevaisuuden globaaliin moraalin. Yksilöiden tulisi pienentää omaa moraalista 

arvovaltaa, jotta voitaisiin löytää kulttuurit ylittävää keskustelua toisten ihmisten totuuksien ja 

arvojen kanssa. Omien pyhien asioiden raivokkaan puolustamisen sijaan tulisi niitä oppia 

kyseenalaistamaan kohdattaessa muille pyhiä asioita. Itsensä ja arvojensa altistaminen kritiikille 

avaisi ovia universaaliin yhteiseen arvopohjaan.      

Yksilön suhde työhön ja hyvinvointiin on myös muuttunut. Hyvinvointi merkitsee tämän 

päivän yhteiskunnassa eri asioita eri ihmisille, mutta yleisesti hyvinvointi on tulosta kohtalaisesta 

terveydestä, riittävästä toimeentulosta ja kiinnostavasta elämästä. Ihmisten työsuhteet ovat 

epätyypillisiä, kuten osa-aikaisia, kausiluontoisia tai joustavia. Toisaalta osa työtehtävistä on 

erittäin vaativia ja täysipäiväisiä. Kaiken kaikkiaan työn käsite sekä työn ja vapaa-ajan väliset rajat 

muuttuvat. Tämän päivän ihminen näkee valitettavan usein työn omien intressiensä toteuttamisen 

kannalta. Työn on oltava mielekästä tai sen on mahdollistettava muu mielekäs tekeminen. 

(Hautamäki 1998, 40.)   

 Kuitenkin sekä työ että koulutus antavat ihmiselle tarkoituksellisuuden ja yhteisyyden 

tunnetta. Kansalaiset tekevät työtä ja kouluttautuvat paitsi oman elantonsa tähden, myös koko 

yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. He tuntevat kuuluvansa johonkin suurempaan kokonaisuuteen 

kytkeytyen samalla päämääriin, jotka ylittävät heidän yksityiset tavoitteensa. Pitkään vailla työtä 

ollut ihminen voi alkaa vähitellen tuntea joutuneensa yhteiskunnan ulkopuolelle. (Silvennoinen 

2002, 37.)   

Kaukana ovat ajat (ei tosin vuosilukujen mukaan), kun yksilö oli vain osa jotain pientä 

paikkaan sidottua yhteisöä kuten kylää. Beckin (1999, 176–177) mukaan tämän päivän yksilö elää 

maailmanyhteiskunnassa. Hän puhuu puhelimessa tai viestittää sähköpostin välityksellä ja pystyy 
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seuraamaan poliittisia tai vaikkapa urheilu- ja kulttuuritapahtumia ympäri maailmaa istumalla 

kotisohvallaan. Tehdessään ostoksia tietokoneella kuluttajan persoonallinen profiili kulkee 

tietoverkoissa ympäri maailmaa hallitusten ja ylikansallisten konsernien käytössä hänen 

tietämättään siitä tai voimatta sitä estää. Näin elämme yhteiskunnassa, jossa territoriaalivaltiolliset 

järjestystakuut ja myös julkisesti legitimoidun politiikan säännöt menettävät sitovuutensa.  

3.7 Informaatiotulva ja mediakulttuuri 

Nykypäivänä medialla on suuri rooli yhteiskunnassamme. Sen muodot ovat muuttuneet radikaalisti 

viimeisten vuosikymmenien aikana. Siirtyminen koko kylässä olevan yhden radion ajasta tähän 

hetkeen, jossa suuri osa kotitalouksista kuuluu kiinteään tietoverkkoon, on ollut nopeaa. Ihmisellä 

on käytössään rajaton määrä informaatiota aivan käden ulottuvilla. Sitä paikoin jopa tuputetaan. 

Informaatiotulva on samalla muuttanut koulun roolia asioiden opettajana ja elämään kasvattajana.  

Ajassa ei tarvitse mennä kuin joitain vuosikymmeniä taaksepäin tilanteeseen, jossa 

koulunkäynti oli käytännössä ainoa tapa saada teoriatietoa. Louis Althusser on perustellut 

historiallisesti koulutuksen asemaa johtavana ideologisena valtiokoneistona. Se ottaa hoiviinsa 

kaikkien yhteiskuntaluokkien jälkeläiset juurruttaen heihin eri oppiaineiden totuuksien muodossa 

hallitsevan ideologian vaippaan kiedottuja tietoja ja taitoja tai yksinkertaisesti silkkaa hallitsevaa 

ideologiaa esimerkiksi uskontona ja kansalaistaitona. Koulun opetus kestää vuosia 

järjestelmällisesti viitenä päivänä viikossa, useita tunteja päivässä. (Suoranta 2003, 27.) 

Heinz Sünkerin (2006) mukaan sähköisen median ansiosta tämän päivän suuret ja vahvat 

mielipiteiden muodostajat, esimerkkeinä näistä mm. kansainvälinen lehdistö, Euroopan unioni, 

Yhdistyneet kansakunnat, OECD, erilaiset instituutiot sekä politiikan toimijat, saavat äänensä 

kuuluviin tehokkaammin kuin koskaan aiemmin. Näin ollen ihmiset saadaan helposti 

muodostamaan erilasia kantoja tärkeistäkin asioista ilman, että heidän tarvitsee niihin edes perehtyä. 

Sen vuoksi median antamien vaikutteiden mukana koulutuksen ja yhteiskunnan suhde on 

muuttunut. Koulu ei ole ainoa vahva tiedon välittäjä ja sen vuoksi koulun tulee opettaa oppilaita 

pohtimaan huolellisesti annettua informaatiota.  

Suoranta (2003, 27) muistuttaa myös, että kodin, vertaisryhmien ja erityisesti median 

sisältämä populaarikulttuurin pedagogiikka toimivat vahvoina kasvattajina nykytilanteessa. Lapset 

ja nuoret viettävät mittavia määriä aikaansa median parissa televisiota katsellen, internetissä 

surffaillen ja pelejä pelaillen jo ennen kouluikää, kouluiässä ja sen jälkeen. Tämä moninainen panos 

on päivittäin läsnä lapsen maailmassa eri muodoissa useita tunteja. Tässä panoksessa vahvimmin on 

esillä amerikkalaisen viihdeteollisuuden hallitsema globaali opetusautomaatti.    
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 Suoranta (2003, 10) kutsuu vallitsevaa aikakautta mediakulttuuriksi. Mediakulttuuria voidaan 

hänen mukaansa pitää totaalisena ideologiana, jonka populaarikulttuurisista viesteistä lapset sekä 

nuoret oppivat mitä ajatella, miten puhua ja toimia, miten pukeutua ja mitä kuunnella. Media 

viihdyttää, jakaa tärkeää ja vähemmän tärkeää informaatiota sekä tarjoaa aineksia maailmankuvan 

muodostamiseen. Toisaalta sen sanotaan antavan aineksia itsenäiselle mielipiteenmuodostukselle, 

yksilöllistymiselle ja identiteetille sekä luovan kollektiivisia käsityksiä maailman menosta, mutta 

toisaalta sen sanotaan heikentävän arvostelukykyä. Mediakulttuurin kasvattava oppimäärä 

pelkistyy uusliberalismin aatteeksi, jolla tuotetaan tietynlaisia uskomuksia ja maailmankuvia.  

 Median vaikutus moniin ilmiöihin on kiistaton. Miten muuten on mahdollista, että lukuisat 

nuoret tekevät järjettömyyksiä ja vahingoittavat itseään muuan duudsonien esimerkin mukaisesti? 

Tai miten muuten selittää sen, että kolmasluokkalaisten oppilaiden tekemien lyhytelokuvien aiheita 

ovat muun muassa murha, tappo ja big brother? Suuremmassa mittakaavassa voimme vain pohtia 

median luomien mielikuvien vaikutuksia ihmisten ajatuksiin ja asenteisiin erilaisten kansojen 

välisten konfliktien yhteydessä. Tämän kehityksen yhteydessä ei varmaankaan voi korostaa liikaa 

medialukutaidon opettamisen merkitystä. Se on kasvanut mittaamattoman arvokkaaksi.  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSOTE 

Tämän tutkimuksen kohteena on tämän päivän suomalainen koulu sekä koulutuspolitiikan suunta ja 

opettajan ammatin luonteen muuttuminen. Tutkimuksen voidaan sanoa olevan poikkitieteellinen, 

sillä siinä on nähty tarpeelliseksi tutkia nykyistä koulua kasvatustieteen ohella myös sosiologian, 

taloustieteen ja politiikan tutkimuksen pohjalta.  

Tutkimuksen tarkoituksena on nykypäivän yhteiskunnasta luodun kuvan pohjalta kartoittaa 

kouluun liittyviä suuntauksia sekä kehityslinjoja ja samalla pohtia sen tulevaisuutta. Kartoittavan 

tutkimuksen tarkoituksena on etsiä tutkittavaan asiaan uusia näkökulmia ja löytää siihen uusia 

ilmiöitä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002, 128). 

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen sisällönanalyysi, jonka aineisto pohjautuu eri 

tieteenalojen, ensisijassa kasvatustieteen ja sosiologian, asiantuntijoiden kirjallisuuteen sekä 

Opetushallituksen määrittämiin perusopetuksen opetussuunnitelmiin ja yhteiskunnan sekä koulun 

tulevaisuutta koskeviin mietintöihin.    

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta ei ole tarkoitus tehdä päätelmiä yleistettävyyttä 

ajatellen. Tarkoitus on kuitenkin löytää yksittäisistä tapauksista näkyviin, mikä ilmiössä on 

merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. (Hirsjärvi ym. 2002, 

169.) Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. 

Se on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai 

sellaiseksi muutettuja aineistoja. Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta 

ilmiöstä tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin 

muihin tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.)  

Tutkimuksen yhteiskunta on uusliberalistinen, markkinoiden hallitsema maailmanlaajuinen 

teknologiayhteiskunta. Tämä kuva on muodostettu vahvimpien ja voimakkaimpien tämän päivän 

yhteiskuntaan vaikuttavien virtausten ja suuntausten pohjalta. Elämme tällä hetkellä 

maailmantaloudellista nousukautta, jolloin markkinoiden ohjaama uusliberalismi on päällimmäinen 

vaikuttaja poliittisia päätöksiä tehtäessä.     

Näin ollen keskeisinä tutkimuskysymyksinä voidaan pitää pohdiskeluja siitä, miten 

uusliberalismi aatteena ja teknologian kehittymisen mukana lisääntynyt globalisaatio ovat 
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muokanneet koulua ja opettajan ammattia, ja millainen on edellisestä johtuen suomalaisen koulun ja 

opettajan ammatin tulevaisuus. 

Tutkin aineiston pohjalta, missä määrin uusliberalismin aate kausaalisuhteineen vaikuttaa 

nykyisen koulun käytänteisiin ja pohdin miten suuntaus tulee jatkumaan tulevaisuudessa. Pääfokus 

on yleissivistävässä perusopetuksessa, mutta samalla pohditaan muutoksia myös 

koulutuspolitiikassa ja opettajan ammatin kehittymisessä. 

Tutkimus sisältää myös esimerkkitapauksen yhteiskuntaan, sekä sitä kautta myös opettajan 

ammattiin, vaikuttavien markkinavoimien etenemisestä kouluun palkkauudistuksen muodossa. 

Tämä liittyy opettajien työn vaativuuden arviointijärjestelmään. Sen voidaan toistaiseksi ajatella 

olevan vain pieni palanen kehityksessä, mutta se on osa laajaa ja jatkuvasti kasvavaa julkisen 

sektorin tuottavuutta mittaavaa arviointikenttää. Samalla yritän herättää ajatuksia siitä, kuinka on 

mahdollista, että alun perin tuotantotyön tehokkuutta lisäämään kehitetty järjestelmä on jo suuri osa 

julkista sektoria ja sisällytetty ammattiin, jonka perusajatus on ennemmin laadussa kuin 

tehokkuudessa? 

Tutkimuksen loppupuolella kartoitetaan tulevaisuuden koulua ja siellä painotettavia arvoja ja 

oppisisältöjä. Tarkoituksena ei ole varsinaisesti tutkia tulevaisuutta, eikä sen vuoksi siihen 

vaadittavia spesifejä menetelmiä tässä käsitellä.    

Tutkimusote on kriittinen uusliberalististen markkinavoimien koululle ja koulutuspolitiikalle 

aiheuttamaa vaikutusta kohtaan. Tarkoituksena ei ole sulkea silmiä niiltä kokonaan ja ajatella 

nykyisenkaltaisen maailmaan toimimista ilman taloudellista näkökulmaa, vaan lähinnä pohtia, 

mihin olisi syytä vetää raja tai mihin suuntaan kehitystä tulisi ohjata. Mikä tulee olemaan 

huomispäivän koulun perustehtävä ja mitkä sitä ohjaavat arvot?    
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5 UUSLIBERALISTISEN YHTEISKUNNAN 
VAIKUTUKSET KOULUUN JA 
KOULUTUSPOLITIIKKAAN 

Tämän päivän yhteiskunnasta muodostamani kuvan perusteella lähden tutkimaan uusliberalismin 

vaikutuksia kouluun ja koulutuspolitiikkaan. Uusliberalistiselle ajattelulle ja jatkuvan talouskasvun 

päämäärälle ei ole näkyvissä loppua, ei edes hidastumista. Seuraukset sen sijaan näkyvät koulussa.   

Uusliberalismin pohjalta julkista koulua on kaupallistettu tuottavuuteen ja saavutuksiin 

perustuvien mittareiden mukaan. Se on samalla luonut kilpailutilanteita koulujen välille. Koulujen 

tulevaisuuden linjauksia ja suunnitelmia tehtäessä taloudellinen näkökulma on ohittanut 

tärkeydessään oppilaista kumpuavat tarpeet. (Smith 2003, 185.) 

Koulutuksen kentällä puhaltavat vahvasti talouden tuulet. Keskeinen yhteiskuntamme tavoite 

vaurauden kasvattamisesta ja kilpailukyvyn lisäämisestä on naamioitunut osaksi koulun tehtävää. 

Onhan tärkeimpiä menestyvän talouden moottoreita korkeatasoinen ja monipuolinen koulutus ja 

kasvatus. Esimerkkinä tästä voidaan pitää intoa rakennella koulutusalalle erilaisia laatujärjestelmiä. 

Olemme salakavalasti siirtymässä kohti tilannetta, jossa markkinat ovat ensisijainen kasvatuksen ja 

koulutuksen auktoriteetti sen moraalista ydintä myöten. (Autio, Syrjäläinen & Tuomisto 2004, 125–

127.) 

Näin ollen New Public Managementin perusteella yhteinen koulu korvattaisiin instituutiolla, 

joka ei kohtele opiskelijoita yhdenvertaisesti, vaan erotellen, pyrkien siten tuottamaan markkinoille 

mahdollisimman paljon tieto- ja osaamispääomaa. Tämä oli täydessä ristiriidassa aiemman 

vallinneen Bildung-ajattelun ja hyvinvointihankkeen kanssa, jonka tavoitteena oli sivistyksen 

yksilöä vapauttava vaikutus. (Ahonen 2001, 157.) 

Matti Peltonen hahmotteli jo vuonna 1987 Suomea koskevan uudella tapaa ohjautuvan 

koulutusjärjestelmän, joka on aika vaikuttavasti toteutunutkin. Hän ennusti, että yksilöllisyys, 

erilaistuminen ja valinnaisuus korostuvat tulevaisuudessa niin koulujen sisällä kuin niiden 

välilläkin. Koulut tarjoavat yhä enemmän valinnaisia kursseja erilaiset intressit ja kyvyt omaaville 

lapsille. Koulutuksen ohjaaminen tapahtuu markkinatyyppisten mekanismien avulla, eli koulun 
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imagoa, yhteistyökykyisyyttä, hyvää kilpailuhenkeä, suvaitsevaisuutta ja yhteiskunnallista 

valveutuneisuutta korostetaan. Kukin oppilaitos pyrkii olemaan maailman paras jossakin. Hän 

ennusti myös, että johtamisen ja paikallisen päätösvallan merkitys kasvaa. Oppilaitokset ovat 

joustavia, joka ilmenee muun muassa tutkintojen kirjon kasvuna, tulosten mittaamiseen perustuvana 

ohjauksena, byrokratian vähentymisenä sekä lisääntyvänä yhteistyönä koulun sidosryhmien kanssa. 

Tulosten mittaaminen ja vertailu nähdään oleellisena. Veronmaksajat suhtautuvat epäillen 

koulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin, joten oppilaitoksille vaaditaan tulosvastuuta, eli rahoitus 

suorituksista riippuvaiseksi. (Varjo 2007, 97.) 

5.1 Uusliberalistinen koulutuspolitiikka 

Muutokset yhteiskunnassa ovat vaikuttaneet koulutuspolitiikkaan luoden uusia suuntauksia ja 

muokanneet opetussuunnitelmia. Neo-liberalistinen ajattelu on luonut uuden koulutuspoliittisen 

valtavirran. Muutoksen taustalla on ollut pettymys meritokraattisen koulutusyhteiskunnan 

tuotoksiin. Tämän koulutuspolitiikan kolmannen aallon pyrkimyksenä on riisua keskitettyä 

koulutuksellista virkavaltaisuutta ja lisätä koulujen sekä vanhempien autonomista päätösvaltaa. 

Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että valtio suljetaan ulos koulutuksen pääpelaajan paikalta ja 

päästetään markkinavoimat kentälle sisään. (Rinne 2001, 94.)  

Kun peruskoulujärjestelmä perustettiin, retoriikan keskiössä oli kasvatuksellinen tasa-arvo. 

Nyt koulusta puhutaan markkinatalouden termein. Nykyisin koulujen odotetaan palvelevan maan 

kansainvälistä kilpailukykyä ja puristavan lahjakkaista oppilaistaan irti yhä kovempaa osaamista. 

(Ahonen 1999, 43.) 

Uusliberalismin aatteen mukaisesti koulutus tulisi järjestää markkinoiden tapaan. Silloin tulee 

olla koulutuksen tarjoajia ja koulutuksen kuluttajia eli asiakkaita. Jos koulutus on Suomen tavoin 

julkisin varoin rahoitettu, ei kilpailua voi järjestää hinnan mukaan, vaan se täytyy tehdä laadun 

perusteella. Siihen hyvänä keinona ovat valtakunnalliset tasokokeet ja koulujen julkiset ranking-

listat. Koulut voivat kilpailla myös hyvillä opettajilla, opetussuunnitelmilla, viihtyisällä 

työympäristöllä ja yleensä kouluun liittyvällä mielikuvalla. Koulun näkökulmasta puolestaan 

oppilaat jakautuvat toivottuihin ja ei-toivottuihin. Koulu haluaa saada listoilleen oppilaita, jotka 

nostavat koulun tasoa. Tällöin ei-toivottavia oppilaita ovat muun muassa maahanmuuttajien lapset 

ja erityishuomiota vaativat oppilaat. Sen sijaan lapset joiden varakkaat vanhemmat olisivat 

halukkaita sponsoroimaan koulua, ovat hyvin tervetulleita. (Hilpelä 2001, 151–152.) Tämän aallon 

mukana meillä Suomessakin törmätään siihen, että koulusta ja sen toiminnoista puhutaan yhä 
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enemmän liiketalouden termein. Kuinkahan kauan kestää, että puhekielessä sana oppilas vaihtuu 

sanaan asiakas?  

Voidaan sanoa, että viimeisten vuosien siirtymiä koulutuspolitiikan arvoissa ja kulttuurissa on 

luonnehdittu muutokseksi kohti kilpailu- ja suorituskeskeistä toimintakulttuuria, jossa keskeisimpiä 

arvoja ovat erinomaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus. Tästä esimerkkinä toimivat huomion 

keskipisteinä toimivat huippuyksiköt eli majakkakoulut. Aiemman tasa-arvopainotuksen tilalle on 

tullut erinomaisuuden tavoittelu. (Simola, 2002, 217.) 

Uusliberalistisen hengen ja koulutuspolitiikan kolmannen aallon pohjalta Rinne, Kivirauma ja 

Simola ovat luonnostelleet uuden kymmenen kohdan neo-liberalistisen koulutuspolitiikan ohjelman. 

Siihen kuuluvat: 

1. Vanhempien oikeus vapaaseen koulunvalintaan ja koulupiirien väljentäminen  

2. Koulujen kilpailuttaminen, profiloiminen ja markkinointi 

3. Normiohjauksen vähentäminen 

4. Koulujen managerialisointi erityisesti rehtorin asemaa vahvistamalla  

5. Koulujen päätösvallan lisääminen opetussuunnitelmakysymyksissä 

6. Rahoitusperustan muutos ja määrärahojen yleinen karsiminen 

7. Pyrkimys tulosvastuullisuuteen ja laatukoulujen palkitseminen 

8. Arviointijärjestelmän luominen jatkuvaa arviointia varten 

9. Erikoiskoulut lahjakkaille 

10. Koulujen yksityistäminen ja ulkopuolisen rahoituksen lisääminen (Rinne, Kivirauma & 

Lehtinen 2004, 108.) 

Poimin edellä mainitusta ohjelmasta muutamia kohtia tarkempaan tarkasteluun. Voimme huomata, 

että suuri osa näistä ohjelman kohdista ainakin osittain koskettaa nykyisin myös meidän 

suomalaista koulujärjestelmäämme. Eniten olemme jäljessä siinä, ettei Suomessa oli siirrytty 

laajassa mitassa koululaitoksen yksityistämiseen, joka on täyttä arkipäivää esimerkiksi Englannissa 

ja Yhdysvalloissa. 

Esko Lukkarisen (2002, 137–138) mukaan uusliberalistisista paineista ja hyvinvointivaltioon 

kohdistetusta kritiikistä huolimatta kukaan ei ole kuitenkaan vakavasti esittänyt Suomessa 

perusopetuksen laajamittaista yksityistämistä. Tässä suhteessa näyttää vallitsevan luja usko 

yhteiskunnan järjestämien koulutuspalvelujen ylivertaisuuteen. Koulutus koetaan niin arvokkaaksi 

asiaksi kansakunnan menestyksen kannalta, että sen jättäminen pelkästään markkinavoimien 

ohjattavaksi ja kansalaisaktiivisuuden varaan ei saa kannatusta. Samoin perusopetuksen 

maksuttomuutta on pidetty peruspilarina, joka takaa koulutuksellisen tasa-arvon.  



29 

 Koulutuspoliittisissa selonteoissa vuosien varrella on nostettu käsiteltäväksi koulujen 

yksityistämistä. Esitysten nähtiin kuitenkin uhkaavan peruskoulujärjestelmän takaaman alueellisen 

koulutuksen tasa-arvoa. Vuoden 1990 koulutuspoliittisen selonteon pohjalta annettiin lakiesitys, 

joka sisälsi useita yksityisten oppilaitosten koulukohtaista päätösvaltaa ja toiminnanvapautta 

lisääviä säännöksiä. Pelko rinnakkaiskoulujärjestelmän muodostumisesta esti lain läpimenon ja 

yhteinen yleissivistävä peruskoulu katsottiin sopivaksi vastavoimaksi muotoutumassa olevalle 

elitistiselle ja egoistiselle koulutussysteemille. (Varjo 2007, 165–166.) 

Eri asia sitten on tuleeko tämä trendi säilymään. Julkista sektoria on yksityistetty pieni pala 

kerrallaan. Useissa kunnissa koulujen ruokailupalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntarjoajalta. 

Voisiko seuraava askel olla, että kuntien tarjoamalla palvelusetelillä oppilas voisi valita joitain 

tiettyjä taito- ja taideaineiden kursseja koulun ulkopuolisilta yksityisiltä palveluntarjoajilta, 

esimerkiksi riippuliitokurssin tai saksofoninsoittotunteja? Pahoin pelkään, että nykyisen 

suuntauksen jatkuessa ja samaan tahtiin julkisen sektorin palveluita supistamalla, on meillä vuoteen 

2020 mennessä kova paine koulujen ainakin osittaiseen yksityistämiseen. Varakkaat vanhemmat 

tulevat kokemaan valtion kyvyttömäksi tarjoamaan riittävän laadukasta opetusta ja kalliita 

lukukausimaksuja vastaan korkealaatuista opetusta tarjoavat eliittikoulut tulevat ottamaan paikkansa 

koulujärjestelmässämme. Tämä siitäkin huolimatta, että Opetusministeriön koulutuksen 

kehittämissuunnitelman luonnos (2007, 8) painottaa tasa-arvoisten julkisen sektorin järjestämien 

koulutusmahdollisuuksien säilyttämisen puolesta. Sen mukaan korkea sivistystaso ja laadukas ja 

maksuton koulutus ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta.  

Koulujen lisääntyvä yksityistäminen olisi mielestäni suuri virhe tänä aikana, jolloin 

yhteiskunnan eriarvoisuus lisääntyy muutenkin kiihtyvällä nopeudella. Esimerkkinä tästä Pierre 

Bourdieu (1998, 32, 34) kritisoi Ranskan eriarvoista koululaitosta, joka hänen mukaansa perustaa 

yhteiskuntaan sosiaalisia rajoja. Eliittikoulujen oppilaat tulevat muodostamaan valtioaatelin, jonka 

auktoriteetin ja oikeutuksen oppiarvot takaavat. Näin ollen yhteiskunnan valta säilyy aina ylimmällä 

sosiaaliluokalla. Tästä voimme saada suuntaviivoja siitä, mihin laajamittainen koulujen 

yksityistäminen voisi johtaa.   

Suomessa on myös pyritty sitkeästi vastustamaan koulujen ranking-listojen julkistamista 

arviointien perusteella. Oikeastaan lukioiden laittaminen paremmuusjärjestykseen 

ylioppilaskirjoitusten tulosten perusteella on ainoa seikka, josta kansallinen mediamme tekee 

otsikoita. Nämäkin listaukset ovat hyvin kyseenalaisia, koska ne perustuvat ainoastaan 

loppuarvosanoihin, eikä niissä ole mitenkään huomioitu oppilaiden lähtötasoa. On luonnollista, että 

korkean sisäänpääsyrajan lukioista myös kirjoitetaan parempia tuloksia. Rinteen (2001, 95) mukaan 

uusliberalistista koulutuspolitiikkaa toteuttavissa maissa on itsestään selvää, että asiakkailla on 
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oikeus tietää koulun taso suhteessa alueen muihin kouluihin. Sen vuoksi näissä maissa lehdistö 

julkaisee listoja tietyin väliajoin.  

 Yhdysvalloissa standardoidut testit ovat viety jo niin pitkälle, että niissä menestyminen antaa 

jo vahvasti suuntaa koko nuoren tulevaisuuden yhteiskunnallisen aseman määräytymiseen. PISA-

tutkimukset (Programme for International Student Assessment), joissa suomalaislapset ovat hyvin 

menestyneet, voidaan nähdä osana suuremman luokan arviointia. Niissä eivät yksilöt kilpaile, vaan 

koko maan oppilaat yhtenä joukkueena toisen maan joukkuetta vastaan. Halutaan vertailla heidän 

osaamistaan ja tiedontasoaan eli kansainvälistä kilpailukykyä jatkuvan taloudellisen kasvun ehtona. 

(Suoranta 2003, 35.) 

William F. Pinarin (2004, 28–29) mukaan opetettavien asioiden ennalta asetetut standardit 

heikentävät opetuksen laatua ja määrää. Samalla yksilön älykkyyden merkitys murenee, kun se 

rajoitetaan vain vastaamaan toisten tekemiin kysymyksiin, jotka nekin ovat vain määritetty 

saavuttamaan ennalta asetetut tavoitteet.  

Samalla voidaan pohtia, että onko kukaan tässä jatkuvassa kilpailuun kannustavan 

yhteiskunnan huumassa koskaan ajatellut, että Suomen tie teknologian huippuosaajaksi on 

todennäköisesti ollut pitkän ja oikein harjoitetun koulutuspolitiikan tulos. Nopeat läpimurrot 

saattavat saada ajattelemaan, että kyse on ollut hetken innovaatiosta, vaikka todellisuudessa 

taustalla on varmasti vuosikymmeniä kestänyt hiljainen prosessi, jonka kuluessa on varmasti tehty 

useita oikeita poliittisia ratkaisuja. 

Suorannan (2003, 29–30) mielestä uusliberalismista on turha etsiä kasvatuksen suuntaa, sillä 

suurin osa ihmisistä on tuomittu tappioon koulutuksen voiteleman markkinatalouden rattaissa. 

Uusliberalismin tuloksena mahdollisuuksien tasa-arvon ikkuna sulkeutuu. Hänen mukaansa ei 

ajatella, kuinka voimaperäisesti nykyinen koulujärjestelmä valmistaa lapsia epädemokraattisuuteen, 

ulkopuolisuuteen ja voimattomuuteen.  

Itse näen luokattoman lukion havainnollistavana esimerkkinä ulkopuolisuuteen kasvattajana. 

Oppilailla on jokaisella yksilöity lukujärjestys, eikä oman sosiaalisen ryhmän, eli varsinaisen 

luokan, mukana olla kuin hyvin harvoin. Sosiaaliset oppilaat saavat kyllä kavereita hetkessä missä 

tahansa porukassa, mutta miten on hiljaisten ja syrjäänvetäytyvien laita? On olemassa nuoria, joiden 

koko läsnäoloa koulussa kukaan ei huomaisi, ellei nimiä huudeltaisi tunnin alussa! Oman tutun 

ryhmän mukana oleminen antaisi kaikille hyvät lähtökohdat sosiaaliseen kanssakäymiseen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamiseen. Näen huolestuttavana ilmiönä valinnaisuuden ja 

yksilöllisten oppimisjärjestelyjen lisääntymisen myös peruskoulun puolella.   

Mattelmäen (2002, 114) mukaan luokattomassa lukiossa pysyvän ryhmän antama tuki 

oppilaalle puuttuu, vaikka se olisi tärkeää, koska suuri osa oppilaista tulee perheistä, joissa on vain 
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yksi lapsi, perhe on uusioperhe tai perhetausta on muuten rikkonainen. Keskinäisiä sosiaalisia ja 

yhteisöllisiä ongelmia ei selvitetä, ne ohitetaan ja näin kypsymistä ei tapahdu. Opettajilla 

oppilaantuntemus on lukioissa oleellisesti heikentynyt, millä on erittäin painava negatiivinen 

merkitys koulunpidossa ja kasvatuksessa.  

Opettajien ja oppilaiden etääntyminen toisistaan lisää huomattavasti joidenkin oppilaiden 

syrjäytymisriskiä. Samalla se nostaa kynnystä puuttua ongelmiin niiden ilmetessä. Aikainen 

reagointi ongelmiin ja koko verkoston (koti, koulu, ystävät) puuttuminen tapahtumiin loisivat aidon 

kuvan välittämisestä.  

5.2 Koulutusyhteiskunta 

Uusliberalististen vaikutusten ansiosta Suomesta on kehittynyt koulutusyhteiskunta. 

Koulutusyhteiskuntaa kutsutaan kredentialistiseksi. Luonnehdinta viittaa siihen, että tutkintojen ja 

todistusten painoarvo ihmisen yhteiskunnallista asemaa, statusta ja ansiota määritettäessä on tullut 

kiistattomaksi ja oleelliseksi. Tällä tavoin koulutusjärjestelmä leimaa kansalaiset arvosanoin ja 

kelpoisuustutkinnoin. (Rinne 2002, 151.) Raivolan (2000, 184) mukaan tämän päivän 

yhteiskunnassa ainoastaan muodollisen koulutuksen tuottamat taidot ovat käännettävissä 

taloudelliseksi ja sosiaaliseksi hyödyksi. Koulutus on tärkeämpää kuin todellinen oppiminen ja 

osaaminen. 

Koulutuksen välityksellä tapahtuva valikoituminen yhteiskunnallisiin asemiin voidaan nähdä 

selkeästi väestön hallinnointina. Yksilön kykyihin perustuvan valikoitumisen seurauksena syntyvä 

ja niin muodoin hyväksytty voimavarojen, eli taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen pääomien, 

jakautuminen on ihmisten tuottamaan järjestämistä. Yksittäisten ihmisten elämänkulut ovat paljolti 

koulutuksen muovaamia. (Silvennoinen 2002, 16.)    

Tuoreiden koulutuspoliittisten suunnitelmien mukaan Suomessa peräti kahdelle kolmesta 

ikäluokan jäsenestä aiotaan varata korkeakoulupaikka. Voidaan ihmetellä, mitä nämä ihmiset 

tulevat tekemään näillä todistuksilla ja tutkinnoillaan, sillä ne eivät enää pysty vanhaan malliin 

takaamaan työpaikkoja viroista puhumattakaan. Tulevaisuudessa työkokemuksen ja käytännön 

osaamisen merkitys tulee lisääntymään tutkintoa suuremmaksi työtä haettaessa. (Rinne 2002, 150.) 

Tilannetta voi kuvata Martin Hollisin ajatuksin, jonka mukaan koulutus on vain positionaalinen 

hyvä. Sillä on arvoa vain, mikäli muilla ei sitä ole. (Hilpelä 2001, 148.) 

Opetusministeriön koulutuksen kehittämissuunnitelman luonnoksen (2007, 10) mukaan 

tavoitteena on, että vuonna 2020 95 prosentilla 25–34 vuotiaista on perusasteen jälkeinen tutkinto. 

Se nostaisi kansan yleisen sivistystason yhdeksi maailman korkeimmista ja takaisi kansainvälisen 
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kilpailukyvyn turvaamisen. Tämä kehitys puolestaan johtaa meidät tilanteeseen, että enää ei riittäisi, 

että koulutusohjelmista valmistuisi runsaasti opiskelijoita, vaan heillä tulisi myös olla hyvät 

arvosanat ja he menestyvät hyvin kansainvälisissä koulusaavutustesteissä (Raivola 2000, 193). 

Koulutusyhteiskunta lisää osaltaan koulutuksen ja työn välistä epäsuhtaa muokkaamalla 

ihmisten odotuksia. Koulutuksen voidaan nähdä laajentavan ihmisen näköpiiriä ja on tällä tavoin 

omiaan tekemään vähemmän haluttaviksi työt, joissa ei voi toteuttaa itseään ja kehittää kykyjä 

edelleen. Koulutuksessa työvoiman odotukset kasvavat enemmän kuin työpaikkarakenne pystyy 

lunastamaan. Toisesta näkökulmasta katsoen koulutus saattaa vähentää ihmisten työllistyvyyttä 

nostamalla heidän vaatimuksiaan ja näin supistamaan heille soveliaiksi katsottujen työtehtävien 

valikoimaa. (Silvennoinen 2002, 40.)  

Suorannan (2003, 42) mukaan koulutususkoinen kulttuuri ei henkevöitä ihmistä. Päinvastoin 

se tuottaa tilanteen, jossa osa porukasta jää koulutusjunasta, katoaa jonnekin matkan varrelle tai ei 

ehdi kyytiin ollenkaan. Mitä tapahtuu näille koulutusyhteiskunnan pudokkaille? Syrjäytyminen 

johtaa herkästi päihteisiin, joilla paetaan todellisuuden kurjuutta, toimettomuutta ja hyödyttömyyttä. 

Kierre yhteiskunnan sivuraiteille on näin valmis.  

Koulutuksen onnistuneisuutta tarkastellaan usein siltä kannalta, kuinka koulu kykenee 

vastaamaan yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Kyllä koulu on tehtävässään mielestäni silloinkin 

onnistunut, kun se tuottaa terveellä moraalilla ja vahvalla itsetunnolla varustettuja oppilaita, jotka 

ovat kiinnostuneita itsestään ja ympäröivästä maailmasta, vaikka vähän heikommillakin 

muodollisilla arvosanoilla. 

5.3 Globalisaation vaikutukset kouluun ja koulutuspolitiikkaan sekä elinikäisen 
oppimisen periaate 

Globalisoitumisprosessin mukana saamme jatkuvasti yhteiskuntaamme vaikutteita ja virikkeitä 

uusista kulttuureista ja uskonnoista. Globalisaation tärkein ja huomionarvoisin seikka on, että 

nykyisessä yhteiskunnassa se koskettaa jokaista yksilöä jollain tavoin. Kukaan ei voi sulkea siltä 

silmiään ja ajatella sen olevan vain ilmiö tuolla jossain kaukana. Maailmamme on pienentynyt 

radikaalisti. Kaikki maailman maanosat saattavat linkittyä samaan yhden henkilön elämässä yhden 

ainoan päivän aikana ja ylikansalliset kaupalliset tuotemerkit näkyvät jatkuvasti katukuvassa ja 

mediassa niin, ettei niihin kukaan enää huomiota kiinnitäkään. Teknologian sovellutukset ovat 

tehneet mahdolliseksi lähes reaaliaikaisen yhteydenpidon missä tahansa maapallolla. Samoin 

ihmisten liikkuminen valtioiden välillä jopa päivittäin on yleistynyt.  
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Globalisaatio on tuonut myös paineita koulutuspolitiikkaan. Stephen Ballin mukaan 

koulutuspolitiikkaa ei ole enää mahdollista tarkastella pelkästään kansallisvaltion näkökulmasta, 

sillä koulutuksessa on kyse sekä alueellisesta että globaalista politiikasta ja yhä enenevässä määrin 

myös kansainvälisestä liiketoiminnasta (Varjo 2007, 6). 

Euroopan unionissa koulutusjärjestelmiä ei tarkastella perinteisesti kulttuuri- ja 

kasvatusinstituutioina, vaan näkökulma on painottunut sen mukaan, miten sen on nähty edistävän 

yhteisön taloudellista kilpailukykyä ja tiivistävän sosiaalista koheesiota yhteisön sisällä. Euroopan 

yhtenäistymisen myötä on myös syntynyt lukuisia yhteistyöohjelmia, kuten opiskelija-, harjoittelija- 

ja opettajavaihdot. Näiden tutkintojen yhtenäistäminen ja kelpoisuuksien tunnustaminen on tosin 

ollut jatkuvana kiistelyn aiheena. (Lehtisalo & Raivola 1999, 193,196.) Bolognan vuoden 1999 

sopimuksen tavoitteena on kuitenkin pääosin yhdenmukaistaa tutkintorakenteet ja kehittää 

opintojen laadunvarmistusta vuoteen 2010 mennessä (Varjo 2007, 10). Suuri osa 

suomalaisopiskelijoista käyttääkin näitä vaihto-ohjelmien luomia mahdollisuuksia hyväkseen. 

Samalla Suomi on kehittynyt kiinnostavaksi opiskelukohteeksi myös ulkomaalaisten opiskelijoiden 

silmissä.    

Globalisaatioprosessin mukana suomalaisessa koulumaailmassa on yhä kasvavassa määrin 

lisääntynyt ulkomaalaistaustaisten oppilaiden määrä ja tämä trendi tulee jatkossakin säilymään. 

Pääkaupunkiseudun väestö- ja palvelutarjontaselvityksen mukaan vuonna 2025 jo lähes viidennes 

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten oppilaista on maahanmuuttajataustaisia, määrän ollessa 

tällä hetkellä alle kymmenen prosenttia (Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 2007, 16). 

Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden perhetaustan sekä elämis- ja kokemusmaailman mukana on 

kouluihimme tullut myös tuulahduksia vieraista kulttuureista. Niiden mukana on tullut joitain 

ongelmia, mutta itse näkisin niiden ennemmin rikastuttavan suomalaista, jopa hieman ahdasmielistä 

ajattelua. Meillä esimerkiksi puolustetaan raivokkaan Snellman-henkisesti joulujuhlan 

seiminäytelmää ja kevätjuhlan suvivirttä. Vaikka ne perinteisenä osana kuuluvatkin 

koulukulttuuriimme, emme voi täysin sivuuttaa muuttuneen yhteiskunnan mukana tulleita meille 

perinteisesti vieraita ajatuksia. Oma uskontomme ei ole kuitenkaan maailmassa edes valtauskonto. 

Globalisoitumisen mukana ihmisen ymmärrys itsestään ja kuulumisesta osaan jotain 

suurempaa kokonaisuutta on laajentunut merkittävästi. Koulun tehtävänä on kehittää tätä 

ymmärrystä entisestään. Smithin (2003, 70) mukaan koulu on paras mahdollinen paikka lapsille ja 

nuorille jakaa omia käsityksiä sekä kokemuksia ja tätä kautta laajentaa erilaisuuden ymmärtämisen 

horisonttia. Keskustelemalla ja ennen kaikkea kyseenalaistamalla omia mielipiteitä asioista voidaan 

havaita ja ymmärtää toisen henkilön mahdollisesti erilaisia ajatuksia.  



34 

Käytännön tasolla tätä globaalia ymmärrystä voisi lisätä vaikka kansainvälisillä 

ystävyyskouluhankkeilla. Oppilaat eri puolilta maapalloa, erilaisista kulttuurisista ja 

maantieteellisistä oloista voisivat jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan jokapäiväisestä elämästä. 

Miten paljon erilaisia ajatuksia, iloja tai suruja vaikka kymmenen vuotiaan pojan päässä pyörii, vain 

riippuen siitä minne päin maailmaa hän on sattunut syntymään? Tällaisien asioiden miettiminen 

aika ajoin ei varmasti olisi kenellekään pahitteeksi. 

YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön UNESCO:n jo 1950-luvulla lanseeraaman 

elinikäisen oppimisen (lifelong education) vaikutus on myös näkynyt koulutuspolitiikassamme. Sen 

tärkeimpinä piirteinä nähdään humanistinen arvoperusta, pyrkimys demokratiaan, globaalinen 

ajattelutapa ja kasvatustoimintojen integroiminen. Vuonna 1996 julkaistun raportin Learning: the 

Treasure Within, mukaan koulutus tulee järjestää neljän tukipilarin mukaan, joita ovat tietämään 

oppiminen, tekemään oppiminen, toisten kanssa elämään oppiminen ja olemaan oppiminen. 

(Lehtisalo & Raivola 1999, 177,179.) Nämä kaikki periaatteet ovat näkyneet myös meillä 

suomalaisissa opetussuunnitelmissa.     

 Elinikäisen oppimisen periaate yhteiskunnassa voidaan nähdä myös markkinayhteiskunnan 

vallankäytön välineenä. Sen seurauksena on ollut kasvatuksen yksilöllistäminen, normalisointi ja 

neutralointi. Yksilöllistämisen kielteisenä seurauksena voidaan nähdä se, että kaikkien ajaessa omaa 

etuaan, heikommat ja vähäisemmillä resursseilla varustetut väestöryhmät jäävät muiden jalkoihin. 

Seurauksena syntyy yhteiskunnallista eriytymistä. Normalisointi puolestaan näkyy siinä, että 

yhteiskuntamme on luonut koulutusjärjestelmän, joka on sellaisenaan mahtava yhdenmukaistava 

koneisto. Se kuitenkin velvoittaa yksilöä opiskelemaan enemmän kuin laissa määrätyn 

oppivelvollisuuden menestyäkseen edes jotenkin elämässään. Neutraloinnilla tarkoitetaan 

elinikäisen oppimisen olevan osa teknistä tai operationaalista kasvatusnäkemystä, joka ei sisällä 

näennäisesti mitään ideologiaa ja sen olevan kaikkien hyväksyttävissä oleva kaikkien etuja ajava 

kehittämisperiaate. Kyseessä on kuitenkin talouden ja kilpailun lainalaisuuksien määräämä 

oppimisen pakko. Elinikäinen oppiminen on näin ollen muuttunut uteliaisuuteen perustuvasta 

uusien asioiden oppimisen ilosta jatkuvan arvostelun ja muiden määräämän tahdin oppimisen 

pakoksi. (Autio, Syrjäläinen & Tuomisto 2004, 132–135.) Oppimisen pakko ja suorittamisen idea 

näkyvät selkeästi tämän päivän koulussa. On muodostettu tiettyjä osaamisen minimitasoja, jotka 

oppilaiden tulee vähintään saavuttaa.  
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5.4 Opetussuunnitelmat 

Uuden koulutuspolitiikan tuulet näkyivät myös koulujen opetussuunnitelmissa. Suomessa 

uudistettiin 1990-luvun alussa opetussuunnitelman laadintaprosessia ja samalla opetussuunnitelmaa. 

Aiemmin hallintoviranomaisten laatiman yksityiskohtaisen ja kaikille yhteisen opetussuunnitelman 

tilalle luotiin järjestelmä, jossa opetushallitus laatii ja hyväksyy vain opetussuunnitelman yleiset 

perusteet. Näin kunta, kuntayhtymä tai oppilaitos pystyi laatimaan omannäköisensä 

opetussuunnitelman. (Jakku-Sihvonen 1998, 20.)  

Tämän trendin mukanaan tuomat vaikutukset eivät kuitenkaan muuttaneet suomalaisia 

kouluja niin paljon kuin olisi voinut olettaa. Vuonna 1998 säädetty perusopetuslaki säilytti yhteisen 

koulun tehtävään määriteltynä laitoksena, vaikka se ei enää ollutkaan yhteisön oma lähikoulu vaan 

osa kilpailulle alistettuja koulumarkkinoita. Peruskoululla on yhä tänäkin päivänä vankka yhteinen 

opetussisältö, vaikka se on osiltaan eriytynyt vapausmarginaalin osalta. Valtio ei entiseen tapaan 

anna normeja koulutuksen järjestelystä ja sisällöstä. Se kuitenkin mittaa koulujen tuloksia 

tasokokein yhtenä tarkoituksenaan huolehtia opetuksen tason alueellisesta yhdenvertaisuudesta. 

(Ahonen 2003, 197.)    

Nykyisen opetussuunnitelman mukaan kouluilla on ollut mahdollisuus rakentaa ja muokata 

omaa profiiliaan kiinnostavammaksi. Koulujen arkea onkin jatkuvasti leimannut keskustelu oman 

koulun suunnan etsimisestä ja löytämisestä. Monilla paikkakunnilla koulut ovat innostuneet 

kilpailemaan valinnaisuuden lisäämisellä niin paljon, että pelätään sen vaikuttavan perustaitojen 

opettamiseen. (Jakku-Sihvonen 1998, 21.) Tämä koulujen profiloituminen on johtanut siihen, että 

yhä harvemmin oppilas vanhempineen valitsee kotia lähimpänä sijaitsevan koulun. Piia Hirvenojan 

(1998, 3-4) tutkimuksen mukaan vuonna 1997 vähän yli neljännes seitsemännelle luokalle 

siirtyvistä oppilaista haki muuhun kuin lähikouluun. Tästä eteenpäin tahti on vain lisääntynyt. 

Koulut ovat myös oppineet markkinoimaan itseään. Useilla kouluilla on tänä päivänä jokin brändi, 

joka perustuu opetussuunnitelmalliseen painotukseen (Ahonen 1999, 48.) Niiden avulla koulut 

sitten kilpailevat oppilaista ja heidän mukanaan tuomista taloudellisista lisäresursseista. 

Otan seuraavaksi tarkasteluun vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman. Sen pohjalta 

pohdin, miten siinä näkyy käytännössä edellä kuvatun tämän päivän yhteiskunnan suuntaukset ja 

ajattelumallit. Vastaako nykyinen opetussuunnitelma tämän päivän haasteita ja miten sitä 

puolestaan tulisi kehittää mentäessä kohti eriarvoistuvaa tulevaisuutta.  

Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä 
monikulttuurisuuden hyväksyminen… …Opetuksessa otetaan huomioon 
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suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien 
maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-
identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa 
ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja 
kulttuurien välistä ymmärtämystä. (Opetushallitus 2004, 14.) 

Perusopetuksen arvopohjaa tutkittaessa voidaan huomata, että se sisältää huomioita jatkuvasti 

kansainvälistyvästä yhteiskunnasta. Kulttuurien välisen yhteisymmärryksen lisääminen on selkeä 

painopiste, joka on lisääntyvän globalisaation mukana ehdoton edellytys. Opetussuunnitelmallisen 

aatteen toteutuminen jokapäiväisessä koulurutiinissa ei ole aina aivan yksiselitteistä. Suurten 

keskusten koulujen voidaan sanoa olevan aidosti monikulttuurisia, sillä lähes jokaisella luokalla 

löytyy oppilaita, joiden taustoista löytyy vaikutteita Suomen rajojen ulkopuolelta. Pienemmillä 

paikkakunnilla sen sijaan olemme vielä tilanteessa, jossa ulkonäöllisesti erilainen lapsi tai nuori on 

poikkeus ja kummeksunnan kohde.  

Ristiriitaa sen sijaan mielestäni tuo tasa-arvon ajatus ja sen toteutuminen. Opetuksessa tasa-

arvo toteutuu mahdollisuuksien tasa-arvona, eli jokaiselle oppilaalle annetaan edellytykset oppia ja 

opiskella. Sen sijaan koulu lisääntyvine arviointeineen ja tehokkuus- ja oppimistulosvertailuineen 

antaa kuvan kilpailukeskeisyydestä. Miten tasa-arvoa voidaan painottaa ruohonjuuritasolla, jos 

kuitenkin koulu- ja kuntatasolla kilpaillaan määrärahoista erilaisuutta lisäävillä 

opetussuunnitelmallisilla painotuksilla?  

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että 
opetustehtävä. Sen tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia 
yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle 
väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-
arvoa… …Tavoitteena on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen. 
Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi 
perusopetuksen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, 
kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan 
perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää 
kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja 
toimintatapoja. (Opetushallitus 2004, 14.) 

Perusopetuksen tehtävänä painotetaan toisaalta yksilön sivistämistä, mutta toisaalta se määrittää 

yksilön yhteiskunnan välineeksi. Tätä voimme ajatella joko humanistiselta tai teknokraattiselta 

kannalta. Raivolan (1999, 188) mukaan humanistiselta kannalta koulutus tähtää sivistymiseen, 

maailman ja siinä toimivien ymmärtämiseen sekä kasvatukseen, eikä ammatilliseen 

harjaannuttamiseen. Sen sijaan teknokraattisesti ajatellen ihminen esineellistetään pelkäksi 

resurssiksi tuottamaan vaurautta yhteiskunnalle. Voidaan kysyä, onko ihminen maailmantaloutta 

varten vai talous ihmistä varten? 
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Perusopetuksen tehtävissä painotettua elinikäisen oppimisen käsitettä voidaan myös pohtia 

kahdelta suunnalta. Nähdäänkö siinä ajatus yksilön kannustamisesta sivistämään itseään läpi 

elämänkaaren vai toteutuuko siinä oppilaan valmistaminen elinikäiseen oppimiseen yhteiskunnassa 

pärjäämisen edellytyksenä? Nykyisin törmäämme usein siihen, että työmarkkinoilla menestymisen 

edellytyksenä on jatkuva itsensä kouluttaminen ja kurssittaminen. Tällöin voidaan ajatella, että 

onko elinikäinen oppiminen vapaaehtoista vai pakonomaista?  

Opetussuunnitelman perusteet ovat laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa 
oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen 
rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus… …Oppiminen 
on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä 
ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. (Opetushallitus 2004, 18.) 

Opetussuunnitelman oppimiskäsitys painottaa yksilöllisyyttä oppimisessa. Voidaan kuitenkin ajatella, 

että nykymuotoinen perusopetus on ennemminkin tasapäistävää, kuin yksilöllisyyttä tukevaa. 

Eteneminen tavallisen luokan opetuksessa sujuu pääasiassa keskiverto-oppilaan mukaan. Uusien 

asioiden opetustahti saattaa olla heikommalle oppilaalle liian nopeaa, kun taas vastaavasti hyvälle 

oppilaalle tappavan hidasta. Tämä tasaisen tahdin malli toimii sosiaaliseen yhteisöllisyyteen 

kasvatettaessa, mutta se sotii tämän päivän yhteiskunnan uusliberalistista arvomaailmaa vastaan, jossa 

ajatellaan jokaisen olevan oman elämänsä herra. Markkinavoimien edetessä kouluun vielä 

voimakkaammin, tulemme kohtaamaan paineita luoda omia kouluja erityislahjakkaille. Nämä koulut 

olisivat niitä tehtaita, joista valmistuisi huippuosaajia ylläpitämään kansallista kilpailukykyämme.   

Oppimisesta pyritään tekemään aktiivista ja päämääräsuuntautunutta, joka antaa hyviä 

valmiuksia tulevaisuuden työelämään. Tehtävät työelämässä ovat muokkautuneet enenevissä määrin 

kapea-alaista asiantuntijuutta kohti. Tehtävät ovat usein projektiluonteisia, joissa asiantuntijaryhmä 

ponnistelee jonkin ongelman parissa. Koulu osaltaan pystyy kehittämään näitä valmiuksia omia 

työtapojaan valitsemalla. Erilaiset ryhmätyömuodot, kuten esimerkiksi vastavuoroisen opettamisen- ja 

hajautetun asiantuntijuuden mallit (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2002, 156–157) soveltuvat 

erittäin hyvin kouluopetukseen jo alakoulun luokka-asteilla. Niiden käyttö muiden ryhmätukea 

vaativien opetusmenetelmien käytön yhteydessä tulee palvelemaan monia oppilaita tulevaisuuden 

työelämän haasteissa. 

Oppimisympäristön tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja 
uteliaisuutta sekä edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja 
luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia... ... Sen tulee edistää 
vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. 
(Opetushallitus 2004, 18.) 
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Oppimisympäristö koulussa tulee luoda oppilaalle virikkeelliseksi, jotta se ohjaa häntä aktiiviseksi 

oppijaksi. Nykyiseen yhteiskuntaan kasvavan oppilaan tulee olla aktiivinen ja sosiaalisesti taitava. 

Kyky verkostoitua ja olla osallistuvana jäsenenä tapahtumissa antaa edellytykset menestymiseen. 

Koulun tehtävänä on luoda ympäristö, jossa jokainen oppilas uskaltaa osallistua ja tuntee 

kuuluvansa osaksi ryhmää. On luonnollista, että luokkahuoneeseen mahtuu monia erilaisia 

luonteita. Toiset oppilaat ovat avoimempia, toiset puolestaan sulkeutuneempia. Opettajan tehtävänä 

on luoda ilmapiiri, joka rohkaisee kaikkia yksilöitä toimimaan ja vaikuttamaan omilla 

vahvuuksillaan.    

Perusopetuksen käyneen oppilaan perimmäisen taidon tulisi olla oppiminen. Toisin sanoen 

hänen pitäisi olla oppinut oppimaan ja kyetä oppimaan parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa 

elämänvaiheissaan ja kaikissa kehittymisen mahdollistamissa olosuhteissa. (Järvinen & Poikela 

2004, 13.) 

Koulun toimintakulttuuriin kuuluvien työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, 
ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja 
sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan 
taitojen kehittymistä. (Opetushallitus 2004, 19.) 

Koulu on ottanut työtapoihinsa vahvasti tieto- ja viestintätekniikan sovellusten käytön. Niiden 

hallinta on ehdoton edellytys tämän päivän yhteiskuntaan kasvettaessa. Suurimpana ongelmana 

tähän asti on ollut näiden teknisten laitteiden ja uusien työmenetelmien asianmukainen käyttö. 

Tietokoneiden kanssa on mukava puuhastella, mutta jos niitä käytetään koulussa, tulee sen olla 

tarkoituksenmukaista. Oppilaat voivat pelata ja leikkiä tietokoneella kotonakin. Kouluilla on 

käytössään lukuisia kielten ja matemaattisten aineiden opiskelua helpottavia ja monipuolistavia 

teknologisia opetusohjelmia. Niiden käyttö on mielestäni hyvin perusteltua. Ne antavat oppilaille 

kokonaan uuden toimintaympäristön. Tulee myös muistaa fakta, että suurella osalla tämän päivän 

koululaisista tietokone tulee olemaan tärkein apuväline tulevaisuuden työelämässä. 

Nykyisin uusia teknisiä laitteita ilmestyy kuin sieniä sateella, mutta niiden tarpeellisuus 

perustellaan pääasiallisesti viihteen tai elämisen helpottamisen kannalta. Aiemmin uusi laite 

perustui tarkkaan määriteltyyn tarpeeseen. Samaa tulisi ajatella myös koulussa. Ei ole 

tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön teknologista sovellusta, mikäli sen käyttöä ei pysty 

perustelemaan järkevästi. Kaupallisia tietokoneohjelmia ja monenlaisia muita teknologisia 

virikkeitä kyllä markkinoidaan kouluille jatkuvasti.  

Vastakohtaiseksi ongelmaksi kentällä on kuitenkin paljon opettajia, jotka ovat hyvinkin 

kielteisiä uusien teknisten laitteiden tai uusien sovellusten käyttämisessä opetuksessa. He välttelevät 
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niiden käyttöä viimeiseen asti. On totta, että uusien tekniikoiden ja työmuotojen opetteleminen on 

työlästä ja raskasta, mutta mikä on se kuva, jonka tällainen opettaja oppilailleen antaa?  

Suorannan (2003, 45) mukaan hyvä esimerkki uusliberalististen tuulien vaikutuksista ovat 

opetussuunnitelman uudet painotukset, jossa kehitetään yrittäjämäistä koulua. Teknologia ja 

yrittäjyys ovat muiden, kuten ihmisenä kasvattamisen, kulttuuri-identiteetin ja kansainvälisyyden, 

viestinnän ja mediataidon, osallistuvan kansalaisuuden, ympäristövastuun, hyvinvoinnin ja kestävän 

tulevaisuuden, turvallisuuden ja liikenteen ohella opetussuunnitelman perusteiden uusia 

painoalueita. 

5.5 Opettajan rooli muuttuvassa koulumaailmassa 

Koulun opetustyö on muuttumassa entistä vaativammaksi yhteiskunnallisen rakennemuutoksen 

johdosta. Suuria haasteita aiheuttavat esimerkiksi jatkuva yhteiskunnallisen erilaisuuden ja 

eriarvoisuuden lisääntyminen. Tähän ovat vaikuttaneet monet syyt, kuten perherakenteiden 

muutosprosessit, työelämän muutokset, epävarmuustekijät, sosiaaliturvan heikentyminen ja 

toimintaympäristön kansainvälistyminen. Oppilaat tuovat kotiensa paineita väistämättä mukanaan 

kouluun, jossa ne näkyvät muun muassa lisääntyvänä rauhattomuutena, puutteellisena 

keskittymiskykynä, väsymyksenä ja kiusaamisena. Nämä kaikki muuttavat opettajan työn luonnetta 

yhä enemmän sosiaalityön suuntaan. (Kaikkonen & Kohonen 1998, 130.) 

Stephen Ball kritisoi uuden yhteiskuntamallin vaikutuksia koulun ja opettajien 

arvomaailmaan ja kulttuuriin. Markkinamuotoisuus ja suorituskeskeisyys yhdistettynä 

managerialistiseen johtamistapaan ovat syvällisesti muuttamassa opettajan työtä. Tämän 

erinomaisuuden tavoitteluun rakentuvan koulutuspolitiikan vaikutukset näkyvät Ballin mukaan 

myös opettajien työkulttuurin muutoksena. Työhön liittyvä stressi ja emotionaaliset paineet ovat 

kasvaneet. Työn tahti ja intensiivisyys ovat lisääntyneet. Opettajien sosiaaliset suhteet ovat 

muuttuneet ja seurallisuus on rappeutunut opettajien ja laitosten kovenevan kilpailun myötä. 

Opettajien paperitöiden määrä on kasvanut, koska järjestelmän ylläpito ja raporttien laatiminen 

vaativat yhä enemmän työtä. Työn ja tuloksien kontrolli on jatkuvasti lisääntynyt. Tämä on johtanut 

siihen, että kuilu opettajien ja päätöksentekijöiden välillä, mukaan lukien rehtorit, on kasvanut. 

Opettajat ovat huolissaan opetussuunnitelmien kattavuudesta, luokkien hallinnasta, oppilaiden 

tarpeista ja tulosten kirjaamisesta, kun päätöksentekijöitä puolestaan kiinnostaa enemmän budjetin 

tasapaino, rekrytointi, PR-toiminta ja johtamiskäsitteet. (Simola, 2002, 220.)  

Uusliberalistinen tehokkuusajattelu näkyy siinä, että opettajia vaaditaan jatkuvasti arvioimaan 

omaa ja koulunsa toimintaa monella tasolla. Siitä on tullut koulun kehittämisen ohella uusi 
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hallinnan väline. Tätä vaaditaan jo jopa vastuullisuuden nimissä. Veronmaksajilla on oikeus tietää 

mihin koulutukseen suunnatut varat menevät ja kuinka tuloksellista koulujen toiminta on. 

Vanhemmilla nähdään puolestaan olevan oikeus tietää, miten heidän lapsiaan opetetaan ja miten 

kyvykkäitä opettajia viroissa on. (Autio ym. 2004, 143.) Tämä on suuri muutos perinteiseen 

tilanteeseen, jossa opettajalla on ollut suuri autonomia tehdä työtään parhaaksi katsomallaan tavalla 

ulkopuolisten tahojen siihen puuttumatta. Pinar (2004, 29) kokee tämän tilanteen, jossa opettajan 

työlle on ennalta asetetut oppimisstandardit ja tehokkuuslaskelmat heikentävän opettajan aseman 

automaatiksi.     

Hargreaves (1994, 118) näkee, että viimeaikaisen kehityksen mukana opettajan työtahti on 

muuttunut liian intensiiviseksi. Opettajan oletetaan kykenevän hoitamaan aina vaan enemmän 

tehtäviä, yhä nopeammalla aikataululla. Tämä heijastuu puolestaan usein työn tekemisen laatuun 

esimerkiksi siten, että opettajalla ei ole nykyisin riittävästi aikaa puuttua oppilaiden tekemisiin 

yksilötasolla. Samoin opetuksen suunnittelutyön ja monipuolisten oppituntien kehittelyn oletetaan 

sujuvan mainiosti kaiken muun kiireen keskellä. 

Smithin (2003, 150) mukaan opettajan rooli on tänä päivänä muuttunut helpottajaksi 

(facilitator). Tämä tarkoittaa, että opettajan ei odoteta ottavan varsinaisesti kantaa mihinkään ja 

omaavan mistään asiasta vahvoja mielipiteitä, vaan hänen tulee lähinnä opastaa oppilaita etsimään 

oikeaa tietoa oppiainesviidakosta ja pitää kuria luokkahuoneessa. Sen vuoksi Smith korostaa, että 

opettajien tulisi johdonmukaisesti muuttaa roolinsa tiedon siirtäjästä tiedon tulkitsijaksi 

(interpreter). Tällä tavoin opettaja pystyy parhaiten kasvattamaan ja kehittämään oppilaitaan 

toimimaan monikulttuurisessa sekä eriarvoisessa maailmassa yhdessä muiden ihmisten kanssa ja 

lisäämään heidän ymmärrystään monipuolisesti.  

Smith on oikeilla jäljillä, sillä tänä päivänä oppilailla jo pienestä pitäen on käytössään rajaton 

määrä tietoa ja informaatiota. Oikean ja luotettavan tiedon löytäminen on sen sijaan joskus 

hankalaa. Sen löytämisessä ja käsittelemisessä on aikuisen, eli opettajan autettava. Lyotardin (1985, 

12–13) mukaan tiedon luonne ja merkitys yhteiskunnassa on muuttunut viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Tieto on ulkoistunut henkilöistä tietoverkkoihin. Se on kaupallistunut ja 

sitä myydään kuin tavaroita. Tieto ja tietäminen eivät enää ole päämääriä sinänsä, vaan niitä 

käytetään, jotta ne tuottaisivat uutta arvoa uudessa muodossa ja mahdollisessa eri kontekstissa.   

Suorannan (2003, 124–125, 128) mukaan opettaja on työssään moraalinen toimija, tahtoipa 

hän sitä tai ei. Hän edustaa oppilailleen eettistä toimijaa, jonka edustamat arvot ja näkemykset ovat 

yleispiirteissään samoja kuin yhteiskunnassa yleensä hyväksytyt arvot ja toiminnan ideaalit. 

Opettajat siirtävät oppilailleen perusarvoja ja moraaliperiaatteita, joita heihin itseensä on istutettu. 

Hänen mielestään koulussa tulisi tarttua myös vaikeisiin aiheisiin. Opettajan rooliin kuuluu uskaltaa 
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puhua niistä asioista, joista julkisuudessa tai kodeissa ei asiallisesti puhuta. Se olisi yksi tapa 

vahvistaa koulun yhteiskunnallista merkitystä. 

Koulu kokonaisuudessaan on sosiaalinen ja moraalinen yhteisö. Koulu on täynnä suurempia 

ja pienempiä moraalisia kysymyksiä ja dilemmoja, jotka vaativat enemmän tai vähemmän 

jatkuvaluonteisia neuvotteluja ja tilanteenmäärittelyjä. Moraaliyhteisöllisiä pulmia lisää se tosiasia, 

että koulu koostuu taustoiltaan ja ajatus- ja toimintatavoiltaan hyvin erilaisista ihmisistä. (emt. 125, 

127.) 

Perinteinen luokkahuonetoiminta on myös kokenut muutoksia. Entinen malli, jossa opettaja 

oli ehdoton auktoriteetti, kertoi asioita, määräsi vastausvuoroja ja antoi tehtävät kotiin, on 

pikkuhiljaa siirtymässä takavasemmalle. Suuria ongelmia on muodostanut luokkahuoneen ja 

oppimistapahtuman järjestyksen ja kurin ylläpito. Opettaja ei ole enää muodollinen auktoriteetti 

armeijan upseerin tapaan, vaan kunnioitus tulee ansaita joka tunti uudelleen. Opettajakeskeinen 

malli tänä päivänä ärsyttää oppilaita, koska muuallakaan yhteiskunnassa aikuinen ei ole ehdoton 

auktoriteetti, ei edes kotona. Ratkaisuna voisi olla Suorannan (2003, 59) mukaan siirtymien 

sosiaaliseen innostamiseen, jonka tavoitteena on elähdyttää ihmisten herkistymisen ja 

itsetoteutuksen prosessia ja opettaa ihmiset huomaamaan, miten heidän toimintansa omassa 

arjessaan ja lähiyhteisössään liittyy laajempaan yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Sosiaalisen innostamisen avulla opettajan on mahdollista luoda sellaisia osallistumisen prosesseja, 

joissa ihmiset kasvavat aktiivisiksi toimijoiksi omissa yhteisöissään. 

Smith (2003, 104) näkee, että opettajan tulisi kyetä luomaan luokkahuoneeseen myönteinen 

ilmapiiri, jossa jokainen oppilas tuntee itsensä hyväksytyksi ja tervetulleeksi. Sen tulisi olla paikka, 

jossa voidaan opettajan ja oppilaiden välillä jakaa iloja sekä suruja, ja jossa jokaisella on turvallista 

olla kenenkään katsomatta alkuperään, ulkonäköön tai sosiaaliseen asemaan. Ideaalissa 

luokkahuoneessa jokaisella oppilaalla on olo, että juuri hän voi vaikuttaa yhteiseen tulevaisuuteen, 

vaikka sen lopullista muotoa kukaan ei vielä tässä vaiheessa tiedä. 

Koulun käytänteisiin tulisi tuoda enemmän vaikutteita oppilaiden omasta elämismaailmasta, 

jossa median välittämillä tapahtumilla ja arvoilla on suuri merkitys. Ovatko opettajat tähän 

halukkaita tai edes kykeneviä? Tällaisilla vaikutteilla tarkoitan esimerkiksi oppiaineksen 

muokkaamista paremmin nuorten elämää sekä sen tapahtumia ja kysymyksiä koskevaksi.   

Opettajan työhön ja koulun arkeen on myös iskostettu elinikäisen oppimisen ideologiaa. Sen 

perusteella on pyritty legitimoimaan koulun jatkuva kehittämisen kehä. Jatkuva uudistaminen on 

johtanut opettajien kohdalla työssä uupumiseen samalla, kun uudistukset ovat pääasiassa jääneet 

puolitiehen. Tilannetta voidaan selittää muun muassa opettajien liiallisella työmäärällä, heidän 
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syrjäyttämisellään koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, uudistusten heikolla suunnittelulla, 

ammattikuvan laajentumisella ja ammatin autonomian murenemisella. (Autio ym. 2004, 138.) 

Opettajan ammatin kuormitusta on lisännyt myös arviointikulttuurin muutos. Opettajat 

keräävät palautteita niin toisiltaan, oppilailta kuin vanhemmiltakin. Heidän edellytetään arvioivan 

omaa työtään, opetussuunnitelman toteutumista, koulun toimintaa, vanhempien tyytyväisyyttä sekä 

toiveita jatkuvasti ja laajalla rintamalla. Tiedon työstäminen toimenpiteisiin asti ei ole 

yksinkertaista. Virallisten tasojen uudistusten lisäämän työmäärän lisäksi oppilaat tarvitsevat entistä 

enemmän yksilöllistä opetusta sekä yksilöllisempää kohtaamista ja huolenpitoa. (emt. 139.) 

Opettajan rooli on lisäksi muuttunut merkittävästi lisääntyneen kasvatusvastuun myötä. 

Vanhemmuus on kokenut muutoksen ja yhteisöllisyys on katoamassa. Perheissä valta on annettu 

lapsille, jotka eivät ole siihen millään tavoin valmiita. Näin syntyy noidankehä, jossa lapset 

osoittavat aikuisuuden halveksuntaa niin kotona kuin koulussa. (emt. 141.) 

Oppilaat hakevat koulussa rajojaan, jotka heijastelevat käytöshäiriöinä luokkahuoneissa. 

Opettajalta vaaditaan paljon, jotta hän saa pidettyä itsellään aikuisen vallan. Joskus luokka näyttää 

enemmän kapinallisjoukolta, jossa johtajat valitaan huutoäänestyksellä. Ei ole ihme, että opettajat 

kokevat työuupumusta. Opettajan ammatin perimmäinen tarkoitus on kuitenkin mielestäni opettaa 

lapsia ja nuoria. Hänen tulisi voida luottaa siihen, että kaikilla kouluikäisillä lapsilla olisi ainakin 

tärkeimmät päivittäiset toisten ihmisten kanssa elämiseen tarvittavat käyttäytymisrutiinit hallussa. 

Moni ammattiin ryhtyvä luulee ammatin nimen mukaan ryhtyvänsä opettajaksi, eikä työn kuvaa 

valitettavan usein paremmin selittäväksi kasvattajaksi. Toki näen kuitenkin, että kasvatusvastuu 

kuuluu olennaisena osana opettajan ammattiin, varsinkin pienempien lasten kanssa toimittaessa.  

5.6 Rehtorin rooli 2000-luvun koulussa 

Koulun muuttumisen mukana myös rehtorin rooli on kohdannut muutospaineita. Kouluyhteisön 

piirissä näyttää vallitsevan laaja ymmärrys siitä, että perinteisen rehtorin (head teacher) tilalle 

koulut tarvitsevat koulun johtajia (manager). Kysymyksiä kuitenkin herättää, millaisia taitoja ja 

valmiuksia hän tarvitsisi? Rehtorin virka on usein pitkän linjan tulosta. Henkilö on opiskellut 

opettajaksi ja edennyt tehtävään pitkän opettajauran kautta. Koululaitoksella on yhteiskunnassa 

ollut pitkään oma vakiintunut asemansa instituutiona ja oma vakiintunut hallintojärjestelmä. 

Yhteiskunta kuitenkin muuttuu jatkuvasti ja muutostahti tuntuu yhä kiihtyvän. Näin myös koulun 

toimintaympäristö on erilainen kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten. Sen vuoksi koulun on 

muututtava vastaamaan nykyajan tarpeita ja kyettävä jatkuvasti kehittämään työmetodejaan. Koulun 

johtajalta edellytetään tähän valmiuksia. (Ojanen & Keski-Luopa 1998, 144–145.)  
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 Koulun perustehtävänä pysyy edelleen kansalaisten valmistaminen ja valmentaminen 

tulevaisuuden yhteiskuntaan. Rehtorin vastuulla on käynnistää ja pitää keskustelua yllä arkityössä, 

että tämä perustehtävä ja perusfilosofia pysyvät kirkkaana. Samalla kuitenkin rehtorin tulee visioida 

koulun tulevaisuutta yhdessä opettajakunnan kanssa ja saada heidät sitoutumaan niiden 

toteuttamiseen. Tulevaisuuden rehtori ei siis tarvitse välttämättä spesiaaliosaamista, joka saattaa 

pahimmillaan urauttaa tavan ajatella, vaan ennen kaikkea kykyä aistia tulevaisuuden muutoksia, 

käyttää hyväkseen olemassa olevaa osaamista, delegoida tehtäviä osaamisen eri alueilla ja 

motivoida ihmisiä yhteistyöhön. (emt. 146–147.)  

 Ei ole poissuljettua, että tulevaisuuden rehtori voisi tulla kasvatustieteen ulkopuolelta, kunhan 

hän vain perehtyisi ensin alaan millä toimii. Rehtori tarvitsee työssään liiketoiminnan kaltaista 

johtamista (management) ja myös kiinnostusta ihmisiä sekä heidän toimintaansa kohtaan 

(leadership). Hyvän johtajan ei tarvitse olla kaikkien alojen asiantuntija, kunhan hän saa ihmiset 

haluamaan yhteistyötä ja pystyy kehittämään tiimityöskentelyä. Olennaista on myös johtajuuden 

jatkuvuus ja ennakoimattomien muutosten vähäisyys. (emt. 149–150.)  
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6. CASE: OPETTAJAN TYÖN VAATIVUUDEN 
ARVIOINTIIN LIITTYVÄT 
PALKKAUSJÄRJESTELMÄT 

Poimin valitsemani tapaustutkimusaiheen nykyisestä uusliberalististen ajatusten hallitsemasta 

markkinayhteiskunnasta, jossa kärjistäen sanottuna ainoa mikä merkitsee, on taloudellinen tulos. 

Tämän seurauksena myös opettajan ammatti, joka on historian valossa nähty erityisen arvokkaana 

kasvatusvastuun ja koulun yhteiskunnallisen erityisaseman perusteella, joutuu markkinavoimien 

jatkuvasti arvioivan suurennuslasin alle. Nykyisin tilanne on se, että koulu joutuu kilpailemaan 

ammattitaitoisista opettajistaan työmarkkinoilla. Kukaan ei ryhdy opettajaksi vain opettamisen 

ilosta. Pelkkä toimiminen kutsumusammatissa ei elätä ja maksa laskuja.  

Silti kyseenalaistaisin valitun tien. Koulua ja opettajan asemaa yhteiskunnassa ei tulisi liittää 

samaan tehokkuuskilpailutukseen muiden ammattiryhmien mukana. Suomessa vuoden 2007 aikana 

käyttöönotettu opettajien työn vaativuuden arviointijärjestelmä on vain hyvin pieni askel, mutta silti 

selvä sellainen kohti tulevaisuudessa eriarvoisuutta lisäävää koulutuspolitiikka. Se kertoo osaltaan 

nykyisestä trendistä, jossa julkisen sektorin uudelleenohjaus on tuonut mukanaan uusia vaikutteita. 

Neo-liberalistinen koulutuspolitiikka pitää koulua talouden kentälle kuuluvana markkinatavarana; 

se on investointi ja kilpailutekijä (Rinne ym. 2004, 108). 

Esittelen seuraavaksi Suomessa käytössä olevan opettajien työn vaativuuden 

arviointijärjestelmän ja syitä, jotka ovat johtaneet sen käyttöönottoon. Samalla avaan myös koko job 

evaluation-käsitettä ja esittelen, miten vastaavaa menetelmää on käytetty maailmanmarkkinoiden 

ideologian johtavassa edelläkävijävaltiossa Yhdysvalloissa.  

6.1 Taustaa opettajien työn vaativuuden arvioinnille 

1.3.2007 OVTES:ssa (Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) velvoitettiin kuntia 

toteuttamaan työn vaativuuden arviointi opetushenkilöstölle palkan lisäosan ja sen jakautumisen 

määrittämiseksi opettajien kesken (OVTES osio A, 6§ 3 momentti). Tämä lisäosa on aluksi 

suuruudeltaan vähintään 0,30 prosenttia kunnan opettajien kokonaispalkkasummasta, mutta tullee 
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odotettavasti kasvamaan suuremmaksi tulevaisuudessa. Se, kenelle opettajakunnasta tämä palkan 

lisäosa kuuluu, on virittänyt kentällä vilkasta keskustelua.   

Kysymyksiä on myös herättänyt vaihtelevat arviointikäytännöt kuntien välillä. Kunnallinen 

Työmarkkinajärjestö KT ja Opettajien Ammattijärjestö OAJ eivät ole toistaiseksi päässeet 

yhteisymmärrykseen valtakunnallisista ohjeista työn vaativuuden arviointia koskien. Tästä johtuen 

asiaa on viety kunnissa eteenpäin paikallisella tasolla. Arvioinnin toteuttamiseksi OVTES:ssa 

annetaan siihen suuntaa antavat soveltamisohjeet (OVTES osio A, 6§ 3 momentti, soveltamisohje). 

Tehtävän vaativuuden mukaisen palkanosan kriteerien määrittäminen on kuitenkin epäselvää. 

Lähtökohtana on, että lisäosa maksetaan tehtävän, ei tehtävää tekevän henkilön, mukaan. Kuntien 

tuli määrittää nämä paikalliset kriteerit valmiiksi vuoden 2007 loppuun mennessä 

Paineet palkan nostamiselle nousevat kentältä. Opettajien palkkakuoppa on ollut esillä jo 

jonkin aikaa. OAJ:n toimeksiannosta suoritetun Tilastokeskuksen vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen 

mukaan pätevät, ammattiin koulutetut opettajat siirtyvät toisen toimialueen työtehtäviin kiihtyvässä 

määrin. 1-3 vuoden työssäolon jälkeen koko maan alueella 22 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 

peräti 31 prosenttia opettajista siirtyy toisiin työtehtäviin. Pätevistä luokanopettajista koulutyön oli 

jättänyt noin 6 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 13 prosenttia. Päällimmäisenä syynä on 

tyytymättömyys korkeaan koulutukseen ja työn vastuullisuuteen nähden vaatimattomaan 

palkkatasoon. (Nissilä 2007, 9.)  

Alalta poisvaluvan koulutetun työvoiman seuraamukset näkyvät näin ollen jokaisen koulun 

arjessa. Opettaja-lehden (2007, 8) uutisartikkelin mukaan perusopetuksessa epäpäteviä opettajia on 

noin 14 prosenttia. Erityisopetuksessa tilanne on vieläkin huonompi. Vailla muodollista pätevyyttä 

on yli 30 prosenttia opettajista. Pelätään, että eläkkeelle siirtyvien opettajien tilalle ei saada 

nuorempia päteviä opettajia ja tilanne tulee pahenemaan entisestään. Suurena ongelmana koetaan 

myös joidenkin kuntien linjaukset opettajien palkkaamisesta vain koulun työajoiksi. Näin monilta 

määräaikaisilta opettajilta jää kesäloma-ajan palkka saamatta.  

 Kovin valoisaa kuvaa tilanteesta ei todellakaan anna syyskuussa 2007 Opettaja-lehden 

teettämä kysely, jonka mukaan kaksi kolmesta opettajasta sanoo olevansa lähtökuopissa 

ammatistaan, jos vain sopiva vaihtoehto löytyy. Joka viides sanoo miettineensä asiaa jopa usein. 

Ammatin vaihtamista suunnitellaan palkan ja ammatin raskauden vuoksi. Voimakkaimmin toisiin 

tehtäviin siirtyminen houkuttelee 40 ikävuoden jälkeen. (Laaksola 2007, 11.) 

Työn vaativuuden arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän uskotaan parantavan 

kilpailukykyä yksityisten sektorin palkkoja vastaan. Tikkasen ja Ängeslevän (2007, 8–13) artikkelin 

mukaan paikalliset liukumat mahdollistaisivat tuntuvammat palkankorotukset vaativia tehtäviä 
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tekeville opettajille. Tämä saattaisi lisätä etenkin nuorten opettajien kiinnostusta pysyä alalla, kun 

heti työuran aluksi olisi mahdollista saada parempaa palkkaa. 

 Ilmiö ei ole täysin uusi. Opettajien työn vaativuuden arviointi on ollut esillä ennenkin. Jo 

vuonna 1995 perustettiin työryhmä uudistamaan opettajien ja muun kunta-alan palkkarakennetta. 

Tällöin valittiin pääluokitustekijöiksi osaamista kuvaavat toimen perusluonne ja ratkaisujen 

merkittävyys, sekä vuorovaikutuksen vaativuus ja ihmissuhdetaitovaatimukset. Lisätekijöitä olivat 

tehtävien monipuolisuus, välinetaidot, ilmaisukyky, kielitaito, kuormittavuus, työolot ja koulutus. 

Tavoitteena oli, että vaativuustekijöiden avulla saadaan esiin kaikki työn vaativuuden osa-alueet, 

eikä harmaita aukkoja jää. (Åstrand 1995, 10–12.) Silloin kuitenkin päädyttiin tuloksen, ettei 

vaativuustekijöillä saada aikaan järkevältä tuntuvaa erottelua opetusalan eri tehtävien kesken, eikä 

siitä näin ollen olisi tulevaisuuden palkkausperusteeksi. 

6.2 Työn vaativuuden arviointi 

Työn vaativuuden arviointiin perustuvia palkkausjärjestelmiä otetaan käyttöön ja kehitetään kaikilla 

toimialoilla teollisuudesta ja yksityisistä palvelualoista lähtien valtio- ja kuntasektoriin asti (Lahti, 

Tarumo & Vartiainen 2004, 29). Työn vaativuuden arviointiin perustuvat palkkausjärjestelmät ovat 

lähtöisin Yhdysvalloista. Alun perin termistä job evaluation käytettiin Suomessa termiä työn 

luokitus. Nykyisin käytössä oleva työn vaativuuden arviointi vastaa kuitenkin paremmin 

alkuperäistä termiä. (emt. 31–32.) Työn vaativuuden arviointi siis ymmärretään metodina, jonka 

avulla määritellään työn relatiivinen arvo työnantajalle. 

Euroopan yhteisön tuomioistuimet ovat joutuneet ajan mittaan ratkomaan useita 

erimielisyystilanteita koskien työn vaativuuden arviointijärjestelmää. Tuomioistuin on lähtenyt siitä, 

että jos työn vaativuuden arviointijärjestelmää käytetään, tulee sen perustua etukäteen 

määriteltyihin ja samaa kaavaa noudattaviin kirjallisiin arviointiperusteisiin. Järjestelmä on 

analyyttinen ja perustuu molemmille sukupuolille tasapuolisesti soveltuviin vaativuustekijöihin. Se 

johtaa samassa tai samanarvoisessa työssä sukupuolesta riippumatta samaan palkkaan ja on siten 

avoin, että työntekijä voi itse päätellä, miksi työ on arvioitu tietyllä tavalla ja mistä 

kokonaisvaativuus on peräisin. (TASE 1997, 16.)   

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työnarviointityöryhmän loppuraportin vuodelta 1994 mukaan 

työn vaativuuden arviointijärjestelmä tulee tehdä yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden 

edustajien kanssa, ja se hyväksytään yhteisesti. Se otetaan käyttöön vasta, kun sen toimivuus ja 

hyväksyttävyys on yhteisesti todettu. Järjestelmän vaativuustekijöiden tulee olla työn kannalta 

oleellisia ja kattaa työn sisältö sekä ottaa huomioon alan töiden erityispiirteet. Vaativuustekijöitä 
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tulisi myös olla lukumääräisesti mahdollisimman vähän ja ne olisivat selkeästi toisistaan 

eroteltavissa. Järjestelmän tulee olla tasapuolinen, joten järjestelmä ei syrji saman alan eri 

työntekijäryhmiä eikä yksittäisiä työntekijöitä, vaan on mahdollisimman objektiivinen myös eri 

sukupuolien osalta. Sen tulee lisäksi olla riittävän yksinkertainen ja ymmärrettävä, jotta 

asianomaiset ymmärtävät millä perusteella työn vaativuus ja siihen kuuluva palkanosa määräytyy. 

(TASE 1997, 20–21.) 

Vaativuustekijöiden tarkka määrittäminen on tärkeää. Vuorinen ym. (1993, 49) listaavat työn 

vaativuustekijät YK:n kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labour Organization) 

luokittelun pohjalta neljään päätekijään, joita ovat ammattitaito, kuormitus, vastuu ja työolot. 

Ammattitaito on hankittu kokemuksella, harjoittelulla, koulutuksella tai luontaisilla kyvyillä. Se voi 

olla älyllistä tai fyysistä. Työn kuormitukseen sisältyy työn henkinen, fyysinen ja aistien rasitus. 

Vastuu puolestaan rakentuu siitä, kuinka paljon työnantaja luottaa työntekijään tehtävien tärkeyden 

mukaan. Työntekijällä voi olla esimerkiksi vastuu koneista, rahasta ja muista resursseista sekä 

toisten työntekijöiden työstä. Tässä on katsottava velvollisuuksien luonnetta, ulottuvuutta ja 

monimutkaisuutta. Työoloihin kuuluvat muun muassa työn meluisuus, kuumuus, kylmyys, 

eristyneisyys, fyysinen vaara, terveysriski ja henkinen rasitus. 

6.3 Työn vaativuuden arvioinnin toteutus opettajan ammatissa 

Opetushenkilöstön virallisessa työehtosopimuksessa annetaan soveltamisohjeet työn vaativuuden 

arviointiin (OVTES osio A, 6§ 3 momentti, soveltamisohje). Keskeisinä perusteina niissä ovat työn 

edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot, harkinta), työn edellyttämät yhteistyötaidot (vuorovaikutus, 

ihmissuhdevaatimukset), työn vaikutukset ja vastuu (laajuus, pysyvyys, johtaminen ja vaikutukset 

toimintaedellytyksiin), työolosuhteet sekä työn edellyttämä mahdollinen perustasoa laajempi 

koulutus, lisätehtävät sekä lisävastuut ja esimiesvastuu. Näiden kriteerien perusteella kunnat laativat 

tarkemmat arviointikriteerit.  

Helppoa ei toimivan järjestelmän luominen tule olemaan. Opettajan tulee ammatissaan olla 

koko työpäivän ajan vastuussa oppilaidensa turvallisuudesta ja pitkällä tähtäimellä myös heidän 

oppimisestaan. Opettajan työn vaativuutta ei voida myöskään arvioida luotettavasti heti näkyvien 

saavutusten perusteella. Arvioinnin tulee muutenkin ammatin erityislaatuisuuden vuoksi olla hyvin 

varovaista ja huolellisesti suunniteltua. Ammatinluonteesta kertoo hyvin Opettajien 

ammattijärjestön OAJ:n kuvaus opettajan ammattietiikasta:  

Opettajan ammatin erityislaatuun kuuluu, että työn tulokset näkyvät usein vasta 
tulevaisuudessa. Hyvät oppimiskokemukset edistävät elinikäistä oppimista. 
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Opettajalla on aina merkittävä rooli myönteisten oppimiskokemusten 
syntymisessä ja oppijan terveen itsetunnon vahvistamisessa. Opettajan työ on 
kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksien hyödyntämistä yksilön 
parhaaksi. Toisaalta opettajan tulisi täyttää yhteiskunnan odotukset siitä, mihin 
suuntaan oppijoita halutaan ohjata. Yhteiskunnassa tapahtuva muutos on 
kuitenkin johtanut siihen, että monet opettajat joutuvat työssään huolehtimaan 
asioista, joista he eivät yksin voi olla vastuussa. (OAJ 2006.)  

TVA:n eduiksi ennakkokaavailuissa voidaan arvioida, että se mahdollisesti parantaa opettajien 

hyviä työtuloksia, koska opettaja saa vaativammasta tehtävänkuvastaan hänelle kuuluvan 

taloudellisen palkkion. Arvioidaan myös, että TVA:n avulla turvataan pätevän koulutetun 

henkilöstön pysyvyyttä opettajan ammatissa. Nykyisellään opettajat kokevat, että ammatin palkka ei 

vastaa siihen kohdistuvaa työn ja vastuun määrää. Lisäksi uskotaan, että selkeän tehtävänkuvan 

mukaisen palkan avulla pysytään paremmin muiden alojen ansiokehityksen mukana. Julkiselle 

sektorille ennustetaan tulevaisuudessa työvoimapulaa ja palkkojen korottaminen on ainoa keino 

kilpailla yksityisen sektorin kanssa. 

TVA-järjestelmän suurimpana epäkohtana voidaan puolestaan pitää epäselvyyksiä sen 

määrittelemisessä. Millä perusteella koulussa jokin tehtävä on vaativampi kuin toinen? Voidaan 

myös kysyä, sopiiko työn vaativuuden arviointi yleensä mitenkään opettajan ammattiin? Opettajan 

ammatti nähdään historian valossa kutsumusammattina ja kaikkea ei voi, eikä tulisikaan mitata 

rahassa. Opettajan työn tulokset nähdään vasta vuosien kuluttua. Tuleeko oppilaasta lääkäri vai 

linnakundi ja mikä oli tässä prosessissa opettajan osa? 

6.4 Suuntauksia Yhdysvalloista  

Arviointikäytäntöön on haettu mallia Yhdysvalloista, missä markkinavoimat ovat jo tunkeutuneet 

kouluihin ryminällä. Siellä on melko laajasti pohdittu ratkaisuja oikeudenmukaisen ja tasapuolisen 

opettajan työn vaativuuden arvioinnin suorittamiseksi. Vaikka esimerkit ovat paljon kauempaa kuin 

meiltä Suomesta, on niissä silti paljon pohtimisen aihetta. Tiedämme, että koulutuspolitiikka 

Yhdysvalloissa kulkee aivan eri raiteilla kuin meillä Suomessa, mutta olen varma, että sen 

suuntaukset saavuttavat myös meidät tulevaisuudessa. Haluan kuitenkin nostaa näitä esimerkkejä 

pinnalle jo nyt, jotta voin herätellä ajatuksia markkinoiden ohjaaman yhteiskunnan ei-toivotuista 

virtauksista.  

Yhdysvalloissa on viime aikoina tutkittu paljon opettajien työtä ja sen palkkausta. Ongelmien 

taustalla on, samoin kuin Suomessa, vastavalmistuneiden opettajien siirtyminen muihin tehtäviin 

paremman ja helpomman rahan perässä. Exstromin (2006) artikkelin mukaan esimerkiksi Denverin 

kaupungin alueella yksi kolmesta opettajasta siirtyy muihin tehtäviin kahden ensimmäisen 
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työvuotensa aikana ja viiden ensimmäisen vuoden aikana jopa puolet. Osaratkaisuksi siellä on 

keksitty, että opettajat saavat vuotuisen kertaluonteisen korvauksen, mikäli osavaltion asettamat 

koepistevaatimukset ylittyvät vuoden aikana. Tämä kuulostaa oudolta. Luulisi arvosanojen kokevan 

inflaatiota, kun opettajat valmistavat oppilaitaan tasokoetta varten. Eikö hyvätasoisen luokan 

opettaja saisi joka vuosi lisärahan, kun taas heikomman luokan ehkä jopa kovemmin töitä tekevä 

opettaja jäisi nuolemaan näppejään? 

Saman artikkelin mukaan joissain osavaltioissa, kuten muun muassa Floridassa, Georgiassa ja 

Tennesseessä on jo useiden vuosien ajan kerätty tietoja opettajien opetustuloksista, eli käytännössä 

oppilaiden arvosanoista. Niiden perusteella on pystytty päättelemään pidemmällä aikavälillä, kuinka 

opettaja on työssään onnistunut. Usean vuoden ajalta nousujohteiset tulokset eivät jätä 

spekulaatioille mahdollisuutta. Pitkän aikavälin prosessi myös vähentää mahdollisuutta 

arviointituloksen subjektiivisuuteen tai sattumaan. Tämä menetelmä kuulostaisi jo vähän 

paremmalta. Tosin voidaan kysyä, mikä olisi tarpeeksi pitkä aikaväli, ehkä kymmenen vuotta? 

Johan siinä moni opettaja ehtii jäädä eläkkeellekin! Tietysti tällainen hyvän opettajan leima olisi 

tavoittelemisen arvoinen esimerkiksi työpaikan vaihtoa ajatellessa. Vaikka mielestäni idea voisi olla 

huomion arvoinen, on siinäkin omat heikkoutensa. Kaikki muodollisesti pätevät opettajat koulussa 

kokevat pääasiassa toisensa vertaisinaan, eikä siellä esiinny juurikaan hierarkiasuhteita rehtoria 

lukuun ottamatta. Tällainen arviointikäytäntö saattaisi tuoda mukanaan jonkinlaista kastijakoa 

opettajien välille. 

Keskustelua on käyty Suomessa arvostelun suorittamisesta ja joissain tapauksissa koulun 

rehtori arvioi opettajakuntaansa. Menetelmä kuulostaa hurjalta. Tähän menetelmään, jos johonkin, 

luulisi niin sanotun naamakertoimen vaikuttavan. Pystyykö rehtori arvioimaan objektiivisesti 

opettajiaan? Jos opettajan ja rehtorin henkilökemiat eivät jostain syystä kohtaa, on sillä hyvin 

suurella todennäköisyydellä vaikutusta myös arviointiin. Tai vastakkaisessa tapauksessa rehtorin 

suosikkialainen saattaa saada hyvän arvioinnin, vaikkei kovin kummoinen opettaja olisikaan. 

Jacobin ja Lefgrenin (2006) suorittamassa tutkimuksessa kolmeatoista Yhdysvaltojen 

länsiosan kunnallisen peruskoulun rehtoria pyydettiin suorittamaan anonyymisti oman 

opettajakuntansa arviointi kymmenportaisella asteikolla. Rehtoreita pyydettiin arvioimaan, 

opettajien yleisen opetustehokkuuden lisäksi, muun muassa opettajien työetiikkaa ja omistautumista 

työlleen, luokanhallintaa, kykyä hoitaa suhteita oppilaiden kotien ja muiden sidosryhmien kanssa 

sekä kykyä parantaa oppimistuloksia matematiikassa ja lukemisessa oppilaiden lähtötaso 

huomioiden. 

 Vastauksista löydettiin selkeästi korreloivia kohtia, joiden pohjalta luotiin kolme osa-aluetta 

opettajan työssä. Ensimmäinen oli ns. perinteiset opetustaidot, sisältäen luokanhallinnan, opetuksen 
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organisointikyvyn ja oppimistuloksien edistäminen. Toinen ryhmä sisälsi opettajan yhteistyötaidot 

muun muassa kollegojen ja sidosryhmien kanssa. Kolmas ryhmä oli rehtorin käsitys opettajasta 

henkilönä ja roolimallina oppilaille. Tutkimuksen mukaan rehtorit painottavat arvioinneissaan 

eniten helposti nähtävissä olevia tuloksia, kuten oppimistulosten edistymistä ja luokanhallintaa. 

Näiden ollessa kunnossa, opettaja saa olla heikompi muissa osa-alueissa sen vaikuttamatta hänen 

kokonaisarvioonsa. 

 Edellisen perusteella voidaan pohtia, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Voisi ajatella, että 

hyvän oppilasaineksen kanssa toimiva ja tiukkaa kuria pitävä opettaja saa helposti hyvän arvioinnin. 

Täytyy tosin muistaa, että Yhdysvalloissa kunnallisilla kouluillakin on kovat paineet saavuttaa 

määritetyt oppimistavoitteet. Meillä Suomessa ymmärretään paremmin, että oppiminen on pidempi 

prosessi kuin vain vuotuiset tasokokeet.  

Ajatuksia opettajien arvioinnin toteuttamiseen on tuonut myös Gordonin, Kanen ja Staigerin 

(2006, 18–22) johtama Hamilton-projekti. Siinä on arviointiprosessi jaettu useisiin alaryhmiin, joita 

analysoidaan monin tavoin. Ensiksikin opettajaa arvioidaan pitkän aikavälin oppilaiden 

oppimistulosten kautta. Opettajia verrataan keskenään samoilla resursseilla ja samalla 

opetuskokemuksella toimivien kollegoiden kesken myös alueellisesti koulu-, kunta, ja 

osavaltiotasolla. Tällä pyritään takaamaan tasapuolisuus prosessissa, eikä näin ollen varakkaissa 

kouluissa monipuolisten opetusvälineiden kanssa toimivat opettajat saa etua heikommilla 

resursseilla toimiviin kollegoihinsa nähden. Malli sisältää myös tarkkaan määritetyn rehtorin 

suorittaman opettajan henkilöarvioinnin, jonka painoarvo on kuitenkin melko pieni. Mallin 

tavoitteena on ulottaa arviointiprosessi myös perinteisillä kokeilla arvioitavien aineiden 

ulkopuolelle. Näin ollen prosessiin saataisiin mukaan myös taito- ja taideaineiden opettajat. Tämä 

arviointi toteutuisi opettajien omasta työstään ja oppitunneista koostamien portfolioiden kautta.  

 Hamilton-projektin esittämissä ideoissa on monia huomionarvoisia seikkoja. Mikäli opettajia 

halutaan arvioida oppimistulosten perusteella, ovat edellä mainitut rajaukset ehdottomasti 

paikallaan. Sen sijaan taito- ja taideaineiden opettajien arviointi portfolion perusteella vaikuttaa 

oudolta. Luulisi olevan helppo koostaa jokin mallisikermä parhaista tunneista sekä projekteista ja 

saada tällä hyvän opettajan maine. Lisäksi mieleeni on muodostunut kysymys, millä resursseilla 

tällaiset useita vuosia kestävät arviointiprosessit suoritetaan? Hyvän arviointimallin tulisi olla 

riittävän yksinkertainen ja selkeästi ymmärrettävä. Yhteistä näille kaikille Yhdysvalloissa 

kehitetyille malleille on se, että niissä tunnutaan arvioivan selkeästi yksittäistä opettajaa henkilönä. 

Meillä Suomessa on kuitenkin tavoitteena, että arvioinnissa kohteena olisi työtehtävä, eikä sitä 

tekevä henkilö.  
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 Yhteistä näille kaikille arviointikäytännöille oli, että niistä oli helppo löytää uusliberalistisen 

markkinoiden ohjaaman yhteiskunnan merkkejä. Rehtorien suorittama alaisten arviointi toteuttaa 

managerialismin ajatusta selkeästi. Rehtori ei ole enää koulun johtava opettaja, vaan ennemminkin 

hallinnosta vastaava virkamies, jonka pääfokus ei enää olekaan siinä pienessä oppilaassa, vaan 

tilikirjoissa ja viivan alle jäävissä luvuissa. Samalla rehtorien suorittamat arvioinnit pitävät opettajat 

varpaillaan työskentelemässä jatkuvassa virheiden pelossa. Se kuvastaa suoritusyhteiskuntaa 

pahimmillaan. Tasokokeet puolestaan kertovat suorituskeskeisyydestä, jossa kaikki mitataan ja 

erilaisuudelle ei anneta tilaa. Hyvien opettajien etsiminen kertoo huippuosaajien yhteiskunnasta, 

jossa tietyt erityisyksilöt pystyvät hinnoittelemaan itsensä. Olemmeko jo valinneet kyseisen tien, 

jossa pikkuhiljaa kuljemme koulutuksen järjestämisessä kohti yhdysvaltalaista mallia?  

6.5 Arvioinnin tulevaisuus 

Esittelemieni työn vaativuuden arviointitapojen tarkoituksena ei ole laittaa niitä erityiseen 

järjestykseen ja valita niistä sopivinta, vaan lähinnä herättää ajatuksia koko prosessin 

mielekkyydestä ja järkevyydestä. Haluammeko tosiaan ohjata koulumaailmaa tähän suuntaan? 

Onko taloudellinen tulos todellakin merkittävin tekijä koulutuksessa? Rohkenen olla eri mieltä. Sen 

sijaan, että jatkuvasti mietitään tehokkuutta ja kannattavuutta, meidän tulisi ajatella niitä lapsia ja 

nuoria, jotka kouluun joka päivä saapuvat. 

Vahvimpana perusteena TVA:n käyttöönottamiseksi pidettiin pätevien opettajien pakenemista 

pois alalta. Työntekijäpulaa opetusalalle tuskin on tulossa ikäluokkien jatkuvan pienentymisen, 

koulujen lukumäärän vähentämisen ja opettajankoulutuksen suuren suosion perusteella, lukuisista 

vastakkaisista ajatuksista huolimatta. Pulaa saattaa syntyä syrjäisemmille seuduille, mutta 

kasvukeskuksissa tätä ongelmaa ei tule olemaan. Opettajan ammatti pystyy uskoakseni 

kilpailemaan muiden ammattien kanssa takaamalla ammatillisen autonomian niissä määrin, missä 

se nyt on. Se on tärkein opettajan ammatin etu.  

Voidaan tosin pohtia, tuleeko opettajankoulutukseen hakeutuvan aineksen laatu muuttumaan, 

mikäli lahjakkaat alalle haluavat nuoret päätyvätkin opiskelemaan jotain muuta alaa kasvatus- ja 

opetusalan heikkojen palkkanäkymien ja työn alati lisääntyvän vaativuuden seurauksena. Tähän asti 

alalle hakeutuneet ovat olleet huippuluokkaa. Toivotaan, että kehitys jatkuu samanlaisena. 

Mikä sitten tulee olemaan seuraava askel tällä arvioinnin kentällä? Monitahoista henkilöiden 

arviointia sekä erilaisten laatu- ja tehokkuuslaskelmien käyttöä tullaan varmasti yhä lisäämään. 

Näköpiirissä ei myöskään ole, että valtionhallinnon toimien perusteella tälle, myös koulumaailmaa 

koskevalle, julkisen sektorin rakenteiden muokkaukselle tulisi suunnanmuutosta. Monikaan ei näe 
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mitään epäkohtia suomalaisessa koulumaailmassa ja sen tulevaisuudessa. Tämä varsinkin siksi, kun 

olemme sokaistuneet PISA-tulosten luoman kuvan pohjalta suomalaisen koulutuksen 

erinomaisuudesta. Hyvin vähälle huomiolle on jätetty kouluviihtyvyystutkimukset, jotka ovat 

suomalaisille kaikkea muuta kuin mairittelevaa luettavaa.  

Suurimmat pelkoni työn vaativuuden arvioinnin seurauksesta ja palkkojen erilaistumisesta 

koskevat opettajakunnan eriarvoistumista ja eriytymistä. Ammattiin on sisältynyt tietynlaista 

yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta opettajien välillä, mutta tehostettu arviointi ja jopa kilpailu saman 

koulun eri luokkien välillä eivät tekisi hyvää tälle kehitykselle. Opettajat ovat perinteisesti saaneet 

kollegoiltaan tukea sitä tarvittaessa ja erilaiset lisätehtävät ja -vastuut ovat jakautuneet melko 

tasapuolisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan vuoksi tulisimme varmasti törmäämään tilanteisiin, 

jossa ylimääräisen korvauksen saava opettaja joutuu tekemään tehtävän itse ja kantamaan myös 

yksin siitä vastuun. Olen vahvasti sitä mieltä, että opetus- ja sivistystoimi tulisi pitää tuottavuus- ja 

kannattavuuslaskelmien ulkopuolella.   
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7. TULEVAISUUDEN YHTEISKUNTA JA 
KOULUTUSPOLITIIKKA 

Edellisissä luvuissa olen pyrkinyt luomaan kuvaa nykyisestä yhteiskunnasta ja avaamaan sen 

mukanaan tuomia haasteita koululle ja opettajalle. Näihin haasteisiin vastaamista tulee yhä 

jatkuvasti kehittää, mutta silti koulutuspolitiikan fokus on mielestäni pidettävä jatkuvasti myös 

tulevaisuusorientoituneena. Koulua instituutiona pidetään yleensä niin vahvana yhteiskunnan 

tukijalkana, että se ei lähde ensimmäisten uusien muotivirtausten mukaan. Tilanne on kuitenkin 

mielestäni liian usein ollut sellainen, että koulu kääntää kurssiaan yhtä kätevästi kuin 

valtamerilaiva. Kaikki asiat halutaan tutkia ja tarkistaa moneen kertaan, ja viimein kun toimitaan, 

ovat ajat ja haasteet jo muuttuneet. Sen sijaan suuren mittakaavaan ja koko kasvatuksen ideologiaa 

muokanneet muutokset, kuten markkinavoimien tunkeutuminen koulujärjestelmään, on tapahtunut 

lähes huomaamatta ja kenenkään estelemättä.  

Sen vuoksi näkisin aiheellisena keskittyä tämän hetken lisäksi myös tulevaisuuden koulun 

rakentamiseen. Tulevaisuuden tutkiminen on haastavaa, sillä se kaikki perustuu ennakointiin, eikä 

tässä tutkimuksessa ole tarkoituskaan lähteä varsinaisesti sille tielle. Tietomme tulevaisuudesta on 

parhaimmillaankin vain enemmän tai vähemmän todennäköistä tietoa.  

7.1 Yhteiskunnan muuttuminen 

Tulevaisuuden kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa tarvittavaa osaamista on arvioitu 

Elinkeinoelämän keskusliiton Palvelut 2020-raportissa. Jo tänä päivänä valtaosa palkansaajista saa 

elantonsa palveluammateista ja tämä määrä tulee jatkossa yhä kasvamaan. Näin on perusteltua, että 

valitsen tämän selonteon tulevaisuuden osaamisvaatimusten määrittämistä pohjustamaan. 

Varsinkin, kun nykyään kaikesta puhutaan termiä palvelu käyttäen, kuten esimerkiksi 

terveydenhuolto-, sosiaali- tai koulutuspalvelut.  

Toimintaympäristö tulee huomattavasti kansainvälistymään. Vuonna 2020 
palvelut siirtyvät ihmisten, yritysten ja tavaroiden tavoin valtiorajojen yli. 
Palveluiden kansainväliset markkinat synnyttävät vahvoja ylikansallisia yrityksiä. 
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Tietotekniikka, internet ja langattomuus edistävät globalisaatiota... 
…Globalisoituminen lisää myös työvoiman liikkuvuutta. Vuoteen 2020 mennessä 
Suomi ja suomalaiset ovat aidosti kansainvälisiä. Monissa organisaatioissa 
englanti on virallinen käyttökieli. Maahanmuutto ja kansainvälisten osaajien 
rekrytoinnin lisääntyminen muuttavat työyhteisöjä monikulttuuriseksi... 
…Lisääntyvä kansainvälisyys korostaa monipuolisen kielitaidon merkitystä. 
Monipuolisen kielitaidon opetukseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota 
kaikilla koulutusasteilla. Monikulttuuriseksi muuttuvassa toimintaympäristössä 
suvaitsevaisuuskasvatus on entistä tärkeämpää. Kielitaidon ohella 
kansainvälistyminen korostaa monikulttuurisuustaitojen tärkeyttä. Se tarkoittaa 
kykyä työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä, kykyä kohdata erilaisen 
kulttuuritaustan omaavia työtovereita sekä kykyä suvaita ja kunnioittaa erilaisista 
kulttuureista ja vähemmistöistä tulevia henkilöitä. Rutiinitehtävien vähentyessä 
laajaa osaamista ja asiantuntemusta vaativat tehtävät puolestaan lisääntyvät. 
Tietotekniikka helpottaa työtä, mutta sen käyttö edellyttää laaja-alaista 
osaamista. Kansainvälisen liiketoiminnan hallitseminen korostuu avoimessa, 
globaalissa taloudessa. Korkea-asteen koulutuksessa liiketoimintaosaamisen tulisi 
sisältyä osana kaikkiin tutkintoihin. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2006, 8-9, 62) 

 
Raportin pohjalta tulevaisuuden osaamisen avaintekijöiksi voidaan nostaa hyvä, monipuolinen 

kielitaito yhdistettynä kykyyn toimia osallisena monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Osaamisen 

laaja-alaisuus on etu, vaikka monet tehtävät tulevat vaatimaan erityistä asiantuntijuutta. 

Liiketoimintaosaamisella on suuri painoarvo ja tietotekniikan sovellusten monipuolinen osaaminen 

on ehdoton edellytys. 

Osaavan henkilöstön saatavuus ja riittävyys nähdään kaikilla palvelutoimialoilla 
uhkakuvana positiiviselle tulevaisuuskehitykselle. Varsinkin toisen asteen 
koulutuksen saaneista ammattiosaajista tulee kautta linjan pulaa suurten 
ikäluokkien siirryttyä eläkkeelle. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi on 
tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Työmarkkinoilta syrjäytyvien määrän 
vähentämiseksi on tärkeää, että koko ikäluokka saa ammatillisen tai korkea-
asteen koulutuksen. Koulutusjärjestelmältä vaaditaan ketteryyttä sopeutua 
työelämän nopeisiin muutoksiin. Tarve osaamisen jatkuvaan kehittämiseen 
korostaa joustavan ja työelämän tarpeista lähtevän aikuiskoulutuksen merkitystä. 
Työvoimapulan lievittämiseksi tarvitaan myös nykyistä olennaisesti enemmän 
maahanmuuttajia ja panostamista heidän koulutukseensa. (Elinkeinoelämän 
keskusliitto 2006, 62) 

Koulutukselle suuri haaste on pystyä tuottamaan kaikille sektoreille osaavaa työvoimaa. Tämä tulee 

entisestään lisäämään koulutuksen suunnittelun merkitystä. Tutkintoon johtavien koulutusten 

aloituspaikkoja tulee koordinoida tarkoin. Tämän hetken trendi, jossa jopa kahdelle kolmesta 

halutaan taata korkeakoulupaikka, tulee aiheuttamaan vielä suuria työvoimapoliittisia ongelmia. 

Myös lisääntyvä lyhytjänteisyys yhteiskunnassa ja työelämässä tuo tullessaan monipuolisia 

haasteita koulutuksen järjestämiselle. 
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 Opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman luonnoksen 2007–

2012 mukaan yhteiskunnassa on menossa myös lisääntyvä kulttuurinen muutos, jonka mukana 

monet ajattelurakenteet ja asenteet tulevat saamaan vaikutteita ulkopuolelta.  

Kulttuurinen muutos on suomalaisessa yhteiskunnassa etenemässä usealla tasolla. 
Näkyvimpiä muutoksia ovat maahanmuuton lisääntyminen, tietoverkon 
vaikutukset kommunikaation tapoihin ja laajuuteen sekä kasvava matkustaminen. 
Kaikki nämä ilmiöt tuovat ympärillemme uusia vaikutteita ja mahdollistavat 
uudenlaista ajattelua. Uusien kansalliset rajat ylittävien yhteyksien myötä 
kykenemme aiempaa välittömämmin suhteuttamaan itseämme toisiin kulttuureihin 
ja oppimaan niistä. Olennainen kulttuurinen muutos on yksilöllistyminen, jota 
mediayhteiskunta ja lisääntyvä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 
tukevat. Kansalaiset ovat aiempaa yksilöllisempiä, jolloin yhteisölliset arvot 
jäävät taka-alalle. ”Minä-maailma” näkyy koulutusjärjestelmässä, jossa 
jokaisella on oikeuksia, mutta vain vähän velvollisuuksia. Ilman tätä 
yksilöllistymisen ymmärtämistä ei esim. opintojen keskeytymisen tai pitkittymisen 
ongelmiin voi tarttua. Kulttuuriseen muutokseen liittyvät myös väestön 
jakautuminen menestyjiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin. Kulttuurisen 
erilaistuminen on paitsi yhteisöjä moninaistava, myös taloudellista kehitystä 
edistävä ilmiö. Sellaisissa yhteisöissä, joissa erilaiset ihmiset kohtaavat toisiaan, 
ja joissa eri ryhmien välillä vallitsee luottamus, syntyy uusia tapoja toimia ja 
uudenlaisia innovaatioita. Vapaa ja luottamukseen perustuva ilmapiiri edesauttaa 
monenlaisesta osaamisesta koostuvien yhteisöjen syntyä ja rohkaiset luovaan 
toimintaan. Korkeatasoinen ja laajasti tarjottu ammatillisesti suuntautunut 
koulutus on ehdoton edellytys, mutta ei yksinomaan riitä laadullisesti 
uudenlaisten toimintamallien syntymiseen. Tarvitaan korkeaa sivistystasoa, joka 
mahdollistaa oman toiminnan näkemisen osana suurempaa kokonaisuutta ja 
kannustaa toisilta oppimiseen. (Opetusministeriö 2007, 6-7) 

Tulevaisuuden vahvana uhkakuvana nähdään yhteiskunnan eriarvoistuminen ja sen mukanaan 

tuomat ilmiöt. Koulutuksen merkityksen painottamisella pystyttäisiin ehkäisemään tätä negatiivista 

kehitystä ja kehittämään tasapuolisempaa yhteiskuntaa. Yksilön ja yhteiskunnan suhdetta tulisi 

tiivistää, jolloin pystyttäisiin kasvattamaan nuoria yhteisöllisyyteen, joka loisi ympärillemme 

turvallisemman ilmapiirin. Huolestuttavana voidaan nähdä nykyinen tilanne, jossa varsinkin monet 

nuoret kokeva itsensä ulkopuoliseksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Koulu voisi osaltaan 

opettaa nuoria vahvemmin vaikuttamaan asioihin ja näkemään mahdollisuuden osallistua ympärillä 

olevaa aluetta koskevaan päätöksentekoon. Samalla kokeminen olemisesta osana suurempaa 

yhteisöä tuo mukanaan vertaistukea ja vähentää huomattavasti syrjäytymisriskiä. Pelkkä 

sivistystason kohottaminen ei tässä mielestäni yksinään auta, vaan sen mukana tarvitsee myös 

tapahtua asennemuutos kauemmaksi tämän päivän vallitsevista kovista arvoista.  

Kehittämissuunnitelmaluonnoksessa asetetaan tavoitteeksi väestön osaamistason 
kohottaminen niin, että se lähestyy maailman kärkeä. Suomen menestyminen 
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globaalissa kilpailussa sekä väestön hyvinvoinnin parantaminen ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen edellyttävät koko väestöltä ja työvoimalta vahvaa osaamispohjaa. 
Suomalaisten korkea sivistystaso sekä laadukas ja maksuton koulutus ovat 
hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Tulevaisuuden haasteet - globalisaatio, 
väestön ikärakenteen kehitys ja aluekehitys - edellyttävät koulutusjärjestelmältä 
muutosherkkyyttä ja joustavuutta. Erityisenä painopisteenä on perusopetuksen 
laadun kehittäminen. Opetuksen laatuun ja oppimistuloksiin voidaan tehokkaasti 
vaikuttaa varmistamalla riittävän pienet opetusryhmät, joissa opettajalla on aikaa 
jokaiselle oppilaalle. Tavoitteeksi asetetaan ryhmäkokojen pieneneminen ja tuki- 
ja erityisopetuksen vahvistaminen. Ryhmäkokojen seuranta otetaan osaksi 
säännöllistä tietojenkeruuta. (Opetusministeriö 2007, 8) 

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi, meidän tulee kohdistaa voimavaroja juuri yhteiskunnan 

heikoimpien väestönosien kehittämiseen ja alueellisen tasapainoisuuden ylläpitämiseksi. 

Perusopetuksen korkea laatu antaa tähän hyvän pohjan. Kaikille tulee antaa tasapuoliset lähtökohdat 

kasvettaessa kovaan maailmaan. Tähän antaa vakaan lähtökohdan koulutuksen maksuttomuuden 

säilyttäminen ja riittävien opiskelua tukevien tukimuotojen kehittäminen. Yhteenvetona voidaan 

sanoa, että Suomen menestyminen globaalissa kilpailussa, hyvinvoinnin parantaminen sekä 

syrjäytymisen ehkäiseminen edellyttävät koko väestön vahvaa osaamispohjaa. 

7.2 Tulevaisuuden opetussuunnitelma 

Olen edellä esitellyn teoriaosan ja sen pohjalta nousseiden koulutuspolitiikkaa sekä tulevaisuuden 

opetussuunnitelmia ja yhteiskuntaa koskevien huolenaiheiden perusteella hahmotellut oman 

kahdeksan kohdan toisen modernin globaalisti orientoituneen curriculumin. Sen keskiössä on 

Beckin lanseeraaman globalismin huolenaiheet. Samalla sen ydinkohtiin on pyritty kasaamaan 

tekijöitä, jotka ovat mielestäni yhä kasvavassa määrin hyvinkin oleellisia tulevaisuuden 

yhteiskuntaan kasvavia oppilaita koulutettaessa. Ohjelma on seuraava: 

1. Globaalin moraalin ymmärtäminen 

2. Mediakulttuurin tulkitseminen  

3. Glokaalien kulttuurirakenteiden muodostaminen 

4. Uusyhteisöllisyyden kehittäminen 

5. Ekologisten asenteiden lisääminen 

6. Ajattelun ja tiedon merkityksen pohtiminen 

7. Valtakielten opetuksen lisääminen 

8. Teknologian sovellusten käytön opetuksen painottaminen 
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1. Globaalilla moraalilla tarkoitan tietynlaisen maailmanlaajuisen moraalisen arvopohjan 

muodostamista sekä kehittämistä, joka voisi olla tulevaisuuden koulun ja koko yhteiskunnan 

ohjenuorana. Beck (1999, 144) näkee mahdollisuuden suvaitsevaisuuden globaaliin moraaliin 

egoististen motiivien pienentämisen kautta. Suvaitsevaisuus täytyy ajatella ja sitä tulee toteuttaa 

radikaalimmin kahden liikkeen samanaikaisuuden olosuhteissa. Ensinnäkin on pienennettävä omaa 

moraalista arvovaltaa, jotta voitaisiin luoda kulttuurit ylittävää keskustelua toisten ihmisten 

totuuksien kanssa. Näin olisi mahdollisuus saada eriävät arvomaailmat kohtaamaan 

kivuttomammin.  

Smith (2003, 34, 38) näkee henkilökohtaisen totuuden uusiutumisen olevan avain 

avarakatseiseen elämään. Hän tarkoittaa, että ihmisen tulisi osata muokata omia ajattelurakenteitaan 

ja totuuksiaan uusia näkökulmia kohdatessaan. Samalla tulee ymmärtää, että toisten ihmisten 

totuuksia ei voi tuomita, vaikka asioista eri mieltä olisikin. Vain tällä tavoin erilaiset ajatukset 

saavat tilaa ja todellista oppimista ja kehitystä voi tapahtua.  

2. Näen medianlukutaidon opettamisen yhtenä tulevaisuuden koulun tärkeimmistä tehtävistä. 

Tämän päivän lapset ja nuoret kasvavat rajattoman informaation ja markkinoiden tuputtaman 

valtavirtakulttuurin ympäröiminä. Oppilaille tulee koulussa yhteistyössä kotien kanssa pystyä 

luomaan kriittinen näkemys käsiteltäessä informaatiota. Televisio, elokuvat ja etenkin pohjaton 

tietoverkko tarjoavat erittäin paljon vaikutteita, jotka muokkaavat nuoren mielen kehittymistä. 

Ahdistavien, pelottavien ja kysymyksiä herättävien asioiden näkeminen ilman niitä selittävää 

aikuista on haitallista. Sen vuoksi jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla ympärillään vähintään 

yksi aikuinen, jonka kanssa asioista keskustella. Jos se ainut aikuinen on opettaja, tulee asian sitten 

olla koulun vastuulla. Kipeistäkin asioista täytyy voida keskustella. 

Koulussa medialukutaitoa voidaan opettaa monella tavoin. Opettajalle helppo tapa on poimia 

vaikka käytännön esimerkki jostain uutisaiheesta, jota on käsitelty mediassa monelta eri taholta, tai 

jonka käsittely on jopa muuttanut suuntaa prosessin aikana. Näin oppilaat voivat ymmärtää, miten 

media pyrkii vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin.   

 3. Glokaalit kulttuurirakenteet muodostuvat Robertsonin mukaan paikallisten ja globaalien 

virtausten yhdistyessä (Beck 1999, 98). Näin ollen suomalainen nuori on yhtäaikaisesti oman 

läheisen ihmisyhteisönsä (vanhemmat, sukulaiset, ystävät, opettajat), paikallisten toimijoiden (koti, 

koulu, harrastukset) mukanaan tuomien kulttuurien vaikutusten alaisena ja median mukanaan 

tuoman maailmanlaajuisen informaatiotulvan osana. Tälle pohjalle tulee sitten rakentumaan 

kyseisen oppilaan oma eteenpäin annettava perinnetieto ja elämänkokemus, eli henkilön oma 

kulttuuriperintö.  
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Nykyinen opetussuunnitelma sisältää hyvän pohjan monikulttuurisen kansakunnan 

kehittymiselle. Tosiasiassa monikulttuurisuus on tänä päivänä arkea vain maamme suurimmissa 

keskuksissa. Tulevaisuudessa kulttuurien kietoutumista tulee tapahtumaan yhä enenevässä määrin 

myös pienemmillä paikkakunnilla johtuen suurten kaupunkien jatkuvasti kasvavista 

asumiskustannuksista. Joudumme kohtaamaan tulevaisuudessa vielä monia ristiriitatilanteita 

syrjäisempien seutujen kohdatessa globaaleja ilmiöitä. Näin ollen tätä suvaitsevaisuutta edistävää ja 

erilaisuutta hyväksyvää kehitystä tulee jatkaa myös tulevien opetussuunnitelmien painotuksissa.  

 Opettajankoulutuksessa tulisi myös painottaa nykyistä vahvemmin toimimista 

monikulttuurisessa ympäristössä.  Siinä on mielestäni selkeä kehittämisen paikka. Opettajat 

tarvitsevat huomattavasti enemmän tietoa ja eväitä kohdattaessa itselle vieraampia kulttuuri- sekä 

ajattelurakenteita. Helsingin yliopisto tekee tähän hyvän tienavauksen aloittaessaan syksyllä 2008 

monikulttuurisuutta painottavan luokanopettajankoulutusohjelman. 

Mike Cole (2005, 99) muistuttaa kuitenkin, että tulevaisuudessa opetusta tulee ohjata 

globalisoitumisesta huolimatta palvelemaan tarkemmin alueellisia tarpeita sen sijaan, että 

keskittyisimme vain tekemään kaikista oppilaista huippuosaajia. Opettajan tulee koulun ohella olla 

paikallinen toimija, joka kehittää osaajia kaikille yhteiskunnan sektoreille.   

 4. Tämän päivän yhteiskuntamme opettaa ihmistä pärjäämään omillaan ja olemaan oman 

elämänsä rakentaja ja herra. Jatkuvaan kilpailuun ja itse pärjäämiseen kannustetaan jo pienestä 

pitäen. Oma panos ratkaisee sen, mitä sinusta tulee aikuisena. Muiden vastuulle ei epäonnistumisia 

tule langettaa. Samalla tilanne etenee kuitenkin siihen, että apua tarvittaessa sitä ei heti löydykään. 

Joskus sanomalehdessä on synkkää luettavaa, että henkilö makaa kuolleena kotonaan, jopa vuosia, 

kenenkään häntä kaipaamatta. Vaikka kyseessä on hyvin kärjistetty harvinainen esimerkki, liputan 

avoimesti nykyistä laajemman yhteisöllisyyden puolesta. Kutsutaan sitä vaikka 

uusyhteisöllisyydeksi. Smith (2003, 167–168) toivoo, että tulevaisuudessa lapset ja nuoret otetaan 

nykyistä paremmin mukaan yhteiskunnan toimintaan ja saadaan heidät osallisiksi toimimaan 

yhteisen hyvän vuoksi. Hänen mukaansa nykyisin nuoret suljetaan lapsuuden vankilaan, jossa 

aikuiset tietävät mikä heille on parasta. Todellisuudessa, enemmän kuin rahaa ja paikkaa 

yliopistossa, lapset ja nuoret kaipaavat tunnetta olla osallinen yhteiskunnassa ja aikuisten 

maailmassa.       

Koulut voisivat osallistua laajasti erilaisiin vapaaehtois- ja avustustyön muotoihin, jolloin 

oppilaille muodostuisi kuva auttamisen ja toisten ihmisten huolehtimisen tärkeydestä. Tällaisia 

projekteja voisi olla erilaisten keräysten tekeminen, esimerkiksi vanhojen lelujen lähettäminen 

köyhemmissä oloissa eläville lapsille tai läheisempänä esimerkkinä osallistuminen koulun 

lähiympäristön siisteydestä huolehtimiseen. Oppilaat voisivat myös opettaa iäkkäämmille ihmisille 
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vaikka tietokoneiden käyttöä tai viedä roskia ja vanhoja lehtiä heikosti liikkuvien vanhusten kotoa. 

Samalla kuilu sukupolvien välillä voisi kaventua. Myös monenlaisia kaverikampanjoita voisi lisätä.              

 5. Nykyajan yhtenä päällimmäisistä huolenaiheista nähdään ympäristön tulevaisuus ja 

kestävän ekologisen kehityksen turvaaminen. Koulu voisi osaltaan lisätä ympäristöstä 

huolehtimiseen tähtäävää toimintaa. On totta, ettei yhden henkilön tai edes koko koulun jätteiden 

vähentäminen tuota juurikaan hyötyä, kun verrataan sitä suurten tehtaiden päästöjen ympäristölle 

aiheuttamiin vahinkoihin. Koulu voisi kuitenkin toimia asennekasvattajana tässä ajattelussa 

nykyistä näkyvämmin. 

 UNESCO on lanseerannut erilaisia ohjelmia kestävän kehityksen puolesta, joita koulut 

voisivat tulevaisuudessa ottaa vielä entistä vahvemmin osaksi agendaansa. Gonzáles-Gaudiano 

(2005, 248) näkee, että monet ympäristöstä huolehtimiseen tähtäävät ohjelmat voidaan tehdä 

pedagogisesti mielenkiintoisiksi erilaisten projektien kautta. Esimerkkinä hän mainitsee jätteiden 

kierrätykseen, vähentämiseen ja uudelleenkäyttöön tähtäävän three R-ohjelman (recycling, 

reduction and reuse), jossa on perehdytty juuresta pitäen erilaisiin keinoihin kestävän ekologian 

puolesta. Oppilaiden nähdessä mahdollisuutensa vaikuttaa ja ymmärtäessään sen merkityksen 

elinympäristön kannalta, voidaan saada aikaiseksi asennemuutoksia. Näkisin mielelläni Suomessa 

enemmän esimerkiksi koulujen välisiä kilpailuja ympäristötekojen puolesta, jotka voisivat pienten 

palkintojen kautta saada suuriakin muutoksia aikaiseksi tulevaisuutta ajatellen.  

6. Mediamme suoltaa rajattomasti valtavirtakulttuuria, joka on luotu ihmisille nieltäväksi 

ilman puremista. Tähän kategoriaan lasken kuuluvaksi suuren osan elokuvista, televisioviihteen, 

viihdepeliteollisuuden, valtaosan musiikkiteollisuudesta sekä lähes kokonaisuudessaan 

kontrolloimattoman internetin. Niiden tarkoitus ei ole saada ihmistä ajattelemaan, vaan olemaan 

ajattelematta. On totta, että tämän päivän hektinen työtahti ja aivojen jatkuva kuormittaminen 

työelämässä vaativat vastapuolena aivojen täydellistä lepotilaan laskemista. Juurikin tähän saumaan 

ovat iskeneet arki-iltojen sitcomit, joiden parissa voi rentoutua täysin ja olla ajattelematta. Mutta 

mikä on tämän passivoivan median sanoma nuorisolle? Itse näen sen olevan malli, jonka viestinä 

on: älä pohdi itse, vaan anna meidän kertoa, mitä sinun tulee ajatella. Kuinka paljon 

valtavirtamediasta tulee viestejä, jotka haastavat ihmistä todella ajattelemaan?  

 Tämän vastaiskuksi, tulevaisuuden koulun pitäisi haastaa oppilaat kyseenalaistamaan annettua 

sanomaa ja pohtimaan asioita. Yleensä niillä on aina vähintään kaksi puolta. Opettajien tulisi saada 

oppilaat epäilemään annettua tietoa terveessä mielessä. Asiat eivät aina ole niin kuin ne näyttävät, 

mutta silti niillä yleensä haetaan jotain. Näiden syiden selvittäminen veisi oppilaan aina yhtä tiedon 

ovea pidemmälle. Lyotardin (1985, 34) mukaan tieto ei myöskään ole ainoastaan joukko totuuden 

lausumia, vaan siihen sisältyy myös käsitteitä kuten tieto-taito, elämäntaito ja kuuntelemisen taito. 
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Näiden erilaisten tiedonlajien ja yleissivistyksen laaja-alaisuuden vaaliminen tulisi olla koulun 

yhtenä tärkeänä tehtävänä.    

Uusliberalismin alla koulutuksen sisällölliset arvot, eli sivistys, taidot ja tiedot, ovat jääneet 

kehityksessä alisteisiksi koulutuksen vaihtoarvolle. Mahdollisimman korkeaa koulutusta on 

rationaalista tavoitella, sillä sen mukanaan tuoma hyvä todistus voidaan vaihtaa mahdollisimman 

hyvään työsopimukseen. (Silvennoinen 2002, 33.) Olisi suotavaa, että voisimme mennä kohti 

koulua, jossa oppilaat, ainakin lapsena, haluavat oppia asioita uuden tiedon saamisen ilosta, eikä sen 

taka-ajatuksena olisi yhteiskunnasta tuleva paine kouluttautumiseen.  

Hektisessä yhteiskunnassa rauhoittuminen ja omien ajatusten puntaroiminen jää helposti taka-

alalle. Tärkeää olisi välillä osata irrottautua ja antaa aikaa itselle. Tämän ymmärtäminen jo nuorena 

todennäköisesti pelastaisi monelta loppuun palamiselta aikuisiässä. Smithin (2003, 168–169) 

mukaan oman henkisen vahvuutensa tiedostaminen ja omatoiminen pohdiskelu vaikka 

kävelylenkillä luonnossa olisi toivottavampaa henkistä huoltoa kuin median antaman ajanvietteen 

mukana rentoutuminen.   

7. Yhteiskuntamme muuttuessa yhä kansainvälisemmäksi ei voi tarpeeksi korostaa vieraiden 

kielten opetuksen merkitystä. On ennakoitu, että valtakielten asema tulee korostumaan yhä 

entisestään ja Suomessakin odotetaan englannin kielen muuttuvan jopa ensisijaiseksi käyttökieleksi 

useilla työpaikoilla. Tulevaisuuden koulun tulee tämän vuoksi panostaa yhä enemmän oppitunteja 

kielten opetukseen. Englannin lisäksi maailman puhutuimpien kielten espanjan, venäjän, ranskan ja 

miksei kiinankin osaaminen antaa nuorelle huomattavasti paremmat ja laajemmat lähtökohdat sekä 

mahdollisuudet tulevaisuuden elämään. 

Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, että äidinkielen asemaa tulisi millään tavoin heikentää 

koulussa. Oma äidinkieli murteineen kuuluu jokaisen yksilön omaan kulttuuriin, johon hän on 

kasvanut ja siitä tulee pitää kiinni. Valtakielten aseman korostuessa pienten kielten säilyminen tulee 

uhatuksi, joten koulun täytyy jatkuvan kansainvälistymisen lisääntyessä pitää huoli oman kielemme 

vahvasta ja elinvoimaisesta asemasta.  

8. Teknologian sovellusten kautta hoidetaan suuri osa myös sosiaalisesta kanssakäymisestä. 

Osalle nuorisoa sähköinen kommunikointi erilaisten forumien välityksellä on jopa ensisijainen 

yhteydenpitokeino kavereiden kanssa. Nuorille näiden välineiden käytön oppiminen ja 

opetteleminen on helppoa ja usein myös mieluisaa. En tarkoita, että kaikki toiminta koulussa tulisi 

pyörittää niiden kautta tai niitä käyttäen, vaan sitä, ettei kukaan oppilas voi olla osaamatta enää tänä 

päivänä käyttää monipuolisesti tietokonetta ja muita teknologisia laitteita. Iäkkäämmät ihmiset ovat 

usein ongelmissa näiden laitteiden kanssa ja voimme huomata miten paljon se hankaloittaa heidän 

elämäänsä. Tämä näkyy heidän joukossaan sitten vastustuksena kehitystä kohtaan.  
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Koulutuksellista täyskäännöstä emme voi tehdä kerralla. Voimme pikkuhiljaa pyrkiä tuomaan 

opetukseen uusia arvoja, mutta emme voi sulkea silmiämme ja toivoa jotain ihannemaailmaa. 

Meidän tulee valmistaa lapset ja nuoret kohtaamaan juuri sellainen yhteiskunta, mikä se sillä 

hetkellä on, tai millaiseksi se on kehittymässä. Näin voimme antaa oppilaillemme parhaat 

lähtökohdat elämään. Olen samaa mieltä Suorannan (2003, 46) kanssa siitä, että olisi paikallaan 

suunnanmuutos. Koulun ja koulutuksen tavoitteina toteutuisivat kilpailun, kiireen, väsymyksen ja 

tappavan individualismin vastakohtina toisista välittäminen, kiireettömyys, yksilöllisyyden 

todellinen kunnioittaminen ja yhteisöllisyyden vaaliminen.  
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