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TIIVISTELMÄ 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lennonjohtajien peruskurssin opettajien kahden ammatin 
yhdistämisen haastetta. Lennonjohtajan perustutkinto hyväksyttiin valtakunnalliseen 
koulutusjärjestelmään vasta vuonna 2001. Tämä merkitsi sitä, että oppilaitoksessa toimivat 
opettajat joutuivat tästä eteenpäin hankkimaan työtään varten virallisen opettajan koulutuksen. 
Akateemisen koulutuksen tuominen käsityöammattina pidetyn lennonjohtamisen alueelle 
aiheutti ristiriitoja. Tutkimuksessa etsitään vastauksia siihen, mikä nuo ristiriidat aiheutti, 
miten kaksi luonteeltaan erilasta ammattia voi esiintyä yhdessä, ja miten kahden ammatin 
asiantuntijuus kehittyy lennonjohto-opettajien työssä. 
 
Tutkimusta varten haastateltiin kaikki tutkimushetkellä lennonjohtajien peruskurssilla 
toimineet opettajat, sekä heidän koulutuspäällikkönsä. Haastattelut suoritettiin 
teemahaastatteluina. Haastattelujen sisältö koodattiin ja jaettiin sekä lennonjohtamisen, että 
opettamisen ammattitaitojen esiintymisen ja kehittymisen teemoihin. Näihin teemoihin 
liittyviä tuloksia tulkittiin fenomenografisesti, eli tarkasteltiin haastateltavien kokemuksia 
tutkittavista ilmiöistä. 
 
Tulosten mukaan lennonjohto-opettajien asenteellinen suhtautuminen akateemiseen 
opettajakoulutukseen estää koulutuksen positiivisten vaikutusten esiintymistä. Asenteellisuus 
johtuu pääasiassa lennonjohtokoulutuksen perusteella syntyneistä ennakko-odotuksista ja 
opettajakoulutuksen pakkoluonteisuudesta. Muodollisen koulutuksen pitäisi olla tavoitteellista 
ja se tulisi järjestää opettajien tarpeista käsin. Opettamisen ammattitaito kehittyy 
haastateltavilla hitaasti, koska lennonjohto-opettajilla ei ole takanaan siihen sopivaa 
teoreettista koulutusta. Ilman teoriaa kehittyminen on epäjohdonmukaista ja rajallista. 
Asiantuntijuuteen ja sen kehittymiseen vaikuttaa myös yksilöllinen ammattitaidon lähtötaso. 
Kehittyminen vaatii toimimista omien kykyjen rajoilla. Lennonjohto-opettajat kokevat 
työssään enemmän opettamiseen, kuin lennonjohtamiseen liittyviä odottamattomia tilanteita. 
Tästä syystä he kehittyvät työssään opettajina, mutta eivät lennonjohtajina. 
 
Asiasanat: Ammatillinen kasvu, ammatillinen koulutus, ammattitaito, asiantuntijuus, 
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ABSTRACT 
 
This study looks into the teachers in air traffic controllers’ (ATC) basic course and their 
challenge of combining two occupations in their work. Air traffic controllers education was 
accepted as an official degree as late as 2001. This meant that people teaching in air traffic 
controllers institute had to get an official teachers’ degree to be able to continue their work 
from then on. Introducing academic education to the craft-like field of air traffic control 
caused conflicts. This study tries to find out what really caused those conflicts, how two very 
different occupations can perform together, and how expertise in both occupations develops 
in air traffic controllers’ teachers’ work.  
 
For this study, all the teachers teaching in ATC basic course, and their managing chief of 
training, were thematically interviewed. The content of these interviews was coded and 
categorized by how teachers’ expertise in air traffic controlling and teaching appears and 
develops. These themes were then interpreted phenomenographically, i.e. it focused on the 
experiences the interviewees had of the researched phenomena. 
 
According to the results of this study, the attitude against academic teachers’ education 
among ATC teachers prevents its positive impact. The attitude stems mainly from 
presumptions based on ATC education, and from the forced nature of teachers’ education. 
Formal education should have a certain goal, and it should be organized according to 
teachers’ needs. Expertise in teaching develops slowly, because ATC teachers have no 
appropriate theoretical background. Without theory, development is inconsistent and limited. 
Individual level of vocational skills also affects expertise and its development. Developing 
requires functioning on the edge of one’s skills. In the course of their work, ATC teachers 
experience more unexpected situations regarding teaching, than air traffic controlling. 
Therefore, in their work, they develop as teachers, but not as air traffic controllers.  
 
Key words: Professional growth, vocational education, professionalism, expertise, air traffic 
control, teacherhood, teachers’ pedagogical education 
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Johdanto 

 

Ilmailuun on aina liitetty jotenkin mysteerinen ja romanttinen mielikuva. Lentäjiä ja 

lennonjohtajia on pidetty etäisinä ja arvokkaina hahmoina, jotka työtään suorittaessaan 

kohtaavat haasteita, joista maallikon on mahdotonta suoriutua ja joista harva oikeastaan edes 

tietää. Heidän rooliinsa kuuluu lentomatkustajien, sekä maan päällä sijaitsevien 

infrastruktuurien turvaaminen, minkä vuoksi heidän tuottamansa palvelu kohdistuu yksilöiden 

ja ilmailuyhteisön lisäksi kokonaisiin yhteiskuntarakenteisiin. Julkisen palvelun luonne 

edellyttää korkeaa ammattitaitoa, koska palvelussa tapahtuvilla häiriöillä on potentiaalia 

synnyttää katastrofaalisia seurauksia. Lennonjohtajat ovat erityisen mystistä väkeä. Suuri 

yleisö tietää kyllä, että heitä työskentelee lentoasemilla lennonjohtotorneissa, mutta 

äärimmäisen harva pääsee koskaan heitä työnsä ääressä näkemään. Lennonjohtajia ei 

myöskään tunnisteta minkään ulkoisen tekijän avulla, kuten esimerkiksi lentäjät tunnistetaan 

univormuista.  

 

Ammattikunnan edustajat eivät siis näy, eikä heidän työtiloihinsa ja työhönsä pääse juuri 

koskaan tutustumaan. Tästä johtuu, että lennonjohtajien ammatin ympärille on muodostunut 

salaperäisyyden verho, ja siitä tiedetään hyvin vähän. Yleisesti tunnustetaan, että 

lennonjohtajat ovat alansa rautaisia ammattilaisia, ja että he työskentelevät henkisesti 

vaativien tehtävien kimpussa. Mistä nämä tuntemattomat ammattilaiset oikein tulevat ja miten 

he ammattitaitonsa hankkivat? Millaista kompetenssia vaaditaan, kun opetetaan uusia 

työntekijöitä turvallisuuskriittisen erikoisalan vaativiin tehtäviin? Jos lennonjohtajien tehtävät 

jo itsessään ovat haastavia, niin millaisiin ongelmiin törmäävät tätä työtä opettavat 

ammattilaiset.  

 

Ilmailun alkuaikoina ei mitään virallista lennonjohtajan ammattia vielä ollut olemassakaan. 

Liikenteen lisääntyminen pakotti panostamaan paitsi ilmailun infrastruktuuriin (lentokentät, 

navigaatiolaitteet ja lennonvarmistustekniikka), myös järjestelmään, joka huolehtisi lentojen 

turvallisuudesta. Työskentelyn puitteet piti luoda itse, eikä lennonvarmistuksen alalla ollut 

luonnollisesti vielä tuolloin minkäänlaista koulutusta. Helsingin olympialaiset vuonna 1952 

oli Suomelle merkittävä käännekohta ilmailussa. Kisoja varten Helsinkiin oli tulossa paljon 

kansainvälistä lentoliikennettä, jota varten Helsinki-Vantaan lentoasema saatiin juuri ja juuri 

avattua ajoissa. Lennonjohtajilla Suomessa ei ollut kuitenkaan ammatillisia valmiuksia 
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käsitellä odotettavissa olevaa liikennemäärää, joten apua jouduttiin pyytämään naapurista. 

Ruotsista saapuneet lennonjohtajat avustivat suomalaisia kollegojaan kisojen ajan, jonka 

jälkeen Suomessakin aloitettiin järjestelmällinen lennonjohtajien koulutus. (Hanski 2002, 13–

14.) Opetuksen aloittamisessa ei saatu mitään virallista tukea esimerkiksi valtion taholta, vaan 

koulutusjärjestelmä piti rakentaa alusta asti alan toimijoiden kesken. Muutamia suuntalinjoja 

opetusta varten saatiin kansainväliseltä siviili-ilmailujärjestöltä ICAO:lta, ja mallia haettiin 

myös ulkomailta. Ensimmäinen varsinainen opetussuunnitelma olikin Suomen oloihin 

mukailtu karsittu malli Englannissa käytetystä lennonjohtajien opetussuunnitelmasta (Suokas 

2005, 14).  

 

Lennonjohtajien koulutus pysyi aina 2000-luvulle saakka ilmailuorganisaatioiden sisäisenä 

koulutuksena. Hallinnollisesti sen järjestäjänä oli aluksi Kulkulaitosten ja yleisten töiden 

ministeriön ilmailutoimisto, joka tukeutui koulutuksen toteutuksessa pitkälle myös 

Ilmavoimien apuun. Ministeriön organisaatiomuutosten jälkeen koulutus siirtyi 1972 

perustetun Ilmailuhallituksen alaisuuteen, jossa se säilyi vuoteen 1991 saakka, jolloin 

Ilmailuhallituksesta muodostettiin valtion liikelaitos nimeltä Ilmailulaitos. Vielä kymmenen 

vuoden ajan koulutus pysytteli erillään Suomen virallisesta koulutushierarkiasta, mikä 

merkitsi sitä, että lennonjohtajan tutkintoa ei voitu verrata mihinkään muuhun kansalliseen 

koulutukseen. Tässä suhteessa itsenäisyys näkyi myös lennonjohto-opettajissa. Virallisia 

vaatimuksia opettajaksi pääsemiselle ei ollut, joten kursseja kouluttamassa olikin usein 

kokeneita lennonjohtokonkareita, joiden pedagogisiin ominaisuuksiin ei kiinnitetty huomiota. 

Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen tapahtui saman, rajatun ihmisryhmän toimesta. 

1990-luvun puolivälissä yhteiseurooppalainen ilmailuviranomainen alkoi yhtenäistää ilmailun 

säännöksiä toiminta-alueellaan, mikä merkitsi, että sen laatimia ohjeita ja määräyksiä piti 

noudattaa myös Suomessa. Yhtenäistäminen harmonisoi myös ilmailukoulutusta ja aiheutti 

Suomessa painetta päästä irti koulutuksen ”villistä” luonteesta, minkä vuoksi 

Ilmailulaitoksessa ryhdyttiin etsimään keinoja sisällyttää lennonjohtajien koulutus osaksi 

kansallista koulutusjärjestelmää. Vuonna 2001 tämä onnistui. Entisestä Ilmailulaitoksen 

Lennonvarmistusopistosta tuli Avia College ja lennonjohtajan koulutuksesta valmistuttiin 

tästä eteenpäin toisen asteen ammatilliseen tutkintoon.  

 

Jotta voidaan ymmärtää tämän tutkimuksen taustoja, on syytä kuvata hieman yleistä 

lennonjohtojärjestelmää. Lennonjohtopalvelu on osa ilmaliikennepalvelua, jonka 

tarkoituksena on 1) estää yhteentörmäykset ilma-alusten välillä, 2) estää yhteentörmäykset 
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ilma-alusten ja liikennealueella olevien esteiden välillä, 3) jouduttaa ilmaliikennettä ja pitää 

yllä järjestystä sen kulussa, 4) toimittaa tietoja ja neuvoja, jotka ovat hyödyllisiä lentojen 

turvalliselle ja tehokkaalle suorittamiselle, sekä 5) tiedottaa viranomaisille ilma-aluksista, 

jotka ovat etsintä- ja pelastuspalvelun tarpeessa, sekä auttaa niitä pyydetyllä tavalla 

(Ilmailulaitos 1996, 1002).  

 

Lennonjohtojärjestelmä muodostaa monimutkaisen kokonaisuuden, jonka perinpohjainen 

selittäminen ja siihen liittyvien teknisten järjestelmien luonteenomaisuuksien kuvaaminen 

veisi tässä yhteydessä liikaa tilaa, eikä olisi edes tarkoituksenmukaista. Lennonjohtamiselle ja 

lennonjohtojärjestelmille on maailmanlaajuisesti määrätty erittäin tiukat ohjeet ja määräykset, 

eikä Suomi ole poikkeus. Lennonjohtojärjestelmässä jokaisesta lennosta tehdyn 

lentosuunnitelman tiedot liikkuvat ja päivittyvät lennon edetessä lennonjohtoelimeltä toiselle 

tietoliikenneyhteyksien avulla tai tarvittaessa puhelimitse. Lennonjohtojärjestelmä on 

verkostomainen, katkeamaton systeemi, jossa kaikki osat liittyvät toisiinsa. Lennonjohtajan 

tehtävänä on toimia tässä verkostossa inhimillisenä elementtinä, joka paitsi seuraa 

järjestelmän toimintaa, myös aktiivisesti päivittää sitä. Tietokatkokset, virheet ja poikkeamat 

järjestelmässä voivat aiheuttaa vakavia puutteita turvallisuudelle. 

 

Suomessa lennonjohtajia koulutetaan Avia Collegessa Vantaalla. Avia College on 

Ilmailulaitos Finavian alainen erikoisoppilaitos, jossa koulutusta annetaan useisiin eri 

ilmailuammatteihin. Lennonvarmistusalalla annetaan lennonjohtajien peruskoulutuksen 

lisäksi myös kertaus- ja jatkokoulutusta. Tässä tutkimuksessa keskityn vain lennonjohtajien 

peruskurssien opetukseen, joten Avia Collegen muiden koulutuksen alueiden kuvaamista ei 

tässä yhteydessä tehdä. Lennonjohtajan perustutkinto on yhteensä 120 opintoviikon laajuinen 

toisen asteen ammatillinen tutkinto (Opetusministeriön asetus 2001, Liite), joka muodostuu 

yhteisistä, ammatillisista ja vapaasti valittavista opinnoista. Yhteiset ja vapaasti valittavat 

opinnot voidaan korvata ylioppilastutkinnolla tai muilla ammatillisissa oppilaitoksissa 

suoritetuilla opinnoilla, joten Avia Collegella käydään läpi 90 opintoviikon mittainen 

opintokokonaisuus. Nämä ammatilliset opinnot jakautuvat edelleen lennonvarmistuksen 

perusosaamiseen, ilmaliikennepalvelun perusosaamiseen ja ilmaliikenteen johtamiseen. 

Opiskeltavia aineita ovat muiden muassa lentotoiminnan teoria, lentosuunnistus, 

viestiliikenneoppi, sääoppi, ilmailutiedotuspalvelu, ilmailulaki ja hallinto, englannin ja ruotsin 

kielet, sekä lentopelastuspalvelu. Edellä mainitut opintokokonaisuudet koostuvat teoria-, 

simulaattoriharjoitus-, sekä työssä oppimisjaksoista. (Finavia 2008; Opetushallitus 2001; 12, 
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41–47.) Käytännössä opinnot kestävät noin kaksi vuotta ensimmäisestä koulupäivästä 

ensimmäisen lupakirjan myöntämiseen.  

 

Lennonjohtaminen on määräyksiin ja valtuutuksiin perustuvaa toimintaa. Jokainen 

lennonjohtaja tarvitsee operatiivisissa tehtävissä toimiakseen virallisen lennonjohtajan 

lupakirjan, jossa on voimassaoleva lennonjohtokelpuutus. Pelkkä lupakirja ei siis vielä 

oikeuta toimimaan lennonjohtajan tehtävissä, vaan lupakirjaan kirjataan ne yksiköt ja tehtävät, 

joissa lupakirjan haltija saa toimia (Ilmailuhallinto 2003, 2/6-3/6).  Lupakirjat ja niihin 

sisältyvät kelpuutukset voi myöntää vain kansallinen ilmailuviranomainen tai sen edustaja. 

Kelpuutuksia ylläpidetään ja valvotaan tasotarkastustoiminnalla, jonka puitteissa jokainen 

lennonjohtaja suorittaa vuosittain sekä kirjallisen, että operatiivisen tasotarkastuksen. 

Tarkastuksissa valtuutettu tasotarkastaja mittaa lennonjohtajan ammatilliset tiedot ja taidot, ja 

tarkastaa, että niiden taso riittää kelpuutusten mukaisten tehtävien turvalliseen suorittamiseen. 

Voimassaoleva kelpuutus on siis virallinen todistus ammattitaidon riittävästä tasosta.  

 

Valmistuneet lennonjohtajat voivat työllistyä mihin tahansa Suomen lennonjohtoyksiköistä. 

Peruskurssilla saadut valmiudet riittävät ilman lisäkoulutusta lähilennonjohtotehtäviin sekä 

sellaiseen lähestymislennonjohtamiseen, jossa tutkaa ei ole käytössä. Kelpuutuksen 

saamiseksi lennonjohtajan on suoritettava paikallisesti vaaditut harjoittelujaksot ja 

teoriakokeet hyväksytysti, minkä jälkeen hänellä vasta on oikeus harjoittaa tehtäviä 

itsenäisesti. Niissä yksiköissä, joissa käytetään tutkaa lennonjohtopalvelun antamiseen, eivät 

peruskurssilla saadut valmiudet enää riitä. Tutkatyöskentelyä varten lennonjohtajan on 

läpäistävä hyväksytysti tutkakurssi, jonka jälkeenkin vielä yksikössään suoritettava tietty 

määrä harjoittelua ja virallinen tasotarkastus. Kun lupakirja ja kelpuutukset on myönnetty, 

pidetään ammattitaitoa yllä säännöllisesti järjestetyillä paikallisilla kertauskoulutusjaksoilla ja 

sen tasoa valvotaan tasotarkastuksilla.  

 

Avia Collegen lennonjohto-opettajat ovat kaikki peruskoulutukseltaan lennonjohtajia. Heillä 

on jokaisella takanaan siis lennonjohtajan peruskurssi, sekä tietty määrä kokemusta 

operatiivisista lennonjohtotehtävistä. Vielä ennen 2000-lukua lennonjohto-opettajana 

toimimiseen riitti se, että oli sopivasti kokemusta lennonjohtamisesta ja halua opettaa. Mitään 

virallista ohjeistusta opettajille asetetuista vaatimuksista ei ollut, joten lennonjohtamisen 

osaaminen oli pääkriteerinä kun opettajia koulutuskeskukseen valittiin. Opettamisen 

ammattitaitoa pidettiin synnynnäisenä ominaisuutena, joka joillain oli ja toisilla ei. Koulutusta 
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opettamisen alalla ei vaadittu, eikä sitä tarjottu. Vuonna 2001 voimaan tulleen muutoksen 

myötä tilanne muuttui. Lennonjohtajan tutkinnosta tuli virallinen toisen asteen tutkinto, mikä 

asetti omat vaatimuksensa oppilaitoksen opettajien ammattitaidolle. Opettajilta vaadittiin tästä 

eteenpäin virallinen opettajan kelpoisuus (Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 1998, 13§), jota varten opettajakuntaa ryhdyttiin kouluttamaan. 

Käytännössä tämä tarkoitti, että lennonjohto-opettajien tuli suorittaa ammattikorkeakoulussa 

35 opintoviikon / 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Vuosia 

opetustehtävissä toimineet henkilöt joutuivat yhtäkkiä opiskelemaan opettamista, jotta 

pystyivät jatkamaan työssään. Tästä ristiriitaisesta tilanteesta syntyivät ne kysymykset, joita 

tässä tutkimuksessa tarkastellaan.  

 

Lennonjohtamista ja lennonjohtajia on tutkittu yllättävän vähän, kun verrataan yleensä 

ilmailun alalta tehtyjen tutkimusten määrään. Lennonjohtaminen on vaativa kognitiivinen 

prosessi, johon liittyy merkittäviä tiedollisia, teknisiä ja henkisiä elementtejä. Kompleksinen 

ja haastava työ on altis virheille, joihin turvallisuuden säilymiseksi ei kuitenkaan ole varaa. 

Senkin vuoksi lennonjohtaminen on mielenkiintoinen tutkimuskohde. Kansainvälinen 

lennonjohtajien ja lennonjohtamisen tutkimus on kohdistunut muiden muassa työpaineisiin 

(Martinussen 2006), tiedon prosessointiin ja ongelmanratkaisuun (Ackerman 2002), sekä 

interaktion turvallisuusvaikutuksiin työtehtävien muodostuksessa (Sanne 1999). Suomessa 

lennonjohtajien tutkimus on viime vuosina kohdistunut pääasiassa psykologisiin (Olanterä 

1998), terveydellisiin (Toiviainen 2004) ja sosiaalisiin (Markkula 1998, Palukka 2003) 

kysymyksiin. Tämä tutkielma on siis ensimmäinen kasvatustieteellinen tutkimus 

lennonjohtajista Suomessa.  

 

Lennonjohtajien kouluttamisen kysymykset ovat erityisen mielenkiintoisia juuri tällä hetkellä, 

kun alan opetuksessa on vastikään siirrytty virallisen kansallisen koulutusjärjestelmän piiriin. 

Oppilaille kyseinen siirtyminen ei tuonut juurikaan muutoksia. Ammatilliset aineet pysyivät 

sisällöltään ja opetukseltaan samoina, mutta muutamien yleisten aineiden lisääminen 

opetussuunnitelmaan ja kirjallisen lopputyön laatiminen kurssin päätteeksi olivat uutta. 

Lennonjohto-oppilaat viettävät kurssinsa aikana Avia Collegella vain noin kaksi 

opiskeluvuotta. Oppilaat eivät tunne lennonjohtokoulutuksen taustoja, eikä juuri vanhempia 

lennonjohtajiakaan, joten heillä ei ole syvällistä näkemystä siitä, millaista 

lennonjohtokoulutuksen edes pitäisi olla. He suorittavat opinnot määrätyn opintopolun 

mukaisesti ja valmistuttuaan siirtyvät operatiivisiin töihin Avia Collegen ulkopuolelle. 
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Lennonjohtokoulutus on oppilaille siis vain sitä, mitä he kurssinsa aikana näkevät. Oppilaat 

eivät välttämättä edes huomanneet eroa vanhan järjestelmän vaihtuessa uuteen. Opettajilla sen 

sijaan on kokemusta ja näkemystä lennonjohtajien kouluttamisesta pitemmältä aikajaksolta. 

Tämän takia nimenomaan opettajien tutkimus tarjoaa laajemman ja kattavamman kuvan 

koulutuksen kulttuurista ja niistä vaikutuksista, joita lennonjohtokoulutuksen siirtyminen 

Opetusministeriön alaisuuteen sai aikaan. 

 

Kun lennonjohtajan tutkinnosta tuli toisen asteen ammatillinen tutkinto, sai päätös osakseen 

arvostelua. Itseään ja ammattiaan arvostavat ammattilaiset eivät hyväksyneet sitä, että 

lennonjohtajat voidaan rinnastaa muihin ammatillisiin tutkintoihin. Tutkinnon statusta 

pidettiin lennonjohtoyhteisössä liian alhaisena ammatin vaatimuksiin nähden. Kritiikki 

kohdistui myös uuteen opetussuunnitelmaan, johon sisällytettiin lennonjohtamisen kannalta 

”turhia” aineita. Lennonjohtajat kutsuivat näitä aineita halveksuvasti termillä ”leikki, laulu ja 

laskento”. Kaikki, mikä ei suoraan kohdistunut lennonjohtajan päivittäisiin työtehtäviin, 

sivuutettiin merkityksettömänä ja ajan haaskauksena, sillä heidän mielestään vain 

ammatilliset aineet puolustivat paikkaansa. Tämä tuntuu ristiriitaiselta koulutuksen statuksen 

arvostelun kannalta. Toisaalta lennonjohtajat eivät halua ammattiaan verrattavan esimerkiksi 

levyseppähitsaajan ammattiin, mutta toisaalta he korostavat konkreettisten ammattiaineiden 

opettamisen merkitystä koulutuksessa ja käsityömäisen ammattitaidon merkitystä työssä. 

Lennonjohtaminen on lennonjohtajien itsensä mielestä ”lapiohommaa”, mutta sitä ei 

kuitenkaan saisi verrata ”lapiohommaan”.  

 

Kaikenlainen akateemisuus nähdään olevan lennonjohtokulttuurin ulkopuolella, eikä 

periaatteessa yksinkertaista, vaikkakin haastavaa, ammattia ole tarvetta ”tieteellistää”, eli 

altistaa objektiiviselle tieteelliselle tutkimukselle. Suomessa lennonjohtajia on yhteensä vain 

noin kolmesataa, joten ammattiryhmän pienuuden ja ammatin erityislaatuisuuden takia 

lennonjohtajien mielestä kenelläkään muulla kuin lennonjohtajilla itsellään ei voi olla 

asiantuntemusta tai kriittistä sanottavaa lennonjohtamisesta. Avia Collegen lennonjohto-

opettajat joutuivat ensimmäisinä ammattinsa puolesta käsittelemään akateemisuuden 

kysymystä. Lennonjohtaminen ammattina säilyi koulutusmuutoksen jälkeenkin 

muuttumattomana, joten ”tieteellisyys” ei päässyt vaikuttamaan lennonjohdoissa 

työskenteleviin operatiivisiin lennonjohtajiin, mutta opettajille akateemisuus oli vasta edessä. 
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Tämän tutkimuksen pääkysymys juontuu yllä kuvaillusta ristiriidasta ja lennonjohto-opettajiin 

kohdistuvista uusista vaatimuksista. Avia Collegella toimivat lennonjohto-opettajat ovat 

joutuneet tilanteeseen, jossa lennonjohtamisen ”käsityöammattina” on lyötävä kättä 

akateemisen profession, eli opettamisen kanssa. Enää pelkkä lennonjohtamisen ammattitaito 

ei riitä, vaan myös opettamisen ammattitaito on pystyttävä osoittamaan. Ongelma on 

periaatteessa ollut olemassa jo ikiajat lennonjohtokoulutuksen piirissä: Kumpi on tärkeämpää 

opettajalle – lennonjohtamisen taito vai opettamisen taito. Kysymyksen pohtiminen on jäänyt 

tähän saakka lennonjohtajien itsensä harteille, eikä siihen ole saatu yhtenäisiä vastauksia - 

ainoastaan mielipiteitä. Yhtenä syynä tähän on ollut se, että aikaisemmin 

lennonjohtokoulutusta antavilla lennonjohtajilla ei ole ollut taustalla johdonmukaista, 

teoreettisesti perusteltua opettamisen koulutusta. Opettajuuden taidon on nähty olevan 

sisäsyntyinen ominaisuus, jota voidaan kyllä kehittää harjoittelemalla, eikä teoreettisen 

opettajakoulutuksen mahdollisuutta ole siksi oikeastaan koskaan edes harkittu. Eihän 

kenelläkään professorilla voinut olla ymmärrystä lennonjohtamisesta, eikä sen vuoksi 

myöskään lennonjohtamisen opettamisesta. On ymmärrettävää, että näistä lähtökohdista 

lennonjohtamisen taidon on katsottu olevan hallitsevampi, kuin opettamiseen liittyvien 

kysymysten. Samasta syystä on helppo ymmärtää, että lennonjohto-opettajat eivät ottaneet 

uusia vaatimuksia opettajaopinnoista kovin avoimin mielin vastaan.  

 

Tutkijan kannalta tilanne on tällä hetkellä herkullinen. Lennonjohto-opettajilta on jo vuodesta 

2001 saakka vaadittu opettajan pedagoginen pätevyys ammattinsa harjoittamiseksi, joten 

akateemista taustaa alkaa jo olla, mutta lähtökohtaiset asenteet teoreettista koulutusta kohtaan 

ovat silti vielä tallella, ainakin puheissa. Tämän tutkimuksen tutkimusongelma piilee 

asiantuntijuuksien yhdistämisessä. Millaisia vaikutuksia akateemisilla vaikutuksilla on ollut 

lennonjohto-opettajien paradigmaattiselle käsitykselle ammattinsa luonteesta? Miten kaksi 

eriluonteista ammattia on yhdistetty ja miten ne toimivat yhdessä? Millaista vaikutusta 

teoreettisella opettajan koulutuksella on ollut lennonjohto-opettajien työlle? Millainen 

merkitys opettajan koulutuksella ylipäätään on lennonjohto-opettajien työlle? Saavatko 

opettajat koulutuksensa kautta työhönsä jotain lisäarvoa, ja miten tämä ilmenee? Onko 

opettajakoulutus oikeastaan alkuunkaan sitä, mikä tuottaa vaikutuksia lennonjohto-opettajien 

ammattitaitoon, vai löytyisikö hyöty jonkin muun koulutuksen kautta? Onko 

kaksoisasiantuntijuus lennonjohto-opettajan työssä lainkaan mahdollista? 
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Tällä tutkimuksella pyritään kuvaamaan lennonjohto-opettajien työympäristöä ammatillisista 

lähtökohdista. Tutkimuksella etsitään niitä ilmiöitä, joita lennonjohto-opettajat pitävät työnsä 

kannalta merkityksellisinä, sekä myös ammatillisia kehittymismahdollisuuksia. 

Ammatillisissa kysymyksissä ei keskitytä vain opettajakoulutukseen, vaan mielenkiinto 

kohdistuu myös lennonjohtamisen ammattitaitoon. Mitä ammatillinen kasvu merkitsee 

lennonjohto-opettajalle? Tapahtuuko kehitystä pelkästään lennonjohtajuudessa tai pelkästään 

opettajuudessa, vai onko ammatillinen kehittyminen molempien ammattitaitojen yhteinen ja 

samanaikainen prosessi? Millä tavoin ammattitaitojen kehitystä voidaan tukea ja miten 

opettajat itse siihen voivat vaikuttaa? Koska ammattiin katsomatta samat ongelmat esiintyvät 

muuallakin ammatillisessa koulutuksessa, on tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena tarjota 

myös yleisempää tietoa. Tutkimuksen pyrkimyksenä on osoittaa niitä ilmiöitä, joihin 

ammatillisten oppilaitosten henkilöstön on kiinnitettävä huomiota, jotta opettajakunnan, ja 

sitä kautta myös oppilaitoksesta valmistuvien alansa ammattilaisten, ammattitaito paranee. 

Näin ollen tutkimuksella on mahdollisuus vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kansallisella tasolla 

ammatillisen koulutuksen laadun paranemiseen ja siksi sillä voidaan katsoa olevan myös 

yhteiskunnallista merkitystä. 

 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu asiantuntijuuden ympärille. Kuuluisin viime 

aikojen asiantuntijuutta koskenut tutkimus tulee Dreyfys & Dreyfusilta, jotka ovat luoneet 

asiantuntijuuden viisiportaisen järjestelmän. Järjestelmä on helppotajuinen ja selkeä malli 

asiantuntijuudesta, joten siksi käytän sitä tämän tutkimuksen alkupisteenä. Dreyfusien 

esittelemien tasojen väliset erot liittyvät yksilön tietoihin, sen käyttöön, sekä kokemuksiin. 

Tutkimuksen teoriaosuus kasaantuu näiden elementtien ympärille. Asiantuntijana 

kehittymisen teoriapohjaksi valitsin Kolbin kokemuksellisen oppimisen teorian, koska itse 

tekeminen ja konkreettisesti kokeminen on välttämätöntä asiantuntijuuden kehittymiseksi. 

Kolbin teoria on syvällinen ja yleisesti tunnustettu. Tästä syystä pidän sitä tätä tutkimusta 

varten erinomaisena pohjana tiedon ja reflektion teorioille. 

 

Asiantuntijan tietoa käsittelevä osa muodostuu Erautin tietoteorian ympärille. Valitsin Erautin 

esittelemät ajatukset asiantuntijan tiedosta taustaksi tähän tutkimukseen, koska hän korostaa 

formaalin tiedon ja käytännön suhdetta. Tämä tarjoaa luontevan liittymäpinnan Kolbin 

kokemukselliseen oppimiseen ja Dreyfusien asiantuntijuuden tasoihin. Erautin ajatukset 

tiedosta ja sen konteksteista, lisättynä Bereiterin ja Scardamalian esittelemiin tiedon lajeihin 

toimivat yhdessä erinomaisesti mallina siitä, miten asiantuntijuus kehittyy ja miten 
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asiantuntija tietojaan käyttää. Asiantuntijaksi ei pääse automaattisesti vain opiskelemalla 

kirjatietoa ja sitten kokeilemalla opittuja asioita käytäntöön. Tiedon ja toiminnan risteyksessä 

tarvitaan myös reflektiota, jos halutaan aidosti kehittyä. Tähän tutkimukseen valitsin 

reflektion teoreettiseksi viitekehykseksi Schönin teorian reflection-in-actionista. Tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan ammatillista opetusta, joten käytäntöä lähellä oleva reflektio sopii 

siihen luontevimmin. Schönin teoriaa tarkemmin kohdistettua reflektiota esittelee puolestaan 

Brookfield, joka on keskittynyt opettajien kriittiseen reflektioon. Näiden kahden teorian 

yhdistelmä sopii mainiosti juuri lennonjohto-opettajien ammatillisen kehittymisen 

tutkimiseen. 

 

 

1 Asiantuntijana kehittyminen 

 

Asiantuntijuudella on terminä vahva ammatillinen status, minkä vuoksi sitä käytetäänkin 

yleensä jonkin ammattialaan viittaamisessa, eikä niinkään henkilökohtaisia ominaisuuksia 

kuvaamaan. Toki jokainen on jossain asiassa hyvä tai taitava, mutta asiantuntijuus on jotain, 

jolla on myös työelämäarvoa. Työuralähtöinen tarkastelu antaa paremman kuvan 

asiantuntijuuden vaihteluista. Joskus työssä menee hyvin ja joskus heikommin. Ei olisi 

mielekästä sanoa, että joku menetti asiantuntijuutensa ja löysi sen uudestaan. Tarkastelussa on 

siis koko ura, ei pelkästään huippuhetket. Jos joku on hyvä esimerkiksi kadun ylittämisessä, 

häntä ei kutsuta asiantuntijaksi, ellei hän tee katujen ylittämisestä itselleen uraa. Vasta, kun 

harrastus alkaa saada ammattimaisia piirteitä, voidaan harrastajaa alkaa kutsua asiantuntijaksi. 

(Bereiter & Scardamalia 1993; 9, 18–19.) Tästä syystä tässä tutkimuksessa ”asiantuntijuus”, 

”ammattitaito” ja ”ekspertiisi”, sekä ”asiantuntija”, ”ammattilainen” ja ”ekspertti” tulevat 

käyttöön synonyymisesti.  

 

Termiä ”asiantuntija” käytetään suomennoksena englanninkieliselle ”expert” – termille. 

Termillä tarkoitetaan jotakuta, joka on omalla alallaan erikoistunut, taitava, kokenut ja 

tietäväinen. Mikään noista ominaisuuksista ei riitä kuvaamaan koko sitä repertoaaria, joka 

alansa asiantuntijan on hallittava. Erikoistuneisuudella viitataan vain siihen, että henkilön 

tiedot ja taidot kohdistuvat johonkin ammattialaan. Tämän ominaisuuden haltijasta käytetään 

nimitystä spesialisti. Se ei kuitenkaan luonnehdi lainkaan osaamisen laatua tai tietojen 

määrää. ”Taitava” viittaa pelkkään käytännön taitoon, ei alalla tarvittaviin tietoihin. 
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”Kokenut” kertoo vain, että joku on toiminut alalla tietyn ajan. Se ei myöskään kerro mitään 

henkilön tietovarannosta, eikä taitojen tasosta. ”Tietäväinen” puolestaan kertoo, että joku 

tietää jostain paljon. Se ei puutu käytännön osaamiseen, eikä siihen, onko jollakulla 

minkäänlaista kokemusta alasta. Suomenkielessä nuo luetellut ominaisuudet on puristettu 

yhteen ”tuntija” – nimitykseksi. Se tuo mukaan taidon, tiedon ja kokemuksen lisäksi vielä 

neljännenkin ulottuvuuden, eli tuntemisen. Termi on oikeastaan erittäin osuva, koska myös 

tunteilla on merkittävä sija asiantuntijan toiminnassa. Näihin kaikkiin ominaisuuksiin palataan 

tulevilla sivuilla. 

 

1.1 Asiantuntijuuden tasot 

 

Ehkä tunnetuimman mallin asiantuntijuuden tasoista ja niiden välillä kehittymisestä ovat 

luoneet Dreyfus & Dreyfus (1986). Heidän mukaansa minkä tahansa luontevasti osatun taidon 

selittäminen sanallisesti on vaikeaa, kuten esimerkiksi polkupyörällä ajamisen periaatteet tai 

kävelemisessä toteutuvat lainalaisuudet. Harjoituksen ja kokemuksen kautta saavutettu 

tietotaito (know-how) ei taivu sanoiksi ja kirjoitetuiksi säännöiksi. Mikäli näin olisi, olisi 

kyseessä jonkin tietäminen (know that), minkä perusteella voisi oppia vaikkapa pyörällä 

ajamista. Tietotaito saa toiminnan sujumaan, eikä siinä tarvittavia sääntöjä tai periaatteita 

tarvitse sen suuremmin miettiä. Itse asiassa, jos kesken tietotaitoisen toiminnan yhtäkkiä alkaa 

tietoisesti ajatella päätöstensä perusteita ja antaa tietämisen keskeyttää tietotaidolla 

ylläpidettävän toiminnan, on epäonnistuminen todennäköistä. Tietotaito pysyy yllä ainoastaan 

harjoittelun kautta ja hiljalleen häviää, jos sitä ei pääse käyttämään. Dreyfusit esittelevät 

kirjassaan esimerkin Yhdysvaltain ilmavoimien kapteenista, joka työskenteli lennonopettajana 

ja lentotarkastajana. Hän oli joskus ollut ammattitaitoinen ekspertti omassa 

suihkukonetyypissään, mutta työnsä puolesta pääsi itse ohjaimiin enää vain harvoin. Eräällä 

noista harvoista lennoista yksi koneen neljästä moottorista rikkoutui. Kokenut ohjaaja osaa 

vastata syntyneeseen epätasapainoon luontevasti ohjaimilla tilannetta kompensoiden, mutta 

kyseinen kapteeni, harjoituksen puutteen vuoksi, alkoi välittömästi miettiä, mitä liikkeitä 

tilanne vaatii. Tuloksena oli liiallinen kompensointi, mitä korjatakseen hänen piti tehdä 

jälleen vastaliike, mikä myös oli liian voimakas, mikä aiheutti uuden vastaliikkeen tarpeen ja 

niin edelleen. Kapteeni toi koneen kyllä laskuun, mutta kovasti keikuttaen. Konetyypin 

kokenut lentäjä taantui aloittelijan tasolle lentotaidossaan, koska hän alkoi tietoisesti miettiä 

tilanteessa päteviä sääntöjä. (Dreyfus & Dreyfus 1986, 16–17.) 
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Dreyfusit ovat muodostaneet asiantuntijuudelle viisi tasoa, joita käsitellään seuraavaksi. 

Esimerkiksi Benner on käyttänyt näitä tasoja pohjana tutkiessaan sairaanhoitajien 

ammatillista kasvua teoksessaan Aloittelijasta asiantuntijaksi (1993). Berliner (1988), on 

puolestaan soveltanut sitä opettajien ammattitaidon kehittymiseen. 

 

Ensimmäinen taso – noviisi 

 

Lastenhuoneen ovella isää odottaa ristiriitainen näky. Seinät, lattiat, sängyt ja kaapistot on 

tuhrittu useilla eri väreillä ja sotku on kaamea. Järkytystä kuitenkin pehmentää huoneessa 

seisova kolmivuotias, joka innosta hehkuen selittää, kuinka hän osaa maalata sormiväreillä. 

Lapsi kieltämättä on osannut sormiväreillä maalaamisesta jotakin. Hän on itse onnistuneesti 

avannut väripurkit ja levittänyt käsiään ja sormiaan käyttäen värejä valitsemilleen pinnoille. 

Jotain suorituksesta kuitenkin puuttuu, mikä saisi isänkin ajattelemaan, että lapsi todella osaa 

maalata.  

 

Kokematon ja osaamaton yksilö tarvitsee uuden tehtävän edessä valtavasti ohjeita ja neuvoja. 

Tilanteeseen liittyvät faktat ja ominaisuudet, sekä myös tavoitteet, ovat noviisin toimintaa 

varten oltava tarkasti selvillä. Ongelmatilanteen elementit ovatkin jopa niin tarkasti 

määrättyjä, että noviisi voi tunnistaa ne ilman, että hän yhdistäisi niitä millään tavalla muuhun 

ympäristöön tai toimintakokonaisuuteen. Tilanteen elementit ovat siten noviisille kontekstista 

riippumattomia, kuten ovat myös niiden kanssa käytettävät säännöt, mikä tekee elementtien 

käsittelystä pelkkää informaation prosessointia. Aloitteleva autoilija saa autokoulun 

opettajalta yksityiskohtaiset ohjeet siitä, missä nopeuksissa käsivaihteisen auton vaihteita 

pitää vaihtaa. Hänelle kerrotaan myös tarkasti, millä etäisyydellä hänen tulee seurata edellä 

kulkevaa autoa. Kumpikin näistä ohjeista jättää kontekstin huomiotta, koska niistä 

kummassakaan ei oteta mitenkään kantaa muun liikenteen luonteeseen, nopeuteen, 

vilkkauteen tai odotettujen pysähdysten määrään. (Dreyfus & Dreyfus 1986, 21–22.) 

 

Noviisilla ei ole Dreyfusien (1986, 22) mukaan myöskään keinoja arvioida omaa osaamistaan 

muuten kuin vertaamalla suoritustaan siihen, miten hyvin sen kuluessa hän noudatti siihen 

liittyviä sääntöjä. Noviisin omaksuttua useampia sääntöjä, vaatii niihin liittyvän osaamisen 

käyttäminen jo niin paljon keskittymistä, että toiminnan aikana puhuminen, tai ohjeiden 

kuunteleminen voi olla todella vaikeaa. Nämä ensimmäiset opitut säännöt toimivat pohjana 
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tulevien kokemusten kertymiselle, mutta matkalla asiantuntijaksi, on ne pian siirrettävä 

syrjään. 

 

Toinen taso – edistynyt aloittelija 

 

Tosielämän todellisissa tilanteissa toimiminen ja niistä hankittu huomattava kokemus 

kohottavat noviisin taitoja. Käytännön kokemukset saavat oppijan havaitsemaan, että 

tilanteissa on jossain määrin mukana paitsi aiemmin mainittuja kontekstista vapaita 

elementtejä, mutta myös juuri kyseiselle tilanteelle merkityksellisiä piirteitä. Kokemuksen 

karttuessa edistynyt aloittelija alkaa huomata näitä merkityksellisiä elementtejä aina kun niitä 

esiintyy. Tämä on erityisen huomattava edistysaskel verrattuna noviisin taitotasoon, koska nyt 

suorittaessaan tehtäviään, oppija pystyy ensinnäkin ottamaan huomioon enemmän ja 

enemmän kontekstista riippumattomia faktoja, mutta myös havaitsemaan ja tunnistamaan 

kokemuksensa perusteella tilanteille merkityksellisiä elementtejä. Nämä elementit ovat 

edistyneelle aloittelijalle siis tilanteesta riippuvaisia, tai situationaalisia. Edistyneen 

aloittelijan toiminnassaan käyttämät säännöt ja periaatteet voivat pohjautua jompaankumpaan, 

joko kontekstista riippumattomiin, tai tilanteesta riippuvaisiin tekijöihin. (Dreyfus & Dreyfus 

1986, 22–23.) Autoiluesimerkkiä jatkaaksemme, edistynyt aloitteleva autoilija ei enää 

noudata pelkästään opettajan antamaa listaa siitä, millä nopeudella vaihteita vaihdetaan, vaan 

osaa myös ottaa huomioon tilanteesta riippuen myös moottorista lähtevän äänen. Lisäksi hän 

osaa myös tunnistaa erilaisia liikennetilanteita, ja sopeuttaa sen perusteella etäisyyttään edellä 

ajavaan autoon.  

 

Kari Rantalaihon mukaan osaaminen on sellaista tekemistä, mikä onnistuu. Harjoittelemalla 

opitaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Tekemisestä saatava palaute tuottaa alkeismuotoisessa 

oppimisessa onnistuneen suorituksen prototyypin, jonka perusteella ohjataan tulevaa 

toimintaa samankaltaisen toiminnan yhteydessä. Onnistuneeseen suoritukseen totutaan ja se 

otetaan tavaksi. Tässä vaiheessa tottumukset ovat vielä abstrakteja ja pääasiassa 

tiedostamattomia. Niiden käyttämisessä ei aina tulkita käsillä olevaa tilannetta, vaan päätös 

toiminnasta perustuu puhtaasti rutiiniin. Tottumuspohja, tai rutiinipankki, kasvaa kokemusten 

myötä ja samalla tietoisuus siitä miten jotakin osataan, vähenee. Ei osata selittää, miten 

oikeastaan jotakin osataan. Näin käytettynä osaaminen esiintyy pelkästään operaatioiden 

suorittamisen teknisellä tasolla. (Rantalaiho 1997, 247–248.) Osaaminen voi näennäisesti olla 

sujuvaa, mutta täytyy huomata, että sen taustalla ei ole vielä ymmärrystä siitä, miksi jotain 
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tehdään tietyllä tavalla. On vain totuttu tekemään niin, ja se yleensä toimii. Tilanteet, joissa 

tekeminen ei onnistukaan, ovat siksi vaikeita. Toiminnan korjaaminen on sattumanvaraista, 

eikä lainkaan perustu loogiseen ajatteluun. 

 

Kolmas taso – pätevä 

 

Kokemuksen edelleen karttuessa oppijan tunnistamien kontekstista riippumattomien ja 

situationaalisten tekijöiden määrä tosielämän tilanteissa alkaa jossain vaiheessa karttua niin 

suureksi, että niiden hallinta on vaikeaa. Informaatiota tulee jatkuvasti, mutta yksilöltä 

puuttuu kuitenkin vielä taito erottaa tulvan seasta se, mikä on oikeasti tärkeää. Tällaisen 

ongelman ratkaisemiseksi tulee oppijan omaksua päätöksen tekoonsa hierarkkinen 

menetelmä, mitä kautta hänellä on mahdollisuus suunnitella toimintaansa laittamalla siihen 

liittyvät tekijät tärkeysjärjestykseen. Käsittelyyn jäävät vain tärkeimmät elementit, mikä 

toiminnan suunnittelun kannalta tarkoittaa tilanteen merkittävää yksinkertaistumista, 

päätöksen teon tehostumista ja suorituskyvyn paranemista. (Dreyfus & Dreyfus 1986, 23–24.) 

 

Tiettyä tavoitetta kohti etenevä pätevä toimija näkee tilanteen yleisesti ottaen siis tilanteen 

joukkona faktoja, joiden tärkeyttä hänen on arvioitava suhteessa muihin läsnä oleviin 

faktoihin. Hän on oppinut, että tietyn faktajoukon esiintyessä, tulee tehdä tiettyjä 

johtopäätöksiä ja toimia tietyllä tavalla. Päätöksiä tehdessään hän kiinnittää huomiota vain 

muutamiin elementteihin siitä valtavasta elementtien määrästä, joka kyseiseen 

tehtäväkokonaisuuteen liittyy. Pätevä autoilija ei enää noudata vain ajoneuvon turvalliseen 

käsittelyyn suunniteltuja ohjeita, vaan ajaa tietty päämäärä mielessään. Mikäli hän esimerkiksi 

haluaa päästä johonkin tiettyyn paikkaan mahdollisimman nopeasti, hän ei välitä ajopäätöksiä 

tehdessään mistään muusta, kuin päämäärän toteutumisesta. Reitti valitaan sen nopeuden 

perusteella, ei esimerkiksi kauniiden maisemien takia. Ajotapa on repivämpää, eikä 

matkustusmukavuuteen tai ajoneuvoon kohdistuviin rasituksiin kiinnitetä huomiota. Kun vain 

nopeus on ensisijainen tavoite, ei ajoturvallisuudesta tai edes laista piitata. (Dreyfus & 

Dreyfus 1986, 24.)  

 

On siis tärkeää tietää, miksi jotakin tehdään. Osaamisen kehittymisessä siirrytään 

operaatioiden suorittamisen tasolta operaatioiden tarkoituksen tasolle. Jos ei osata nähdä 

tekemisen tarkoitusta, ei voida myöskään osoittaa luotettavaa osaamista. Tekeminen on 

haparointia ja jatkuvaa yrittämistä. Saavutettua rutiinia kokeillaan vähän kaikkeen toimintaan, 
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ilman ymmärrystä siitä, mihin käytettävä rutiini oikeastaan sopii ja mihin ei. 

Tehtäväymmärrys karttuu rutiinien lisääntymisen rinnalla. Havaitsemalla ja arvioimalla 

koettuja tilanteita, voidaan löytää toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja siten kehittää 

tehtäväymmärrystä. Osaamista onkin oikeastaan vasta sellainen toiminta, jossa käytössä 

olevia rutiineja osataan käyttää tarkoituksenmukaisesti. (Rantalaiho 1997, 248.) 

 

Toimintasuunnitelman valinta ei Dreyfusien (1986, 26) mukaan ole pätevälle helppoa. 

Noviisien tarvitsee vain tunnistaa kontekstista riippumattomia faktoja, ja edistyneelle 

aloittelijallekin riittää, että hän on kohdannut päätöksen tekoonsa liittyviä elementtejä jo niin 

monesti, että niiden tunnistaminen ja käyttö kyseisessä tilanteissa on helppoa ja varmaa. 

Pätevän toimijan tulee kuitenkin osata valita ei-objektiivinen ja järjestelmällinen suunnitelma 

toimintaansa varten. Noviisien ja edistyneiden aloittelijoiden päätökset ja toiminta 

pohjautuvat objektiivisiin tekijöihin, minkä takia he eivät tunne vastuuta toimintansa 

tuloksista. Kamppailtuaan toimintasuunnitelman valitsemiseksi, tuntee pätevä toimija 

olevansa myös vastuussa toimintansa seurauksista ja siksi myös samalla emotionaalisesti 

kiinnittynyt valintansa johdosta syntyneeseen tulokseen. Ymmärtäminen ja päätöksen 

tekeminen tapahtuu siis irrallisesti, mutta silti toimija tuntee olevansa kiinteästi yhteydessä 

siihen, mitä päätösten seurauksena tapahtuu. Selvästi onnistuneet lopputulokset jättävät 

muistiin kirkkaan jäljen valintaprosessista ja siihen liittyneistä elementeistä. Totaaliset 

epäonnistumiset eivät myöskään helposti unohdu.  

 

Neljäs taso – taitava 

 

Tähän saakka toimijoiden päätöksentekoprosessi on ollut irrallista, hidasta ja pohdiskelevaa. 

Toimijat ovat joutuneet ottamaan huomioon suuren määrän tekijöitä, joiden perusteella heille 

on muodostunut valikoima vaihtoehtoja, joita pohtimalla he tekevät päätöksensä. Eri 

vaihtoehtojen hyvien ja huonojen puolien punnitseminen ja tämän perusteella päätösten 

tekeminen ei ole jokapäiväisessä elämässä kuitenkaan niin yleistä, kuin voisi olettaa. Taitava 

toimija on yleensä niin syventynyt tehtäväänsä, että tietyt siihen liittyvät elementit alkavat 

vaikuttaa erityisen oleellisilta, muiden hiipuessa taustalle. Tapahtumien ja toiminnan edetessä 

olennaiset elementit, lopputulokseen liittyvät odotukset ja suunnitelmat muokkautuvat, mikä 

lopulta saattaa muuttaa myös eri elementtien suhteellista merkittävyyttä. Mitään tietoista 

päätöksen tekemistä ei esiinny, vaan vaikuttaa siltä, että muistikuvat samankaltaisista 

tilanteista herättävät käsillä olevaan tilanteeseen sopivan suunnitelman, joka liittyy aiempiin 
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kokemuksiin ja silloin toimineisiin suunnitelmiin tai suorituksiin. Tällaista intuitiivista kykyä 

käyttää aiempia kokemuksia ilman, että niitä tarvitsee purkaa pienemmiksi osiksi, voidaan 

kutsua holistiseksi samanlaisuuden tunnistamiseksi. (Berliner 1988, 15; Dreyfus & Dreyfus 

1986, 28; Helakorpi & Olkinuora 1997, 71.) 

 

Sormivärien kanssa huoneessa temmeltänyt lapsi ei vielä ymmärtänyt, että hänen olisi pitänyt 

kohdistaa värien levittäminen esimerkiksi kankaalle tai paperille seinien ja huonekalujen 

sijasta. Kehittyessään osaajana hän alkaa paitsi levittää värejä tarkoituksenmukaisiin 

kohteisiin, myös arvioida toimintaansa. Korkeatasoisen osaamisen olennainen osa onkin 

itsearviointi, jonka tarkoituksena on pyrkimys mahdollisimman hyvään suoritukseen 

(Rantalaiho 1997, 248). Sormiväriesimerkissämme lapsi alkaa harkita, miten ja mitä 

kankaalle maalataan. Hän alkaa muodostaa kuvioita ja pyrkii johonkin tavoitteeseen 

maalaamisessaan. Jos lapsen tarkoituksena on maalata punaisen talon kuva, hän ei tyydy 

kuvioon, joka ei muistuta taloa, tai ei ole punainen. 

 

Todellinen ekspertti ei kuitenkaan voi toimia vain suoritusten ja niiden tehtäväymmärryksen 

varassa. Tehtävärutiini voi olla jo kehittynyt, kuin myös tietoisuus siitä, miksi kyseistä 

toimintaa tulee yrittää. Tilanteesta kuitenkin riippuu, onko halutunlainen 

tarkoituksenmukainen toiminta mahdollista vai ei. Asiantunteva viljelijä varmasti tietää, että 

kalliolle ei siemeniä kannata levittää, koska sinne viljan kasvaminen ei ole mahdollista. 

Osaamisen kontekstia tulee pystyä arvioimaan ja sen perusteella punnitsemaan omaa 

toimintaa. Tilannearviointi on myös osaamista, joka kehittyy suorittamisen ja 

tarkoituksenmukaisuuden havaitsemisen kautta. Todelliselle taitajalle se on rutiinia. Samaan 

tapaan, kuin suoritusrutiinit, ovat tilannearvioinnin rutiinit yksilöllisiä. Jokaisella on omat 

käsityksensä siitä, miten se suoritetaan. Tilanteen arvioimiseksi osaajat kehittelevät itselleen 

muistisääntöjä, abstraktioita, malleja, analogioita ja niin edelleen. Kun rutiini 

tilannearvioinnissa lisääntyy, vähenee samalla tietoisuus sen perusteista – aivan kuten 

operationaalisten rutiinienkin kohdalla. Tällaista tilanneherkkyyttä kutsutaan intuitioksi, ja 

siihen kuuluu nimenomaan ei-tietoisuuden elementti. (Rantalaiho 1997, 249.) Ei enää osata 

selittää, millä keinoin tilanne arvioitiin ja miksi tiettyyn toimintamalliin päädyttiin. Se tuli 

ikään kuin luonnostaan.  

 

Intuitio liittyy taitavan toimijan suorituksiin kiinteästi. Intuitio ei kuitenkaan ole vain 

arvaamista tai jotain yliluonnollista johdatusta, vaan se on kyky, jota kaikki käyttävät joka 
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päivä arkisissa askareissaan. Vaikka taitava toimija tekeekin ratkaisuja intuitiivisesti, hän 

ajattelee toimintaansa eteenpäin myös analyyttisesti. Taitava autoilija voi esimerkiksi 

intuitiivisesti havaita lähestyvänsä mutkaa liukkaalla tiellä liian suurella nopeudella. Tämän 

tajuttuaan, hän tekee tietoisesti päätöksen siitä, hiljentääkö hän nopeutta painamalla jarrua vai 

riittääkö pelkästään jalan nostaminen kaasupolkimelta.  

 

Viides taso – ekspertti 

 

Dreyfusit (1986, 30–32) mainitsevat japanilaisen kamppailulajien mestarin Taisen 

Deshimarun, joka on sanonut: ”Ei ole valintaa. Se tapahtuu alitajuisesti, automaattisesti, 

luonnollisesti. Ajattelua ei voi olla, koska jos ajattelee, on myös aikaa ajattelulle, ja se on 

heikkous.” Ekspertti yleisesti ottaen perustaa tekemisensä kypsälle ja kokeneelle 

ymmärrykselle. Taito on ekspertille niin suuresti osa häntä itseään, että sitä ei tarvitse 

tiedostaa sen enempää, kuin tiedostetaan omaa kehoa. Kävellessään ihmisen ei tarvitse tehdä 

tietoisia päätöksiä siitä, miten kehoa liikutetaan, eikä puhuessaan tarvitse valita jokaista sanaa. 

Ekspertti autoilija on kuin yhtä ajoneuvonsa kanssa. Hän ei enää tunne ajavansa tietoisesti 

autoa, vaan kokee yksinkertaisesti vain ”ajamista”. Samaan tapaan aloittelevat lentäjät 

joutuvat lentäessään miettimään lentokoneen hallintaan liittyviä toimintoja, kun kokeneet 

pilotit vain ”lentävät”.  

 

Kun kaikki sujuu normaalisti, ei eksperttien tarvitse ratkoa ongelmia tai tehdä päätöksiä 

(Berliner 1988, 15). He vain tekevät sitä, mikä normaalisti toimii. Ideaalitilanteessa näin 

onkin, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eksperttien ei tarvitse edes ajatella ollakseen 

silti aina oikeassa. Suurin osa ekspertin toiminnasta on ei-reflektiivistä, mutta kun aikaa on 

käytössä tarpeeksi ja kun toiminnan tulokset ovat erityisen kriittisiä, myös ekspertit miettivät 

toimintaansa. Toiminnan tietoisuus ei kuitenkaan tarkoita, että ekspertit tekisivät päätöksiä 

laskelmoivasti, vaan enemmänkin sitä, että he tietoisesti reflektoivat omia intuitioitaan. Eikä 

tämäkään vielä takaa, ettei virheitä esiintyisi. Toiminnan kestäessä voi esiintyä yllättäviä 

tapahtumia ja ennakoimattomia elementtejä, joihin eksperttikään ei voi tai osaa varautua. Kun 

kokemusta erilaisista tilanteista on kertynyt tarpeeksi, ekspertti kasaa yhteen ne tilanteet, 

joissa toimintaa ohjasi sama tavoite ja joissa piti toimia juuri tietyllä tavalla. Tällä tavalla, kun 

ekspertti tunnistaa ja ymmärtää tietyn tilanteen, hänelle tulee samalla hetkellä mieleen myös 

siihen liittyvä taktiikka, toiminta tai päätös. (Dreyfus & Dreyfus 1986, 31–32.) 
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Esimerkkinä tästä Dreyfusit (1986, 33) esittelevät shakkimestarin kanssa toteutetun kokeen. 

Mestarin käskettiin ynnätä noin sekunnin välein kuulemansa luku edelliseen tulokseen ja 

samalla pelata viiden sekunnin siirtovauhdilla shakkia lievästi heikkotasoisempaa pelaajaa 

vastaan. Shakkimestarin suoritus ei juuri kärsinyt, vaikka hänen analyyttinen ajattelunsa 

jumiutettiin jatkuvan ynnäämisen tehtävällä. Selitys tälle suoritukselle on aiemmin mainittu 

tilanteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Shakkimestari tunnisti tilanteet shakkipöydällä ja 

tuon tunnistamisen pohjalta pystyi tuottamaan kuhunkin tilanteeseen sopivimman siirron. 

Näin nopealla tahdilla pelattaessa ja varsinkin ajattelua toissijaisella tehtävällä häirittäessä, on 

shakkimestarin pakko turvautua suorituksessaan lähes yksinomaan intuitioon, koska aikaa tai 

kapasiteettia ei ole analyyttisille pohdinnoille ja vaihtoehtojen vertailemiselle. Ekspertti 

”näkee” tilanteen ja toimii sen mukaisesti.  

 

1.2 Kokemuksellinen oppiminen 

 

Asiantuntijuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon niitä prosesseja, joiden kautta 

asiantuntija erityiset taitonsa kehittää. Oppimisprosesseista olen valinnut David A. Kolbin 

(1984) ajatukset kokemuksellisesta oppimisesta lähtökohdaksi tälle tutkimukselle. Hän 

rakentaa kokemuksellisen oppimisen teoriansa Lewinin, Deweyn ja Piaget’n käsityksiin 

samasta aiheesta. Kolb (1984, 21–22) aloittaa Lewinin teorialla toimintatutkimuksesta ja 

laboratorioharjoittelusta. Oppiminen on näissä integroitu prosessi, joka alkaa tässä-ja-nyt 

kokemuksella, jota seuraa tiedon ja havaintojen kerääminen kokemuksesta. Tämän jälkeen 

tieto analysoidaan ja tämän tuloksena aikaansaadut johtopäätökset palautetaan toimijalle, jotta 

tämä voi muokata käyttäytymistään ja valintojaan uusien ongelmien edessä. Lewinin mallissa 

erityisen tärkeä kohta on tässä-ja-nyt konkreettisen kokemuksen painoarvo. Tällä korostetaan 

välitöntä, henkilökohtaista kokemusta oppimisen keskipisteenä. Toisena tärkeänä seikkana 

Lewinin mallissa Kolb mainitsee muodostettujen käsitysten viemisen uusiin tilanteisiin ja sitä 

kautta saatavan palautteen (feedback). Palauteprosessin tarkoituksena on antaa toimijalle 

paikkansa pitävää tietoa, jonka pohjalta hän voi arvioida halutuista päämääristään tapahtuneita 

poikkeamisia. Palaute mahdollistaa jatkuvan päämäärähakuisen toiminnan, kuin myös tuon 

toiminnan seurausten arvioimisen. Toimijan tehottomuus on loppujen lopuksi seurausta 

riittämättömistä palauteprosesseista.  
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Konkreettinen
kokemus 

Käsitysten  
Havainnot ja testaamista uusissa 

reflektiot tilanteissa 

Käsitteellistäminen 
ja yleistäminen 

                 Kuvio 1. Lewinin malli kokemuksellisesta oppimisesta. (Kolb 1984, 21.) 

 

Deweyn oppimismalli vie Kolbin (1984, 22–23) mukaan Lewinin ajatuksen pidemmälle. 

Vaikkakin malli on perusteiltaan hyvin samanlainen kuin yllä esitelty, korostuu Deweyllä 

palautteen kautta oppiminen transformatiivisena prosessina. Oppimisen kautta todellisesta 

kokemuksesta saadut impulssit, tunteet ja halut muuntuvat korkeamman tason 

tarkoitushakuiseksi toiminnaksi. Oppiminen on Deweylle dialektinen prosessi, jossa 

yhdistyvät kokemukset ja käsitykset, havainnot ja toiminta. Kokemuksesta lähtevät impulssit 

ohjaavat ajatuksia, ja ajatukset puolestaan antavat tuleville impulsseille suunnan. Välittömän 

toiminnan viivästyttäminen on oppimiselle ensiarvoisen tärkeää, jotta havainnot ja arvioinnit 

ehtivät väliin. Toiminta on toisaalta välttämätöntä, jotta tavoite täyttyisi.  

 

    
 

             Kuvio 2. Deweyn malli kokemuksellisesta oppimisesta. (Kolb 1984, 23.) 

 

Kolbin kolmas malli, jota hän käyttää kokemuksellisen oppimisen teoriassaan, tulee 

Piaget’lta, joka esittelee aluksi neljä eri vaihetta, joiden kautta ihmisen kognitiivinen 

I2Impulssi1 Tavoite I3

H2 Havainto1Arviointi1 A3 H3A2 

T2 T3Tieto1 
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kehittyminen tapahtuu. Ensimmäisessä (0-2 vuotta), sensori-motorisessa vaiheessa oppiminen 

tapahtuu tuntemalla, koskettelemalla ja käsittelemällä. Toisessa (2-7 vuotta), 

representaatioiden vaiheessa oppiminen on ikonisempaa. Lapsi pystyy jo käsittelemään 

kokemuksiaan monipuolisemmin ja kykenee näkemään maailman erilaisista näkökulmista. 

Kolmas (7-12 vuotta), konkreettisten operaatioiden vaihe, aloittaa symbolisten abstraktioiden 

kehittämisen. Oppimista hallitsevat erilaiset luokittelut ja asioiden suhteet. Käsitteet ja teoriat 

auttavat muovaamaan hänen kokemuksiaan. Neljännessä (12-15 vuotta), formaalien 

operaatioiden vaiheessa lapsi palaa konkreettisesta toiminnasta oppimiseen. Siinä hän kehittää 

itselleen kyvyn testata teorioiden toimivuutta tosielämässä. (Piaget 1977, 30–33.) 

 

Edellä mainitut vaiheet rakentavat perustan sille, miten ihminen aikuisiässä oppii, Piaget’n 

termein, akkommodaation ja assimilaation kautta. Oppimisprosessi on Piaget’lle Lewinin ja 

Deweyn tavoin syklinen prosessi, jossa yksilö ja ympäristö ovat interaktiivisessa suhteessa 

toisiinsa. Akkommodaatio ja assimilaatio ovat toisilleen välttämättömiä oppimisen 

tapahtumiseksi. Akkommodaatiossa oppija liittää uudet käsitteet ja skeemat aikaisempiin 

kokemuksiinsa ja käsityksiinsä maailmasta. Assimilaatiossa puolestaan akkommodoituneet 

kokemukset muokkautuvat olemassa olevien käsitteiden ja teorioiden mukaan. Käsitykset tai 

kognitiiviset rakenteet eivät assimilaatiossa siis murru, mutta ne muuttavat muotoaan mukaan 

tulleiden uusien elementtien pohjalta. Akkommodaatio ja assimilaatio muodostavat 

tasapainon, jossa älyllinen oppiminen, eli adaptaatio on mahdollista. Jos tasapaino näiden 

kahden välillä ei toteudu, on oppiminenkin vaakalaudalla. Akkommodaation hallitessa, 

oppiminen on pelkkää imitaatiota, koska kyseessä ei ole syvällinen tietorakenteiden muutos. 

Assimilaation saadessa enemmän painoa, tulee oppimisesta puolestaan pelkkää näytelmää, 

koska tietorakenteita muutetaan ilman uusien kokemusten vaikutusta. (Piaget 1971, 172–173.)  

 

Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria on rakentunut edellä mainittujen kokemuksellisen 

oppimisen perinteiden pohjalta. Hänen mukaansa oppiminen on prosessi, jossa koskaan ei voi 

esiintyä kahta samaa ajatusta, koska kokemus tulee aina väliin vaikuttamaan. Prosessin 

lopputulos ei siksi voi koskaan edustaa tietoa tulevaisuudesta, vaan on joka tapauksessa vain 

jotain, joka on jo tapahtunut. Toinen Kolbin teoriaa ajava voima on kokemusten ja odotusten 

välillä ajoittain esiintyvä ristiriita. Oppimista tapahtuu silloin, kun toiminnan tuloksena 

tapahtuu jotain yllättävää. Kokemusta ei voi sanoa kokemukseksi, jos se ei loukkaa ennakko-

odotuksia. Tämän vuoksi oppiminen on oikeastaan uudelleenoppimista, koska jokainen oppija 

tuo oppimistilanteeseen enemmän tai vähemmän itselleen selkeitä ideoita käsiteltävästä 
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aiheesta. Ihmiset pitävät kiinni näistä ideoista ja ennakkokäsityksistä huolimatta siitä, kuinka 

laadukkaita ne ovat. Uusien ajatusten hyväksymisen vastustus syntyy juuri tästä konfliktista 

vanhojen uskomusten kanssa. Opettajien tehtävänä on myös poistaa, tai muokata aikaisempia 

ideoita – ei pelkästään tarjota uusia. Oppiminen vaatii polaarisia kykyjä. Tulee osata olla 

teoreettinen, mutta samalla toimia siinä hetkessä. Tulee osata toimia, ja reflektoida 

samanaikaisesti. Oppimisprosessissa esiintyy sekä konkreettisen kokemisen ja abstraktin 

käsitteellistämisen välinen ulottuvuus, että aktiivisen kokeilun ja reflektiivisen havainnoinnin 

ulottuvuus. Oppijan tulee osata liikkua näiden välillä tilanteen vaatimalla tavalla. On 

pystyttävä vaihtamaan roolia toimijasta havainnoijaksi ja kyettävä irtautumaan tilanteesta, kun 

oppimiseen tarvitaan analyyttista otetta. (Kolb 1984, 26–35.) 

 

Kolb näkee oppimisen holistisesti. Sitä ei tapahdu pelkästään koulussa ja opetustilanteissa, 

vaan koko ihmisiän ajan, ja kaikissa tilanteissa. Se vaatii tapahtuakseen koko 

ihmisorganismin integroitua toimintaa, johon kuuluvat ajattelu, tunteet, aistimukset ja 

käyttäytyminen. Oppimiseen liittyvä henkilön ja ympäristön välinen kanssakäyminen esiintyy 

selkeästi jo ”kokemus” -termin luonteesta. Se on toisaalta subjektiivinen ja henkilökohtainen, 

jolloin se tarkoittaa jonkin asian kokemista, kuten ”hän kokee ahdistusta”. Toisaalta taas se 

tarkoittaa jotain objektiivista ja ympäristöön sidottua, kuten ”hänellä on viidentoista vuoden 

kokemus tästä työstä”. Teoriassaan Kolbin mielestä tieto on sosiaalisen ja henkilökohtaisen 

tiedon välisen kanssakäymisen tulosta. Sosiaalinen tieto on kumuloitunutta, objektiivista 

tietoa, jota ihminen kerää elämänkokemuksistaan. Henkilökohtaisella tiedolla Kolb viittaa 

yksilön subjektiivisiin kokemuksiin eri tilanteista. Ymmärtääksemme tiedosta jotain, on 

ymmärrettävä myös oppimisprosessin psykologiaa, ja ymmärtääksemme oppimista, on 

ymmärrettävä mitä tiedolla tarkoitetaan. (Kolb 1984, 34–37.) Kolb tiivistää kokemuksellisen 

oppimisen teoriansa seuraavalla tavalla: 

 

Oppiminen on prosessi, jossa tietoa luodaan muokkaamalla kokemuksia. Tämä määritelmä korostaa 
useita, kokemukselliselta kannalta nähtyjä, kriittisiä aspekteja oppimisprosessissa. Ensinnäkin 
adaptaation ja oppimisen prosessit painottuvat sisältöä ja tuloksia enemmän. Toiseksi, tieto on 
transformaatioprosessi, jota jatkuvasti luodaan ja luodaan uudelleen. Se ei ole yksittäinen 
kokonaisuus, jonka voi saada tai jonka voi välittää. Kolmanneksi, oppiminen muokkaa kokemusta sekä 
sen subjektiivisessa, että objektiivisessa muodossa. Lopuksi, ymmärtääksemme oppimista, on meidän 
ymmärrettävä tiedon luonnetta, ja päinvastoin. (Kolb 1984, 38.) 
 

Dreyfusien tasot esittävät yksilön taitojen kehittymistä tasolta toiselle. On huomattavaa, että 

minkään tason yli ei voi hypätä, vaan jokaisen läpi on kuljettava, koska ylemmälle tasolle 
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pääsemiseksi on ensin hallittava alemman tason periaatteet. Dreyfusien malli ei kuitenkaan 

ole lupaus siitä, että riittävällä kokemuksella kenestä tahansa tulee varmasti alansa ekspertti. 

Korkeimmalle tasolle pääsemiseksi tarvitaan myös lahjakkuutta ja työtä. Huomattava piirre 

tässä mallissa on myös sen kehitys abstraktien aiheiden analyyttisestä käsittelystä 

konkreettisten kokemusten samankaltaisuuksien tiedostamattomaan tunnistamiseen. 

Kehityskulku on päinvastainen kuin se, mihin olemme tottuneet pienen lapsen kehitystä 

tarkasteltaessa. Lapsi käsittää ensin konkreettiset asiat, minkä jälkeen vasta hänelle kehittyy 

kyky hahmottaa abstrakteja kokonaisuuksia, kuten sääntöjä. (Dreyfus & Dreyfus 1986, 35.) 

 

Dreyfusit ovat laatineet varsin kattavan ja uskottavalta vaikuttavan mallin asiantuntijuuden 

kehittymisestä. Monet siinä esitetyt tasot ja niihin liittyvät erityispiirteet ovat loogisia ja 

toimivia. Kokemuksen merkitys oppimisessa on korostunut, eikä oikotietä osaamiseen ole 

näkyvissä. Malli ansioituu erityisesti asettaessaan hiljaisen tiedon keskiöön ja korostaessaan 

intuition merkitystä strukturoimattomilla ongelma-alueilla. Dreyfusien malli ei kuitenkaan ole 

aukoton. Se jättää ilmaan avoimia kysymyksiä esimerkiksi yksilöiden metataitojen 

merkityksestä oppimisessa, itsearvioinnista, ja teoreettisen tiedon merkityksestä oppimisessa. 

Tarkoituksellista pohtimista eri vaihtoehtojen välillä tapahtuu Dreyfusien mukaan vain 

yhdellä (Pätevä) tasolla, minkä jälkeen päätökset tehdään vaistonvaraisesti, luottaen 

aikaisempiin kokemuksiin ja niistä saatuihin malleihin. Dreyfusien malli, vaikka vaikuttaakin 

tukevalta, on mielestäni altis odottamattomalle. Rutiinien maailmassa, nopeassa tempossa 

tapahtuvassa toiminnassa malli toimii, mutta syvää ymmärrystä vaativassa ja uutta 

kehittävässä toiminnassa sen meriitit jäävät vähäisiksi. Minkä tahansa uuden kehittämiseksi ja 

tuottamiseksi on pystyttävä myös tarkastelemaan omaa toimintaa - ja oppimaan siitä.   

 

 

2 Asiantuntija ja tieto 

 

Kaikenlaiseen osaamiseen liittyy jollain tasolla tietämistä. Työskennellessään asiantuntija 

tarvitsee pohjatietoa toimintansa periaatteista, sekä käytännön tietoa siitä, miten kyseinen 

tehtävä tulee suorittaa. Kehittyäkseen ammattitaidossaan, tulee hänen osata myös mukauttaa 

tietoaan ja sen käyttöä erilaisiin tilanteisiin. Tietoa pitää osata organisoida ja sen käyttötapoja 

vaihdella kontekstin mukaan. Asiantuntijuuden onkin havaittu esiintyvän pääasiassa vain 

henkilön omalla alalla. Asiantuntijat kykenevät havaitsemaan laajoja merkitysrakenteita juuri 
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oman ammattitaitonsa alueella, mutta eivät pysty sitä kuitenkaan siirtämään muualle. 

Esimerkiksi eksperttikemistit toimivat aloittelijoiden tavoin, kun heidän pitäisi ratkaista 

vaikkapa kasvatustieteellisiä ongelmia. Ei ole siis olemassakaan yleistä asiantuntijuutta. (Chi 

& Glaser 1988, xvii-xviii.) 

 

Kuten Kolbin teoriassa mainitaan, liittyy oppimisen prosessiin kiinteästi myös tieto. Koska 

oppimista tapahtuu myös taidoissa, on tiedon pakko liittyä kiinteästi myös osaamiseen. 

Asiantuntijuutta tarkasteltaessa tiedon on perinteisesti katsottu jakautuvan karkeasti 

teoreettiseen tietoon ja käytännön tietoon. Muodollinen teoreettinen tieto ei sinällään voi 

muodostaa pätevää asiantuntijaa. Niin sanottu kirjaviisaus on toki merkityksellinen elementti 

osaamiselle, mutta ilman käytäntöä se jää pelkäksi käsitteelliseksi sanahelinäksi. 

Asiantuntijuutta tutkittaessa kokemuksellinen tieto on osoittanut myös olevansa 

merkityksellistä. Näiden kahden tiedon luonteen välistä painottumista asiantuntijuudessa ei 

yksiselitteisesti voi kuvata tiedon rakentumisen yksilöllisyyden ja asiantuntijuuden tason 

muodostaman kontekstuaalisuuden vuoksi. Viime vuosien merkittävimpien 

asiantuntijuustutkimusten valossa ei kuitenkaan pelkästään käytännöllisen ja teoreettisen 

tiedon katsota riittävän.  

 

Erautin (1994) esittämä teoria asiantuntijatiedosta kattaa paljon, myös muiden tutkijoiden 

esittämiä elementtejä, jotka liittyvät asiantuntijuuteen, tietoon, käytäntöön ja 

metakognitiivisiin prosesseihin. Käytän Erautin teoriaa pohjana tälle tutkimukselle, vaikka se 

ei tarjoakaan mitään kaavamaista mallia asiantuntijatiedolle. Teoriassaan hän ei kuitenkaan 

missään vaiheessa päästä irti tiedon ja käytännön toisiinsa liittyvästä luonteesta, mikä 

asiantuntijan toiminnan kannalta tekee esittämästään teoriasta erityisen sopivan tälle 

tutkimukselle. Muut tutkijat ovat osallistuneet asiantuntijuuden luonteen selvittämiseen 

laatimalla omista lähtökohdistaan tiedolle, käytännölle, oppimiselle ja reflektiolle tarkempia 

teorioita ja malleja, joille Erautin teoria asiantuntijatiedosta tarjoaa mainion liittymäpinnan. 

Eraut on jakanut asiantuntijatiedon kolmeen ulottuvuuteen. Aloitan tarkastelemalla tältä 

pohjalta asiantuntijatiedon lajeja, tiedon käytön tapoja, sekä tiedon käytön konteksteja.  
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2.1 Teoreettinen ja käytännön tieto 

 

Asiantuntijan tarvitsema tieto on monesti määritelty asiantuntijayhteisön perinteiden 

mukaisesti. Yhteisössä on päätetty, mikä tieto on tulevalle asiantuntijalle tärkeää, ja mikä ei. 

Koulutuksessa opetetaan ikään kuin perinteen velvoittamana tiettyä kirjapakettia ja tiettyjä 

kurssia muiden, tulevan toiminnan kannalta mahdollisesti hyvinkin merkityksellisten, tietojen 

jäädessä vähemmälle huomiolle. Teoreettiseen tietoon keskittyminen tekee tarjottavasta 

paketista kyllä hyvinkin harkitun ja tarkan, mutta hämärtää kaikkea sen ulkopuolelle jäävää. 

Varsinkin tiedemaailmassa, jossa korostetaan teoreettisen tiedon merkitystä, käytännölliset 

tiedot kärsivät tästä kohtelusta. (Eraut 1994, 41–42.) 

 

Yleensä, kun puhutaan tiedosta, tarkoitetaan formaalia, eli muodollista tietoa. Sen katsotaan 

olevan objektiivisuuteen pyrkivää, yleistettävää ja teoreettisiin lähtökohtiin nojaavaa. Sillä 

tarkoitetaan juuri sitä tietoa, mitä löytyy oppikirjoista, manuaaleista ja tietopankeista. 

Formaalista tiedosta voidaan keskustella, sitä voidaan kritisoida, täydentää ja vertailla. Se on 

siirrettävää ja sitä voidaan jopa ostaa. Tämä on sitä tietoa, jota koulutusinstituutiot yleisimmin 

pyrkivät opiskelijoilleen välittämään. Kontrasti praktiseen tietoon on tässä suhteessa valtava. 

(Bereiter & Scardamalia 1993, 62; Lehtinen & Palonen 1998; 91, 97.) Formaali tieto on 

luonteeltaan julkista ja helposti kommunikoitavaa, joten se voidaan käsitteellistää ja sitä 

voidaan käyttää ratkaisujen perusteluna eksplisiittisesti. Siksi se onkin välttämätöntä, kun 

jotain halutaan perustellusti todistaa. Asiantuntijuudelle merkityksellinen käytännöllinen tieto 

jäisi irralliseksi, ilman formaalin tiedon tarjoamaa tarttumapintaa. (Eteläpelto 1997, 98–99.) 

 

On väitetty, että kun asiantuntijan kokemus alastaan kasvaa, hän käyttää työssään entistä 

vähemmän formaalia tietoa, tai ainakin se siirtyy taka-alalle. Tämän väitteen perusteella 

muodollinen tieto korvautuisi informaalilla tiedolla ja taidolla. Bereiter ja Scardamalia (1993, 

63–64) esittelevät Boszhuisenin ja Schmidtin kokeen, jossa lääkäreitä pyydettiin diagnostista 

ongelmaa selvittäessään ajattelemaan ääneen, minkä jälkeen vielä perustelemaan ratkaisunsa. 

Ongelmaa ratkaistessaan kokeneet ekspertit viittasivat aloittelevia lääkäreitä vähemmän 

formaaliin tietoon (eli sääntöihin ja teorioihin), mutta ratkaisunsa perusteluissa he käyttivät 

formaalia tietoa selvästi aloittelijoita perusteellisemmin. Voidaan väittää, että ongelman 

suoritushan se ratkaisee, eikä perustelut. Todelliselle asiantuntijalle vain oikein tekeminen ei 

kuitenkaan riitä. Asiantuntijan on pystyttävä myös perustelemaan ratkaisunsa siten, että ne 

 23



  
 

kestävät kriittistä tarkastelua, ja että toiset saman alan asiantuntijat voivat käsittää ja hyväksyä 

ratkaisun taustalla olleen yleisen periaatteen.  

 

Suuri osa opettajan oppilaalleen siirtämästä formaalista tiedosta on sanallisessa muodossa. 

Oppilaan tulee pystyä tulkitsemaan ja kyseenalaistamaan sitä, sekä suhteuttamaan se jo 

olemassa oleviin tietorakenteisiin. Formaalin tiedon hankkimiseen tarvitaan siis formaalia 

tietoa. Perusvaatimus esimerkiksi kirjasta löytyvän tiedon vastaanottamiselle on, että osaa 

lukea. Tulee siis hallita aakkoset, sananmuodostuksen periaatteet ja mahdollisesti vieläpä 

tekstissä käytetty vieras kieli. Monesti kuulee sanottavan, että opettajien on turha täyttää 

oppilaiden päitä tiedolla, vaan oppilaita pitäisi ohjata etsimään tarvitsemansa tieto itse. Tämä 

ei kuitenkaan onnistu, ellei oppilailla ole formaalia tietoa alan sanastosta ja tarvittavia 

tietorakenteita, johon löytämäänsä tietoa voisi suhteuttaa. Opettajien tulisi siis varmistaa, että 

oppilaat myös tietävät mitä etsiä. (Bereiter & Scardamalia 1993, 64.) 

 

Mistä taidot ja hiljainen tieto saavat oikein alkunsa? Yrittämällä ja erehtymällä, sekä 

harjoittelemalla saatetaan hyvinkin saavuttaa taitojen ja informaalin tiedon käyttämisessä 

hyvä taso. Bereiterin ja Scardamalian mukaan (1993, 64–67) alaan liittyvä relevantti 

formaalinen tieto voi kuitenkin nopeuttaa prosessia ja ohjata kehittymistä oikeaan suuntaan. 

Hiljainen tieto saa aina vaikutteita formaalista tiedosta. Jotta formaali tieto saadaan 

muutetuksi käytettävään muotoon, eli taidoksi tai informaaliksi tiedoksi, on ratkottava 

ongelmia välietappien kautta. Esimerkkinä voidaan esittää tehtävä, jossa pitää osata ajaa 

Romppaisten mökille. Koska tehtävän suorittajalla ei tätä taitoa ole, antaa Romppainen ajo-

ohjeita. ”Aja tietä 12 Pälkäneen ohi, jonka jälkeen käänny vasemmalle liikennevaloista. Jatka 

tietä, kunnes ohitat punaisen ladon, jonka jälkeen käännyt ensimmäisestä tienhaarasta 

oikealle. Jatka suoraan 400 metriä ja olet perillä.” Nämä ohjeet mahdollistavat, että tehtävän 

suorittaja saa tehtävän suoritettua (vrt. Gordon 1993, 185) ja osaa ajaa Romppaisten mökille, 

koska ohjeet on jaettu osatehtäviin, joista Romppainen olettaa ajajan selviytyvän. Ajaja 

noudattaa ensimmäisellä kerralla ohjeita kirjaimellisesti, mutta tulevilla ajokerroilla enää ei, 

koska ennen pitkää harjoituksen tuloksena alun perin formaali tieto toiminnallistuu. 

Relevantit faktat tulevat osaksi toiminnallista tietoa. Romppaisen ei tarvinnut antaa ohjeita 

auton käynnistämistä, käsittelyä ja hallintaa varten, koska hän olettaa ajajan jo hallitsevan 

nämä taidot.  Se ei siis ole tehtävään liittyvää relevanttia tietoa. Formaali tieto on itsessään 

”laiskaa”, eli se ei tee työtä. Formaali tieto voidaan muuttaa käytännön taidoksi ratkaisemalla 
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toiminnallisia ongelmia ja formaali tieto voidaan muuttaa informaaliksi tiedoksi ratkaisemalla 

samaan tapaan ymmärtämiseen liittyviä – esimerkiksi matemaattisia – ongelmia.  

 

Käytäntöä siis tarvitaan. Asiantuntijoilla on toimintahistoriansa aikana kerättyä tietotaitoa, 

jonka implisiittinen luonne tekee siitä ongelmallisen asiantuntijatiedon kehittymiselle. 

Kirjoissa ja teksteissä voidaan kyllä monisanaisesti kuvailla toimintaa ja siihen liittyviä 

erityispiirteitä, mutta se ei siltikään voi vastata sitä intuitiivista käyttötaitoa, jota 

asiantuntijoilla on todellisen käytännön kautta. Eraut (1994, 42) näkee, että käytännön tiedon 

uloskirjoittamisen merkitys tutkimuksessa on kasvussa, mutta se ei kuitenkaan tule 

milloinkaan korvaamaan oikeita kokemuksia ja niistä saatua tietotaitoa. Pääkysymys hänen 

mukaansa onkin se, kuinka paljon asiantuntijatiedosta on loppujen lopuksi implisiittistä, ja 

kuinka paljon siitä voidaan huolellisesti, ajan kanssa, kuvailla ja selittää.  

 

Teorioiden avulla asiat voidaan kaavamaistaa ja selittää, mutta käytännön työssä asiantuntija 

kohtaa aina monimutkaisempia ongelmia ja enemmän realiteetteja, kuin mitä teoriaan voidaan 

koskaan sisällyttää. Käytännön kokemuksen karttuessa taidon luonne muuttuu, koska 

asiantuntija havaitsee kohtaamissaan tilanteissa sellaisia piirteitä, joita formaali teoria ei pysty 

ilmaisemaan. Käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus on se tekijä, jonka avulla kokeneet 

asiantuntijat pystyvät entisestään parantamaan toimintaansa. Jos väitetään, että alussa 

toimintaa varten opitut säännöt vain muuttuvat kokemuksen myötä tiedostamattomiksi, 

jätetään asiantuntijan oman havaintokyvyn osuus taidokkaan suorituksen tuottamiseksi 

huomiotta. (Benner 1993, 43–46.)  

 

Kirjoista löytyvän, ohjeisiin perustuvan propositionaalisen tiedon pätevyys kuhunkin 

tilanteeseen, ei Erautin (1994, 43) mielestä yleensä riipu asiantuntijan toimintakentästä. Tieto 

on ikään kuin toiminnasta irrallista, eikä esimerkiksi vaadi opettajakseen kyseisen alan 

asiantuntijaa. Tällä tavalla esitetyn tiedon suhde ja relevanssi toimintaan eivät ole kuitenkaan 

itsestään selviä. Tiedon voidaan nähdä lisäävän käytännön tilanteen ymmärrystä siinä 

mielessä, että se tarjoaa käyttäjälleen yhden mahdollisen lisätavan konstruoida sitä. 

Teoreettisia tiedon palasia kertyy käyttäjän muistiin koulutuksen myötä paljon, joten on 

kiinnostavaa tietää, miten juuri tietty tieto päätyy käyttäjänsä valitsemaksi. Toiminnan 

tiimellyksessä ei asiantuntijalla ole välttämättä aikaa käydä läpi kaikkia kirjoista lukemiaan 

teorioita konstruoidakseen juuri sillä hetkellä itselleen parhaiten sopivan toimintamallin. 

Tiedon paremman hallittavuuden vuoksi hän joutuu supistamaan toimintaa varten 
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harkitsemiensa teorioiden määrää, mikä johtaa siihen, että hän saattaa intuitiivisesti luottaa 

vain yleisesti hyväksyttyihin toiminnan tapoihin. Näin saattavat monet pätevätkin teoriat 

jäädä ”pölyttymään” varastoon, eikä niitä koskaan edes käytetä. Myös se miten ja millaisena 

tieto on alun perin toimijalle esitetty, sekä se miten se on linkitetty asiantuntijan ammatillisiin 

tavoitteisiin, vaikuttaa siihen miten ja millaisissa tilanteissa tieto otetaan käyttöön. Täten 

teoreettisen tiedon käytännöllinen relevanssi riippuu enemmän sen käyttäjän halukkuudesta ja 

kyvystä ottaa se tietyllä hetkellä käyttöön, kuin sen oletetusta soveltuvuudesta tilanteeseen. 

 

Asiantuntijoiden toiminnan tehokkuus riippuu suuressa määrin hänen käytössä olevista 

tiedoistaan, sekä tietotaidostaan. Suuri osa tästä perustasta saadaan aikaisemmista 

kokemuksista, joten toimintaansa varten täytyy asiantuntijan pystyä yleistämään aiemmin 

itselleen hankkimaa tietoa. Jotain ideaa tai toimintaa, mikä toimi aikaisemmin, pidetään 

soveltuvana myös johonkin toiseen. Asiantuntija ammentaa toiminnassaan paljon tietoa 

omista kokemuksistaan, mutta myös niistä kokemuksista, joissa on osallisena ollut joku 

toinen. Tällaista tietoa voidaan saada kirjoitetuista muistiinpanoista, raporteista, kirjoista tai 

vaikkapa kertomuksista. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, olisi mielenkiintoista tietää, 

miten asiantuntija valitsee käyttöönsä juuri tietyn yleistyksen tai käytännöllisen periaatteen. 

Eraut (1994, 44) mainitsee, että yleistäminen voi olla tietoista, jolloin asiantuntija punnitsee 

yleistyksen laajuutta. Tilanne A, on samanlainen, kuin tilanne B, joten sen perusteella 

toimintaa varten yleistys voidaan ottaa käyttöön. Toisaalta tilanne A:n katsotaan vastaavan 

kaikkia samankaltaisia tilanteita (ei siis pelkästään tilanne B:tä), jolloin tietyn periaatteen tai 

yleistyksen käyttö on laajempaa. Asiantuntijan on todettu toimivan osittain intuitiivisesti, 

joten kaikki yleistäminenkään ei voi olla tietoista. Tiedostamattomasti tehtyjen valintojen 

perusteita on vaikea jäljittää. Edes sitä, mikä yleistys kulloinkin on kyseessä, voi olla 

asiantuntijan vaikea artikuloida.  

 

Kokemukseen perustuva praktinen tieto on monitahoista. Praktinen tieto on kokemuksellista, 

koska se määrittelynsä mukaisesti perustuu käytännössä saatuihin 

ongelmanratkaisukokemuksiin. Sitä voidaan kuvailla myös toiminnalliseksi sen vuoksi, että 

tällaista tietoa käytetään yleensä vain todellisissa tilanteissa, joissa se myös ohjaa toimintaa. 

Praktinen tieto rakentuu subjektiivisesti merkityksellisistä omakohtaisista kokemuksista, joten 

se on siis luonteeltaan myös henkilökohtaista. Sen kontekstuaalisuudesta ja 

situationaalisuudesta on osoituksena se, että se ilmenee parhaiten juuri sellaisissa 

konkreettisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa, joissa se on alun perin hankittu. 
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Kokemuksellinen ja käytännöllinen tieto on kuitenkin jossain määrin aina älykkään toiminnan 

taustalla, vaikka se onkin hiljaista (tacit knowledge) ja jää monesti tiedostamattomaksi. Tätä 

luonnetta on selitetty sillä, että toimijan päätöksentekoprosessit automatisoituvat ja niiden 

toimintavaiheet tiivistyvät asiantuntijuuden syvetessä. (Eteläpelto 1997, 98.) Bereiter ja 

Scardamalia (1993) jakavat piilossa olevan praktisen tiedon kolmeen lajiin: informaaliin, 

impressionistiseen ja itsesäätelytietoon. 

 

Kuvitellaan, että saamme tehtävän, jossa useita erilaisia kuppeja pudotetaan eri korkeuksista 

erilaisille alustoille. Tarkoituksena on ennustaa särkyykö kuppi vai ei. Ennustuksemme osuisi 

varmasti sattumanvaraista arvaamista paremmin oikeaan, koska käytämme ennustuksissamme 

tietoja pudotettavan kupin painosta, materiaalien kovuudesta ja kestävyydestä, sekä 

putoamismatkan ja laskeutumisalustan vaikutuksesta iskun voimakkuuteen. Samalla 

saatamme palauttaa mieleemme joitain kokemuksia tilanteista, joissa olemme nähneet esineen 

putoavan ja muistaa kuinka pudonneelle esineelle kävi. Tämä ei ole taitoa, koska ainoa asia, 

mitä meidän on tehtävä, on ennustaa putoamisen lopputulos. Eikä tämä ole myöskään 

muodollista tietoa. Kirjoista löytyy varmasti tarkkaa tietoa ja laskelmia eri materiaalien 

lujuuksista ja kovuuksista, painovoimasta ja niin edelleen, mutta tällä tiedolla on tässä 

tapauksessa hyvin vähän merkitystä, koska meillä ei ole keinoja soveltaa sitä tehtäväämme.  

Kaikki tekijät, joita tehtävän suorittamisessa tarvitsemme ja käytämme, yhdistyvät tavalla, 

joka on meille erittäin vaikeaa kuvata sanoin ja mahdotonta yleistää kaavaksi. Mielemme 

muodostaa tilanteesta laadullisen mallin, jota voidaan kutsua asiantuntijan valistuneeksi 

maalaisjärjeksi. Se on jotain, mikä tiedon käyttäjälle on itsestään selvää, eikä vaadi harkintaa. 

Tilanteessa käytettävä tieto on informaalia. Sitä ei löydy opaskirjoista, eikä yleisistä 

säännöistä, koska se on aina relevanttia vain kyseisessä tilanteessa. Informaali tieto on siis 

situoitua tietoa, jota asiantuntijoilla on paljon ja joka asiantuntijoilla pohjautuu paljolti 

formaaliin tietoon. (Bereiter & Scardamalia 1993; 47, 52–54.) Informaalilla tiedolla 

tarkoitetaan siis sellaista yksilöllistä kokemustietoa, jota on kertynyt yksilön aikaisemman 

toiminnan pohjalta. Tällaisen tiedon perusteella voidaan tehdä käytännöllisiä arviointeja ja 

ennusteita tilanteen etenemisestä tai asioiden vaikutussuhteista ilman, että niiden perusteita 

pystytään muodollisesti käsitteellistämään tai perustelemaan. (Lehtinen & Palonen 1998, 95–

96.) 

 

Tieto voi olla myös impressionistista, eli vaikutelmatietoa. Vaikutelmien tiedollista 

ominaisuutta voidaan kuvata viiniasiantuntijoita tarkastelemalla. Kokeneet viiniekspertit 
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kuvailevat kokemaansa makua erityisen sanaston avulla; viipyilevä, pyöreä, tamminen ja niin 

edelleen. Termien käyttö on tarkkaa, harkittua ja se perustuu maistajan vaikutelmaan 

kyseisestä viinistä. Jokaisen maun perusta on toki myös kemiallisesti todennettavissa, mutta 

kemiallisilla analyyseilla ei voida päästä asiantuntijoiden hienostuneeseen 

erottelutarkkuuteen. Myös amatöörit käyttävät eksperttien termejä kuvaillessaan kokemaansa 

makua. Heidän vaikutelmatietonsa ei kuitenkaan ole riittävää, jotta heidän kuvauksensa 

viineistä olisi johdonmukaista. He saattavat esimerkiksi kuvailla samaa viiniä eri tavoilla eri 

maistelukerroilla, tai kuvailla samalla termillä maultaan erilaisia viinejä. Toinen amatööri ei 

pysty sokkona tunnistamaan toisen amatöörin tietynlaiseksi kuvailemaa viiniä. Jos kahta tai 

useampaa amatööriä pyydetään kertomaan vaikutelmansa samasta viinistä, on tuloksena 

harvoin samanlaiset kuvaukset. Amatööreille syntyy kyllä vaikutelma viinistä, mutta heiltä 

puuttuu vaikutelmatieto. Eksperttien impressionistinen tieto taas auttaa heitä löytämään 

tarkasti ja toistuvasti viineissä esiintyvät vivahteet. (Bereiter & Scardamalia 1993, 55.) 

 

Joskus vaikutelmatietoon liittyy kiinteästi myös tunne. Esimerkiksi, kun tehtävämme on valita 

lahjaksi kirja jollekulle, jonka lukutottumuksia emme tiedä, joudumme turvautumaan 

vaikutelmiin. Valinnan tueksi meidän on muodostettava vaikutelma tarkastelemastamme 

kirjasta. Teemme sen katsomalla kansikuvaa, sekä lukemalla takakannen tekstin ja ehkä myös 

tekstin pätkiä sieltä täältä. Valintaan vaikuttaa myös vaikutelmamme lahjan saajasta. On lähes 

mahdotonta osoittaa, mihin tuo vaikutelma perustuu, varsinkin, jos olemme tunteneet 

kyseisen henkilön jo vuosien ajan. Vaikutelma voi olla kokonaisuus kaikista yhteisistä 

kokemuksista. Tällainen impressionistinen tieto on hyvin pysyvää ja se saattaa kestää 

pitempään, kuin muut tiedot. Esimerkiksi kirjakaupassa saatamme löytää kirjan, jonka 

olemme lukeneet vuosia sitten. Emme välttämättä muista mitään yksittäistä kohtaa siitä, mutta 

muistamme kyllä miltä kirja aikanaan vaikutti. (Bereiter & Scardamalia 1993, 47–48.) 

 

Impressionistisella tiedolla on suoraa merkitystä asiantuntijuudelle. Ensinnäkin se on 

tukemassa asiantuntijuudelle erittäin merkityksellisen muodollisen tiedon hankintaa. Suurten 

tietovarastojen kerääminen on vaikeaa ilman vahvaa impressionistista tietoa, koska 

vaikutelmat tarjoavat yhteyksiä, joita ilman tieto nopeasti unohtuisi. Tapahtumia ei niinkään 

muisteta, vaan niitä eletään uudelleen. Vahvoista vaikutelmista syntyy muistoja, joita 

käytetään tiedon rekonstruoinnissa tulevissa tilanteissa. Ehkä tärkein tehtävä 

impressionistisella tiedolla on toimia pohjana käytännöllisille ja teoreettisille arvioinneille. 

Kun asiantuntija joutuu tilanteeseen, jossa mahdollisia etenemisvaihtoehtoja on useita, on 
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hänen pystyttävä ottamaan päätöstä tehdessään huomioon lukematon määrä muuttujia. 

Ratkaisuun päästäkseen asiatuntijan on yksinkertaistettava tilanne ja turvauduttava 

relevanttiin ja luotettavaan vaikutelmatietoon tilanteesta. Hänen on tehtävä päätös sen 

perusteella, miltä tilanne vaikuttaa. Vaikutelma ei synny tyhjästä, vaan se muodostuu 

asiantuntijan aikaisempien kokemusten perusteella kehittyneestä impressionistisesta tiedosta. 

Vaikka kaikki päätöstä varten tarpeelliset faktat olisivatkin tiedossa, estää pelkästään 

inhimillinen laskentakapasiteetti harkitun päätöksen tekemisen. Tässä mielessä se, mitä usein 

kutsutaan intuitioksi, syntyykin oikeastaan vain vahvoista vaikutelmista. (Bereiter & 

Scardamalia 1993, 56–58.) Vaikutelmatietoa käyttävä asiantuntija kiinnittää 

ongelmanratkaisutilanteissa jo hyvin aikaisessa vaiheessa huomiota tiettyihin tilanteessa 

esiintyviin seikkoihin, joiden merkille panemiseen ei ole siinä vaiheessa mitään muodolliseen 

tietoon liittyviä perusteita (Lehtinen & Palonen 1998, 95–96). 

 

Itsesäätelyyn perustuvan tiedon käyttö on myös asiantuntijalle tärkeää. Tätä tiedon lajia 

kutsutaan myös metakognitiiviseksi tiedoksi. Sen tarkoituksena on hallita itseä, sekä ohjata ja 

valvoa omia toimintoja siten, että saa jonkin tehtävän suoritettua. Jotta tällainen itsesäätely 

olisi mahdollista, on välttämätöntä, että toimija on itse tietoinen käyttämistään strategioista ja 

omista kapasiteettinsa ja tietämyksensä rajoituksista. Asiantuntijalle metakognitiiviset tiedot 

ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä ne integroivat ja suodattavat formaalin ja praktisen tiedon 

käyttöä. (Eteläpelto 1997, 99.) Itsesäätelytieto liittyy siis aina asiantuntijan tietoihin, sillä 

metakognitiivinen tieto säätelee juuri niitä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä asiantuntijan 

kehittymiselle. Esimerkiksi yliopisto-opiskelija tai huippu-urheilija, joka joutuu jättämään 

opiskelun tai harjoittelun joksikin aikaa, joutuu ponnistelemaan palatessaan takaisin 

toimintaan. Itsensä hallitsemisen ja virittämisen palauttaminen toiminnan vaatimuksia varten 

on usein jopa vaikeampaa, kuin itse toimintaan liittyvät kysymykset. (Bereiter & Scardamalia 

1993, 60–61.) Lehtisen ja Palosen (1998, 97) mukaan metakognitiiviset itsesäätelytaidot ovat 

osoittautuneet nekin situationaalisiksi. Asiantuntijan työpaikallaan osoittama rauhallisuus ja 

paineensietokyky eivät välttämättä realisoidu samalla tavalla esimerkiksi hänen ajaessaan 

autolla ruuhkaisessa kaupunkiliikenteessä. Situationaalisuudesta kertoo sekin, että 

itsesäätelytieto on henkilökohtaista. Mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi jollekulle 

toiselle.  
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2.2 Tiedon käyttö ja konteksti 

 

Eraut (1994, 47) ei halua vetää selvää rajaa teoreettisen ja käytännöllisen tiedon käytön 

välille. Hänen mukaansa väite siitä, että teoreettista tietoa käytetään vain systemaattisesti, 

harkiten ja täsmällisesti, kun taas käytännöllisen tiedon käyttöä ohjaavat idiosynkraattiset ja 

implisiittiset periaatteet, rajoittaa teorian ja käytännön symbioottista kehittymistä. Mikäli 

oletamme, että teoriatieto on jotain, mitä käytetään vain systemaattisesti, hylkäämme sen 

helposti irrelevanttina, emmekä vaivaudu pohtimaan sen käyttöä jollain muulla, luovemmalla 

tavalla. Epäsystemaattinen teoriatiedon käyttäminen ei ole kovin laajasti tunnustettua, mutta 

Erautin (1994) mukaan sitä kyllä voidaan löytää esimerkiksi Argyliksen ja Schönin 

”käyttöteorioista”. Samalla on alettu tutkia käytännöllisen tiedon saamista täsmällisesti 

määriteltyyn muotoon, jotta sitä teoreettisen tiedon tapaan voidaan levittää, koodata, 

kritisoida ja kehittää. Teoreettisen ja käytännöllisen tiedon symbioottisen luonteen säilyttäen, 

Eraut (1994, 48–50) esittelee neljä tiedon käyttötapaa; replikaation, soveltamisen, tulkinnan ja 

assosiaation. 

 

Replikatiivinen tiedon käyttö hallitsee valtaosaa koulutuksesta. Siinä tieto esitellään juuri 

siinä kontekstissa, jossa sitä on tarkoitus käyttää ja sen arvioinnissa tukeudutaan hyvin pitkälti 

siihen samaan muotoon, missä tieto on alun perin hankittu. Replikatiivinen tiedon käyttö ei 

vaadi tiedon prosessointia tai uudelleen organisointia, koska se ikään kuin annetaan valmiissa 

paketissa – muistilistan tavoin. Vaikka tiedon uudelleenprosessoinnin on tunnustettu 

parantavan suorituksia, ei oppimisprosessissa tätä ole kuitenkaan yleensä huomioitu. Myös 

käytännön tietoa voidaan käyttää replikatiivisesti, toistuvissa tehtävissä. (Eraut 1994, 48.) 

 

Tiedon soveltava käyttö on jotain muuta, kuin pelkkää tietyissä puitteissa tietyllä tavalla 

toimimista. Mikäli tietty tiedon käytön sovellus annetaan valmiina, ja sitä harjoitellaan, niin 

sen käyttö on toki replikatiivista, mutta heti toimintaympäristön muuttuessa tarvitaan jotain 

enemmän kuin pelkkää toistoa. Tiedon soveltaminen viittaa työskentelemiseen joidenkin 

sääntöjen puitteissa. Nämä säännöt antavat asiantuntijalle mahdollisuuden muuttaa tieto 

omaksi toimintaa ohjaavaksi normikseen tiettyä tilannetta varten. Jokaisen toimijan itselleen 

laatimat yksilölliset sovellusmallit on helppo määritellä kutakin tilannetta varten joko 

oikeaksi, tai vääräksi – sääntöjen määräämällä tavalla. (Eraut 1994, 48–49.) 
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Tiedon käytön tulkinnallisuutta tarkasteltaessa, Eraut (1994, 49) esittelee ymmärtämisen 

käsitettä asiantuntijatiedon kontekstissa. Käsitykset ja teoriat antavat meille keinoja 

konstruoida tilanteita, ja tiedon tulkinnallinen käyttö puolestaan muovaa ymmärrystämme 

niistä. Näkökannat eri tilanteista ovat kyllä ymmärryksemme pohjana, mutta niitä ei voida 

noin vain määritellä oikeiksi tai vääriksi. Ymmärryksen kannalta ongelmana ovat ammattien 

ja ammattikuntien sisällä vaikuttavat dominoivat tulkintamallit, jotka hallitsevat ammatillista 

toimintaa niin vahvasti, että muille näkökulmille ei juuri jää elinmahdollisuuksia. Tällaiset, 

voimakkaat ja yleisesti käytetyt paradigmat ja käsitykset siirtyvät sukupolvelta toiselle ilman, 

että niitä edes kyseenalaistetaan. Tarvitaan erittäin paljon älyllistä työtä ja erittäin paljon 

ympäröivän yhteisön tukea, jotta minkään muun koulukunnan käsitys tilanteesta voisi päästä 

käyttöön saakka. Idea on ensin löydettävä käytännön tilanteessa ja sen merkitys toiminnalle 

on punnittava tarkkaan.  

 

Ammatillinen arviointi puolestaan eroaa ymmärryksestä selvästi. Esimerkiksi loistavista 

elokuvakriitikoista tulee hyvin harvoin loistavia elokuvantekijöitä. Tiedon käytön arviointiin 

liittyy käytännön viisautta, sekä tunne toiminnan tarpeellisuudesta, sopivuudesta ja 

käyttökelpoisuudesta. Arvioinnin aikaansaamiseksi tulee sen tekijällä olla vahva ammatillinen 

kokemuspohja. Tätä kokemusta ei kuitenkaan käytetä replikatiivisesti tai soveltavasti. 

Kokemus ei välttämättä ole edes täysin tulkittua, koska suurin osa käytännön kokemuksista 

tapahtuu niin nopeasti, että toimijalla ei ole aikaa niitä kunnolla pohtia. Oletamme, että 

viisaalla tuomarilla on kattava kokemus alalta, minkä pohjalta hän punnitun päätöksensä 

tekee. Emme halua, että hän ylitulkitsee tilannetta vain siksi, että hänellä ei ole kokemusta 

kuin vain yhdestä tai kahdesta selkeästi samankaltaisesta tapauksesta aiemmin. Toisaalta 

kuitenkin haluamme, että hän osaa intuitiivisesti suodattaa kokemushistoriastaan käyttöön 

juuri ne ideat ja periaatteet, jotka vaikuttavat tilanteeseen sopivilta ja tarkoituksenmukaisilta. 

Tätä puolitietoista, intuitiivista tiedon käyttöä voidaan kutsua assosiatiiviseksi, koska siihen 

yleensä vahvasti liittyy metaforien ja kuvien käyttö. Mikäli tarkkaa, eksplisiittistä tietoa ei ole 

saatavilla tai sitä ei voida sellaiseksi saada, voidaan ammatillisessa tiedossa tukeutua juuri 

kuviin ja metaforiin, jotka on tilanteessa toimittaessa helpompi ”kaivaa esiin” ja ottaa 

käyttöön ilman tarvetta tarkasti ymmärtää tai muistaa tiettyä teoriaa. (Eraut, 1994, 49–50.) 

 

Lave & Wenger (1991) ovat tarkastelleet tiedon ja kontekstin suhdetta. Jopa niin sanottu 

yleinen tieto tulee käytettäväksi jossain erityisessä tilanteessa. Yleistäminen on monesti 

liitetty abstraktointiin ja de-kontekstualisointiin. Abstraktoidut esitykset ovat kuitenkin 
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merkityksettömiä, ellei niitä voida ottaa käyttöön käsillä olevassa tilanteessa. Itse asiassa jo 

abstraktin periaatteen muodostaminen tai aikaan saaminen on itsessäänkin sidottua tiettyyn 

tilanteeseen. Tietyn yleisen periaatteen tietäminen ei ole tae siitä, että sen käyttö onnistuu 

tietyssä tilanteessa. Abstraktion voima on Lavelle & Wengerille täydellisesti situoitunut 

ihmisten elämiin ja kulttuureihin. (1991, 33–34.) Eraut (1994) lähestyy kontekstin kysymystä 

hieman eri tavalla. Hänen mukaansa yleisesti oletetaan, että käytännöllinen tieto on sidottu 

kontekstiin, mutta teoreettinen tieto puolestaan on suhteellisen vapaa kontekstista. On 

kuitenkin väärin ajatella, että ensin hankitaan tietoa ja vasta sitten sitä käytetään käytännössä. 

Toiminta ja kokemukset kasvattavat tietovarastoa koko ajan, vaikkakaan sitä ei jatkuvasti 

välttämättä sen suuremmin huomioida ja pohdita. Vasta siinä vaiheessa, kun tarvitaan jotain 

tiettyä tietoa, etsitään muistoja siihen liittyvistä kokemuksista, minkä pohjalta vasta tehdään 

päätös toiminnasta. Oppimisen kannalta tämä pohdinta ennen toimintaa, on yhtä 

merkityksellinen kuin aiemmat kokemukset. Muisteltava tapaus itsessään todennäköisesti 

sanelee sen, miten se on muistiin varastoitunut, mutta sen myöhempään prosessointiin 

vaikuttaa pääosin sen käytön konteksti. Muistikuvat erilaisista tapauksista voivat toimia ikään 

kuin muistisääntöinä, ja voivat auttaa lisätiedon etsimisessä muistista. (Eraut 1994, 50–51.) 

 

Konteksti viittaa paitsi tilanteeseen, mutta joskus myös paikkaan, tai lokaatioon, jossa 

toiminta tapahtuu. Tämä puolestaan sidotaan monesti Laven & Wengerin (1991, 33) 

ajatuksiin situoidusta oppimisesta. Heille kuitenkin ajatus situoidusta toiminnasta on paljon 

enemmän, kuin vain koordinaatteihin sidottu tekemisen konteksti. Heille situoituneisuuteen 

liittyvät esimerkiksi tiedon suhteellinen luonne ja merkityksen siirretty luonne. Samalla he 

liittävät siihen oppimistoiminnan aina johonkin liittyvän luonteen. Näiden perusteella ei olisi 

olemassakaan toimintaa, joka ei olisi situoitunutta. Kyse on kokonaisvaltaisesta maailman 

ymmärtämisestä, eikä vain maailmaa koskevan tiedon ”vastaanottamisesta”. 

 

Kun asiantuntija joutuu tilanteeseen, jossa hän havaitsee useita erilaisia vivahteita ja 

laadullisia eroja, saa hän uudenlaisen käsityksen aiemmin tutuksi kokemastaan teoriasta ja 

omaksutuista näkemyksistä. Teorian avulla asiantuntija osaa etsiä ja ennakoida ongelmia ja 

kysyä käytännön tilanteissa oikeita kysymyksiä. Teoria ei kuitenkaan pysty koskaan 

ennustamaan tilanteessa esille tulevia seikkoja täydellisesti, vaan vivahde-erot ja poikkeukset 

voidaan oppia vain käytännön kokemuksen myötä. Tästä syystä asiantuntija voi toimia 

ammattitaitoisesti vain itselleen tutuissa tilanteissa, kun vieraat tilanteet mahdollistavat 

toiminnan vain Dreyfusien mallin alempien tasojen mukaisesti. (Benner 1993, 150–151.) 
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Formaalisia malleja ja teorioita voidaan verrata karttaan, jota vieraalla alueella liikkuva 

tarvitsee. Paikkakuntalaisen ensikäden tuntemus alueesta auttaa liikkumaan sulavasti ja 

vaivatta, kun vieras joutuu ”lukemaan” karttaa päästäkseen perille. (Gordon 1993, 185.) 

 

Eraut (1994, 51) väittää, että tiedon käytön konteksti vaikuttaa myös teoreettisen tiedon 

oppimiseen, ja että on virheellistä ajatella, että tieto laitetaan käyttöön vasta sen hankkimisen 

jälkeen. Toimittaessa tietyssä tilanteessa, käytettävä tieto täytyy tulkita tilanteen kannalta. 

Joskus on jopa niin, että jotain tietoa pitää käyttää ainakin kerran aikaisemmin, ennen kuin se 

voi tarjota käyttäjälleen mitään tärkeää merkitystä. Täten aiemman tilanteen konteksti on 

vahvasti vaikuttanut tiedon uuteen merkitykseen, eikä tätä tietoa voida siirtää toiseen 

kontekstiin ilman älyllisiä ponnisteluja. Eraut jakaa tiedon käytön kontekstit akateemisiin, 

periaatteista keskustelun, sekä toiminnan konteksteihin. 

 

Akateemisessa kontekstissa tieto itsessään on voimaa. Esseet, tutkimusraportit, tentit ja niin 

edelleen edustavat akateemista, kirjoitetun kommunikaation luonnetta. Tiedon omaamista 

esitellään lukeneisuudella ja toistuvilla muiden töiden lainauksilla. Toimintaa ei edes 

huomioida, koska vain tiedolla on merkitystä. Oppilaiden tietämisen tasoa testataan 

arvioitavien töiden avulla. Ne ovat luonteeltaan suljettuja, eikä niiden arvostelusta voida 

neuvotella. Periaatteista keskustelemisen kontekstissa tiedon käyttö on julkista ja sen 

pätevyys asetetaan alttiiksi yleiselle keskustelulle. Tiedon käyttäminen merkitsee tässä 

enemmän, kuin pelkästään sen kirjoittamista paperille. On osattava suhteuttaa omia ajatuksia 

muiden ideoihin, pitää tehdä kompromisseja ja yhteenliittymiä, jotta pystytään 

suostuttelemaan muut ihmiset ajattelemaan periaatteitaan uudelleen ja kenties jopa 

muuttamaan ajatuksiaan. Siinä missä akateeminen konteksti vaati hyviä kirjoittajan lahjoja, on 

periaatteista keskustelemisen kontekstissa oltava loistavat sosiaaliset ja poliittiset valmiudet, 

koska omien ajatusten taakse on saatava suuri joukko ihmisiä muutoksen aikaansaamiseksi. 

(Eraut 1994, 52.) 

 

Toiminnan konteksteja on Erautin (1994, 52–53) mukaan useita. Ne vaihtelevat luonnollisesti 

ammattikunnittain ja toiminnan mukaan, mutta tietyt luonteenpiirteet niissä kaikissa kuitenkin 

esiintyvät. Toimivat asiantuntijat pohtivat jatkuvasti, mitä pitäisi tehdä. Tavoitteena on 

toiminta, ei tieto. Heillä on oltava suuri usko tekemiseensä, sillä heidän pitää pystyä 

kantamaan vastuu toimintansa seurauksista. Kyseessä on ensikäden kokemuksia painottava 

lähestymistapa tietoon. Siinä on tiettyä skeptisyyttä ”kirjaoppineisuutta” kohtaan ja uskoa 
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jokaisen tilanteen yksilöllisyyteen. Mikäli tilanne antaa toimijalle aikaa pohtia, pystyy hän 

annetun aikarajan puitteissa testaamaan ja kokeilemaan ajatuksiaan. Tilanteen ollessa 

intensiivisempi, eikä aikaa kattavalle tilanneanalyysille ja tulevien liikkeiden suunnittelulle 

ole, on kehitettävä toimintatapoja ja rutiineja, joilla tilanteesta selvitään. Itsetietoisuus on 

näissä ”kuumissa” tilanteissa vaikeaa, koska mahdollisuuksia havainnoida ja ajatella omaa 

toimintaa ei juurikaan ole. Kun paine toimintaan on jatkuvaa, eikä epäröimistä sallita, on 

toiminnan oltava pakostakin intuitiivista.  

 

Usein tilanne, jossa joku ongelma mahdollisesti esiintyy, ilmenee sinällään yksittäisenä 

tapauksena. Tilanne ei kuitenkaan välttämättä ole sellainen, johon toimijalla on esittää 

varastostaan valmiita analyyseja, eikä se välttämättä edes korreloi minkään olemassa olevan 

teorian tai tekniikan kanssa. Tämän vuoksi tilannetta ei voida käsitellä välineellisen ongelman 

ratkaisun keinoin, koska se ei sovi asiantuntijan ammatillisen tiedon kehykseen. Tilanne voi 

olla ongelmallinen myös useilla eri tavoilla samanaikaisesti. Ratkaistessaan tällaista 

tilannetta, saattaa asiantuntija havaita monia toistensa kanssa ristiriitaisia vaatimuksia. Kun 

tilanne nähdään ainutlaatuisena, sitä ei voida käsitellä pelkästään asiantuntijan omien tietojen 

tai toimintamallien varassa. (ks. esim. Karila & Ropo 1997, 155–156.) Schönin (1987, 5-7) 

mukaan ammatillisen toiminnan tärkeimmät alueet löytyvät ammatillisen kompetenssin 

ulkopuolelta. Hänen mielestään keskeisintä osaa asiantuntijan toiminnalle ovat juuri 

muuttuvat tilanteet ja niissä selviäminen.  

 

Monet ammatit vaativat säännöllisiä rutiiniratkaisuja. Kompetenssia varten on siis 

ensiarvoisen tärkeää osata suoriutua juuri näistä rutiinitoiminnoista, mutta todellista 

asiantuntijuutta on, kun pystytään toimimaan tehokkaasti rutiinista poikkeavissa tilanteissa. 

Käsillä olevan ongelman ratkaisemiseksi on tärkeää se, miten tuo kyseinen ongelma on 

määritelty. Hyvin määriteltyihin ongelmiin on yleensä vain yksi ratkaisu, ja pieni muutos 

ongelmassa vaatii myös pientä muutosta sen ratkaisussa. Kohtalaisesti määritellyt ongelmat 

ovat muuten samanlaisia kuin hyvin määritellyt, mutta niihin on olemassa kuitenkin useampia 

kuin yksi ratkaisuvaihtoehto. Kaikkien vaihtoehtoisten ratkaisutapojen valitsemiseksi löytyy 

yleisesti hyväksytyt perusteet. Tällaisten ongelmien ratkaisun kehittymiseksi voidaan katsoa 

formaalin koulutuksen olevan sopivinta. Tietokonepohjaiset simulaatiot esimerkiksi ovat 

näissä tapauksissa erityisen arvokkaita. Heikosti määriteltyihin ongelmiin puolestaan ei 

välttämättä ole ratkaisua lainkaan, tai niitä voi olla monia. Näissä tapauksissa pieni muutos 

ongelmassa saattaa vaatia valtavan muutoksen lopullisessa ratkaisussa. Kokemukseen ja 
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testattuihin malleihin pohjautuva ongelmanratkaisu ei enää välttämättä onnistu, vaan on 

osattava ottaa käyttöön muita, sopivampia ratkaisustrategioita. (Eraut 1994, 45.)  

 

Aiemmin mainittu Dreyfusien malli asiantuntijuuden tasoista ottaa myös kantaa ongelmien 

laatuun. Mikään tietotaito ei ole ihmiselle sisäsyntyistä. Joka ikinen taito on opeteltava, oli 

sitten kyseessä vaikkapa käveleminen, puhuminen, autolla ajaminen, derivointi, kassakoneen 

käyttäminen, kirjanpitäminen, talon rakentaminen tai opettaminen. Opettelu tapahtuu suurelta 

osin yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta myös kirjoitettuja sääntöjä lukemalla, tai suullisia 

ohjeita kuuntelemalla. Ongelman asettamisella tai ongelman luonteella on suuri merkitys sille, 

miten se on mahdollista oppia. Dreyfusit näkevät strukturoidut ongelmat siinä mielessä 

helpommin ratkaistavina, että niissä tarvittavat tiedot ja niiden tavoite ovat tiedossa, ja niille 

voidaan löytää vieläpä selkeästi todennettava ratkaisu. Strukturoiduissa tilanteissa voi pärjätä 

tietämällä (knowing that), mutta kokemuksen merkitys ei niissä korostu. Strukturoimattomat 

ongelmat asettavat toisenlaisia vaatimuksia ratkaisijoilleen. Niihin liittyviä suhteellisen 

relevantteja faktoja ja elementtejä voi olla lähes ääretön määrä, eikä näiden väliset suhteet ja 

vaikutukset toisiinsa ole lainkaan selviä. Tällaisten ongelmien kohtaamisessa saavutetaan 

korkeaa taitotasoa vain tosielämässä ja oikeissa tilanteissa kertyneen huomattavan 

kokemusmäärän kautta. Strukturoimattomien ongelmien luonteeseen kuuluu, että niiden 

esiintyminen vaihtelee, mikä puolestaan tarkoittaa, että suuri määrä kokemusta 

tietynkaltaisista tilanteista tuottaa taitoja vain juuri senkaltaisiin tilanteisiin. Sama taito ei 

päde muualla, eikä muissa tilanteissa. Pelkällä tiedolla ei voi enää menestyä. (Dreyfus & 

Dreyfus 1986, 19–20.) 

 

Schön (1987) on myös käsitellyt ongelman esiintymiseen liittyviä kysymyksiä. Hänen 

mukaansa todellisen maailman ongelmat eivät esiinny hienosti rakentuneina. Oikeastaan ne 

eivät esiinny selkeästi ongelmina lainkaan, vaan sekaisina ja muuttuvina tilanteina. Näissä 

tilanteissa selviämiseksi, on toimijan osattava valita kulloinkin sopivimmat tiedot ja 

toimintamallit. Tätä prosessia Schön kutsuu nimeämiseksi ja rajaamiseksi (naming and 

framing). Näin edeten, toimija pystyy organisoimaan ja valitsemaan huomionsa kohteeksi 

niitä asioita, joita hän tilanteen vaatimusten perusteella katsoo tarvitsevansa. (Schön 1987, 4-

5.) Toimijan taustasta riippuen, rajaamme ongelmalliset tilanteet eri tavoilla. Lentoliikenteen 

reittien järjestäminen vaatii lentoyhtiöiden taloudesta vastaavien ihmisten mielestä huomiota, 

koska pitemmät lentomatkat lisäävät polttoaineen kulutusta, ja siten tuottavat suurempia 

kustannuksia. Ympäristöpolitiikan toimijat puolestaan kiinnittävät huomiota lentoliikenteen 
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lisääntyneiden päästöjen vaikutuksiin ympäröivälle ekosysteemille, kun taas lennonjohtajille 

asia on operatiiviselta kannalta puhtaasti lentoturvallisuuskysymys. Emme pysty muuttamaan 

muuttuvia tilanteita selkeiksi ongelmiksi pelkästään teknisen ongelmanratkaisun keinoin. Itse 

asiassa ongelman tekninen ratkaisu ei ole edes mahdollista ilman tilanteen mukaan tehtyä 

nimeämis- ja rajaamisprosessia. (Schön 1987, 4-5.) 

 

 

3 Asiantuntijuus ja käytäntö 

 

3.1 Toiminnan reflektoimisen merkitys 

 

Aiemmin esitettyihin tiedon käytön tapoihin ja metakognitiivisiin prosesseihin liittyy myös 

reflektion käsite. Reflektion mekanismeja ja käyttötapoja on useita. Eräs merkittävä reflektion 

tapa tulee esille Paulo Freiren Sorrettujen pedagogiikassa (2005). Freirelle reflektio tarkoitti 

mahdollisuutta inhimilliseen toimintaan. Toiminnalle äärimmäisen tärkeä reflektio oli 

välttämätöntä, jotta pystyi näkemään asiat toisin ja sitä kautta muuttamaan objektiivista 

todellisuutta. Asiantuntijan omaan toimintaansa kohdistuva kriittinen tarkastelu avaa silmät 

näkemään epäkohtia omissa käytännöissä ja toimintamalleissa ja siten myös mahdollistaa 

muutokseen tähtäävän käyttäytymisen. (Freire 2005, 53–55.) Freiren kirjoituksilla on erittäin 

vahva yhteiskunnallinen perusta, mutta hänen esittelemänsä kriittisen reflektion elementit 

toimivat myös pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi asiantuntijuuden kehittymisestä 

puhuttaessa. Hän puhuu sorretuista ja sortajista, jotka analogisesti tämän tutkimuksen kentälle 

tuotuina edustavat asiantuntijana kehittymistä ja sitä vastustavaa asennemaailmaa. 

Luonnollisesti reflektion luonnetta on sittemmin kehitelty eteenpäin. Schön (1987) on 

tarkastellut reflektiota hiljaisen tiedon kautta. Hänen fokuksensa on toiminnan aikaisessa 

reflektiossa, eli reflection-in-action, mikä luonteensa puolesta sopii erityisen hyvin tässä 

tutkimuksessa tarkemmin tarkasteltavaksi.  

 

Kaikilla ihmisillä on taitoja, joita he eivät osaa sanoja käyttäen selittää. Tällä ei kuitenkaan 

tarkoiteta mitään yliluonnollisia kykyjä, vaan normaaleja arkipäiväisiä toimintoja. Ne ovat 

niin tuttuja ja mekanismiltaan selviä, että niitä ei edes tarvitse ajatella. Näitä taitoja ovat 

esimerkiksi käveleminen tai polkupyörällä ajaminen. Jos tällainen selkeä ja yksinkertainen 

 36



  
 

toiminta pitäisi saada kirjatuksi paperille tai selitettyä sanallisesti siihen liittyvät 

toimintaperiaatteet, olisi lopputulos melko varmasti vajaa ja virheellinen. Schönille (1987, 

25–26) kuvatun kaltaiset toiminnot itsessään sisältävät tietoa, jota ei ole mahdollista kattavasti 

kuvata sanojen välityksellä. Hän kutsuu sitä toiminnassa tietämiseksi (knowing-in-action), 

joka ilmenee spontaanina ja taitavana suorittamisena. Tietäessämme, miten meille heitetty 

pallo otetaan kiinni, osaamme odottaa pallon tulevan tarpeeksi lähelle, että sen kiinni 

ottaminen on mahdollista, seuraamme sen liikerataa silmillämme, josta saadun tiedon 

perusteella säädämme käsiemme asentoa ja lopulta nappaamme pallosta kiinni. Pallon kiinni 

ottaminen on jatkuvaa tietoisuutta tilanteesta ja sen mukaan toiminnan säätelyä. Toiminnassa 

tietäminen on dynaamista, kun taas faktat, säännöt ja teoriat ovat staattisia. Kun kuvailemme 

toiminnassa tietämistä, se muuttuu toiminnan tiedoksi. 

 

Toiminnassa tietäminen auttaa jokapäiväisen elämän askareissa. Silloin tällöin saattaa 

kuitenkin käydä niin, että spontaanin toiminnan tulokset ovat yllättäviä – positiivisesti tai 

negatiivisesti. Kun jokin ei vastaakaan odotuksia, voidaan koko asia sivuuttaa jättämällä 

odottamattomat signaalit selektiivisesti huomioimatta, tai sitten sitä voidaan reflektoida. 

Reflektointia voidaan tehdä toiminnan jälkeen, jolloin sen kohteena on jo tapahtunut tilanne. 

Pohdinnan aiheena on se, miten toiminnassa tietämisemme oikein vaikutti aikaan saatuun 

yllättävään lopputulokseen. Tätä reflection-on-actionia voidaan tehdä rauhassa ja huolella 

toiminnan kokonaan päätyttyä, tai keskeyttämällä toiminta reflektion ajaksi. Kummalla 

tavalla tahansa reflektoikin, ei reflektiolla ja juuri sillä hetkellä meneillään olevalla 

toiminnalla ole suoraa yhteyttä. Toiminnan tapahtuessa tehtävä reflektointi kuitenkin kääntää 

katseet tulevaan, ja muokkaa käynnissä olevan toiminnan etenemistä. Tätä on tilanteessa 

reflektoiminen (reflection-in-action). (Schön 1987, 26.) 

 

Äkkiseltään voisi ajatella, että toiminnan aikana havaitut epäjohdonmukaiset tulokset ja 

niiden korjaaminen noudattaisivat kansankielisesti ilmaisuna yrityksen ja erehdyksen 

prosessia. Schönin (1987, 27) mukaan näin ei kuitenkaan ole, koska kyse ei ole 

sattumanvaraisesti valituista ja toisiinsa liittymättömistä jatkotoimenpiteistä. Reflektion kautta 

jokainen yritys korjata toimintaa liittyy edelliseen yritykseen. Jokaista yritystä reflektoidaan, 

minkä pohjalta päätetään uudesta yrityksestä. Schön on listannut tällaiseen prosessin 

tapahtumien ketjuksi, jossa jokaisella hetkellä on merkityksensä.  
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Aluksi tarvitaan luonnollisesti tilanne, jossa toimimme spontaanisti ja rutinoidusti. 

Toiminnassa tietäminen on hiljaista, eikä siihen liity tietoista harkintaa. Toiminta yleensä 

onnistuu, kunhan tilanne pysyy niissä rajoissa, joita olemme oppineet pitämään normaalina. 

Rutiinitoimintakin saattaa tuottaa kuitenkin yllätyksen, joka voi olla joko miellyttävä tai 

epämiellyttävä. Tälle yllättävälle tulokselle on ominaista se, että se kiinnittää toimijan 

huomion. Yllätys johtaa toimintatilanteessa reflektioon. Se tapahtuu ainakin jossain määrin 

tietoisesti, vaikkakaan ei välttämättä mitenkään sanallisesti ilmaistavin keinoin. Pohdinnan 

kohteena on sekä odottamaton tapahtuma, että toiminnassa tietäminen, joka kyseisen 

tapahtuman sai aikaan. Toimija miettii, mitä tapahtui, ja samalla myös sitä, millaisen ajattelun 

kautta se tapahtui. Ajattelu kääntyy takaisin yllättävään ilmiöön, ja samalla takaisin ajatteluun 

itseensä. Tilanteessa reflektoiminen on kriittistä toimintaa toiminnassa tietämisen oletettua 

rakennetta kohtaan. Kun kohdistamme ajatuksemme kriittisesti nimenomaan sitä ajattelua 

kohti, joka odottamattoman tilanteen sai aikaan, on kehitys mahdollista. Toimija voi rakentaa 

toimintansa jatkolle uutta strategiaa, tai kehittää ymmärrystään havaitusta ilmiöstä, tai 

vaikkapa kehittää uusia tapoja rajata ratkaistavia ongelmia. Reflektiosta syntyvät tilanteen 

kestäessä tehdyt kokeilut. Toiminnan keskellä keksitään ja testataan erilaisia toimintoja, 

joiden tarkoituksena on tutkia havaittua yllättävää ilmiötä, testata alustavaa ymmärrystä niistä, 

tai vahvistaa tilanteen selvittämiseksi keksityt keinot oikeiksi. (Schön 1987, 28.) Aina ei 

haluta, että mitään yllättävää tapahtuisi. Asiantuntijat monesti pyrkivät viemään tilannetta 

heidän itsensä haluamaan suuntaan. He muodostavat tätä varten rutiineja, joilla he pystyvät 

ennakoimaan tilanteen etenemistä. Se, mikä aloittelijalle näyttää helpolta ja sujuvalta, onkin 

tulosta tuhansista tunneista työtä ja reflektiota. (Berliner 1988, 14–15.) 

 

Yllä kuvattu tapahtumien kulku ei läheskään aina todellisuudessa ilmene kovin selkeänä. 

Vaikka kuvaillut hetket, tai niiden esiintymisjärjestys reflektointiprosessissa jäisivätkin 

epätarkoiksi, erottaa tilanteessa reflektoinnin (reflection-in-action) muista reflektoinnin 

lajeista sen välitön merkitys toiminnan kannalta. Taitavalla toimijalla on käytössään laajat 

varastot kokemuksia ja muistikuvia erilaisista toimintatilanteista ja konteksteista, joita 

hyväksi käyttämällä hän pystyy säätelemään toimintaansa. Mikäli tilanne ei karkaa täysin 

yllättävän ja oudon puolelle, voidaan reflektiolla vastata myös tilanteessa tapahtuviin 

muutoksiin. Esimerkkinä tästä voidaan mainita tenniksen pelaaja, joka tekee nopeita 

muutoksia pelityyliinsä vastustajan käyttämiin pelistrategioihin vastaamiseksi. Toiminta 

itsessään on tuttua, säännöt ovat muuttumattomat, pelialustakin pysyy samana, kädessä on 

edelleen sama maila ja niin edelleen. Muuttuva tekijä tilanteessa on ainoastaan vastustajan 

 38



  
 

aloittama muutos pelitavassa - joka sekään ei aina ole uusi ja ennennäkemätön, johon on 

pystyttävä reagoimaan. Tilanne voi olla myös sellainen, jossa reflektoinnin avulla saadaan 

rakennettua jotain uutta. Tästä käy esimerkkinä jazz-muusikoiden improvisointi tai ihan 

normaali kahvipöytäkeskustelu. Molemmissa tapauksissa toimija tarttuu johonkin, mikä 

esiintyy juuri sillä hetkellä siinä tilanteessa, ja käyttää sitä jatkaakseen tilanteen kehittymistä. 

Muusikot voivat improvisoidessaan napata toiselta kuulemansa sävelkulun, kehittää sitä 

eteenpäin ja integroida sen syntyvään musiikkiin. Kahvipöydässä keskustelevat henkilöt 

vastaavat kysymyksiin, kyselevät myös itse ja kehittävät keskustelun kulkua siinä esiintyneitä 

ja esiintyviä teemoja käyttäen. Näitä sävelkulkuja tai keskustelun teemoja voidaan nimittää 

tilanteen materiaaliksi. Muusikoiden ja keskustelijoiden on mahdotonta tietää, mihin tilanne 

loppujen lopuksi johtaa. He vain reflektoivat tilannetta sen kestäessä ja antavat siinä 

esiintyneiden materiaalien keskustella keskenään. Tuloksena on jotain uutta, jotain joka on 

yhtenäistä ja jolla on oma merkityksensä. (Schön 1987, 30–31.) 

 

Yllä esitelty tilanteessa reflektointi on yleinen kuvaus siitä, miten jokapäiväisessä elämässä 

voidaan käyttää jo opittuja sääntöjä, normeja ja tietoja ratkaistaksemme erilaisia ongelmia. 

Ongelmat ovat yleensä arkipäiväisiä ja kaikille tuttuja, eikä niiden ympärillä ole mitään 

mystistä tai hämmennystä tuottavaa ilmapiiriä. Asiantuntija kohtaa elämässään luonnollisesti 

myös jokapäiväisiä ongelmia ja ratkoo niitä ”maalaisjärkensä” avulla. Perheelleen ruokaa 

ostava lääkäri kohtaa tarjouksia metsästäessään samanlaisia valintatilanteita, ja tekee 

valintansa hyvin pitkälti samojen perusteiden varassa, kuin perheenäitikin. Hänen 

työskennellessään puolestaan oman alansa tehtävissä, esille tulevat ongelmat ovat usein 

sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan juuri sen alan asiantuntija. Schön (1987) näkee 

käytännön (practice) toimintakimppuna, joka voidaan jakaa enemmän tai vähemmän tuttuihin 

tehtäviin, joihin tarvitaan erityisen tiedon käyttöä.  

 

Schön (1987, 33) mainitsee, että tietyn alan asiantuntijoiden keskenkin on tietysti eroja. 

Toisilla on jonkin tietyn alueen erityistietämystä ja toisilla kokemusta erilaisista tilanteista. 

Kaikkia heitä kuitenkin yhdistää tietty tietorunko. Siihen kuuluu paitsi eksplisiittistä, 

organisoitua ammatillista tietoa, mutta myös arvoja ja normeja, jotka ovat kaikki esitetty 

sellaisessa muodossa ja sellaisin termein, että asiantuntijat voivat ne ymmärtää, että he 

pystyvät muodostamaan tavoitteita ja ohjailemaan niiden avulla toimintaansa. Kaiken 

kaikkiaan juuri nämä ammatilliset ohjenuorat ja alan oma tieto muodostavat 
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asiantuntijayhteisölle sosiaalisesti ja institutionaalisesti rakentuneen käsityksen siitä, mikä on 

kyseiselle alalle hyväksyttävää toimintaa.  

 

Teknisesti ajateltuna asiantuntijakin on jatkuvasti kiinnostunut välineellisistä ongelmista. Hän 

etsii keinoja, joilla päästäisiin selviin ja tarkasti määrättyihin lopputuloksiin. Näiden keinojen 

löytämisessä onnistuminen on myös asiantuntijan tehokkuuden tai taitavuuden mittari. 

Asiantuntijan kompetenssia on siis se, että hän käyttää systemaattisesti tutkimalla saavutettuja 

tietoja ja tekniikoita, ratkaistakseen käytännön välineellisiä ongelmia. Monesti nämä 

ongelmat ovat rutiininomaisesti ratkaistavissa. Tietyt faktat, säännöt ja proseduurit löytyvät 

asiantuntijan ammatillisen tiedon varastosta, ja niitä käytetään nyrkkisääntöjen tavoin. Joskus 

kuitenkin ongelma ei ole saman tien selkeä. Asiantuntijalle voi olla vaikeaa löytää selvää 

yhtymäkohtaa ongelman ja siihen käytettävissä olevien teorioiden ja tekniikoiden välillä. 

Näissä tilanteissa on yleisesti puhuttu esimerkiksi ”lääkärin, päällikön, tai lennonjohtajan 

tavoin ajattelemisesta”. Tällä viitataan siihen tyyliin ja tapaan, millä olemassa olevia sääntöjä, 

tietoja ja tekniikoita voidaan käyttää. (Schön 1987, 33–34.) ”Ajattele kuin lennonjohtaja!” 

sisältää viittauksen paitsi asiantuntija-alaan, myös käsitykseen siitä, mitä tuon alan 

asiantuntijan toiminnalta odotetaan.  

 

Sääntöjen mukaan ei aina voida kuitenkaan toimia edes asiantuntijapiireissä. Joissain 

tilanteissa tulee esiin hetki, jolloin säännöt eivät enää riitä, vaan toimintaa jatkaakseen, on 

asiantuntijan reagoitava yllättäviin tapahtumiin keksimällä uusia sääntöjä.  Juuri sillä hetkellä, 

toiminnan vielä ollessa käynnissä tapahtuvan reflektoinnin kautta saavutetut uudet säännöt tai 

toimintamallit ovat keskeistä sille, mitä Schön (1987, 34–35) kutsuu asiantuntijan 

taituruudeksi. Tällä tavoin taiturimainen asiantuntija pystyy selvittämään epävarmat, 

ainutlaatuiset ja konflikteja sisältävät tilanteet. Laajemmalti ajateltuna reflektoivaan 

arviointiin kykenevä asiantuntija on arvokas voimavara juuri uusia sääntöjä laadittaessa ja 

päätöksenteon arvoperusteista keskusteltaessa. Hänellä on lähtövalmiudet vertailla eri 

vaihtoehtoja kriittisesti, keskustella jatkotoimenpiteistä ja tällä tavoin vaikuttaa aktiivisesti 

paitsi työpaikkansa, myös koko yhteiskunnan kehitykseen.  (Pirttilä-Backman 1997, 223–

224.) 
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3.2 Kriittinen reflektio opettajan työssä 

 

Reflektion käsite on merkittävä toiminnan kannalta, koska siinä manifestoituu itsen rooli 

toiminnan perusteiden tarkastelemisessa. Pelkkä kokemusten tarkastelu ei vielä kuitenkaan 

riitä toiminnan kehittämiseksi pitkäjänteisesti. Itsensä kehittämiseksi on osattava löytää niitä 

perustavanlaatuisia omia esiolettamuksia, joiden perusteella tehdään päätöksiä ja 

suunnitellaan tulevaa. Sen vuoksi asiantuntijan on toimintaansa reflektoidessaan otettava 

mukaan kriittinen näkökulma. (Mezirow 1996, 28–29.) Freire (2005, 53–55.) kutsuu tätä 

nimenomaan kriittiseksi reflektioksi.  

 

Opettajan työ voidaan nähdä asiantuntijatehtävänä, etenkin kun tarkastellaan ammatillisen 

koulutuksen parissa työskentelemistä. Asiantuntijuutta ja siihen liittyviä käytäntöjä koskeva 

puhe pätee siis siinäkin. Stephen Brookfieldin (1995, 28–29) mukaan omat esiolettamukset 

opettajan työstä toimivat merkittävänä esteenä työssään kehittymiselle. Toimiminen näiden 

olettamusten varassa sulkee mahdollisuuden niiden kyseenalaistamiseen, koska niiden 

subjektiivinen tarkastelu, eli kritiikitön reflektio, johtaa vain itseään vahvistavaan kehään. 

Monesti edes kollegoiden kanssa keskustelu ei vapauta tästä kehästä, koska arvostelun pelosta 

ihminen yleensä hakeutuu sellaiseen seuraan, jossa omia ajatusmalleja ja toimintatapoja 

arvostetaan. Tämä tarkoittaa, että ne henkilöt, joita käytetään oman toiminnan peileinä, 

toimivat usein samojen olettamusten pohjalta, joten niistä keskusteleminen entisestään 

vahvistaa uskoa niihin. Koska oman toiminnan sisältä käsin tarkastelu ei lähtökohtaisesti 

kehitä opettajaa, on osattava vaihtaa näkökulmaa ja katsottava omaa ammattilaisuutta itsen 

ulkopuolelta. Silloin kun opettaja pystyy näkemään eron vallitsevan ja tavoitellun tilan välillä, 

on hänen mahdollista kehittyä ammattilaisena. Kriittinen reflektio voi paljastaa omassa 

ajattelussa perustavanlaatuisia anomalioita tai toimintahäiriöitä, joiden korjaaminen vaatii 

itseltä rohkeutta ja päättäväisyyttä. Näkökulman muuttaminen on läheistä sukua Thomas 

Kuhnin (1994) paradigman muutokselle, jossa kokonaiset ajattelumallit joutuvat uudelleen 

määriteltäviksi. Opettaja voi reflektoida toimintaansa kriittisesti seuraavilla tavoilla:  

 

Omaelämänkerrat oppijoina ja opettajina 

 

Opettajan työ on identiteettityötä. Ammatti-identiteetin rakentuminen on jatkuvaa ja se pohjaa 

niinkin aikaisiin, kuin lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin. (Vuorikoski 2003, 43–44.) 
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Reflektio opettajan työssä voi siis yllä mainitun perusteella olla merkityksetöntä, jos se ei ole 

kriittistä. Oman toiminnan itsenäinen tarkasteleminen opettajan näkökulmasta ei välttämättä 

tuota niitä havaintoja, joiden kautta kehittyminen työssä on mahdollista. Brookfield (1995, 

31–32) kuvailee, kuinka omasta roolista irtautuminen on tärkeää, jotta pystyy näkemään 

itsensä ”toisen” näkökulmasta. Omaelämänkerrallinen pohdiskelu kokemuksistaan oppijana 

päästää opettajan peilin toiselle puolelle ja liittää opettajan toiminnan hänen omien 

oppilaidensa kokemusmaailmaan. Kertomuksen rakentaminen itsestä oppijana ja sen 

kriittinen analysointi tekee opettajan tietoiseksi niistä olettamuksista ja vaistoon pohjautuvista 

ratkaisuista, joiden perusteella hän opetustoimintaansa ohjaa. Kun kertomuksessa muistellaan 

oppijana koettuja tunnepitoisia tilanteita ja ulottuvuuksia, voidaan huomata, miksi tietyt 

ajatusmallit tuntuvat niin turvallisilta ja järkeviltä, ja miksi toimitaan niin kuin toimitaan. 

Kriittisen reflektion avulla minäkuva ja ammatti-identiteetti muotoutuvat ja kehittyvät. Itsensä 

tunteminen auttaa kehittymismotivaation löytymiseen ja ohjaa kehittymiseen liittyviä 

pyrkimyksiä. (Ruohotie 2000, 55–56.) 

 

Opettaja voi myös pohtia toimintaansa opettajan roolista käsin ja käyttää siinä apunaan 

esimerkiksi opetuspäiväkirjoja. Itsenäisen ja yksityisesti tapahtuvan reflektoinnin ongelmana 

on kuitenkin se, että kieltämisen ja vääristelyn riski on aina olemassa. Koskaan ei voi tietää, 

kuinka paljon analysoinnin aikana muistoja on tiedostamattomasti muutettu itselle 

edullisempaan suuntaan. (Brookfield 1995, 32–33.) Oman toiminnan kriittisestä arvioinnista 

ja kokemusten reflektoinnin merkityksestä on kirjoittanut myös Eteläpelto (1993, 120), sekä 

Mezirow (1996, 28–30). 

 

Oppilaiden silmin 

 

Opettajalle olisi hedelmällistä päästä näkemään oman opettamisensa vaikutukset oppilaisiin 

opettajan pöydän toiselta puolelta. Aina, kun opettaja pääsee tarkkailemaan toimintansa 

vaikutuksia, hän oppii jotain. Koska aitoa mahdollisuutta ei ole kokea opettamista sekä 

opettajan, että oppilaan roolista yhtä aikaa, on turvauduttava oppilailta saatavaan 

palautteeseen. Palautteen merkitys kasvaa luonnollisesti sitä suuremmaksi, mitä 

rehellisemmin se on laadittu. Aidosti rehellisen palautteen saamiseksi opettajan on tarjottava 

oppilaille turvalliselta tuntuva mahdollisuus palautteen antamiseen. Helpointa tämä on, jos 

mahdollistetaan palautteen antaminen nimettömänä, mutta se ei kuitenkaan takaa 

rehellisyyttä. Oppilailla saattaa nimettömyydestä huolimatta olla tunne siitä, että opettajan 
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käyttämien toimintamallien kyseenalaistaminen saattaa vielä kostautua heille itselleen 

opintojen edetessä. Opettajan on pystyttävä luomaan luokkaan turvallinen ympäristö, jossa 

saatuun kritiikkiin myös vastataan ja siitä keskustellaan. Vasta kun oppilaat oppivat 

tuntemaan opettajan tarpeeksi hyvin, ja kokevat antamansa palautteen myös tuottavan 

haluttuja vaikutuksia opettajan toimintaan, on aidosti rakentavan palautteen saaminen 

mahdollista. Kun opettaja pääsee oppilaidensa kanssa tähän pisteeseen, on hänen mahdollista 

toimia tehtävässään responsiivisemmin. (Brookfield 1995, 34–35.) 

 

Kollegojen kokemukset 

 

Opettajakollegoiden kanssa opettamiseen liittyvistä kysymyksistä keskusteleminen rikkoo 

yksinäisen reflektoimisen hiljaisuuden. Omista opetuskokemuksista kriittisesti 

keskustelemalla saattaa kollegoiden kertomuksista löytyä itselle tuttujen ratkaisuvaihtoehtojen 

lisäksi myös yllättäviä malleja. Keskustelussa kollegaa käytetään apuna omien ongelmien 

uudelleen muotoilemisessa, tarkistamisessa, sekä aiheeseen liittyvien omien teorioiden 

laajentamisessa. Käsillä olevasta ongelmasta selviämiseksi voi kollegojen kanssa juttelemalla 

tulla esiin juuri sopiva tulkinta, jota opettaja voi käyttää ratkaisussaan. Voidaan huomata 

myös, että muutkin opettajat kamppailevat samanlaisten ongelmien kanssa, eikä vaikeana 

pidetty tilanne olekaan yksilöllinen ja aikaisemmin tunnistamaton. Ongelman yksityiskohdat 

ja tietyt piirteet voivat toki vaihdella, mutta jännitteet ongelman taustalla ovat kuitenkin 

samat. (Brookfield 1995, 31, 35–36; Laursen 2006, 29.) 

 

Teoreettinen kirjallisuus 

 

Monet opettajat suhtautuvat epäillen teoreettiseen kasvatustieteelliseen kirjallisuuteen. 

Opettajat kokevat kasvatustieteiden professoreiden ajattelevan kirjoja kirjoittaessaan 

enemmän akateemisia ansioitaan, kuin kentällä toimivien opettajien auttamista. Kirjoitusten 

sävy on hyvin formaali ja siitä puuttuu sellaisen yleistajuisen kielen käyttäminen, johon 

opettajat työssään ovat tottuneet. Akateemisuus ja objektiivisuuden tavoittelu kirjallisuudessa 

tuntuu olevan kaukana siitä epäröinnistä ja kömpelyydestä, joka luonnehtii opettajien ajattelua 

heidän kohdatessaan käytännön ongelmia työssään. Tämä helposti irtaannuttaa opettajien 

kokemat ongelmat teksteistä. Opettaja kokee työssään paljon tilanteita, joita hän pitää niiden 

perusteita tuntematta idiosynkraattisina. Teoria voi auttaa opettajaa ”nimeämään” näitä 

työssään tapahtuvia itsestään selvinä pidettyjä käytäntöjä valaisemalla tilanteita määrittäviä 
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yleisiä elementtejä. Tututkin tilanteet saattavat saada teorian kautta useita uusia näkökulmia. 

(Brookfield 1995, 36–38.) Formaali teoreettinen tieto on vahvasti liitoksissa käytäntöön myös 

opettajan työssä. Teoria ja käytäntö vahvistavat toisiaan ja kehittyvät yhdessä. (Bereiter & 

Scardamalia 1993, 70.) 

 

Brookfieldin (1995, 39–43) mukaan opettajalla saattaa olla hyvinkin selvä visio siitä, miksi 

hän on opettajaksi ryhtynyt. Uravalinnan taustalla vaikuttaneet arvot ja uskomukset antavat 

opettajan toiminnalle suuntaa ja merkitystä. Toisaalta opettajan on kuitenkin hyväksyttävä, 

että hän ei ole opettajuudessaan täydellinen. Vaikka tarkoitusperät olisivat kuinka hyvät ja 

kunnialliset tahansa, saattavat oppilaat tuntea itsensä opettajan toimien vuoksi nöyryytetyiksi 

tai hämmentyneiksi. Kriittisen reflektion avulla kyseenalaistetaan opettajan itsensä käyttämät 

tietorakenteet, oppimisen järjestäminen ja oppilaiden kohtaaminen. Opettaja tulee tietoiseksi 

siitä, mitä normaalisti pidetään ”maalaisjärkenä” ja kiinnittää enemmän huomiota 

päivittäisessä työssä kokemiensa tilanteiden kohtaamiseen ja nimeämiseen. Kriittisesti 

reflektoimalla opettaja voi tajuta, että kaikki toiminta, kaikki päätökset ja kaikki valinnat 

heijastavat opettajan omia ideologisia perusteita, minkä vuoksi opetusyhteisössä totuttujen 

tapojen ja käytäntöjen kyseenalaistaminen saatetaan kokea uhkana vallitseville organisaation 

prioriteeteille ja valtahierarkioille. Monelle kollegalle vaihtoehtoisten toimintojen 

ehdottaminenkin voi olla herkkä puheenaihe, koska se vaikuttaa yhteisössä työskentelevien 

ihmisten mukavana pidettyyn tapaan tehdä työtä. Näistä syistä kriittisesti asioihin suhtautuva 

ja muutoksia ajava opettaja voi joutua mielipiteidensä vuoksi konfliktitilanteisiin. Kun 

kriittinen reflektointi otetaan vakavasti, alkaa opettaja myös suhtautua ammatilliseen 

kehittymiseensä eri tavalla. Reflektion luonteeseen kuuluu pyrkimys kehittymiseen, eikä 

opettaja koskaan voi väittää olevansa kehityksensä lakipisteessä, tai että oppiminen olisi ohi. 

(ks. myös Laursen 2006, 105.) 

 

Yllä esitellyt opettamisen kehittämisen tavat ovat individualistisia, koska ne käyttävät 

lähtökohtanaan opettajien omia esiolettamuksia. Nämä esiolettamukset eivät kuitenkaan 

synny individualistisesti, vaan työympäristössä vallitsevan opettamiskulttuurin vaikutuksesta. 

Arvot, uskomukset, tavat ja tottumukset ovat kehittyneet yhteisössä historiallisesti vuosien 

ajan, minkä vuoksi ne vaikuttavat myös opetusstrategioiden muodostamiseen. Työpaikan 

opetuskulttuuri välittää yhteisön kollektiiviset ratkaisut aloittelevalle ja kokemattomalle 

opettajalle, ja täten muodostaa viitekehyksen hänen ammatilliselle kehittymiselleen. 

Kollegojen väliset suhteet, sekä heidän näkemyksensä ja suuntautuneisuutensa ovat 
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merkittäviä tekijöitä opettajien työlle ja kehittymiselle. (Hargreaves 1992, 217; Laursen 2006, 

100.) 

 

Opettamiskulttuurin vaikutus opettajien kehittymiseen vaihtelee luonnollisesti kulttuurien 

mukaan. Hargreaves (1992, 220–234) erottelee neljä erilaista opetuskulttuuria. 

Individualistisessa kulttuurissa opettajat eristäytyvät kollegoistaan. Heille opettaminen on sitä, 

mitä he suljetusta luokkahuoneestaan käsin näkevät. Balkanisoituneessa kulttuurissa opettajat 

muodostavat yhteisönsä sisällä toisistaan erillisiä, riitaisia ja kilpailevia ryhmiä, joiden 

eripuraiset välit tekevät yhteisen tavoitteen muodostamisen ja saavuttamisen vaikeaksi, ellei 

mahdottomaksi. Kollaboratiivinen kulttuuri perustuu avoimuuteen, tukeen ja luottamukseen. 

Yhteisö ymmärtää opettamisen olevan jotain suurempaa, kuin pelkkä luokkahuone, oppilaitos 

tai työpäivä. Kollektiivinen ammattitaito ja yhteiset pyrkimykset toimivat työyhteisön 

voimavarana. Opettajan ammatillisen kehittymisen katsotaan olevan kehittymistä ihmisenä. 

Keinotekoisen kollegiaalisuuden kulttuurissa opettajat määrätään yhteistyöhön. Heidän 

käsketään keskustella tiettyyn aikaan tietyssä paikassa tietyistä asioista. Palautteesta, 

vuorovaikutuksesta ja kehittymisestä tulee byrokraattista, pakotettua säännöllistä ja 

ylhäältäpäin määriteltyä.  

 

Olen Hargreavesin kanssa samaa mieltä siitä, että keinotekoinen kollegiaalisuus on 

oppilaitoksen johdon kannalta helppo ja turvallinen ratkaisu. Johdon määrittämät toiminnan 

ehdot varmistavat, että mitään yllättävää ei pääse tapahtumaan. Toiminnan ja tulosten 

ennakointi on siis helpompaa. Paperilla voidaan osoittaa, että kehittymiseen on virallisesti 

pyritty, että tietyt keskustelut on käyty ja tietyt prosessit pantu alulle. Ei siis ole mitään 

virallista syytä, miksi kehittymistä ei tapahtuisi. Todellista yhteistyötä voi ilmentyä vain, kun 

kaikki yhteistyön jäsenet osallistuvat siihen vapaasti ja luonnollisesti. Yhteistyön antaminen 

yhteisön itsensä käsiin ja kollektiivisen luovuuden vapauttaminen vähentää yhteisön 

toiminnan ennakoitavuutta ja heikentää kontrollia, mutta antaa mahdollisuuden 

perustavanlaatuiseen henkilöstön kehittymiseen. Etenkin suomalaisessa 

organisaatiokulttuurissa tällainen päätös vaatisi suurta hallinnollista rohkeutta. 
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4 Tutkimuksen suorittaminen ja aineisto 

 

Tutkimukseni sai alkunsa työskennellessäni syksyllä 2006 tutkimusavustajana Avia 

Collegella Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen 

”Yhteistoiminnallinen oppiminen teknologiaympäristössä – kouluttajan ja koulutettavan 

vuorovaikutus lennonjohtokoulutuksessa” - tutkimusprojektissa yhteensä 6 + 3 viikon ajan. 

Inka Koskelan väitöstutkimuksen tarkoituksena oli etnometodologisen keskustelunanalyysin 

kautta tutkia työkäytäntöjen oppimista, sekä lennonjohto-oppilaiden ja –opettajien 

vuorovaikutustapoja opetustilanteissa multimodaalisessa teknologiaympäristössä. Minut 

pyydettiin tutkimukseen mukaan, koska olen koulutukseltani lennonjohtaja ja siksi tunnen ja 

ymmärrän myös lennonvarmistuskoulutuksen ammattikieltä ja alan kulttuurin erityispiirteitä. 

Tämä oli tutkimukselle tarpeellista, sillä ensisijainen materiaali kerättiin videoimalla Avia 

Collegen 2D- ja 3D-lennonjohtosimulaattoriessa suoritettuja lennonjohtoharjoituksia ja 

tarkastelemalla niissä esiintyvää oppilaiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta 

keskustelunanalyyttisesti. Toinen merkittävä osa tutkimusmateriaalia olivat loppusyksystä 

2006 suorittamani lennonjohto-oppilaiden haastattelut. Materiaalia täydensi lisäksi koko Avia 

Collegella työskentelyni ajan suorittamani etnografinen tarkkailu, jossa osallistuin 

päivittäiseen koulutustoimintaan tarkkailijana ja kirjasin havaintojani muistiin. 

 

Tiivis osallistumiseni lennonjohtokoulutuksen maailmaan herätti kiinnostuksen myös omaan 

tutkimukseeni. Keskustelut Avia Collegen lennonjohto-opettajien kanssa antoivat valtavasti 

tietoa siitä työkulttuurista ja ajatusmaailmasta, jossa opettajat päivittäin toimivat. Heidän 

suhtautumisensa oppilaisiin, lennonjohtamiseen ammattina, opettamiseen ammattina, 

saamaansa koulutukseen, toisiinsa, koulun johtoon ja eritoten ammattitaitoon yleensä 

osoittautui niin mielenkiintoiseksi, että vaikka olin jo aikaisemmin päättänyt joka tapauksessa 

tutkia pro-gradussani lennonjohto-opettajia, oli vaikea päättää mihin ilmiöön heidän työssään 

keskittyisin. Olen itse valmistunut Avia Collegesta lennonjohtajaksi vuonna 2001, joten oma 

koulutukseni on vielä suhteellisen tarkasti muistissa. Nämä muistot liitettyinä niihin 

havaintoihin, joita tein tutkimusavustajana istuessani viikko toisensa jälkeen 

lennonjohtosimulaattorissa yhteensä 78 harjoituksen ajan, sekä kaikki epäviralliset 

keskustelut opettajien ja oppilaiden kanssa toimivat myös osaltaan tämän tutkimuksen 

taustamateriaalina. Suorittamiani oppilashaastatteluja en voi tässä tutkimuksessa suoraan 
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hyödyntää, koska tutkimussuostumuksissa kyseisten haastattelujen käyttö on rajattu vain Inka 

Koskelan väitöstutkimukseen. 

 

Koulutukseni ja ammattini puolesta olen itse hyvin läheisesti kiinnittynyt 

lennonjohtokulttuuriin. Tämä läheisyys tutkittavaan ympäristöön on toisaalta etu, mutta 

toisaalta voi myös toimia tutkimusta vastaan. Etu se on siinä mielessä, että tutkijana osaan 

tulkita ilmiöitä juuri siinä kontekstissa, missä ne esiintyvät. Ulkopuolisella tutkijalla on suuria 

vaikeuksia ymmärtää esimerkiksi lennonjohtajien ammattislangia tai heidän käyttämiään 

lyhenteitä. Lennonjohtajana tämä on minulle tuttua, joten tulkinnat ovat siinä mielessä 

helpompia. Myös tutkimuksen uskottavuus lennonjohtajien keskuudessa on ammattini vuoksi 

suurempi, kuin jos tutkijana toimisi joku ulkopuolinen kasvatustieteilijä.  

 

Ammattini aiheuttama mahdollinen negatiivinen vaikutus liittyy juuri läheisyyteeni 

tutkimuskentän kanssa. Olen alusta saakka tiedostanut tämän mahdollisen eettisen ongelman 

ja siksi aktiivisesti pyrkinyt karsimaan kaikki arkihavaintojeni vaikutukset tulkintoihin. 

Johtopäätöksiä tehdessäni olen tukeutunut vain tätä tutkimusta varten tuotettuun materiaaliin. 

Tämän tiedostaessani mahdollinen eettinen ongelma toimii mielestäni itse asiassa minun 

edukseni. Kulttuurin tuntemus, lennonjohtajien ajatusmaailman ymmärtäminen ja yleisesti 

sisäpiiriläisenä toimiminen mahdollistaa siinä mielessä aidon tutkimuksen, että ymmärrän 

tulkintojen taustalla olleet kontekstit oikein. Tilanne on kieltämättä ristiriitainen, koska 

toisaalta pitäisi olla objektiivisuuden takia ulkopuolinen, mutta toisaalta kunnolla 

perusteltujen tulkintojen takia pitäisi tuntea läheisesti tutkittavaa kulttuuria. Tässä 

tutkimuksessa olen lennonjohtajana sisäpiirissä, mutta kasvatustieteilijänä katson ilmiöitä 

ulkopuolelta.  

 

Kun tutkimuskysymys hahmottui koskemaan lennonjohto-opettajien ammatillisen ja opettajan 

ammattitaitojen keskinäistä suhdetta, päätin kerätä materiaalin haastattelemalla opettajia. 

Haastateltavien henkilöiden määrää rajattiin ainoastaan siten, että haastateltaviksi otettiin vain 

lennonjohtajien peruskoulutuksesta vastuussa olevat opettajat. Tämä tarkoitti yhteensä neljää 

kouluttajaa, kahta pääkouluttajaa, sekä yhtä koulutuspäällikköä. Tämä oli 100% otos 

peruskurssin opettajista. Haastattelin näiden lisäksi myös Avia Collegen rehtorin, koska 

tutkimuksen alkuvaiheissa yhtenä mahdollisena tutkimuslinjana oli työorganisaation rooli 

opettajien professionaalisessa kasvussa. Loppujen lopuksi rehtorin haastattelu oli kuitenkin 

muodostettava rakenteeltaan niin erilaiseksi kuin muut, että päätin olla sitä käyttämättä. 
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Lisäksi oppilaitoksen osuus tutkimuskysymyksessä pieneni siinä määrin, että rehtorin 

haastattelun käyttäminen ei olisi ollut muutenkaan tieteellisesti perusteltua.  

 

Tutkimukseen tuli siis mukaan seitsemän haastattelua. Haastateltavat edustivat hyvin 

heterogeenistä joukkoa, sillä heidän taustakokemuksistaan lennonjohtajina ei löydy mitään 

muuta koko joukkoa yhdistävää tekijää, kuin lennonjohtajana ja lennonjohto-opettajana 

toimiminen. Ikähaitari levittyi joukon kesken noin 31 ikävuodesta aina 52:een, keskiarvon 

ollessa 39,6 vuotta. Opettajien iät eivät kuitenkaan suoraan korreloineet niiden 

kokemusvuosien määrään, joita opettajat olivat lennonjohto- tai lennonjohto-

opettajatehtävissä keränneet. Lennonjohtokokemusta opettajille oli kertynyt keskimäärin 12,1 

vuotta, eli jokseenkin odotetun verran, mutta vaihteluväli oli suuri - reilusta vuodesta yli 

kahteenkymmeneenkolmeen vuoteen. Samanlainen tilanne oli lennonjohto-opettajana 

toimimisen kohdalla. Keskiarvo oli 6,9 vuotta, mutta vaihtelu oli jälleen reilusta vuodesta 

kahteenkymmeneen.  

 

Haastateltavien joukko oli suhteellisen pieni, mutta silti hyvin vaihteleva. Pääosa lennonjohto-

opettajista oli miehiä – naisia on mukana vain yksi. Joukossa oli kokeneita lennonjohtajia, 

joilla on takanaan myös pitkä ura opetustehtävissä. Sinne mahtui myös niitä, joilla lähes koko 

lennonjohtoura oli tehty pääsääntöisesti opetustehtävissä, sekä niitä, jotka olivat vasta 

lennonjohtouransa alussa. Opettajan tutkinnon jo loppuun asti suorittaneita joukosta oli neljä 

kappaletta, joista kolmella tutkinto oli suoritettu Avia Collegella työskentelyn aikana. Yksi 

opettajista oli kasvatustieteen maisteri, joka oli toiminut seitsemän vuoden ajan peruskoulun 

opettajana ennen siirtymistään lennonjohtajaksi. Kahdella oli taustaa Ilmavoimien 

lennonopettajan tehtävistä, ja yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat jossain vaiheessa toimineet 

työpaikkakouluttajina operatiivisissa yksiköissään.  

 

Tutkimusongelmana siis oli se, miten lennonjohto-opettajat liittävät kaksi erilaista ammattia 

yhteen. Sekä lennonjohtaminen, että opettaminen ovat molemmat ammatteja, jotka nauttivat 

suurta yhteiskunnallista arvostusta, joten niiden ammattitaitovaatimukset ovat siksi myös 

korkeat. Halusin selvittää miten ammatit tulevat toimeen keskenään ja miten niissä voi 

kehittyä. Tutkimuksessa etsittiin siis tietoa lennonjohto-opettajien käsityksistä ja havainnoista, 

jotka liittyvät ammattitaitoon ja sen kehittämiseen. Tutkittavat alueet muodostivat omat 

aihekokonaisuutensa, joiden yhtymäkohtia ja vuorovaikutusta haluttiin tarkastella. Tästä 

syystä päätin suorittaa haastattelut teemahaastatteluina, koska halusin saada mahdollisimman 
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kattavan kuvan siitä käsityksestä, joka lennonjohto-opettajilla ammat(e)istaan on. Siksi 

haastattelujen tuli kattaa molemmat ammattitaidon alueet sekä niiden ilmenemisen, että 

kehittymisen kannalta, sekä lisäksi myös kysymyksiä työyhteisön vaikutuksesta 

professionaaliselle kasvulle. Liian strukturoidut kysymyspankit olisivat voineet jättää joitain 

lennonjohto-opettajan työn kannalta tärkeitä vivahteita paljastumatta ja liian avoimet 

haastattelut olisivat voineet puolestaan voineet jättää joitain ammattitaitojen alueita jopa 

kokonaan käsittelemättä. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 35–42.) Haastattelurungossa (Liite 1) otin 

käsiteltäviksi teema-alueiksi haastateltavien taustatiedot ja motivaatiot, näkemykset 

ammattitaidosta lennonjohtajana, näkemykset ammattitaidosta lennonjohtokouluttajana, 

professionaalisen kasvun, sekä työyhteisön. Laatimani haastattelurungon esittelin syksyllä 

2006 Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksella pro-gradu seminaarissa ja sain sille 

työni valvojalta hyväksynnän.  

 

Ennen haastattelujen aloittamista esittelin jokaiselle haastateltavalle virallisen 

tutkimussuostumuslomakkeen (Liite 2), jossa kerrottiin mitä tutkimus koskee ja kuinka 

haastattelutallenteita tullaan tässä tutkimuksessa käyttämään. Jokainen haastateltava antoi 

suostumuksensa. Haastattelut suoritettiin Avia Collegessa Vantaalla 24.10.-10.11.2006. 

Esihaastatteluja ei suoritettu, koska niihin ei ollut haastateltavien vähyyden vuoksi varaa. 

Tutkimukseen osallistuivat kaikki lennonjohtajien peruskurssin opettajat, joten jokainen 

haastattelu otettiin sellaisenaan mukaan tutkimukseen. Haastattelutilanteessa haastattelurunko 

toimi lähinnä muistilistana, jonka avulla pystyin seuraamaan, mitkä teemat ja aihealueet 

tulivat käsiteltyä. Haastattelutilanteet pyrin pitämään mahdollisimman pitkälle keskustelun 

luontoisina, joten kaikkia kysymyksiä ei sellaisenaan edes tarvinnut kysyä, koska aiheiden 

operationaalistajina toimivat monesti myös haastateltavat. Oma roolini oli pitää keskustelu 

käynnissä ja ohjata sitä siten, että kaikki tarkoitetut aihealueet käsiteltiin. 

 

Haastatteluista neljä tallennettiin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen C-

kasettitallentimella ja kolme tallennettiin suoraan mikrofonin kautta tietokoneen kovalevylle 

Mp3-muotoon. C-kaseteille tallennetut haastattelut muunnettiin myöhemmin myös sähköiseen 

muotoon ja tallennettiin tietokoneen kovalevylle Mp3-tiedostoina.  Litterointi alkoi 

joulukuussa 2006 ja päättyi tammikuun lopussa 2007. Haastattelut litteroin tietokoneen 

audiosoitinta hyväksi käyttäen suoraan Word-tiedostoksi. Kaikkien haastateltavien nimet 

muutettiin ja haastatteluissa ilmenneet tunnistamisen mahdollistavat tekijät karsittiin tässä 
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vaiheessa. Ensimmäisen haastattelun litteroinnin valmistuttua esittelin sen graduni valvojalle, 

joka hyväksyi käyttämäni litterointitarkkuuden.   

 

Aineiston analyysin aloitin koodaamalla ja teemoittelemalla. Koodatut teemat (Liite 3) 

noudattelivat aluksi pitkälle haastattelurungon mukaista luetteloa, mutta tarkentuivat 

koodauksen aikana. Pääkoodeiksi valitsin teemat ’lennonjohtajuus’ (L) ja ’opettajuus’ (O), 

sekä alakoodeiksi ’ilmenee’ (I) ja ’kehittyy’ (K). Muodostuneisiin koodiryhmiin LI, LK, OI ja 

OK valitsin kyseisistä teemoista haastatteluissa esiintyneitä alateemoja. Koodiryhmistä ei 

tullut identtisiä, koska niissä esiintyneet teemat olivat luonteiltaan erilaisia.  

 

Materiaalin ensimmäisen karsimisen tein koodirungon perusteella. Tarkastelin kerrallaan aina 

yhtä koodiryhmää (LI, LK, OI tai OK), jonka teemoihin liittyviä elementtejä etsin 

haastatteluista. Valitut otteet keräsin jokaista alateemaa varten omiin tiedostoihinsa, joissa 

lajittelin ne vielä haastatteluittain. Merkkasin valitun lainauksen myös litteroituun 

haastattelutekstiin eri väreillä ja Word-ohjelman kommentti-toiminnolla. Tässä vaiheessa 

pyrin vielä pitämään valitsemani otteet riittävän laajoina, jotta kontekstin vaikutus 

viittaukseen säilyisi. Neljän koodiryhmän tarkastelu tarkoitti sitä, että kävin karsimisen aikana 

jokaisen haastattelun läpi neljä eri kertaa, joista jokaisella kerralla etsin viittauksia eri 

ilmiöihin. Karsimisen aikana jouduin kerran muuttamaan koko teemakoodiston 

kuvaavammaksi ja helppotulkintaisemmaksi. Tällä tavalla karsiessani sain kerättyä jokaisen 

alateeman otteet yhteen, mikä helpotti jatkoanalyysiä huomattavasti. 

 

Tutkimuksessani käytän mukailtua fenomenografista tutkimusotetta, jossa tarkastellaan 

ihmisten käsityksiä ja ymmärrystä tutkittavista ilmiöistä. Perinteisesti fenomenografisessa 

tutkimusotteessa etsitään tutkittavasta ilmiöstä syntyneiden käsitysten eroja ja siinä korostuu 

sisällön ja kokemuksellisuuden merkitys. (Rissanen 2003, 23.) Fenomenografiassa pyritään 

kuvaamaan, analysoimaan ja ymmärtämään kokemuksia. Kokemukset kategorisoidaan ja 

etsitään näiden kategorioiden välillä esiintyviä loogisia suhteita. (Järvinen & Järvinen 1996.) 

Tässä tutkimuksessa pääpaino ei ole kuitenkaan erojen nimenomaisessa etsimisessä, vaan 

työelämä- ja teorialähtöisen asiantuntijuuden ymmärtämisen laadun yleisessä esiintymisessä. 

Valitsin tämän suuntauksen, koska asiantuntijuus tai ammattitaito ei ole ilmiönä konkreettinen 

eikä yksiselitteinen, vaan se riippuu kontekstista ja koostuu inhimillisistä tekijöistä 

yhdistettynä kognitiivisiin ominaisuuksiin. Eroja asiantuntijuuden käsityksissä luonnollisesti 

edellä mainittujen syiden perusteella on ja niitä esiintyy myös tässä tutkimuksessa, mutta 
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niiden löytäminen ei ollut tutkimuksen tarkoitus. Tavoitteena oli löytää niitä elementtejä, 

jotka lennonjohto-opettajien mielestä kuuluvat edustamansa ammatin asiantuntemukseen ja 

kytkeä nämä elementit asiantuntemuksen kehittymisen kysymyksiin.  

 

Asiantuntijuutta pyritään tässäkin tutkimuksessa mallintamaan ja kaavamaistamaan, mutta on 

joka tapauksessa hyväksyttävä, että ilmiö on vahvasti riippuvainen kontekstista ja ihmisistä 

sen ympärillä. Jokainen lennonjohto-opettaja on toiminut alalla – sekä lennonjohtajana, että 

opettajana - tarpeeksi pitkään, jotta he ovat ehtineet muodostaa perustellun henkilökohtaisen 

käsityksen ammattinsa vaatimuksista suorittajilleen, ja omista mahdollisuuksistaan vastata 

niihin. Kun olin saanut karsittua ja lajiteltua alateemat omiksi luetteloikseen, jatkoin näiden 

luetteloiden analyysissä syvemmälle. Ensimmäiseksi kirjasin muodostamani tiivistetyn 

kuvauksen kunkin alateeman ominaisuuksista ja siitä, mitä kullakin alateemalla tässä 

tutkimuksessa tarkoitetaan. Kuvaukset toimivat samalla perusteluina sille, miksi juuri tiettyjä 

viittauksia haastatteluista sisällytettiin juuri tiettyyn alateemaan ja miksi jotkin jätettiin sen 

ulkopuolelle. Tämän jälkeen etsin jokaisen alateeman kohdalla niistä lausuttuja 

merkityksellisinä esiintyneitä viittauksia, jotka edelleen kokosin tiivistelmäksi. Tiivistelmän 

kokoamisen yhteydessä analysoin viittauksia samanaikaisesti, joten niistä kirjatut 

muistiinpanot sisälsivät jo ensimmäisen version ilmiöiden esiintymisistä tekemistäni 

tulkinnoista. Tässä työvaiheessa erottuivat myös kuhunkin alateemaan liittyvien lausumien 

painotukset. Kokoamassani tiivistelmässä otin siis samalla kantaa siihen, mitkä seikat ovat 

tutkittavan ilmiön kannalta erityisen merkittäviä ja minkä painoarvo ei esille tulostaan 

huolimatta riitä yleistysten tekemiseen. Perusteina valinnoille käytin paitsi viittausten 

lukumäärää, myös erityisesti niiden esiintymisen tapaa. Joitain elementtejä otettiin 

haastatteluissa esiin voimakkaasti painottaen, kun taas jotkut mainittiin vain sivulausetasolla. 

Tekemäni tulkinnat ilmenneiden seikkojen merkityksellisyydestä tulivat esiin analyysini 

seuraavassa vaiheessa, eli alustavassa tutkimustekstin muodostamisessa. 

 

Kokoamani tiivistykset ja alustavat analyysit toimivat pohjana, kun ryhdyin muodostamaan 

tutkimustekstiksi tarkoitetun tekstin alustavaa runkoa. Pidin luettavaan muotoon kerätyt 

tulkinnat kustakin alateemasta vielä tässäkin vaiheessa toisistaan erillään ja tarkastelin niitä 

yksitellen. Kirjoitin jokaisesta koodiryhmästä oman lukunsa, joissa kukin alateema esiintyi 

omassa kappaleessaan. Sangen luettelomaisessa muodossa sain kunkin alateeman käsiteltyä 

itsenäisenä kokonaisuutenaan ja tarkasteltua sitä yksittäisenä ilmiönä suhteessa teoriaan. 

Joissain kohdissa, ilmeni alateemojen välisiä tulkinnallisia yhteneväisyyksiä, koska 
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esimerkiksi rajanveto ilmenemisen ja kehittymisen välillä ei ollut kovin yksiselitteistä, mutta 

vielä tässä vaiheessa en siltikään liittänyt ilmiöitä toisiinsa. Etuna alateemojen yksittäiselle 

tarkastelulle - ikään kuin kontekstista irrottamiselle - oli monimutkaisen ilmiömaailman 

yksinkertaistaminen ja moduloiminen. Suunnitelmani oli kasata tutkimuksen elementit ensin 

omiksi pienemmiksi kokonaisuuksikseen, jotka loppuvaiheessa kootaan yhteen. Moduulien 

yhdistelmä edelleen teoriaan liitettynä muodostaa lopulta kuvauksen ammattitaitojen 

yhdistelmän ilmenemisestä ja kehittymisestä lennonjohto-opettajan työssä.  

 

 

5 Lennonjohto-opettajien asiantuntijuus 

 

Ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleviä mietityttää yksinkertaiselta kuulostava 

peruskysymys: Kumpi on tärkeämpää opettajalle - oman alan vahva osaaminen, vai 

vankkumaton taito opettaa? Nopeasti tulee mieleen, että pitäähän sitä osata itse tehdä sitä mitä 

opettaa. Toisaalta taas vuosikymmentenkään kokemuksesta ei ole apua siinä tilanteessa, kun 

ammattitaitoa pitäisi pystyä välittämään oppilaalle, mikäli jo tietojen ja taitojen 

artikuloinnissa on vaikeuksia. Sitten taas toisaalta alasta riippuvat myös opettamisen metodit 

– käsityöammatissa pedagogiset tarpeet voivat olla rajatummat, kuin abstrakteja ilmiöitä 

käsittelevien professioiden opettamisessa, joten aina opettajuus ei kuitenkaan välttämättä ole 

määräävä. Lennonjohtajan ammattia opettavilla sama kysymys asettuu hankalaan maastoon. 

Kyseessä on ”kognitiivinen käsityöammatti”, jossa toimitaan tiettyjen sääntöjen puitteissa 

verraten mekaanisesti, mutta jossa selviämiseksi tarvitaan suuri määrä henkisiä valmiuksia. 

Toimintaympäristölle ominainen olosuhteiden vaihtelevuus ja tilanteiden nopea kehittyminen 

asettaa määräysten ja sääntöjen käyttämiselle aivan erityisiä ehtoja. Tämän ymmärtäminen, 

hallitseminen ja oppilaille opettaminen on kokonaisuudessaan lennonjohto-opettajan syvintä 

ammattitaitoa. Tässä luvussa käsitellään haastatteluissa ilmenneitä lennonjohtamiseen, 

opettamiseen, ammattitaitoon, ja ammatilliseen kehittymiseen liittyviä ilmiöitä. 

 

5.1 Lennonjohtamisen ammattitaidon ilmeneminen 

 

Lennonjohtamisen ammattitaidoksi koodattiin operatiiviseen lennonjohtotyöhön liittyviä 

piirteitä ja havaintoja. Ilmenemisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä kokemuksia, 
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huomioita ja puheita, joita haastateltavat mainitsivat lennonjohtajan ammatin osaamiseen ja 

sen luonteeseen liittyen. Lennonjohtamiseksi laskettiin ne ilmiöt, joita opettajat ovat itse 

kokeneet, havainneet ja käyttäneet työskennellessään lennonjohtajina eri lentoasemilla, ja 

joita he mahdollisesti käyttävät hyväkseen nyt työssään lennonjohto-opettajina.  

 

Ominaisuus 

 

Lennonjohtajalta vaadittavilla ominaisuuksilla tarkoitetaan niitä luonteenomaisia 

persoonallisuuden elementtejä, jotka mahdollistavat lennonjohtajan ammatissa selviämisen ja 

menestymisen. Lennonjohtajilta odotetaan lähtökohtaisesti vahvaa ammattitaitoa, joten 

haastateltavien kuvauksissa korostuivat nimenomaan ne ominaisuudet, jotka määrittävät 

”hyvän” lennonjohtajan piirteitä. Ominaisuudet voivat olla joko sisäsyntyisiä tai opittuja 

kykyjä, jotka ovat lennonjohtotyön tekemisen kannalta erityisen merkityksellisiä.  

 

Tästä aiheesta puhuminen on tämän tutkimuksen kannalta tärkeää, koska lennonjohto-

opettajat peilaavat vastauksissa omia kokemuksiaan ja ymmärtämystään lennonjohtajana 

tarvittavista ominaisuuksista. Siksi heidän vastauksensa kuvastavat sitä, millaisia he itse ovat, 

tai millaisia he haluaisivat olla, ja samalla myös sitä, millaisia he haluaisivat oppilaidensakin 

olevan. Haastatteluista ilmeni, että ne ominaisuudet, joita hyvältä lennonjohtajalta vaaditaan, 

tulee yksilöllä olla olemassa jo ennen lennonjohtajan ammattiin opiskelua. Osa 

ominaisuuksista liittyi persoonaan (esimerkiksi nöyryys, määrätietoisuus, itsepäisyys), osa 

kyvykkyyteen (esimerkiksi avaruudellinen hahmottamiskyky, looginen päättelykyky, 

simultaanikapasiteetti, soveltamistaito) ja osa sosiaalisiin piirteisiin (esimerkiksi 

yhteistyökyky, ryhmätyökyky, joustavuus). Ominaisuudet ovat luonteeltaan pysyviä, joten 

odotettavaa ei ole, että ne hiipuisivat pelkästään harjoituksen puutteen vuoksi. Yhteistä 

kaikille esiintyneille ominaisuuksille oli myös se, että niistä yhtäkään ei suoraan opeteta 

koulutuksen aikana. Ominaisuudet kuitenkin tunnistetaan, ja niitä jalostetaan palvelemaan 

lennonjohtajan työtä. Opiskelun aikana niitä opitaan myös käyttämään työn kannalta 

mahdollisimman tehokkaasti.  

 

Kokemus 

 

Kokemuksella tarkoitetaan lennonjohtotyötä tehdessä ajan mittaan varastoituneita 

kokemuksia, joiden perusteella syntyy yleisempi näkemys lennonjohtajan ammatista ja sen 

 53



  
 

käytännön toteutuksesta. Kyseessä on siis kokemuspankki kokonaisuutena, eikä pelkkiä 

yksittäisiä kokemuksia, joten kokemuksesta puhutaan tässä yhteydessä jatkuvana ilmiönä.  

 

Haastatteluissa kokemus näyttäytyi lähes yksinomaan positiivisena ammatillisena 

elementtinä. Kokemus nähtiin hyvin merkityksellisenä paitsi osaamisen ja ammattitaidon 

kannalta, myös opittujen sääntöjen syvällisen ymmärtämisen, sekä luovan ja joustavan käytön 

kannalta. Ilman kokemusta kukaan ei voi olla lennonjohtaja, koska ”lennonjohtajuus” voi 

realisoitua ainoastaan oikeaa lentoliikennettä johtamalla. Kokemuksen määrä ja laajuus eivät 

kuitenkaan vielä takaa hyvää lennonjohtajuutta. Pelkästään pitkän ajan kuluessa kertynyt 

kokemus ei riitä laajan näkemyksen saavuttamiseen jos pitkä kokemus hankitaan vain yhdessä 

työpaikassa. Kattava kokemus syntyy siis työskentelemällä monipuolisesti erilaisissa 

lennonjohtoyksiköissä. Toki monista yksiköistä kokemuksen keräämiseen menee kauan aikaa, 

joten laaja-alainen kokemus tarkoittaa, että kokemus on samalla myös pitkää.  

 

Juha: …kyl siihen niinku parin vuoden semmonen kokemus pitää olla ennen ku se rupee oikeesti 
sujumaan se liikenne, et on tullu tarpeeks niitä poikkeevii tilanteita, et osaa oikeesti valmistautuu 
semmosiin. Ei ne pelkästään tuu sit pelkästään lukemalla opi mitään tai kuuntelemalla tarinoita. Kyl 
ne pitää itte kokea. Sitte, et on tullu mahollisimman monta erityyppist, vähän säävaihteluita ja 
erityyppist liikennettä. Siit se käytännös se joustavuus vast syntyy sitten kun sä tiedät mitä odottaa. 
 

Näkemyksen parantuessa kokemuksen kautta lennonjohtaja osaa ennakoida tulevia tilanteita 

paremmin, saa lisää itsevarmuutta ja rauhallisuutta työskentelyynsä ja pystyy selviämään 

poikkeavista tilanteista paremmin. Toimintamallit vakiintuvat ja kapasiteettia vapautuu myös 

perustehtävän ulkopuolelle. Rutiinin kehittyminen nähtiin kuitenkin hyödylliseksi vain 

tiettyyn pisteeseen saakka. Liian vahvoiksi kehittyvät toimintamallit kangistavat työskentelyä 

ja saattavat jopa estää uusien menetelmien tai määräysten hyväksymistä ja oppimista.  

 

Opettajan työlle kokemus tarjoaa yllämainittujen havaintojen lisäksi laadullista lisäarvoa. 

Vaikka kokemus on yksilön kannalta kokonaisvaltaista, se koostuu kuitenkin yksittäisistä 

muistoista. Näitä ”oikean elämän” yksittäistapauksia opettajat pitävät arvokkaana reservinä, 

jota käytetään opetustilanteessa havainnollistamaan jonkin tietyn säännön käyttöä tai 

mahdollista tilanteen kehittymistä. Opettaja pystyy kokemuksensa avulla ennakoimaan 

simulaattoriharjoituksissa liikennetilanteen kehittymistä ja siksi myös oppilaan mahdollisia 

ratkaisuja. Kokemus antaa opettajalle auktoriteettia ja tuo opetukseen varmuutta ja 

uskottavuutta. Lennonjohto-opettajalla on välttämätöntä olla jonkinasteista kokemusta, mutta 

 54



  
 

sen määrällä ei kuitenkaan itse opettajan tehtävälle ole niin suurta merkitystä. Vähäisellä 

kokemuksellakin siis voi opettaa.  

 

Teoriatieto 

 

Teorialla tarkoitetaan lennonjohtamisen yhteydessä kaikkia niitä kirjalliseen muotoon 

talletettuja sääntöjä ja määräyksiä, joihin käytäntö pohjautuu. Siihen liittyvät myös muut 

ilmailun lainalaisuudet, jotka lennonjohtajan on osattava ottaa huomioon tehtäväänsä 

suorittaessaan. Teoria on siis käytännön ja toimintaympäristön ilmiöiden sanallinen muoto. Se 

on merkitys käytännön taustalla. 

 

Haastatteluista kävi ilmi, että teoria on lennonjohtajuudelle yhtä ehdoton edellytys, kuin 

kokemuskin. Se on lennonjohtajan ammattitaidon pohja. Lennonjohtajuutta ei voi esiintyä 

pelkän teorian tai pelkän kokemuksen pohjalta. Teoria pitää kuitenkin hallita ennen kuin 

kokemusta voidaan alkaa keräämään, joten se ikään kuin antaa oikeuden lennonjohtamisen 

kokemuksille. Pelkkä teorian hallinta on vain joukko irrallisia sääntöjä ja tietoja, jotka voi 

syvällisesti ymmärtää vasta käytännön kokemusten avulla. Sääntöjen joustava soveltaminen 

onnistuu ainoastaan silloin, kun teoriatieto on perusteellisesti opittu ja ymmärretty, koska 

teorialla perustellaan käytännön ratkaisut. Tähän tarvitaan kokemusta.  

 

Reijo: Mun mielest on parempi et osaa siis et tietää niin tiedostaa niin osaa soveltaa. Et eikä sillai et 
jäykästi vaan kattoo et, toki jos on joku kolmen mailin minimi niin se on kolme mailii, mut jos on 
jotain sääntöjä et, täs mä voisin käyttää sitä tai täs mä en voi käyttää niin niitten soveltaminen 
käytäntöön on mun mielest tärkeempää ku se et osaa just.. saa sata prosenttia kokeesta mut sit siit ite 
työnteosta ei tuu mitään. Totta kai ne pitää kuiten tietää ei siitä pääse mihinkään. 
 

Teorian luonteeseen kuuluu myös tehtäväkohtaisuus, eli eri lennonjohtotehtävissä tarvitaan eri 

osia teoriasta. Kaikkea ei tarvitse tietää, mutta omaa tehtävää koskeva teoria on hallittava 

todella hyvin. Ilmailussa menetelmät ja laitteet kehittyvät koko ajan, mikä vaikuttaa myös 

sääntöjen ja määräysten perusteisiin. Teoria on lennonjohtamisessa sen vuoksi jatkuvasti 

muuttuva kokonaisuus, jonka kokonaisvaltainen hallinta ja jatkuva päivittäminen ovat 

lennonjohto-opettajan työssä ehdoton edellytys.  
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Laaja-alaisuus 

 

Laaja-alaisuudella tarkoitetaan ammattitaidon leveyttä. Se on sellaista osaamista, jonka 

tarvetta ei voida perustella pelkästään oman operatiivisen tehtävän ehdoin. Lennonjohtamisen 

ammattitaidon laaja-alaisuus on kokonaisuus, joka muodostuu määrittelemättömästä joukosta 

erilaisia tietoja, taitoja ja kokemuksia, jotka voivat olla hyödyksi käytännön ratkaisujen 

tekemisessä ja lennonjohtamisen perusteiden ymmärtämisessä. Siihen liittyy haastattelujen 

perusteella oman tehtävän ulkopuolelle näkeminen. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi muiden 

lennonjohtojen toiminnan tuntemusta, kokemusta usealta lennonjohtamisen alueelta, 

lentämisen teorian tietämystä, tilanteen näkemistä ”lentäjien silmin”, ymmärrys 

lentoyhtiöiden ja asiakkaiden tarpeista, perusteita syvempää ymmärrystä erilaisten 

lennonjohtamiseen liittyvien laitteiden tekniikasta ja yleistä ilmailun tuntemusta. Mitä laaja-

alaisempaa ammattitaito on, sitä enemmän se hyödyttää opettajaa. Lennonjohto-opettajien 

yhteisössä ammattitaidon laaja-alaisuus voi kerääntyä myös kollektiivisesti usean yksilön 

ammattitaitojen yhdistelmänä.  

 

Aktiivinen osaaminen  

 

Käytännön kokemus yhdistettynä teoriatietämykseen luo lennonjohtajan ammattitaitoa. 

Ammattitaito on sitä laaja-alaisempaa, mitä monipuolisempaa kokemus on ja mitä 

kattavammin teoria-asiat hallitaan. Aktiivisella osaamisella tarkoitetaan yllämainittuja asioita 

liitettynä uusimpien laitteiden käyttöön ja viimeisimpien teoriamuutosten sisäistämiseen. Se 

on vahvasti käytännöllistä lennonjohtamisen osaamista ajantasaisimmilla menetelmillä, ja 

siihen liittyy myös teoriapäivityksissä mukana pysyminen. Aktiivista osaamista voi esiintyä 

vain säännöllisen käytännön kautta, eikä sitä synny pelkästään reflektoimalla aikaisempia 

kokemuksia.  

 

Haastateltavat pitivät aktiivista osaamista tarpeellisena lennonjohtajuuden säilymiselle. 

Aktiivinen osaaminen ei ole kovin pysyvä ilmiö ja se hiipuu ajan mittaan, mikäli säännöllistä 

kosketusta oikean - mielellään vilkkaan - liikenteen johtamiseen ei saada. Aktiivisella 

osaamisella ei tarkoiteta kuitenkaan samaa kuin ”rutiinilla”, vaan se on enemmänkin 

”tuntuman” säilyttämistä lennonjohtamiseen. Lennonjohto-opettajilla teoriapuolen tietämys 

on kohonneella tasolla verrattuna operatiivisissa yksiköissä työskenteleviin lennonjohtajiin, 

mutta tätä korkeaa teoriatietämystä ei saada liitettyä omaan ammattitaitoon, jos sitä ei päästä 
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soveltamaan aktiivisesti käytäntöön. Lennonjohtamisen työjaksoilla opettajille tarjoutuu 

tilaisuus tilanteessa reflektointiin (reflection-in-action), kuten Reijo asian ilmaisee: 

”…muistellaan taas, et mitens tätä työtä tehdään.” Opettajille aktiivinen osaaminen ei tarkoita 

kehittymistä, vaan nimenomaan peruslennonjohtamisen taidon ajan tasalla pitämistä. 

Aktiivinen osaaminen nähdään tarpeelliseksi senkin vuoksi, että säännölliset käytännön 

työrupeamat pitävät yllä vireyttä ja työhyvinvointia opettajan työssä. 

 

Motivaatio  

 

Motivaatiolla tarkoitetaan henkilökohtaisia kannustimia lennonjohtotyön tekemiseen. Tässä 

luvussa keskitytään vain lennonjohtamisen käytäntöön, ja pyritään jättämään kehittymisen 

motivaatio lukuun 5.2 (vaikka nämä motivaatiot kieltämättä ovatkin kovin läheisiä toisilleen). 

Haastateltavien mielestä pelkästään halu kehittyä motivoi lennonjohtotyön tekemiseen. 

Ammatin muuttuva toimintaympäristö, ja määräykset kertauskoulutuksista (Ilmailuhallinto 

2003, 3/6) pakottavat lennonjohtajan olemaan aktiivinen tietojensa ja taitojensa 

päivittämisessä jo pelkästään ammattitaidollisen status quon yllä pitämiseksi. Työn laadun 

(vaikka sen määritteleminen on lennonjohtamisessa loppujen lopuksi mahdotonta) halutaan 

olevan hyvää ja osaamattomuuden havaitsemisesta syntyvää nöyryytystä pelätään. Opettajilla 

motivaatio lennonjohtamiseen näkyy osaamisen tasossa, mikä puolestaan heijastuu siihen 

palveluun, jota he tarjoavat oppilaille.  

 

Asenne 

 

Asenteella tarkoitetaan henkilökohtaista suhtautumista lennonjohtamisen ammattiin, 

ammattitaitoon ja lennonjohtajuuteen. Oikean asenteen piirteitä ei ole uloskirjoitettu missään, 

mutta siitä puhutaan paljon ja voimakkaasti. Se liittyy lennonjohtamisessa ”oikein tekemisen” 

perinteeseen, sääntöjen kunnioittamiseen ja yleiseen tarkkuuteen. Puhutaan myös siitä, 

millainen ”ote” jollakulla lennonjohtamiseen on. Ammattilaisenkin on hyväksyttävä se, että 

itsessä on aina kehitettävää ja että lennonjohtaja ei ole koskaan täydellinen. Ylimielisyys 

ammattia kohtaan (eli väärä asenne) voi johtaa huomion herpaantumiseen ja sen vuoksi 

katastrofiin, joten siihen yhdistyy myös erittäin vahva turvallisuushakuisuuden piirre. 

Muutenkin väärällä asenteella varustettu lennonjohtaja saa työyhteisössä osakseen 

paheksuntaa ja sanatonta arvostelua. Asenne nähdään varsinkin uran alkuvaiheessa 

lennonjohtajalle jopa tärkeämpänä kuin ammattitaito ja siksi sitä pidetään tärkeänä opettaa 
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oppilaille jo ennen, kuin he menevät ensimmäiselle harjoittelujaksolle yksiköihin. Edellisessä 

kappaleessa mainittu motivaatio on siinä mielessä asenteen kanssa rinnakkainen ilmiö, että 

molempiin liittyy henkilökohtainen tarve kehittyä. Ilman sisäistä halua kehittyä ei voi edes 

pysyä tasollaan. 

 

Muualla / muuten.  

 

Haastatteluissa esiintyi myös muita lennonjohtamisen ammattitaidon ilmenemismuotoja, jotka 

eivät kuitenkaan sopineet koodattuihin teemoihin. Niissä korostui ammattitaidon erittäin 

voimakas liittyminen lennonjohtajan ammattiin. Ammatin ja ammattitaidon arvostusta 

pidetään niin itsestään selvänä, että sen arvosteluakaan ei sallita. Jokaisen lennonjohtajan 

oletetaan ”ajattelevan kuin lennonjohtaja”, mikä tarkoittaa sitä, että kaikenlainen julkinen 

arvostelu toisen lennonjohtajan ammattitaitoa kohtaan koetaan loukkaavana. Kaikkia 

kollegoja pidetään ammattilaisina, joten jos palautetta toisen toiminnasta halutaan antaa, sitä 

ei sanota suoraan, vaan etsitään erilaisia kiertoilmauksia, joiden vaikutuksesta arvostelun 

kohteena olevan yksilön odotetaan huomaavan ja ymmärtävän ammattitaitonsa puutteet itse. 

Toisaalta – mitään mainintaa positiivisen palautteen antamisesta tai hyvien suoritusten 

kehumisesta ei myöskään esiintynyt. Tämä voidaan tulkita myös osoitukseksi korkean 

ammattitaidon oletusarvoisesta asemasta. 

 

5.2 Lennonjohtamisen ammattitaidon kehittyminen 

 

Kehittymisen katsotaan tässä tutkimuksessa olevan jotain enemmän, kuin pelkkä 

ammattitaitoa ylläpitävä toiminta. Ammattitaidon kehittymisen teeman alle koodattiin puheet 

siitä, millaiset tekijät vaikuttavat lennonjohtamisen taitojen kehittymisen kannalta 

positiivisesti tai negatiivisesti. Haastatteluissa haettiin vastauksia siihen, millaisia 

ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia esiintyy operatiivisen työn ja opettajan työn 

puitteissa.   

 

Motivaatio 

 

Motivaatiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä henkilökohtaisia kannustimia, jotka 

vaikuttavat yksilöiden ammattitaidon kehittymiseen lennonjohtajina. Kehittymisen 
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motivaation teema on hyvin läheinen lennonjohtajan ammattitaidon ilmenemiseen liittyvän 

motivaation kanssa. 

 

Halu kehittyä ammatillisesti lennonjohtajana liittyi haastattelujen perusteella vahvasti 

aiemmin mainittuun ammatin arvostukseen. Koko ammattikuntaa koskeva yleinen korkean 

ammattitaidon odotus vaikuttaa yksilötasolla huonouden pelkona ja huolena siitä, että joku 

toinen kollega pääsisi huomauttamaan oman ammattitaidon puutteista. Tätä ilmiötä piilotetaan 

puhumalla voimakkaammin siitä, miten sisäsyntyisesti halutaan parantaa omia suorituksia ja 

laajentaa tietämystä alasta. Kehittymistä ohjaavana voimana toimiva tahto koettiin tärkeäksi 

mainita, vaikka toisaalta haastateltavat tunnustivat, että kehityksen avulla on mahdollista 

edetä uralla haastavampiin ja parempipalkkaisiin tehtäviin kotimaassa ja sitä kautta 

mahdollisesti myös hakeutua lennonjohtajan tehtäviin ulkomaille. Uralla etenemiseen liittyy 

myös puhe siitä, että hiljaisilla kentillä kehittymishaluinen yksilö helposti tylsistyy, koska 

tehtävien haastavuus ei vastaa omaa motivaation ja kompetenssin tasoa.  

 

Opettajan työn kannalta kehittymisen halua perusteltiin paitsi yllä mainituilla seikoilla, myös 

tahtona tarjota oppilaille jotain parempaa. Kehittyminen ammatillisesti vaatii osaltaan 

näkemyksen laajentamista, mikä tuottaa uusia ideoita sääntöjen soveltamiseen, mikä taas 

rikastuttaa opetusta. Oppilaiden auttamisen halusta lähtevä motivaatio kehittyä ammatillisesti 

voidaan tulkita jopa lennonjohto-opettajana toimimisen edellytyksenä.  

 

Markku: Sä olet parempi kouluttaja, kun sulla on enemmän kokemusta lennonjohtajamisesta. … 
pelkästään se, käy tuol jossain, kehittää ammattitaitoo, pelkästään tietää muista asioista, niin se taas 
auttaa paremmaks kouluttajaks ja opiskelijat oppii enemmän. Jos ei muuta, niin se on ainakin 
motivaatiotekijä opiskelijoita kohtaan ja silloin sen pitäis taas motivoida kouluttajaa. 
 

Itse opiskellen 

 

Ammattitaidon kehittymiseksi on tehtävä itse työtä ja nähtävä vaivaa. Siksi tässä yhteydessä 

työn ohessa automaattisesti tapahtuvaa kehittymistä ei lasketa tähän teemaan, vaan 

keskitytään sellaisiin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin, joihin lennonjohtajat itse hakeutuvat, 

joissa tieto- ja/tai taitopohjan on mahdollista kasvaa ja kehittyä, ja joissa oma ajattelutyö on 

pääosassa. Näiksi lasketaan myös työnantajan toimesta järjestetyt kurssit ja opetustilaisuudet. 
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Haastateltavien mielestä työnantajan puolesta annetut mahdollisuudet koulutuksiin eivät 

yksinään riitä, vaikka niiden tarjoamaa kehityspotentiaalia ei kielletäkään. Tärkeää on 

kurssituksen oikeanlainen kohdentaminen. Koulutustilanteissa motivaatio säilyy ja 

omaehtoinen ponnistelu koetaan hyödylliseksi, kun oikea ihminen osallistuu oikealle 

kurssille. Itsenäistä hakeutumista myös muihin ammattitaitoa kehittäviin tilanteisiin pidettiin 

hyvin tärkeänä, koska työnantaja tarjoaa kouluttautumismahdollisuuksia haastateltavien 

mielestä liian harvoin. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi oppilaille tarkoitetuille luennoille 

osallistuminen ja omaehtoinen alan kirjallisuuden lukeminen.  

 

Opettamisen ohessa 

 

Tässä yhteydessä puhutaan siitä lennonjohtamisen ammattitaidon kehittymisestä, jota 

tapahtuu nimenomaan opettajan työtä tehtäessä. Teeman alle on otettu ne 

kehittymismahdollisuudet, joita opettajien ei tarvitse itse etsiä oman työn ulkopuolelta. 

 

Opettajien kehittyminen ammatillisesti omassa työssään keskittyy voimakkaasti ammatin 

vaatimiin kognitiivisiin piirteisiin. Teknisluonteinen tuntuma lennonjohtamiseen hiipuu 

opettamisen ohessa, mutta teoria-asioissa, sääntöjen soveltamisen taidossa, ilmatilan 

hahmottamisessa ja eri tekijöiden aiheuttamien vaikutusten arvioinnissa on opettajilla 

havaittavissa vahvaa positiivista kehittymistä. Näkemys lennonjohtamisesta paranee ja 

laajenee, koska opetustilanteisiin valmistautuessa on kerrattava siihen liittyvät tiedot, säännöt 

ja toimintamallit. Muita kehittymisen paikkoja opettajan työn ohessa esiintyy 

opetustilanteiden välissä, kun opettajat keskustelevat keskenään lennonjohtamiseen liittyvistä 

kysymyksistä. Näihin keskusteluihin otetaan myös muiden yksiköiden lennonjohtajia, jotka 

sattuvat olemaan Avia Collegella joissain muissa asioissa (esimerkiksi omissa 

koulutuksissaan tai vierailevina opettajina muilla kursseilla), mikä tuo keskusteluun uutta 

näkemystä ja vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lennonjohtamisen rutiinin puuttuminen ja sitä 

kautta ammatillisen kehittymisen estyminen mainittiin myös haastatteluissa, mutta toisaalta 

rutiinin todellinen tarve opettajan työn kannalta myös kyseenalaistettiin.  

 

Työskentelemällä muualla 

 

Muualla työskentelyllä tarkoitetaan niitä tilanteita, joissa Avia Collegen opettajatehtävien 

ulkopuolella lennonjohtajana toimimisella katsotaan olevan vaikutusta opettajan 
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ammattitaitoon lennonjohtajana. Tähän liittyvät esimerkiksi lennonjohtokelpuutusten 

ylläpitäminen ja työelämään tutustumisen jaksot. Tässä yhteydessä ei oteta kantaa siihen, 

miten tarpeellista opettajalle on kehittyä ammatillisesti lennonjohtajana, vaan tarkastellaan 

niitä käytännön kehittymisen ja ammattitaidon ylläpitämisen mahdollisuuksia, joita opettajille 

tarjotaan. 

 

Lennonjohtajan ammattitaidon ja työelämäkosketusten välisestä yhteydestä heräsi mittava 

määrä kommentteja haastatteluissa. Konkreettisissa lennonjohtotehtävissä säännöllisesti 

toimimista pidetään välttämättömänä, vaikka se ei varsinaisesti kehittäisikään ammattitaitoa. 

Opettajat tuntuvat määrittäneen tietyn ammattitaidon tason (jota määräykset eivät tunne, eikä 

sitä ole minnekään kirjattu), jonka yläpuolella on pysyttävä, jotta voi toimia uskottavasti 

lennonjohto-opettajana. Kehittymisen mahdollisuutta lennonjohdoissa tapahtuvien lyhyiden, 

mutta säännöllisten työjaksojen avulla ei nähdä esiintyvän, mutta päätarkoitus näillä jaksoilla 

onkin ”pinnan yläpuolella” pysyminen. Sitä ammattitaidon tasoa, jolla yksilö on aloittaessaan 

opettajan tehtävät, pidetään siinä mielessä hyvin merkityksellisenä, että se määrittää paljonko 

työtä vaadittavan tason yläpuolella pysymiseksi tarvitaan. Korkea ja laaja-alainen 

ammattitaito heikkenee hitaammin ja tarvittavan tason säilymiseksi riittää vähäisempi 

kosketus työelämään kuin sellaisilla yksilöillä, joiden ammattitaito on saanut kehittyä vasta 

vähän aikaa ja kokemus on kerätty kenties vain yhdeltä lentoasemalta. Toisin sanoen 

työelämästä irtautuminen nopeuttaa ammattitaidon heikkenemistä. Lähtötilanne vaikuttaa 

siihen, miten nopeasti se tippuu hyväksyttävän tason alapuolelle.  

 

Hannu: Niin eikä se oikeestaan voi se lennonjohtamisen, niinku se varsinaisen työnteon ammattitaito 
ei voi kehittyäkään, kun sä et kerran sitä itse tee, niin siellä on kuitenkin aina se varsinainen 
tekeminen ja se rutiini, ne kävelee käsi kädessä. Sä tiedät ihan tarkkaan, otetaan vaikka nyt tutka, niin 
sä tiedät justiin miten sillä pitää niitä koneita tuoda, ja se ei muutu ne ohjaussuunnat ja ne mailit, niin 
ne on samat aina, ja sä tiedät idean, miten se tuodaan.. tuodaan, ei sitä.. sitä tarvikkaan kehittää. Jos 
tulee jotain uusia tuulia kokonaan, niin sit se täytyy.. taas yleensä täällä sekin tiedetään 
ensimmäisenä, et näin tulee ja aletaan muuttaa koulutusjärjestelmiä samanlaiseks. Tiiät miten se 
toimii, itse et oo välttämättä tehnykään sitä asiaa, niin se on just se, et minkä takia pitää päästä 
kattomaan sinne kentälle miten tämä uus järjestelmä käytännös toimii. Ja sit sä tuut taas sen tiedon 
kans tänne ja jatkat opetusta. 
 

Työskentely Avia Collegen ulkopuolella palvelee myös toista tarkoitusta. Alan tekninen 

kehitys näkyy ensimmäisenä operatiivisissa yksiköissä, joten ajantasaisimpaan laitteistoon 

tutustuakseen on pakko käydä välillä muualla. Tutustuminen uuteen tekniikkaan on siksikin 

tärkeää, että Avia Collegen opetuskäytössä olevat laitteistot eroavat oikeiden 
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lennonjohtoyksiköiden laitteista. Varsinainen lennonjohtaminen uusimpia laitteita käyttäen ei 

ole välttämätöntä, jos puhutaan vain viimeisimmän tiedon hankkimisesta, mutta käytännön 

ammattitaidon ylläpitämiseksi raaka työn tekeminen on ainoa keino.  

 

Koska työelämän jaksoja opettajille tarjoutuu vain harvoin (kaksi kertaa viikon jakso 

vuodessa), katsottiin tärkeäksi käyttää tuo lyhyt aika mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. 

Opettajien mielestä vilkasta liikennettä ei saa pelätä, vaan on rohkeasti suorastaan 

hakeuduttava haastaviin tilanteisiin. Se, missä yksikössä työtä pääsee tekemään, ei ole 

ollenkaan yhdentekevää. Jos liikennettä pääsee hoitamaan monipuolisesti useissa eri paikoissa 

paikallisten työpaikkakouluttajien tukemana, niin näkemys ammatista laajenee merkittävästi. 

Pelkästään Avia Collegessa opettaessa ammattitaito kohdistuu ajan mittaan enenevässä 

määrin vain koulutuksessa käytettävän virtuaalisen lentoaseman toimintoihin. Opettajat 

käyvät kerran vuodessa myös tekemässä määrätyssä yksikössä lennonjohtokelpuutukseen 

tähtäävän operatiivisen tasotarkastusvuoron, jonka läpäiseminen merkitsee virallista todistusta 

sille, että oma osaaminen on vielä ammatissa vaadittavalla tasolla.  

 

Opettajan työn kannalta haastateltavat myöntävät ammattitaidon kasvamisen olevan 

toissijaista säännöllisen kokemuksen lisääntymisen ollessa tarpeellisinta. Kokemus oikean 

liikenteen hoidosta auttaa opettajaa pitämään yllä liikenteen ennakoinnin kykyä, mikä 

puolestaan auttaa keskittämän kapasiteettia opetustilanteissa juuri sillä hetkellä oikeaan 

kohteeseen. Opettamisesta (ja lennonjohtamisesta) tulee energiataloudellisempaa, 

puhumattakaan mitä säännöllinen yhteys työelämään tekee opettajan itseluottamukselle ja 

itsevarmuudelle. Tärkeä haastatteluista ilmennyt havainto oli tämän kaiken jälkeen kuitenkin 

se, että opettamiseen asennoiduttiin ensisijaisena tehtävänä ja työelämän kosketus oli 

ainoastaan tätä tukevaa toimintaa. 

 

5.3 Opettamisen ammattitaidon ilmeneminen 

 

Lennonjohto-opettajilla ei ole opettamisen ammattitaidosta yhtä selkeää kuvaa, kuin 

lennonjohtamisesta. Ilmiö on kyllä luonnollinen, koska kaikilla Avia Collegen lennonjohto-

opettajilla ei ole vielä takanaan opettamiseen liittyvää formaalia koulutusta. Opettajuuteen 

liittyviä kysymyksiä pohdittiin ”minusta tuntuu” –metodilla, eli mielikuva vaadittavista 

ominaisuuksista ja taidoista on muodostunut omista kokemuksista tehtyjen tulkintojen ja 
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tuntemusten pohjalta. Opettajakoulutuksesta ei myöskään ole Avia Collegella pitkää 

perinnettä, mikä omalta osaltaan vahvistaa vanhaan, ”synnynnäiseen opettajuuteen” viittaavaa 

puhetta. Ilmenemisellä tarkoitetaan opettajuuden osalta niitä ilmiöitä ja havaintoja, joita 

opettajat ovat tehneet opetustyönsä aikana. Osa opettajuuteen vaikuttaneista tekijöistä on 

tullut esiin jo ennen opettajakoulutusta ja osa sen jälkeen. Opettajakunnan ollessa 

kouluttautumisessaan välitilassa, jossa osa on käynyt koulutuksensa loppuun ja osa ei, ovat 

opettajan ammattitaidon ilmenemisen havainnot erityisen kiinnostavia. 

 

Ominaisuudet 

 

Opettajan ominaisuuksiksi luettiin ne haastateltavien tunnistamat piirteet, jotka heidän 

mielestään kuvaavat millainen on hyvä opettaja. Ne ovat siis sellaisia persoonallisuuden osia 

tai luonteen piirteitä, joita pidetään tärkeinä opettajan työlle. Vastauksista näkyy, että vaikka 

opettajakunnalla ei ole vielä kattavaa koulutuspohjaa opettamisesta, on kysymystä hyvästä 

opettajuudesta selvästi kuitenkin mietitty. Persoonalla työskenteleminen ja empatian 

merkityksen korostaminen opettajan työssä ovat erittäin oivaltavia havaintoja opettajuudesta.  

 

Osa vastauksista pohjautui vankasti tunteisiin, joita ei pystytty sen tarkemmin selittämään, 

kuten esimerkiksi puhuttaessa ”synnynnäisestä opettajasta”. Opettajuutta pidetään täysin tai 

osittain synnynnäisenä ominaisuutena, joka joillakin vain selittämättömästi on ja joillakin taas 

ei. Mukautumiskyvyn, pitkäjänteisyyden, tiedonhalun, hyvän ulosannin ja esiintymistaidon 

mainitseminen vastauksissa osoittaa puolestaan omien opettamiskokemusten painottumista 

opettajan ominaisuuksia mietittäessä.  

 

Reijo: Ja kyl se varmaan on ihan totta et jos ei oo ihmisenä semmonen et.. et ei osaa opettaa niin ei se 
kyl mistään koulun penkiltä tuu yhtäkkii salama kirkkaalta taivaalta et no nyt sust tuli… nyt sä kävit 
ton ja ton kurssin et nyt sä oot hyvä kouluttaja, et kyl se niinku ihmisten kans toimeen tuleminen pitää 
olla ensin kondiksessa… en mää oikein allekirjota sitä et jostain haettais sitä oppia et ihminen on 
semmonen ku se on persoonallisuudeltaan et.. sitähän ei pysty.. pystyyks sitä millään mulla ku jollain 
sähköshokilla muuttamaan. 
 

Opettajien vastaukset vaihtelivat tämän teeman alla yllättävän suuresti. Muutamien 

syvällisesti pohdittujen vastausten mukana oli myös melko pinnallisia tulkintoja siitä, mikä 

tekee hyvän opettajan. Luotettavaa tulkintaa tai yleistystä ei voi tehdä senkään perusteella, 

kuinka vastaukset erosivat, oli haastateltavana sitten kokenut kouluttaja, joka on suorittanut 

opettaja opintonsa valmiiksi, tai vasta vähän aikaa opettajan tehtävässä toiminut henkilö, 

 63



  
 

jonka opettajan opinnot ovat vielä kesken. Vastausten hajonta on merkki siitä, että pohdintaa 

hyvästä opettajuudesta tehdään yksin, eikä tästä keskustella kollektiivisesti. Hajonta viittaa 

myös siihen, että opettajakunta on henkilökohtaisilta lähtökohdiltaan ja asenteiltaan opettajan 

ammattia kohtaan hyvin heterogeeninen. 

 

Kokemus 

 

Opettamisen kokemuksella tarkoitetaan sekä mahdollisten aikaisempien opetustehtävien, että 

nykyisen lennonjohto-opettajan työn kautta syntynyttä kokemusvarastoa. Tähän teemaan 

koodattiin niitä merkityksiä, joita opetustehtävissä saadut kokemukset ovat tuoneet omaan 

työhön niin yksittäisinä tapauksina, kuin kokemuspankkina kokonaisuudessaan. Kokemuksen 

kautta etsittiin vastauksia siihen, miten opettajien ymmärrys opettajuudesta on muodostunut 

oman kokemuksen kautta. 

 

Haastateltavat pitivät kokemusta opettamisesta merkittävänä elementtinä työssään. Jo ennen 

lennonjohtajan uraa hankitut kokemukset opettamisesta kantavat pitkälle, mikä näkyy sitä 

suurempana arvostuksena, mitä kokeneemmasta kollegasta on kyse. Opettajien mielestä 

kokemuksella on suoranaista välineellistä arvoa, koska sen avulla jännittäminen 

opetustilanteessa vähenee ja valmistautumisaika etenkin simulaattoriharjoituksia ennen 

lyhenee. Molemmissa tapauksissa opettajan energia tulee tehokkaammin käyttöön, mikä 

palvelee suoraan myös oppilasta opetuksen laadun paranemisena. On korostettava, että 

valmistautumisajan lyheneminen ei kuitenkaan tarkoita valmistautumisen heikkenemistä, 

vaan tarvittavan tason nopeampaa saavuttamista, kun opetuksen sisältö ja valmistautumisen 

metodit tulevat kokemuksen myötä tutuiksi. Opetustilanteessa kokenut opettaja voi keskittyä 

paremmin paitsi itse opettamiseen, myös siihen, miten oppilaat voidaan kohdata yksilöllisesti 

ja tällä tavalla parantaa oppilaan ja tilanteen lukutaitoa. 

 

Tämän teeman yhteydessä esiintyi kokemukseen ja tutun opetuspaketin opettamiseen liittyvä 

ongelma, joksi haastatteluissa esitettiin ”itsensä toistaminen”. Varsinkin 

luokkahuoneopetuksessa saman sisällön toistaminen uudestaan ja uudestaan ei enää nähdä 

parantavan opetusta, vaan kehitys jää paikalleen. Simulaattoriharjoitusten osalta tilanne on 

päinvastainen. Siellä opetustarkoitus on selvä ja oppilaiden kohtaamat ongelmat tuttuja. 

Vaikeuksien ennakointi ja vaihtoehtoisten toimintamallien kokeileminen parantavat opetusta 

ajan mittaan. Merkittävää on, että opettajat puhuivat nimenomaan yrityksen ja erehdyksen 
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tuovan toimivat mallit käyttöön. Toiset opettajat löytävät kokeilemalla ”oikean” metodin 

nopeammin ja toiset hitaammin. Tämä on selvä merkki kokemuksellisuuden vahvasta 

perinteestä ja ilmentää ”synnynnäisen” opettajuuden käsitettä lennonjohto-opettajien 

yhteisössä. Synnynnäinen opettaja tarvitsee onnistuakseen vähemmän kokeilukertoja, kuin 

ominaisuuksiltaan vähäisempi opettaja. Kokeilemisen perinteen älyllistä puolta edusti se 

näkemys, jonka mukaan toimivien metodien löytäminen opettaa pedagogisia taitoja. Tämä 

osoittaa, että kokeileminen ei ole sattumanvaraista, vaan toiminnan muuttamista edeltää 

ainakin jonkin tasoinen reflektoinnin prosessi. 

 

Juha: Yrität semmosille opettaa niin se vaatii aikalailla sitä.. oppii ainakin psykologista silmää, eli 
käytännös siin oppii jonkun näköstä pedagogisii taitoja, että ne saa oppimaan niitä asioita. Ei oo 
kaikist helpoimpii koulutettavii noi lennonjohtajaoppilaat, mutta sit taas semmosii kikkoja oppii, et 
ihan uus kouluttaja niin on varmaan hirmu vaikeeta tulla.. tulla opettamaan lennonjohtajaoppilaita, 
jotka ei oikein usko mitään yhellä sanomisella. 
 

Kokemuksen merkityksestä kertoo myös opettajien suhtautuminen oppilaisiin hyvin erityisinä 

oppijoina. Toisaalta mainitaan, että oppilasaineksella ei ole merkitystä opettajan 

ammattitaidolle, koska pääsykokeiden yhteydessä kurssille valikoidaan nopeasti oppivia 

yksilöitä. Kuitenkin toisaalta tunnustetaan, että heissä esiintyy lennonjohtajalle tärkeä 

itsepäisyyden ominaisuus, mikä aiheuttaa tarvetta löytää erityisiä metodeja heidän 

opettamisekseen.  

 

Jotta opettajasta saadaan täysi hyöty irti, tulee hänen kouluttaa vähintään vuoden ajan 

lennonjohto-oppilaita. Kokemattoman (lennonjohto-)opettajan nähdään kohtaavan uransa 

alkutaipaleella vaikeuksia, koska hänellä ei ole riittävää ymmärrystä tarvittavista metodeista. 

Hän ei myöskään ole nähnyt opettajan silmin, minkälainen prosessi lennonjohtajakurssin 

opettaminen on. Kun ymmärrys ja näkemys on hankittu, voidaan opettajaa käyttää hyödyksi 

myös suunnittelutehtävissä. Tämä on yksi syy, miksi kokemusta arvostetaan. Opettajalle 

syntyy ensin ymmärrys yksittäisten opetustilanteen vaatimuksista, jonka jälkeen vasta 

ymmärrys kurssin opetusprosessista kokonaisuutena. Kuten yksittäisissä tilanteissakin, 

kokeileminen auttaa löytämään myös pitkän tähtäimen kannalta toimivia keinoja, mikä 

luonnollisesti vie aikansa. Pitkään opettanut yksilö on ehtinyt kokeilemaan myös useita 

kurssikokonaisuuksia, minkä vuoksi yhteisössä pidetään tärkeänä, että tällainen kokemus 

käytetään hyödyksi.   
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Koulutus 

 

Opettajien Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa saama ammattiopettajan pätevyyteen 

tähtäävä koulutus herättää Avia Collegen opettajayhteisössä tunteita. Tähän teemaan 

koodattiin koulutuksen synnyttämiä odotuksia ja merkityksiä opettajan työlle, sekä myös niitä 

vaikutuksia, joita koulutuksen on siihen havaittu tuovan.  

 

Voimakkaasti käytännön kokemusta arvostavan opettajaperinteen vaikutus näkyy selvästi 

haastateltujen puheessa opettajakoulutukselle suunnatuista odotuksista. Käytännön ihmiset 

haluavat saada koulutuksesta käytännöllisiä työkaluja, sekä nopeita, suoria, helposti 

tunnistettavia ja opettamista helpottavia vaikutuksia omaan työhön. Opettajat tunnustavat 

pedagogisten taitojen tarpeellisuuden työssään ja arvostavat hyvää opettajuutta, mutta näiden 

elementtien saavuttamista teoreettisen koulutuksen kautta epäillään, ja jopa vastustetaan 

vahvasti, vaikka muutoksia omaan toimintaan on koulutuksen vaikutuksesta havaittukin. 

Perusteita sille, miksi koulutus ei voisi vaikuttaa omiin opetussuorituksiin, haetaan 

lennonjohtokoulutuksen erityislaatuisuudesta. Etenkin simulaattorikouluttaminen nähdään 

niin spesifinä koulutusmuotona, että teoreettisen koulutuksen opit eivät vastaa niihin 

tarpeisiin, joita se opettajalle asettaa. Opettajakoulutus koetaan myös liian teoreettiseksi 

lennonjohto-opettajien tarpeita ajatellen, koska termien ja teorioiden opettelu nähdään 

vaikeana ja turhana oman työn kannalta. Kasvatustieteellisen kielen kautta opitaan 

nimeämään niitä kouluttamiseen liittyviä tekijöitä ja ilmiöitä, jotka aikaisemmin ovat olleet 

tuttuja vain tekemisen perusteella. Termien oppimisen kautta opitaan myös ymmärtämään, 

miten nämä aikaisemmin irrallisina näyttäytyneet oppimiseen liittyvät tekijät vaikuttavat 

toisiinsa. Kokonaisuuden ymmärtämisellä ei kuitenkaan katsota olevan suurta hyötyä 

rivikouluttajan työlle, vaan sen nähdään voivan enemmän palvella koulutusta suunnittelevia 

ihmisiä.  

 

Toisen asteen oppilaitoksissa opettajilta vaaditaan tehtäväänsä varten muodollinen koulutus, 

jonka haastateltavat kokevat pakotetuksi. Koulutuksen perusteleminen ammatillisen 

kehittymisen kannalta ei ole vähentänyt sitä kohtaan esitettyä vastarintaa juuri sen vuoksi, että 

koulutukseen on pakko osallistua, eikä sen nähdä loppujen lopuksi edistävän opettajien 

päivittäistä työtä. Teoreettisen koulutuksen aito hyväksyminen voi tapahtua vain silloin, kun 

yksilö on siihen motivoitunut. Yksilön aito halu opiskella ja oppia paremmaksi opettajaksi 

onkin tärkeämpää, kuin se status, joka opettajan muodollisella ammatillisella pätevyydellä on. 
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Pakonomaisesti läpi käyty kouluttautuminen kääntyy itseään vastaan, eikä sen positiivista 

potentiaalia saada käytettyä hyväksi. Ikäväksi mainitun pakollisuuden taakse piilotetaan 

muutakin. Opettajakoulutuksesta saatava hyöty koetaan liian vähäiseksi siihen investoituun 

työmäärään nähden., joten siihen tarvittavaan vaivannäköön sitoutuminen on 

epätodennäköistä, vaikka koulutuksen läpikäyminen olisikin vapaaehtoista. Koska 

koulutuksen aloittaminen tietää ponnisteluja ja koska halua päästä helpolla ei tahdota 

myöntää, on yksinkertaisinta syyttää koulutuksen pakollisuutta.  

 

Haastattelija: Tuossa jo äsken sivusitkin sitä, mutta nyt oisin kysynyt vielä tästä tämän 
kouluttajakoulutuksen tai opettajakoulutuksen merkityksestä sun omalle työlle.  
Esa: Muodollisesti pätevä. Kyllä se kahlattiin läpi puoltoista vuotta, mutta niin kuin mä sanoin, en mä 
siitä ole mihinkään muuttunu. 
Haastattelija: Sä oot tehny jo valmiiksi sen? 
Esa: Oon joo. On ollu jo kaksi vuotta valmis. Mutta, täähän oli pakollinen juttu, toisaalta. Me ollaan 
Opetushallituksen alaisia, niin me tiedettiin, että meidän on pakko tehä se. Niin se ei hirveesti 
motivoinu, kun tiedettiin, et se pakko tehä. Ehkä semmonen vapaaehtoinen, niin ois ehkä puurtanut 
hieman enemmän tän asian suhteen. 
Haastattelija: Oisko se tullu tehtyä silloin, jos se ois ollu vapaaehtoinen? 
Esa: En tiedä. Välttämättä ei.  
 

Puhetta siitä, että koulutus ei vaikuta opettajan työhön, ei voida sivuuttaa pelkkänä 

ymmärryksen puutteena tai kapinana muutosta ja ylimääräisenä pidettyä työtä vastaan. 

Tarjolla olevassa opettajakoulutuksessa on paljon hyvää, mutta kokonaisuus ei täysin tue 

lennonjohto-opettajien tarpeita. Koulutuksen aikana käydyt yleistajuiset keskustelut muiden 

alojen vertaisten opettajien kanssa olivat haastattelujen perusteella niitä tilaisuuksia, joista 

nähtiin olevan oikeaa hyötyä ja joissa esitetyt ideat todella herättivät ajattelemaan. Esitelmät 

esimerkiksi suurten joukkojen opettamisen periaatteista eivät innosta keskittymään, koska 

kyseisen kaltainen skenaario ei kuulu Avia Collegella päivittäiseen lennonjohto-opettajan 

työhön. Tällaiset kokemukset herättävät tunnetta koulutuksen turhuudesta ja siitä, että 

opiskelun perimmäinen tarkoitus on saada vain merkityksettömänä pidetty todistus opettajan 

pätevyydestä. Opiskelun kannustavuutta voidaan lisätä keskittämällä voimia siihen, että 

opettajille tarjottava opettajakoulutus kohdennetaan vastaamaan paremmin pieniä ryhmiä ja 

yksittäisiä oppilaita simulaattorissa kouluttavien opettajien tarpeita. Toinen seikka, mikä 

turhauttaa opettajia on se, että koulutuksen jälkeen tilanne ikään kuin pysähtyy. Todistuksen 

saamisen jälkeen opettamisen tasoa ei mitenkään tarkasteta (vertaa lennonjohtajien 

vuosittainen tasotarkastusmenettely), vaan sen pelkästään oletetaan olevan riittävällä tasolla – 

onhan yksilö käynyt vaadittavan koulutuksen.  
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Opettajat itse eivät näe, tai jopa kieltävät opettajakoulutuksen vaikuttaneen heihin itseensä, 

mutta toisaalta he ovat huomanneet, että oppilaat saavat nykyään jotain muuta kuin ennen 

koulutusta. On huomattu puhe- ja ajattelutapojen muuttuneen ja suhtautuminen oppilaaseen 

on henkilökohtaisempi kuin ennen. Opettajien odottaessa salamannopeita vaikutuksia, he 

eivät huomaa muutosten tapahtuneen pitkällä aikavälillä, ja vaikuttavan myös opettamisen 

julkisivun takana. 

 

Juha: Kyllähän sielt varmaan jää niit asioita kuitenkin alitajuntaan. Vaikka sanois, että ei sielt mitään 
saanu, niin kyl sielt nyt... aina kaikest saa jotakin. Et onhan siin nyt jotain opetustekniikoita saattaa 
tulla jotain uusia, jotain kirjoja mitä siel pitää lukee niin siitäkin saattaa jäädä joku asia mieleen, mitä 
ei ees miellä, et se on siel koulutuksessa saanu. Kyl sielt ihan hyvin saattaa poikii jotakin, mitä ei vaan 
huomata, että se on itse asiassa cumun suorittamisen ansiota, että niinku ollaan ruvettu miettiin tällä 
tavalla asioita. 
 

Koulutuksesta ei nähdä saatavan mitään sellaista, jota synnynnäisellä opettajalla ei jo ole, tai 

jota ei voisi saada pitkän opettajakokemuksen kautta. Opettaja tekee työtä persoonallaan, eikä 

persoonan katsota voivan muuttua teoreettisen koulutuksen myötä. Jos luonteen ei katsota 

sopivan opettajaksi, niin se ei ole sopiva koulutuksen jälkeenkään. Tässä tulee jälleen kuvaan 

yksilön henkilökohtainen halu opettaa ja oppia. Myös niin sanotuilla ”väärän luonteisilla” 

henkilöillä on mahdollisuus saada aitoja hyötyjä opettajakoulutuksesta, kunhan vain heillä on 

vilpitöntä halua niitä ottaa vastaan. Tällöin koulutus voi vaikuttaa myös siten, että henkilö 

oppimisesta innostuttuaan saattaa jatkaa opiskeluaan vielä vapaa-ajallaankin ja sitä kautta 

tarjota opettajayhteisölle jotain enemmän, kuin pelkkää vaadittavan tason suorittamista. 

 

Motivaatio 

 

Motivaation teemassa etsittiin perusteita ja kannustimia, jotka ovat olleet vaikuttamassa 

päätökseen hakeutua opettajan tehtäviin, eli siinä vastataan kysymykseen: ”Miksi olet 

opettaja?”. Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös niitä tekijöitä, jotka saavat yksilön edelleen 

jatkamaan opettajan työtä. 

 

Haastateltavat eivät muodostaneet yhtä kiinteää rintamaa, jolla olisi yksi yhteinen 

motivaattori opettajan tehtäviin. Vahvimmin haastatteluissa esiintyi tässä yhteydessä 

tuntemus siitä, että opettaminen on mielekästä, mukavaa ja kiinnostavaa. Mielenkiintoiseksi 

lennonjohtajien opettamisen teki opettajien mielestä kahden alan yhteen liittämisen haaste, 

jonka yhteydessä on mahdollista saada vaihtelua päivittäiseen lennonjohtamiseen ja samalla 
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myös edetä uralla. Lennonjohtaminen on kuitenkin Avia Collegen opettajille se ”oma työ”, 

jonka päälle opettajuus rakentuu. Siitä syystä esimerkiksi lennonjohtosimulaattorissa 

kouluttaminen on opettajien mielestä miellyttävintä, koska siellä kosketus ”omaan työhön” on 

opettajan tehtävissä konkreettisimmillaan.  

 

Asenne 

 

Asenteella tarkoitetaan sitä, miten opettajuuteen suhtaudutaan henkilökohtaisella tasolla. 

Haastattelujen perusteella opettajan ammattiin suhtautuminen sai hyvin samanlaisia piirteitä, 

kuin suhtautuminen lennonjohtajan ammattiinkin. Kollegiaalisuus on korkealla tasolla, eikä 

toisen opettajan alueelle menemistä katsota hyvällä. Kollegan arvosteleminen nähdään 

hyökkäykseksi ammattitaitoa kohtaan. Samaan tapaan kuin lennonjohtamisen kohdallakin, 

kaikkia kollegoja pidettiin oletusarvoisesti hyvinä opettajina, mutta positiivisen palautteen 

antamisesta ei mainita kuitenkaan kertaakaan. Ammatin vakavasti ottamisessa on myös 

yhtäläisyyksiä. Yleisen ilmapiirin luomisessa huumorilla ja leikinlaskulla on tunnustettu 

osansa, mutta etenkin simulaattorikoulutuksessa sen tulee karsiutua, kun opetus alkaa. 

Opetustilanteeseen on suhtauduttava, kuin se olisi oikea ja ainutkertainen tilanne, mikä vaatii 

nöyrää suhtautumista sitä kohtaan sekä oppilaalta, että opettajalta. Oppilaista tulee välittää 

aidon empaattisesti, mikä on huomattu yleisesti pehmenneenä suhtautumisena heihin. Oppilas 

on ikään kuin opettajan asiakas, jolle on sitouduttu antamaan tasapuolinen ja paras 

mahdollinen opetuspalvelu. Opettajan osoittaman asenteen ymmärretään tarttuvan myös 

oppilaisiin.  

 

Ilkka: …sä voit tietysti antaa hyvää esimerkkiä, että mitä on laadullisesti niinku hyvä.. näytät, että teet 
itse aina asiat oikein, olet oikein paikalla, teet nöyrästi peleissäkin ja ei oiota ja puhutaan ja pelataan 
tilanteet loppuun asti, niin silloinhan se on mun mielestä OK. … Sit se et sä jaksat joka kerta, kun 
mennään tonne sä jaksasit lähtee siihen tilanteeseen et tää on niinku taas ainutkertanen tää tilanne. Et 
se kai opettamisessa on yleensäkin sellanen, että vaik tossa vitsaillaan ja ollaan miten muuten, niin sit 
ku mennään tonne luokkaan tai simulaattoriin, niin siellä ois sitten se, ois sitten sitä työn nälkää vielä. 
Et jokainen ressukka, ollaan siitä mitä mieltä sitten tahansa, niin kuitenkin se koulutustilanne, hän 
saisi olla siinä niinkun sen saman palvelun kuin kaikki muutkin. 
 

Oppilaita kohtaan on myös osattava asennoitua oikein. Tästä riippumatta osa haastatelluista 

osoitti väheksyvää suhtautumista didaktisia kysymyksiä ja pedagogian teoreettisia perusteita 

kohtaan sen vuoksi, että oppilaat ovat aikuisia ihmisiä ja että lennonjohtamisen opettaminen 

on niin erityislaatuista toimintaa, että sitä ei voida yleisesti käytetyillä pedagogisilla teorioilla 

selittää.   
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Haastattelija: Jos nyt palataan siihen didaktiikan merkitykseen, niin onko nyt tullut mieleen mitään? 
Esa: Nää on kuitenkin kaikki ylioppilaita ja tota yli kakskymppisiä, niin mun mielestä siinä vaiheessa 
ei enää tarvis miettiä tällasia. Nyt ollaan puhtaasti menossa, ammattiin kouluttamassa kuitenkin. No, 
mä en tiedä, millasia toopeja sitä voi olla opettaja sitten. 
 

Ikään kuin aikuisopiskelijoiden oppimisen kysymyksistä ei tarvitsisi välittää vain sen takia, 

että he ovat jo aikuisia, tai että lennonjohtamisen opettaminen ei asettuisi lainkaan 

pedagogisten teorioiden kehyksiin. 

 

Hannu: …lennonjohtaja on kuitenkin niin ismistä riippumaton siinä mielessä, et se tietty asia, mikä 
pitää opettaa, niin ne asiat pitää opettaa jollain lailla. Ja jos sun pitää opettaa kakskytviis astetta, 
kymmenen mailia, niin siinä ei ismit auta. 
 

Molemmissa tapauksissa näkyy asenteellinen oppilaiden ja pedagogian aliarvioiminen, sekä 

jossain määrin myös vastuun välttäminen. Yllämainituilla seikoilla perustellen oppimisen 

mahdolliset puutteet voidaan kaataa oppilaiden syyksi. Tässä suhteessa asenteellisuus välittyy 

aiemmassa kappaleessa käsitellystä opettajakoulutuksen vastustuksesta ja siihen liittyvistä 

epäkohdista. 

 

Tavoitteet 

 

Tavoitteiden teemassa etsittiin sitä päämäärää, johon opettamisella pyritään ja mitä tuloksia 

tavoitellaan. Haastatteluista näkyy, että suurimmat opetustavoitteet oppilaiden suhteen ovat 

asennepuolella. Se, että oppilas työharjoittelunsa aikana ei esitä tasoltaan vaadittavia otteita 

lentoliikenteen johtamisessa ei ole opettajan kannalta niin paha juttu kuin se, että 

harjoitteluyksiköstä annettaisiin palautetta oppilaan huonosta asenteesta. Jos oppilas ei osaa 

johtaa lentoliikennettä niin se on oppilaan asia, mutta jos hänen asenteensa ei ole kohdallaan, 

se on opettajan häpeä. Väärä asenne johtaa oppimisen heikkouteen. Liikenteen johtaminen ei 

kuitenkaan ole merkityksetöntä, vaikkakin jää pahasti asennekoulutuksen varjoon. 

Haastatteluissa lennonjohtotaidon oppiminen jäi asenteen korostuessa taustalle sen vuoksi, 

että kyseessä oli niin itsestään selvä opetuksen tavoite, että sen mainitseminen koettiin 

turhaksi.  
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5.4 Opettamisen ammattitaidon kehittyminen 

 

Ammattitaidon kehittymisen teema lähestyy ammattitaidon ilmenemisen teemaa opettajuuden 

osalta, koska opettajana toimimisen perusteet ovat vielä murroksen vaiheessa Avia 

Collegessa. Siitä syystä hyvän opettajan määrittely on jatkuva prosessi, mikä valmistuu vasta 

siinä vaiheessa, kun kaikki lennonjohto-opettajat ovat käyneet ammatilliseen pätevyyteen 

johtavan koulutuksen. Koska koulutukset ovat vielä kesken, on opettajana toimiminenkin 

jatkuvaa kehittymismahdollisuuksien hyödyntämistä. Ammattitaidon kehittymiseksi 

koodattiin sellaiset tekijät, jotka vaikuttavat, tai joiden uskotaan vaikuttavan opettamista ja 

opettajuutta parantavasti. Tämän teeman puitteissa etsittiin myös niitä kehittymistä tukevia tai 

vaikeuttavia tilanteita, joita lennonjohto-opettajat työssään kohtaavat. 

 

Motivaatio 

 

Motivaatio-teeman alle kerättiin niitä henkilökohtaisia kannustimia, joiden vaikutuksesta 

opettajat kokevat kehittymisen opettajan tehtävässä tarpeelliseksi. Motivaatioksi laskettiin 

myös ilmaisut halusta ja henkilökohtaisesta tarpeesta kehittyä tai hakeutua kehittymisen 

mahdollistaviin tilanteisiin. 

 

Helposti lähestyttävä ja tulkittava mittari opettajan ammattitaidolle on oppimistulosten 

arviointi. Asia ei toki ole näin yksinkertainen, mutta se antaa opettajalle helpon keinon mitata 

omaa kehitystään. Mitä parempia tuloksia syntyy, sitä parempaa on opettaminen ollut ja sitä 

suuremman tyydytyksen opettaja työstään saa. Näin varsinkin jos etukäteen – joko itse, tai 

oppilaitoksen puolesta asetetut tavoitteet on saavutettu. Opettamisen ammattitaidon 

parantamiseen kannustaa myös huonon palautteen aiheuttaman nöyryytyksen pelko, sekä 

virallisen pätevyyden saavuttamisesta saatava palkan lisä.  

 

Opettajan tehtävä nähdään uravalintana ja henkilökohtaisena kasvun paikkana. Työnantajan 

odotetaankin vastaavan harmonisesti opettajien kehityshaluihin tarjoamalla automaattisesti 

opettajien mielestä tarpeellisia (lisä-)koulutuksia. Koulutusten suhteen opettajien on oltava 

itse aloitteellisia, koska oppilaitoksen ei koeta tuovan mitään lisäkoulutusta valmiina tarjolle. 

Etsittäessä opettajan tehtävässä toimimista hyödyttäviä kursseja, korostuu kurssivalinnassa 

koulutuksen sopiminen omaan tehtävään ja myös se, että useat koulutukset järjestetään 
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ulkomailla ja ne tarjoavat vaihtelua ja virkistystä opettajan arkeen. Kun näkemykset 

koulutuksista opettajien ja oppilaitoksen johdon välillä eivät aina kohtaa, syntyy opettajille 

mielikuva kehityshalujen ja – tarpeiden tukahduttamisesta. Välttämättömäksi koettu oma 

aktiivisuus kehitysmahdollisuuksien etsimisessä ja ehdottamisessa aiheuttaa toistuvien 

pettymysten mittaan turhautumista. Jos oppilaitos jotain lisäkoulutusmahdollisuutta tarjoaa, 

mutta opettaja ei ole saanut valintaan vaikuttaa, koetaan se usein jo etukäteen turhaksi ja 

pakotetuksi, eikä sen tarjoamaa kehityspotentiaalia hyväksytä.  

 

Itse opiskellen 

 

Tässä teemassa tarkastellaan itsensä kehittämistä opettajana opiskelun keinoin. Mukaan 

luetaan kaikki sellaiset kouluttautumismahdollisuudet, joihin hakeudutaan itsenäisesti, sekä 

myös työnantajan aloitteesta tarjotut kurssit. Opettajan ammatilliseen pätevyyteen tähtäävä 

koulutus siis kuuluu tähän joukkoon. 

 

Opettajakoulutuksen vaikutusta opettajien työhön käsiteltiin jo aikaisemmin kappaleessa 5.3 

ja havaittiin, että opettajat eivät helposti huomaa itsessään tai toiminnassaan koulutuksen 

myötä tapahtuvia muutoksia. Tiedostamattomat vaikutukset saavat näkyvimmän muotonsa 

oppilaiden kautta, kun tarkastellaan heidän oppimistaan. Näitä tiedostamattomia vaikutuksia 

voidaan kyllä tarkastella ulkoapäin, kun seurataan kollegoiden otteita opetustilanteissa. 

Muiden toiminnasta oppiminen on opettajien keskuudessa merkittävänä pidetty oppimiskeino, 

vaikka toisen kollegan reviirille astuminen helposti tulkitaan tungettelevaksi. Opettajien 

mielestä tärkeää onkin, että kollegaa ei pidä toiminnastaan arvostella, vaan seurantatilanne on 

järjestettävä puhtaasti oppimisen lähtökohdista. Mitään järjestelmää, joka tarjoaisi opetuksen 

seurantaa, ei ole luotu, vaan tämä toiminta on vapaaehtoista ja epäsäännöllistä.  

 

Itse opiskelemisella saavutettaviin hyötyihin liittyy asenteellinen suhtautuminen opettajan 

ominaisuuksiin. Opettajuuteen liittyvien asioiden opiskelemisella ei nähdä olevan 

mahdollisuuttakaan vaikuttaa, mikäli yksilö ei ole luonteeltaan opettajaksi sopiva.  Tämä 

huomio on tärkeä siksi, että koska muodollista koulutusta kaikille kuitenkin tarjotaan, niin 

silloin oletetaan kaikkien opettajien lähtökohtaisesti olevan luonteeltaan sopivia. 

Ammattiopettajan pätevyyden saamisen jälkeen on vielä luonnollisesti mahdollista kehittyä 

opettajana, mutta lisäkoulutuksiin hakeutumisessa on oltava vahvasti oma-aloitteinen, mikä 

nähdään negatiivisena asiana. Oma opiskeluväylä ja tarvittavat koulutukset on löydettävä itse. 
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Muodollisten koulutusten mahdollisuutta vaikuttaa suoraan opettajan työhön vielä hieman 

epäillään, vaikka myönnetäänkin, että jotain vaikutuksia jollain tasolla koulutuksesta varmasti 

on. Luennoilla istuessa saa ideoita ja uusi tieto avartaa näkemystä omasta 

toimintaympäristöstä. Itse löydettyjen ja hyödyllisinä pidettyjen kurssien hyöty nähdään siis 

selvemmin, kuin oppilaitoksen vaatiman opettajakoulutuksen. Vapaaehtoisuus ja omat 

vaikutusmahdollisuudet koulutustarjonnan suhteen siis vähentävät itsenäistä opiskelua 

kohtaan osoitettua vastustusta. Tässäkin kohdassa on huomattava sama ilmiö, kuin 

opettajuuden ilmenemisessä koulutuksen kautta. Puhetta on vain kursseille ja 

koulutustilaisuuksiin osallistumisesta, eikä oma-aloitteisuus koske esimerkiksi kirjallisuuden 

lukemista tai muuta työajan ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa. Oppimisen halutaan siis 

olevan suhteellisen automaattista, eikä sen eteen olla valmiita näkemään vaivaa. 

 

Opettamisen ohessa 

 

Opettamistyön yhteydessä ja työajalla tapahtuva kehittyminen ei ole tämän teeman puitteissa 

sama asia, kuin kokemuksen merkitys opettajuudelle. Joiltain osin rinnakkaisuutta voidaan 

havaita, mutta tässä teemassa tarkastellaan enemmän kokemuksia ja niiden vaikutuksia 

yksittäisinä ilmiöinä, kuin kokemusta ajan mittaan kasvavana kokonaisuutena. Työajalla 

tapahtuvat tilanteet ja lennonjohto-opettajien työtehtäviin liittyvät ilmiöt kuuluvat myös tähän 

teemaan niiltä osin, kun ne tuottavat opettajuutta kehittäviä vaikutuksia. 

 

Tässäkin kohtaa tuli esiin toisilta oppimisen merkitys, vaikka kollegan opetussuorituksen 

seuraamista monesti pidetään epäluottamuslauseena ammattitaitoaan kohtaan. Kuitenkin 

uraansa aloittelevan opettajan päästäminen seuraamaan omaa opettamista todetaan hänen 

kehittymisensä kannalta erittäin positiiviseksi toimintamalliksi. Tekeminen ja tekemisen 

seuraaminen ovat käytäntöä painottavan kulttuurin perustekijät, joiden kautta voidaan 

kehittyä. Tässä suhteessa oppilaitoksen ilmapiiriä pidetään jopa hieman konservatiivisena, 

mikä on osoitus koulutusten kautta tapahtuneesta paradigman muutoksesta.  

 

Haastatteluista ilmeni selvästi, että oman pohdinnan rooli opettamisessa on kasvamassa. 

Tehtyjä virheitä pitäisi tulevaisuudessa välttää ja muuttaa sen vuoksi omaa lähestymistapaa 

tilanteeseen. Epäonnistumisen kokemukset herättävät ajattelua siitä, minkä vuoksi 

epäonnistuminen tapahtui. ”Yritys ja erehdys” ei tee oikeutta tälle prosessille, jota opettajat 

käyttävät kehittyäkseen opettamisen ohessa, koska se vihjaa, että uusi toimintamalli 
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valittaisiin sattumanvaraisesti. Kun epäonnistuminen havaitaan, on tärkeä keskittyä myös 

siihen, miksi se ylipäätään tulkittiin epäonnistumiseksi ja mikä epäonnistumisen sai aikaan. 

Jotain on siis tapahtunut, mikä ei sopinut opettajan odotuksiin tai tavoitteisiin. Tarkkaa 

analyysiä poikkeaman aiheuttajasta on mahdotonta tehdä ilman teoreettista koulutusta, mutta 

aikaisempiin kokemuksiin vedoten voidaan kuitenkin päästä hyvin jäljille. Tässä suhteessa 

lennonjohto-opettajat osoittavat syvällistä taitoa reflektoida toimintaansa. Uuden 

toimintamallin valinnassa käytetään tarkkaa harkintaa, joka sekin pohjautuu suurelta osin 

kokemuksiin. Siinä mielessä uuden suunnan valinnassa opettajat vielä hapuilevat, että 

ymmärrys ja näkemys mahdollisista uusista toimintavaihtoehdoista ja päätöksen perusteista 

voi herkistyä ja terävöityä vasta teoreettisen koulutuksen myötä. Aiemmat kokemukset siis 

ovat tärkeitä, mutta toiminnan tarkkuuden ja kannalta koulutuksen merkitys on suuri. 

Teoriallakaan ei ole opettajalle merkitystä, ellei oppeja pääse testaamaan käytännössä.  

 

Henkilökohtainen suhtautuminen oppilaaseen ja oppilaan tuntemus ovat luonnollisesti myös 

merkittävässä osassa opetustilanteen reflektoimisessa. Hyvä ja helpolla oppiva oppilas ei siis 

siinä mielessä ole opettajalle hyvä kehittymisen kannalta, kun epäonnistumisen kokemuksia ei 

tule. Heikompitasoisen oppilaan kohdalla reflektiota ja päätöksentekoa auttaa teoriaoppien 

lisäksi myös oppilaan hyvä tunteminen. Opettajan pitkä kokemus puolestaan mahdollistaa 

lennonjohtajaoppilaiden erityisten ominaisuuksien ja opetusjaksojen kokonaisuuksien 

ymmärtämisessä. Kokemuksen kasvaessa myös jännitys opetustilanteessa vähenee, jolloin 

kapasiteettia jää enemmän tarkoituksenmukaisen reflektoinnin suorittamiseen.  

 

Tavoitteiden asettaminen 

 

Tavoitteilla tarkoitetaan tähtäyspisteitä, joihin opettajat toiminnallaan pyrkivät. Ainoa tavoite, 

jonka opettajat mainitsivat, oli tulosten jatkuva parantaminen. Tulostavoitteet asetetaan 

osaltaan oppilaitoksen puolesta, mutta opettajilla on selvästi myös omia sanattomia tavoitteita, 

joiden saavuttamisen kautta he kehittymistään mittaavat. Tavoitteen asettaminen auttaa 

kehittymistä siten, että se pakottaa opettajan reflektoimaan toimintaansa ja miettimään 

keinoja, joilla asetettuun päämäärään voidaan päästä. Pohtimisprosessin aikana joudutaan 

käsittelemään sekä kokemukseen perustuvia, että teoreettisen koulutuksen kautta havaittuja 

tekijöitä ja niiden vaikutuksia toisiinsa.  
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Tarpeena kehittyä 

 

Kehittymisen tarvetta tarkasteltaessa voidaan nähdä heijastus siitä ajatusprosessista, jonka 

tuloksena kehitysehdotukset syntyvät. Pelkästään puutteiden havaitseminen vaatii näkemystä 

opettamisesta, mutta vasta syvällinen pohtiminen parannuskeinojen löytämiseksi täydentää 

prosessin. Opettajien ilmaisemat kehittymis- ja kehittämistarpeet kuvaavat mielenkiintoisesti 

myös sitä ymmärrystä, mikä heillä opettajuudesta on. 

 

Lennonjohto-opettajien käytännönläheinen suhtautuminen ammattiinsa saa jopa mekanistisia 

piirteitä. Opettamista pidetään teknisenä suorittamisena, ikään kuin rakenteeltaan aina 

samanlaisena esiintyvänä toimintana, joka koostuu tarkkarajaisista säännöistä. Tämä on selvä 

yhtymäkohta lennonjohtamisen ammatin harjoittamiseen, jossa määräysten perusteella 

voidaan sanoa oliko suoritus hyvä/huono tai oikea/väärä. Sääntöjen perusteella toimiminen 

vaatii niiden tuntemusta, ja taitoa soveltaa oikeaa sääntöä oikeassa tilanteessa. Opettajat 

haluavat saada käytännöllisiä ohjeita ja keinoja, joita voivat käyttää opettaessaan. 

Teoreettinen koulutus nähdään hyödyltään vähäisenä, koska se ei tarjoa konkreettisia 

vastauksia opettajien pohtimiin käytännöllisen sääntömaailman ongelmiin. He kokevat 

saavansa eniten irti koulutuksesta, jossa he saavat kohdennettua tietoa omaa 

opettamisympäristöä ajatellen ja selkeitä ”kyllä/ei” – vastauksia. Tiedon saamisen lisäksi 

opettajat haluavat nähdä mallioppitunteja ja päästä kouluttajan valvomana myös itse 

harjoittelemaan erilaisia tilanteita käytännössä. Opettamisen nähdään muodostuvan 

mekaanisista ”opetustekniikoista”, joiden oppimiseksi tarvitaan imitoitavissa olevia malleja 

tai vähintään kouriintuntuvia esimerkkejä ja ohjeita. Kehittymistä kaipaavaan 

opettamistekniikkaan kuuluu esimerkiksi oppituntien valmistelu, opetusvälineiden, kuten 

tietokoneohjelmien käyttämisen taito, ja palautteen antamiseen liittyvät kysymykset. 

 

Simulaattorikouluttamisessa lennonjohtaminen ja opettaminen ovat lähimpänä toisiaan, joten 

sitä opettajat luonnollisesti pitävät lennonjohtokoulutuksen pääopetusmuotona, ja siksi siinä 

kehittyminen olisi opettajien mielestä tärkeintä. Simulaattorissa opettaja opettaa vain yhtä 

oppilasta, joten ryhmien käsittelyyn keskittyminen opettajakoulutuksessa ei vastaa opettajien 

kokemaan tarpeeseen. Avia College on Suomessa ainoa oppilaitos, jossa lennonjohtajien 

peruskoulutusta järjestetään, joten malleja tai vertailukohtia 

lennonjohtosimulaattorikoulutuksen järjestämiselle ei maassamme ole. Lennonjohto-

opettamisen katsotaan olevan niin ainutlaatuista, että opettajien mielestä opettajakoulutusta 
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antavien henkilöiden on vaikeaa tarjota päteviä oppeja heidän omaan työhönsä. Tästä syystä 

oppia olisi haettava alan ”oikeiden” ammattilaisten keskuudesta.  

 

Antti: …asiat, jotka liittyy ihan yksittäisen oppilaan ohjaamiseen tommosessa henkilökohtasessa 
koulutustilanteessa. Ne on asioita, joita mun mielestä ei oo tuolla käsitelty juuri lainkaan tuolla näissä 
ammattiopettajan pätevyyteen tähtäävissä opinnoissa, eli siellä puhutaan kuitenkin isommista 
massoista ja tällasista asioista, elikkä ne ei Avia Collegen lennonjohtokoulutuksen tarpeisiin, niin.. tai 
huutoihin, se ei juurikaan vastaa tuo koulutus, jossa me tällä hetkellä ollaan. … ja miksei myöskin 
tuohon simulaattorin käyttöön, eli millä tavalla ihmiset oppii simulaattorissa. Siihen tuolta ei oikein 
löydy hyvää vastaajaa tuolta.. ainakaan tuolta Helian puolelta. 
 

Haastateltavista tuntuu kuitenkin, että ammatillinen kehittyminen opettajana ei ole riittävää, 

jos opettamista pohdiskellaan vain keskenään pienessä ryhmässä. Ajatusmaailma kaipaa 

tuulettumista ja uudistumista, mitä voidaan saada esimerkiksi tekemällä yhteistyötä muiden 

sellaisten alojen oppilaitosten kanssa, joissa simulaattoria käytetään opetusmuotona. 

Vertaiskeskusteluissa tällaisten oppilaitosten opettajien kanssa voitaisiin käsitellä muiden 

alojen opettajien kokemia ongelmia ja käyttämiä ratkaisukeinoja, ja sitä kautta luoda uusia 

toimintamalleja myös omaan opettamiseen. Luonnollisesti myös muiden maiden 

lennonjohtokoulutuksiin tutustumisella nähdään olevan paljon potentiaalia kehittää Avia 

Collegen käytäntöjä. Vieraileminen muissa kouluissa ja jopa säännöllinen opettajavaihto 

koulujen välillä auttaisivat näkemään oman ympäristön ulkopuolelle, synnyttäisi uusia 

ajatuksia ja helpottaisi näkemään asiat uudessa valossa. Yksinomaan oman ryhmän kesken 

asioiden pyörittely kehittää ajattelua vain tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen se tukahduttaa 

uusien ideoiden syntymistä.  

 

Opettajakoulutuksen järjestämisessä nähdään olevan suuria puutteita. Alun perin 

lennonjohtajiksi koulutetut opettajat kokevat ammattiopettajan pätevyyteen tähtäävän 

pedagogisen koulutuksen itselleen vieraana, liian laajana ja vaikeasti hahmotettavana 

kokonaisuutena. Koulutuksen haluttaisiin olevan käytäntölähtöisempää ja siihen tulisi 

osallistua ryhmänä, eikä yksitellen. Yhdessä opiskellen koulutuksesta saatavat ideat 

muodostuvat nopeammin kokonaisuudeksi ja opettajayhteisön yhteisiksi käytännöiksi. 

Tärkeää olisi myös antaa aikaa ja tilaa koulutuksessa opittujen asioiden merkityksen 

pohdiskeluun ja niiden liittämiseen omaan työhön. Kiireen tuntu kahlitsee ajattelua, kun 

jokainen työpäivä on ahdettu täyteen, joten aikaa varsinaiselle kehittymiselle ja asioiden 

”imeytymiselle” ei koeta olevan. Koulutuksissa kyllä käydään, mutta opit eivät pääse täysin 
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realisoitumaan, kun heti seuraavassa hetkessä pitäisi taas olla opettamassa tai 

työskentelemässä jonkun projektin parissa.  

 

Palautteeseen koetaan liittyvän suuria ongelmia. Palautejärjestelmää tulisi kehittää siihen 

suuntaan, että opettajat voisivat kuulla rehellisiä mielipiteitä siitä, miten he opettamisestaan 

suoriutuvat. Oppilailta kerätään jokaisen opetusjakson päätteeksi kirjallinen palaute, mutta 

sen merkitys jää vähäiseksi, koska pienissä ryhmissä nimettömyyttä ei voida taata, ja 

palautteet laaditaan yleensä kiireellä. Palautteet jäävät siksi latteiksi, ja niistä on vain harvoin 

luettavissa opettajille arvokasta tietoa omasta toiminnastaan. Tässä suhteessa on kiinnostava 

huomata haastattelujen perusteella, että opettajat haluaisivat oppia ymmärtämään oppilaita 

paremmin. Kasvatuspsykologian opiskelun avulla saataisiin heidän mielestään ymmärrystä 

siitä, miten oppiminen tapahtuu, mitkä seikat siihen vaikuttavat ja kuinka oppilaat oikein 

opetustilanteessa ajattelevat. Tämä voidaan tulkita myös tarpeeksi oppia lukemaan oppilaiden 

antamaa palautetta paremmin, jotta niistä voitaisiin löytää itseä hyödyttäviä elementtejä.  

 

Palautetta kaivattaisiin myös muilta kollegoilta. Siinä missä muiden alojen opettajien kanssa 

keskustelut hyödyttäisivät koko opettajayhteisöä, voisi yksilötasolla kehittymistä tapahtua 

seuraamalla kollegoiden opetussuorituksia oman ryhmän kesken. Muiden tarkkailun lisäksi 

halutaan, että myös itseä kävisi joku seuraamassa. Opettaja on yleensä yksin opettamassa, 

joten kollegoilla ei ole mahdollisuuttakaan antaa toiminnasta palautetta. Avia Collegeen 

haluttaisiin luoda järjestelmä, joka varmistaa sen, että myös vanhemmat ja kokeneemmat 

kouluttajat paitsi kävisivät katsomassa omaa opettamista, myös antaisivat siitä palautetta. 

Opettajat tietävät, että kaikki kollegat kohtaavat samanlaisia tilanteita ja selviytyvät niistä 

enemmän tai vähemmän yksilöllisin keinoin. Näitä keinoja uskotaan kokeneemmilla 

opettajilla olevan enemmän, joten heiltä halutaan ammatillisia ohjeita ja neuvoja omaan 

opettamiseen. Opettajaporras näkisi hyödyllisenä myös sen, että koulutuspäällikkö, jota 

oletusarvoisesti pidetään kokeneena ja kouliintuneena opettajana, kävisi ikään kuin 

tarkastamassa opettamisen tasoa säännöllisesti ja kertoisi näkemästään avoimesti. 

Opettamisen kysymyksistä kyllä keskustellaan, mutta kunkin opettajan henkilökohtaisiin 

taitoihin puututaan vain äärimmäisen harvoin. Palautteen saaminen helpottaa opettajan 

reflektiivistä prosessia ja siten mahdollistaa opettajuuden terveen kehityksen. Kollegoiden 

palautejärjestelmään liittyviä seikkoja käsitellään enemmän seuraavassa.  
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Yhteistyössä muiden kanssa 

 

Yhteistyöllä tarkoitetaan niitä tilanteita, jolloin kehittymistä tapahtuu jonkun toisen ihmisen 

tarkoituksellisen intervention avulla. Tähän ei lasketa koulutustilaisuuksia tai itse opiskelua, 

vaan haetaan niitä tilanteita, joissa myös sosiaalisilla tekijöillä on kehittymisen kannalta 

merkitystä. Haastateltavat pitivät toisilta oppimista tärkeänä, vaikka etenkin simulaattorissa 

koulutettaessa tunnustettiin sen joskus tuntuvan tungettelevalta. Luokkahuoneopetuksessa 

varsinkin simulaattoriharjoituksiin liittyvät ”briefingit” ovat puolestaan tarkoitettu 

yhteistyötilanteiksi. Yhden opettajan vetäessä tuntia luokan edestä, muut opettajat istuvat 

takarivissä ja kommentoivat, tarkentavat ja korjaavat käsiteltävään aiheeseen liittyvää 

opetusta. Eritystä merkitystä nähtiin kehittymisen kannalta olevan niillä tilanteilla, jolloin 

opettaja pääsee näkemään itselleen tutun opetuspaketin opettamista jonkun toisen kollegan 

toimesta. kun asia on tuttua, voi keskittyä havaitsemaan pelkästään opettamisen tekniikoita, 

metodeja ja vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

 

Toinen kehittymisen kannalta keskeinen ilmiö tapahtuu varsinaisten opetustilanteiden 

ulkopuolella. Opettajat keskustelevat keskenään aktiivisesti opettamiseen liittyvistä 

kysymyksistä ja pohtivat yhteistyössä ratkaisuja koettuihin ongelmiin. Keskustelujen laatu 

kuvastaa perustavanlaatuisten käsitysten muuttumista. Opettajakoulutuksen aikana saadut 

positiiviset kokemukset vertaisopettajien kanssa käydyistä ammatillisista keskusteluista ovat 

muokanneet keskustelun kulttuuria ja keskustelun laatua myös Avia Collegessa. Tästä 

päätellen opettajakoulutuksella on ollut suora vaikutus koko opettajayhteisön suhtautumiseen 

opettajuuden kysymyksiin. 

 

Juha: Käytännössä se, että, mikä muille yksiköille näyttää, että istutaan vaan tuolla huoneessa jalat 
pöydällä, mutta tuota käytännössä hirveesti siel puhutaan just siit koulutusongelmista ja.. ja on ollu, et 
tota sillä tavalla niinku.. kehittyyhän siinäkin. Kuulee millä tavalla.. mitä ongelmia toisilla on koulut.. 
niinku kyseisen.. jonkun ihmisen koulutuksessa ja miten se on ratkassu niitä ja pohditaan jotain yhessä 
niinku ratkasuvaihtoehtoja. 
 

Palautteen merkitys kehittymiselle liittyy vahvasti keskustelukulttuuriin Avia Collegessa. 

Kollegiaalisuus estää suoran kritiikin antamisen, koska oletusarvoisesti kaikki lennonjohto-

opettajat ovat ammattilaisia, joiden ammattitaito on korkean tasonsa vuoksi vähättelyltä 

suojattua. Kritiikki on piilotettava näihin yllä mainittuihin opettajien välisiin keskusteluihin, 

joista jokainen mahdollisen arvostelun kohteeksi joutunut opettaja voi sen itse löytää ja 
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oivaltaa. Aina piilotettua palautetta ei kuitenkaan voida huomata, jolloin sen positiivinen 

vaikutus jää toteutumatta.  

 

 

6 Johtopäätökset 

 

Kumpi siis on tärkeämpää lennonjohto-opettajalle – ollako mieluummin hyvä lennonjohtaja 

vai hyvä opettaja? Tämän kysymyksen pohtijoille on tuotettava pettymys, sillä yksiselitteistä 

vastausta on mahdotonta antaa. Sen verran voi kuitenkin varmasti todeta, että molempia 

ominaisuuksia lennonjohto-opettajana toimimiseen tarvitaan. Väittely siitä, kumpi 

asiantuntijuus on merkitsevämpää, on yhtä tuloksellista kuin keskustelu siitä, oliko ensin 

muna vai kana. Oikeastaan kysymys on huonosti aseteltu, koska siihen ei voida kunnolla 

vastata. Tai oikeastaan kysymykseen liittyvät tekijät, eli lennonjohtajuus ja opettajuus, ovat 

niin vaikeasti määriteltävissä, että se tekee vastaamisen mahdottomaksi. Lennonjohtamisen tai 

opettamisen mittareita ei voida uskottavasti ja tyhjentävästi laatia, joten kysymykset siitä, 

mikä on hyvää lennonjohtajuutta tai hyvää opettajuutta, jäävät roikkumaan. Itse asiassa 

kiinnostavampaa onkin tarkastella, miten nuo kaksi ammattia voivat elää ja kehittyä toistensa 

kanssa. 

 

6.1 Teoreettisen opiskelun merkitys kehittymiselle 

 
Kun opettajan pedagogiset opinnot tulivat pakollisiksi vuoden 2001 alusta, oli 

muutosvastarinta voimakasta. Kokeneiden opettajien mielestä oli turhaa opiskella jotain, mitä 

he olivat tehneet jo vuosia. Sama ajatus opettajakoulutuksen turhuudesta ja teorian 

merkityksettömyydestä elää edelleen, mutta enää vain puheen tasolla. Haastatteluissa 

kysyttäessä lennonjohto-opettajilta opettajakoulutuksen merkityksestä omalle työlle, oli 

ensimmäinen vastaus pääsääntöisesti kielteinen. Koulutus ei ollut opettajien mielestä 

mitenkään muuttanut toimintaa, eikä opettajia itseään. Kaikista haastatteluista kuitenkin 

selvisi ennen pitkää, että kaikki lennonjohto-opettajat ovat kokeneet kehittyneensä opettajina 

jollain tasolla. Opettajakoulutukselta odotetaan nopeita vaikutuksia ja mullistavia muutoksia 

omaan toimintaan, minkä vuoksi pieniä kehitysaskelia ei edes tunnisteta tai tunnusteta. Kaikki 
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siis ovat havainneet jotain vaikutuksia opettajakoulutuksesta, mutta eivät sitä halua julkisesti 

myöntää. Opettajakoulutuksen vähättely ikään kuin kuuluu asiaan, koska kaikki sitä tekevät. 

 
Opettamisen ja pedagogisten teorioiden opiskelua vähätellään osittain kieltämättä vain 

muodon vuoksi, mutta osittain myös perustellusti. Puutteet opettajakoulutuksen 

järjestämisessä liittyvät pedagogisen paketin oikeaan kohdentamiseen. Lennonjohto-opettajat 

kokevat, että opetettava paketti ei tue heidän työtään ja on liian teoreettinen. Tässäkin esiintyy 

käytäntöhakuisuus. Koska lennonjohto-opettajat haluavat saada työlleen hyödyllisiä 

käytännön oppeja, he odottavat opettajakoulutuksenkin keskittyvän itselleen tuttuun 

päivittäiseen toimintaan. Jos opetus ei kohdistukaan simulaattoriympäristössä tapahtuvan 

opettamisen kysymyksiin, vaan käsittelee pedagogiaa yleisesti tai ammatillisen opettamisen 

opetuskäsityksiä laajemmin, on turhautuminen ymmärrettävää. Tätä ei kuitenkaan saa pitää 

silkkana ymmärryksen ja näkemyksen puutteena, vaan on hyväksyttävä, että ongelma voi olla 

aito. Tuominen-Soini ja Sahlberg (2007, 22) ovat käsitelleet tätä aihetta tutkiessaan 

ammatillisen kehittymisen merkitystä opettajan työssä. Heidän mukaansa ammatillista kasvua 

tukevan koulutuksen tulisi lähteä opettajien omista tarpeista ja oltava heidän näkökulmastaan 

katsottuna laadukasta. Opettajakoulutuksen sisältö ei siis ole yhdentekevää, vaan oikein 

kohdistettuna ja rakennettuna kokonaisuutena se voi toimia positiivisesti kahdella tavalla. 

Ensinnäkin se voi tarjota sellaista opetussisältöä, jonka lennonjohto-opettajat kokevat 

omakseen, joka rikastuttaa opetusta, sekä kehittää ja parantaa lennonjohtokoulutusta 

Suomessa. Toisekseen se voi, osin yllämainituista syistä, olla aidosti kiinnostava ja innostava 

opetuskokonaisuus, johon lennonjohto-opettajat osallistuvat mielellään, eikä motivaatio-

ongelmia olisi.  

 

Lennonjohto-opettajat eivät arvosta opettajakoulutuksen käymistä sen vuoksi, että 

oppilaitoksen johtokaan ei tunnu sitä heidän mielestään arvostavan. Opettajat kaipaisivat, että 

se vaiva, jonka he näkevät opintojensa eteen, myös hyödyttäisi heitä työuralla 

tulevaisuudessa. Koulutuksen jälkeen tilanne pysähtyy, eikä mahdollisuuksia lisä- tai 

täydennyskoulutukseen juurikaan ole. Oppilaitos ei opettajien mielestä osoita kiinnostusta 

opettajakoulutuksen tuloksia kohtaan, vaan keskittyy vain siihen, että koulutus on varmasti 

suoritettu. Koulutuksen tulisi olla vain ensimmäinen askel matkalla opettajaksi. Lyhyet 

työsopimukset ja opettajien mielestä nimellinen palkanlisä eivät tue pitkäjänteistä 

kehittymistä eivätkä motivoi koulutukseen.  

 

 80



  
 

Lennonjohto-opettajat mainitsivat toistuvasti, että he joutuvat olemaan hyvin itseohjautuvia 

etsiessään itselleen sopivia kehittymismahdollisuuksia. Kun tarkoituksenmukainen kurssi 

löytyy, sinne pääsemiseksi on tehtävä vielä lisää töitä, eikä positiivinen lopputulos ole silti 

varma. Toistuvat pettymykset ja kursseille pääsemisen kieltäminen turhauttavat opettajia. Yllä 

mainittu kehittymishakuinen toiminta vaatii lennonjohto-opettajilta aikaa, aktiivisuutta ja 

vaivannäköä. Mahdollisuus hengähtää ja tehdä hetken ajan jotain muuta kuin pelkkää 

perustyötä on houkutteleva, koska Avia Collegella työtahti on kova ja paine tuntuva. 

Tuominen-Soinin ja Sahlbergin (2007, 20–22) mukaan väsyneet opettajat eivät jaksa innostua 

uuden opettelusta tai lisätyöstä, joten koulutusten ja työelämäjaksojen tulisi ehtiä ennen 

uupumusta. Väsyneet opettajat eivät viihdy koulutuksessa eivätkä he jaksa tuoda sieltä saatuja 

uusia ideoita käytäntöön. Jos kurssitusten, koulutusten, vierailuiden ja työelämäjaksojen 

laatuun ja sisältöön ei kiinnitetä huomiota, jää niiden potentiaalinen hyöty toteutumatta. Eikä 

tämäkään vielä riitä. Mikäli halutaan, että opettajat kehittyvät, uudistuvat ja jaksavat työssään, 

on kurssien ja koulutusten jälkeen annettava opettajille aikaa pysähtyä ja pohtia juuri käytyä 

koulutusta ja sen sisältöä suhteessa omaan työhön. Kurssin jälkeen kiireellä arkirutiineihin 

palaaminen ei anna mahdollisuuksia soveltaa opittua omiin tehtäviin. Tämä pätee erityisesti 

opettajakoulutukseen, koska opettamisen ammattitaito on Avia Collegen lennonjohto-

opettajille vielä vieraampaa kuin lennonjohtamiseen liittyvät kysymykset.  

 

Yksi syy siihen, miksi opettajat eivät koe saavansa koulutuksesta näkyviä tuloksia 

opettamiseensa on se, että sitä ei kukaan heille kerro. Opettajat ovat opettaneet aikaisemmin 

yksin ja opettavat yksin vielä opettajakoulutuksen jälkeenkin. Palaute- tai 

seurantajärjestelmän puuttuessa opettaja joutuu olemaan itse itsensä tarkkailija ja vertailija. 

Opettajien ammattitaitoa ja kehitystä seuraamalla voitaisiin nähdä myös 

opettajakoulutuksessa esiintyviä mahdollisia puutteita ja Avia Collegesta lähteviä tarpeita. 

Koulutuksen laatuun panostamalla ja sitä aktiivisesti muokkaamalla oppilaitoksen tarpeita 

vastaavaksi, voidaan saada aikaan kestävää kehitystä myös opettajille. 

 
Teoriatiedon merkitystä lennonjohtamiselle ei yksikään lennonjohto-opettaja kiistä. Heille se 

on ammattitaidon pohja, jota ilman ei ole edes oikeutta käytäntöön. Kuten Erautin (1994, 48–

50) esittelemissä tiedon käytön tavoissa mainitaan, teoria yhdistettynä käytännön harjoittelun 

ja työskentelyn aikana saavutettuun kokemukseen muodostaa lennonjohtamisen 

ammattitaidon. Kun teoria on opiskeltu, tulee sitä käytännön työn ohessa jatkuvasti päivittää 

ja pitää aktiivisesti yllä, koska vanhoilla tiedoilla ei lennonjohtajan työssä voi selvitä. 
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Lennonjohtajille teoria on tiivis, tarkka ja tarkoituksenmukainen paketti, jonka perusteella 

suorituksia voidaan arvostella. Teoria on kuin sääntökirja, josta löytyy – tai ainakin pitäisi 

löytyä, vastaus kaikkiin lennonjohtamiseen liittyviin kysymyksiin.  

 

Opettajaopinnoissa tarjottava pedagoginen teoriasisältö ja tiedon käyttämisen tavat ovat jotain 

aivan muuta kuin mihin lennonjohtajat ovat tottuneet. Kasvatustieteelliset teoriat eivät toimi 

käytännöllisten sääntöjen tavoin, eikä niistä ole helppo löytää oikein/väärin- tai hyvä/huono -

vastauksia. Massiivista teoriapakettia on vaikea äkkiseltään omaksua ja vielä vaikeampi 

hallita. Tämä näyttäytyy lennonjohto-opettajille suurena työmääränä, jonka perimmäistä 

tarkoitusta ei kuitenkaan aina edes ymmärretä. Pedagogisia teorioita ei nähdä kehyksenä 

omalle opetustyölle, vaan ylimääräisenä ja pakollisena vaivana, joka ei anna omalle uralle 

lisäarvoa, ja jonka yhteyttä käytäntöön ei nähdä.  

 
Lennonjohto-opettajat haluavat yksinkertaistaa opettajuuden kysymyksiä tuomalla ne 

lähemmäksi omaa erityisosaamistaan, eli lennonjohtamista. Ammattien kritiikitön 

rinnastaminen ei ole ongelmatonta. Molemmissa käytännön merkitys on korostunut, mutta 

vain lennonjohtamisen katsotaan vaativan tuekseen teoriaa. Lennonjohto-opettajien asenne ja 

motivaatio työtään kohtaan näyttääkin tukevan enemmän lennonjohtajuuden kuin 

opettajuuden ammattitaitoa. Tarkkuuden, oikein toimimisen ja sääntöjen noudattamisen 

kunnioittaminen tarkoittaa teorian kunnioittamista käytännön työssä. Samaa suhtautumista ei 

voida sanoa esiintyvän opettajan työtä kohtaan, etenkään teoriaa vähättelevän asenteen 

vuoksi. Muodollisessa opettajakoulutuksessa saatu formaali teoreettinen tieto muuttuu 

käytäntöön liitettynä praktiseksi tiedoksi ja opettajakokemuksen kasvaessa jalostuu 

asiantuntijuudeksi (Eteläpelto 1997, 98–99). Formaali tieto toiminnallistuu, sekä ohjaa ja 

tehostaa asiantuntijuudelle välttämättömän hiljaisen tiedon kehittymistä. Se vahvistaa 

käytäntöä ja kehittyy sen kanssa yhdessä (Bereiter & Scardamalia, 1993; 64–67, 70). Tämä 

tunnustetaan lennonjohtajuuden, mutta virheellisesti ei kuitenkaan opettajuuden osalta.  

 

6.2 Käytännön ja asiantuntijuuden tason merkitys kehittymiselle 

 
Lennonjohto-opettajat joutuvat työssään ratkaisemaan ongelmia, joista osa liittyy 

lennonjohtamiseen ja osa opettamiseen. Lennonjohtamiseen liittyvät probleemat ovat 

opettajille siinä mielessä helpommin ratkaistavia kuin opettamiseen liittyvät ongelmat, että ne 

esiintyvät heille suhteellisen strukturoituneina. Lennonjohto-opettajien teoreettinen ja 

 82



  
 

käytännöllinen ammattitaito lennonjohtamisessa ohjaavat vastauksen etsimistä tehokkaasti. 

He ratkaisevat ongelmat sääntöjen ja määräysten perusteella. He tuntevat 

määräyskokonaisuudet ja tietävät, mistä vastaus löytyy.  Ammatillisen toiminnan kannalta 

merkityksellisintä on toimiminen muuttuvissa tilanteissa oman ammatillisen kompetenssin 

rajoilla tai jopa sen ulkopuolella (Schön 1987, 4-5). Oppilaitosympäristössä esille tulevat 

lennonjohtamiseen liittyvät ongelmat ovat suurelta osin opettajille jo tuttuja, joten heidän ei 

tarvitse toimia oman kompetenssinsa rajoilla. Ongelmat ovat harvoin kovinkaan yllättäviä ja 

odottamattomia, joten Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen teorian mukaan ne eivät ole 

oppimisen ja kehittymisen kannalta merkittäviä. Tässä mielessä lennonjohto-opettajan työn 

ohessa kehittyminen lennonjohtajana on epätodennäköistä. 

 

Poikkeavat tilanteet opettamisessa ovat aivan toisenlaisia. Ne muodostavat opettajille 

strukturoimattomia ongelmia, jolloin niiden ratkaisemiseksi tarvitaan huomattava määrä 

kokemusta ja tietoa. (Dreyfus & Dreyfus 1986, 19–20; Eraut 1994, 45.) Kokemusta opettajilta 

kyllä löytyy, joten sen perusteella ongelmista pitäisi kyllä selvitä. Tieto on kuitenkin juuri 

sitä, minkä merkitystä lennonjohto-opettajat haluavat vähätellä. Kieltäessään muodollisen 

tiedon merkityksen, he eivät huomaa, että teoria itse asiassa auttaa heitä löytämään ja luomaan 

uusia ratkaisustrategioita kun ratkaisuja ei tarvitse tehdä pelkästään kokemustiedon varassa.   

 

Ammatillisen kehittymisen kysymystä tarkasteltaessa on tärkeää ensin selvittää, miltä tasolta 

lähdetään liikkeelle. Aiemmin on todettu, että sekä lennonjohtamisen, että opettamisen 

ammattitaidon tasoa on vaikeaa, ellei mahdotonta mitata, mutta jo esitettyjen tietojen valossa 

voidaan siitä kuitenkin jotain sanoa. Lennonjohtajuuden asiantuntijuudessa he ovat vähintään 

Dreyfusien (1986) määrittelemällä pätevällä tasolla, koska he tuntevat säännöt ja teorian, ja 

koska heillä on kaikilla riittävästi kokemusta niiden soveltamiseksi. He pystyvät 

uppoutumaan tehtäväänsä ja intuitiivisesti valitsemaan tilanteissa sopivia ratkaisuja, ja 

kantavat vastuuta niiden seurauksista. Opettajuudessa asia on huomattavasti erilainen. 

Opettajilla ei ole syvällisesti ymmärrettyä teoriaa apunaan ongelmien ratkaisemisessa, vaan 

toimintaa ohjaavat aikaisemmat kokemukset ja hyviksi havaitut mallit, joita toistetaan ilman 

sen suurempaa perustelua niiden sopivuudesta kuhunkin tilanteeseen. Opettamisessa 

toimitaan, kuten on totuttu toimimaan. Näillä perustein opettajat ovat opettajina vasta 

enintään Dreyfusien pätevällä tasolla, mutta koko ajan kehittymässä.  
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Lähtötaso on tärkeä tekijä, kun pohditaan ammatillista kehittymistä. Opettajat kritisoivat 

vähäiseksi kokemaansa kosketusta oikeaan työelämään, eli operatiiviseen lennonjohtamiseen. 

Heille on vuosittain tarjolla kaksi viikon mittaista työjaksoa lennonjohtoyksiköissä. Näiden 

jaksojen tavoitteena on tutustuttaa ihmisiä eri yksiköihin tietyn kiertojärjestelmän mukaisesti. 

Lennonjohto-opettajat tutustuvat siis joka vuosi viikon ajan johonkin yksikköön, jossa eivät 

ole ennen työskennelleet. Toinen työviikko käytetään lennonjohtokelpuutuksen hankkimiseen 

tietylle lentoasemalle. Vuosittainen tasotarkastus suoritetaan joka vuosi samalla kentällä. 

Näitä mahdollisuuksia pidetään liian vähäisinä, koska ammattitaidon koetaan rapistuvan 

ilman käytäntöä. Kyse ei siis ole lennonjohtamisen taidon kehittämisestä, vaan 

ylläpitämisestä. Haastatelluista lennonjohto-opettajista kaikilla paitsi yhdellä oli yli kahden 

vuoden kokemus puhtaasti operatiivisista tehtävistä, joten ammattitaito siinä mielessä on 

suhteellisen korkea.  

 

Kokemuksen määrä ja ammattitaidon taso vaikuttavat siihen, miten nopeasti aktiivinen 

osaaminen ja asiantuntijuus alkavat käytännön puutteessa rapistua. Lennonjohto-opettajat 

ovat sanattomasti määritelleet rajan sille, mikä on hyväksyttävä ammattitaidon taso opettajana 

toimimiselle. Tuo taso on henkilökohtainen ja sen alapuolella ei voi enää toimia uskottavasti 

opettajana. Lennonjohtajan ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvitaan sitä enemmän kosketusta 

oikeaan työelämään, mitä vähemmän kokemusta lennonjohtamisesta lähtötilanteessa on. 

Kokeneet ja ammattitaitoiset opettajat pystyvät säilyttämään tasonsa pitkäänkin ilman 

operatiivista työtä, mutta tuoreiden ja kokemattomien lennonjohtajien pitää työskennellä 

aktiivisesti ja säännöllisesti oikean lentoliikenteen kanssa. Lennonjohtajina kokemattomille 

lennonjohto-opettajille työelämäkosketukset voivat toimia myös ammattitaitoa kehittävästi, 

koska lähtötaso on alhainen. 

 

Työelämäjaksot palvelevat myös toista tarkoitusta. Operatiivisessa työssä opettajat pääsevät 

”oman työnsä” ääreen tuulettumaan. Irtautuminen opettajan päivittäisestä arjesta on omiaan 

vaikuttamaan työhyvinvointiin ja vireyteen positiivisesti. Rutiinit katkeavat ja välillä 

ahdistavana koettu työpaine hellittää. Työelämäjaksojen uupumusta ehkäisevä vaikutus on 

opettajille vähintään yhtä tärkeää kuin niiden tarjoama ammatillinen lisäarvo. Samaan 

luokkaan lukeutuvat työelämäjaksojen lisäksi kaikki muutkin ammatilliseen kehittymiseen 

tähtäävät kurssit, koulutukset ja vierailut. Ammatillinen kehitys ei tapahdu itseisarvoisesti 

vain työskentelemällä säännöllisesti operatiivisissa yksiköissä, käymällä 
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opettajakoulutuksessa tai osallistumalla erilaisille kursseille. Huomiota on kiinnitettävä 

määrän sijasta laatuun. 

 

Oman kompetenssialueen ulkopuolella toimiminen tuottaa siis ammatillista kasvua (Schön 

1987, 4-5). Opettaminen on lennonjohto-opettajille ammattina vieraampaa, kuin 

lennonjohtaminen, joten kaikkea niihin liittyviä teemoja pyritään rinnastamaan. Esimerkiksi 

haastateltavien puhe opettajuudesta liittyy mekanistisiin opettamisongelmin ja niiden 

ratkaisemiseen. Tämä on samaa puhetta, jota opettajat käyvät työnsä ohessa myös keskenään. 

Kokemuksia ja näkemyksiä vertaillaan samaan tapaan kuin vertaillaan lennonjohtamiseen 

liittyviä kysymyksiäkin. Syvällisempi opettajuuden pohtiminen ei kuitenkaan ole yleistä, 

ainakaan ääneen. Tämä ehkä sen vuoksi, että opettajuuden pohtiminen akateemisesti ei sovi 

käytäntölähtöisille lennonjohtajille. Tieteellinen ammatin kysymysten pohdiskelu ikään kuin 

osoittaisi, että teoreettisilla tekijöillä voi olla merkitystä lennonjohto-opettajille, ja se taas 

poikkeaisi yleisesti hyväksyttävänä pidetystä puheesta. Tämä häpeily estää reflektion täyden 

voiman vapautumisen. Yksilötasolta lähtevä kriittinen reflektio voi herättää kysymyksiä 

ammatin ja toiminnan perusteista. Merkitysrakenteiden pohdiskelu, varsinkin yhdessä muiden 

opettajien kanssa, mahdollistaa totuttujen tapojen ja perinteiden näkemisen uudella tavalla. 

Uudet näkökulmat tuottavat uusia ideoita ja kehitystä. Kriittisen reflektion kohdalla on 

kuitenkin huomattava, että toimiakseen tehokkaasti, on teoriatiedon merkitys omalle 

toiminnalle pystyttävä hyväksymään vilpittömästi. 

 

Ammattien vertailu yltää myös kehittymisen puolelle. Opettamisessa kehittymisen odotetaan 

tapahtuvan hyvin pitkälle samalla tavalla, kuin lennonjohtamisenkin, eli tekemällä. 

Opettajakoulutuksessa halutaan oppia replikatiivisesti kontekstisidonnaisia ja valmiita 

ratkaisuja. ”Sääntöjen” odotetaan antavan vastaukset kysymyksiin ja toimivan varastona, josta 

tilanteeseen sopivaa pykälää käytetään tai sovelletaan. Tietojen soveltamisessa esiintyykin 

yksi suuri ero näiden kahden ammatin välillä. Lennonjohtamisessa toimitaan voimassaolevien 

sääntöjen ja määräysten mukaan. Sääntöjen soveltamisella tarkoitetaan, että niitä osataan 

käyttää joustavasti erilaisissa tilanteissa. Soveltaminen ei ole siinä mielessä kuitenkaan 

luovaa, että siinä ei oikeastaan tuoteta mitään uutta. Opettamisessa taas joudutaan joskus 

tilanteisiin, joissa uusi ja yleistettävissä oleva sääntö on pystyttävä luomaan olemassa olevien 

tietojen pohjalta toiminnan kestäessä. (vrt. Lave & Wenger 1991, 33–34) Teoria antaa 

luovuudelle ravintoa, jota ideat tarvitsevat kasvaakseen.  
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6.3 Ammatit yhdessä 

 

Lennonjohto-opettajien kahden eri asiantuntijuuden yhdistäminen ei siis oikeastaan onnistu. 

Onkin ehkä parasta vaihtaa näkökulmaa ja tarkastella heidän kokonaisammattitaitoaan kahden 

asiantuntijuuden summana. Lennonjohto-opettajat ovat selvästi ammattitaitoisempia 

lennonjohtajina kuin opettajina, vaikka heillä on kokonaisuudessaan takanaan enemmän 

kokemusta opettamisesta kuin lennonjohtamisesta. Miksi näin? Vastaus löytyy teoriasta. 

Lennonjohtamisen teorian opiskelemisen jälkeen nykyisen lennonjohto-opettajat jalostivat sen 

käytännön toimintaan operatiivisessa työssä. Jo noin vuodessa he olivat Dreyfusien pätevän 

tason lennonjohtajia. Vielä muutama vuosi kokemusta lisää ja voitiin jo puhua ekspertistä. 

Korkean tason ammattitaito on myös suhteellisen pysyvää, koska sen hankkimiseksi on 

käytettävä paljon älyllistä kapasiteettia. Kehittymisen aikana ratkaisut, päätökset ja tilanteiden 

arvioinnit tapahtuvat reflektoimalla kriittisesti, jolloin kaikenlainen yllätyksellisyys korostuu 

ja siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Rutiinien kehittäminen ja muuttuvissa tilanteissa 

ongelmien ratkaiseminen tuottavat lopulta holistisen kuvan työstä ja ammatista.  

 

Opettajina kehittyminen on kestänyt ja kestää kauemmin. Lähtökohtaisesti, kun uusi opettaja 

tulee Avia Collegeen, hänellä ei ole uudessa työssään käytettävää teoriatietoa takanaan. Hän 

on saman koulun kasvatti, jossa nyt toimii opettajana. Hän on siis saanut oppinsa perusteet 

sekä lennonjohtamisesta, että opettamisesta samasta lähteestä. Opettamisen perusteilla 

tarkoitan tässä niitä opettamisen malleja, joita nykyiset lennonjohto-opettajat näkivät 

aikoinaan itse ollessaan lennonjohto-oppilaita. Opettajakoulutus toki tuo heille hieman lisää 

näkemystä opettajuuteen, mutta aikaisempia kokemuksia omista opettajista ei voida sivuuttaa 

merkityksettöminä. Kuten Kolbkin (1984) mainitsee, muistikuvista ja ideoista pidetään 

tiukasti kiinni riippumatta siitä, miten laadukkaita ne ovat. Oppiminen lennonjohto-opettajan 

työssä tapahtuu seuraamalla muita opettajia ja rohkeasti omia ideoita kokeilemalla. 

Kehittyminen tapahtuu yrittämällä ja erehtymällä kun uusi toimintamalli joudutaan teorian 

puuttuessa valitsemaan sattumanvaraisesti. Yllättävät tilanteet ovat monesti myös 

selittämättömiä, koska niiden tapahtumisen syitä ei tunneta, eikä edes tiedetä välttämättä 

mihin ne liittyvät. Siinä missä lennonjohtajana voidaan päästä parissa vuodessa taitavalle 

tasolle, menee opettajana samalle tasolle yltämiseen paljon pitempi aika. Kokemusta kyllä 

tarvitaan, mutta pelkästään kokemuksen avulla voidaan kehittyä vain tiettyyn pisteeseen 

saakka. Aitoon asiantuntijuuteen tarvitaan ehdottomasti taustalle tietoa ja koulutusta. Ilman 
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teoriaa lennonjohto-opettajat eivät siis ole opettajina oikeita eksperttejä, vaan kokeneita ei-

eksperttejä.  

 

Kun kyse on kahdesta erilaisesta ammattitaidosta, jotka kulkevat päivittäisessä työssä 

rinnakkain, on mielenkiintoista pohtia myös niiden rinnakkaista kehittymistä. Kehittyäkseen 

tulee siis työskennellä oman kompetenssin rajoilla ja jopa ulkopuolella. Uudet ja yllättävät 

tilanteet on altistettava kriittiselle reflektiolle, minkä jälkeen toimintaa muutetaan. 

Lennonjohtajana tällaisia tilanteita tulee esiin operatiivisissa yksiköissä, esimerkiksi jos 

olosuhteet muuttuvat epätavallisiksi, normaalin liikenteen joukossa on esimerkiksi joku itselle 

vieras ilma-alustyyppi, tapahtuu vaaratilanne tai onnettomuus, tai vaikkapa jos joku 

lennonvarmistukseen käytettävistä laitteista vikaantuu. Yhdessä yksikössä pitkään 

työskentelemällä saavutetaan kyseiseen yksikköön jo todella korkea ammattitaidon taso, 

mutta kun työpaikkaa vaihdetaan, kehittyminen jatkuu edelleen.  

 

Opettajana kehittymistä edistäviä tilanteita voi olla rajaton määrä. Oppilasaines on joka 

kurssilla erilaista, oppilasmäärä vaihtelee, opettaja saa opetettavakseen uuden 

asiakokonaisuuden, lennonjohtosimulaattorin toimintoja muutetaan, ja niin edelleen. Samalla 

tavalla kuin lennonjohtajana kehittyminen tapahtuu lennonjohtajan päivittäisen työn ohessa, 

tapahtuu opettajuuden kehittyminen opettajan päivittäisessä työssä. Lennonjohto-opettajat 

opettaessaan simulaattorissa käsittelevät itselleen tutussa lennonjohtoympäristössä sellaista 

ilmaliikennettä, jonka he ovat itse harjoitusta varten suunnitelleet. Tilanteet ovat heille tuttuja 

ja odotettuja. Simulaattorissa tapahtuvat lentoliikenteen poikkeustilanteetkaan eivät ole heille 

samasta syystä siis mitenkään poikkeuksellisia.  

 

Näistä syistä voidaan vetää johtopäätös, että lennonjohtajuus ja opettajuus eivät voi kehittyä 

yhtä aikaa. Molemmat ammattitaidot vaativat omat puitteensa kehittyäkseen, joten 

ammattitaitoihin on keskityttävä yksitellen. Jos lennonjohtajana haluaa kehittyä, on 

työskenneltävä oikean lentoliikenteen kanssa mielellään useissa erilaisissa yksiköissä. 

Opettajana kehittymiseksi on puolestaan opiskeltava taustalle teoriaa ja pantava se käytäntöön 

päivittäisessä opetustyössä. Jo pelkästään ammattitaitojen kehittymismahdollisuuksien sijainti 

on toisistaan erillään, joten yhteinen kehittyminen ei ole mahdollista.  

 

Vielä voidaan pohtia sitäkin, olisiko mahdollista luoda sellainen tilanne, jossa opettajan 

molemmat ammattitaidot kehittyisivät. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi opetustilannetta, jossa 
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opettaja opettaisi jotain itselleen uutta asiaa ja opettamiseen liittyen kokisi jotain itselleen 

odottamatonta. Tämä on toki mahdollista, mutta silloin kyseisen opettajan molemmat 

ammattitaidot voidaan kyseenalaistaa jo lähtötilanteessa. Lennonjohtamisessa hän ei voi olla 

asiantuntija, koska ei tunne opetuksensa sisältöä, eli teoriaa. Jos hän ei tunne opettamaansa 

substanssia, ei hän silloin voi olla opettaja, vaan enemmänkin fasilitaattori tai oppimisen 

ohjaaja. Tällaisessa teoreettisessa tilanteessa opettaminen ei ole sillä tasolla, jolla sen tulee 

olla koulutettaessa turvallisuuskriittistä alaa. Toisin sanoen, ammattitaitojen yhtäaikainen 

kehittyminen on teoriassa mahdollista, mutta ei sillä tasolla, jolla Avia Collegella opetusta 

annetaan. 

 

Lennonjohto-opettajien ammattitaitoa määriteltäessä ei kannata kysyä, kumpi ammateista on 

työn kannalta merkittävämpi. Mielekkäämpää onkin kysyä, kuinka paljon kumpaakin on. 

Täydellistä lennonjohto-opettajaa ei olekaan, mutta ideaali voidaan määrittää. Jos 

lennonjohto-opettajan kokonaisammattitaito on ammattitaitojen summa, on lennonjohto-

opettaja sitä parempi, mitä enemmän kumpaakin ammattitaitoa on. Vähäistä lennonjohto-

osaamista voi siis kompensoida hyvällä ja autenttisella (Laursen 2006) opettajuudella, ja 

puolestaan puutteita opettajana voidaan paikata lennonjohtajan rautaisella ekspertiisillä. 

Kokonaisammattitaito kasvaa siis mitä enemmän sen tekijät kasvavat. Lennonjohtajina Avia 

Collegen lennonjohto-opettajat ovat korkealla tasolla, ja opettamisestakin on kokemusta jo 

kertynyt. Kun opettamisen teorian opiskeluun liittyvät asenteelliset esteet saadaan lopullisesti 

purettua, on Suomen lennonjohtokoulutuksessa ja -opetuksessa odotettavissa huikea tason 

nousu.  

 

 

7 Lopuksi 

 

Tämä tutkielma on siis vasta ensimmäinen kasvatustieteellinen tutkimus, joka kohdistuu 

lennonjohtokoulutukseen Suomessa. Koskemattomalle tutkimuskentälle uskaltautuminen on 

ollut valaiseva kokemus. Itsestään selvinä pidetyt ilmiöt ja kysymykset ovat näyttäytyneet 

tuoreina ja kiinnostavina. Jo tutkimuksen aikana on herännyt monia ideoita mahdollisuuksista 

tämän tutkimuksen jatkamiseksi. Esimerkiksi ilmailualojen opettajien pedagogisia 

vaatimuksia ja ilmailuopetuksen inhimillisiä tekijöitä (human factors) tulisi ehdottomasti 

tarkastella laajemminkin. Ilmailun turvallisuuskulttuurin kehittymiseksi opettajat ovat 
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avainasemassa, koska kaikki ammattitaito ja osaaminen kulkee jossain vaiheessa heidän 

kauttaan. Opettajiin panostaminen ja heidän toimintansa tutkiminen tuottaa tulevaisuudessa 

parempia ammattilaisia ja mahdollistaa pitkäjänteistä kehitystä. 

 

Lennonjohtaminen ja opettajuus ovat kuin ovatkin hyvin erilaisia ammatteja, joissa tarvitaan 

hyvin erilaista asiantuntijuutta. Avia Collegella ollaan kritiikistä huolimatta menossa 

positiiviseen suuntaan ajatellen Suomen lennonjohtajien koulutusta kokonaisuudessaan. 

Suurimmat esteet lennonjohto-opettajien ammatilliselle kasvulle ovat edelleen asenteellisia, 

mutta eivät ilman syytä. Opettajien tarpeita huomioimaton koulutus ei motivoi, varsinkaan 

kun sen ei koeta johtavan mihinkään. Vastustuksellinen asenne uutta koulutusta kohtaan on 

saanut siemenensä jo opettajien omista oppimiskokemuksista. Niin sanotut vanhan 

koulukunnan lennonjohto-opettajat ovat jättäneet leimansa nykyiseen opettajasukupolveen, 

vaikka sitä ei tahdottaisi myöntää. Ajatusmallit ovat historiallisia eivätkä ne muutu, elleivät 

opettajat itse tunne syytä niitä muuttaa.  

 

Kun lennonjohtaja hakeutuu lennonjohto-opettajan tehtäviin, on hänen pystyttävä 

myöntämään itselleen, että operatiivinen työ jää väkisinkin taka-alalle. Oletettavasti 

lennonjohtaja kokee ainakin itse jo olevansa lennonjohtajana niin ammattitaitoinen, että 

siirtyminen opetustehtäviin voi tapahtua. Ammatillinen kehitys lennonjohtajana pysähtyy ja 

opettajana kehittyminen alkaa. Saavuttaakseen opettajana korkean asiantuntijuuden tason, on 

sitä pohjustettava teoreettisella koulutuksella. Kun edes perustiedot ovat hallussa, ei 

eteneminen ja toiminta ammatissa ole hapuilevaa, vaan tavoitteellista ja eteenpäin pyrkivää. 

Pelkän työssä oppimisen varaan jätettynä saavutettavissa oleva ammattitaidon taso ei nouse 

korkeaksi, mutta silti siihen pääsemiseksi menee kauan aikaa. Oikeastaan uskottavasti 

ammatissa toimimiseksi ja kehittymiseksi on välttämätöntä hankkia alasta myös teoreettista 

koulutusta. Yksikään lennonjohtaja ei varmasti voisi kuvitellakaan, että lennonjohtoon tulisi 

joku, joka ei tiedä lennonjohtamisen perusteita, ja jolle vain sanottaisiin, että ”Ala siitä vain 

johtamaan. Katso mallia muilta ja kokeile rohkeasti eri vaihtoehtoja. Kyllä sinä tämän 

ammatin ajan kanssa opit.” Jostain syystä näin kuitenkin vielä kuvitellaan opettajuudesta. 
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Liitteet 

 

Liite 1 

 

Avia Collegen kouluttajien haastattelurunko 
 
 
 
Taustatiedot ja motivaatiot 

 

- Kuvaile lennonjohtajan työhistoriaasi. 

o Valmistuminen, työura, työyksiköt, tehtävät? 

- Mikä sai sinut hakeutumaan lennonjohtajaksi? 

- Kerro kokemuksestasi kouluttajana / opettajana ennen uraasi lennonjohtajana 

o Koulutus, tehtävät? 

- Mikä sai sinut hakeutumaan lennonjohtokouluttajaksi? 

 

 

Näkemykset ammattitaidosta lennonjohtajana 

 

- Millaisia ominaisuuksia vaaditaan hyvältä lennonjohtajalta? 

- Mikä merkitys kokemuksella on lennonjohtajan työssä? 

- Millaisena näet teorian merkityksen lennonjohtajan työssä? 

o Säännöt, määräykset, ohjeet, lait, menetelmät… 

- (Teorian ja kokemuksen suhde lennonjohtajan työssä?) 

- Millaisena näet peruskoulutuksen merkityksen lennonjohtajan työssä? 

- Mitä ammattitaito merkitsee lennonjohtajan työssä? 

- Miten ammattitaitoiseksi lennonjohtajaksi tullaan? 

- Miten ammattitaito pysyy yllä?  

- Miten lennonjohtajan ammattitaito kehittyy? 

- (Miten mielestäsi ammattitaitoa voitaisiin kehittää paremmin.) 

- (Mikä motivoi kehittämään ammattitaitoa?) 
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Näkemykset ammattitaidosta lennonjohtokouluttajana 

 

- Mikä rooli peruskurssin kouluttajalla on hyvän / ammattitaitoisen 

lennonjohtajan luomisessa? 

- Millaisia ominaisuuksia hyvältä kouluttajalta vaaditaan? 

- Millainen merkitys omalla lennonjohtokokemuksella on hyväksi kouluttajaksi 

tulemisessa? 

- Mikä merkitys kouluttajalle on sillä, että on itse hyvä / ammattitaitoinen 

lennonjohtaja? 

- (Kuvaile lennonjohtamisen ja opettamisen suhdetta 

lennonjohtokoulutuksessa.) 

- Mitä mieltä olet väitteestä: ”Hyväksi lennonjohtokouluttajaksi ei voi opiskella - 

paras kouluttaja on synnynnäinen kouluttaja.”? 

- Miten hyväksi / ammattitaitoiseksi lennonjohtokouluttajaksi tullaan? 

 

 

Professionaalinen kasvu 

 

- Miten kouluttajan ammattitaito pysyy yllä? 

- Miten kouluttajan ammattitaito kehittyy? 

- Millaiset mahdollisuudet työssäsi on kehittyä ammatillisesti kouluttajana? 

- (Millaisin tavoin mielestäsi ammattitaitoa voitaisiin kehittää paremmin?) 

- (Mitkä seikat motivoivat kehittämään ammattitaitoa?) 

- Millaisesta opettamisesta itse pidät? 

- Miten kuvailisit eroja luokkahuoneopetuksen ja simulaattorikoulutuksen välillä? 

- Mikä merkitys kouluttajakoulutuksella on työllesi? 

- Mikä merkitys kouluttajalle on sillä, että hän saa koulutusta didaktiikasta? 

o Onko koulutuksesta hyötyä / haittaa kouluttajalle? 

o Onko koulutuksesta hyötyä / haittaa oppilaille? 

- (Opettajan ammattitutkinnon pidempiaikaiset / myöhemmin esiin tulevat 

hyödyt / haitat?) 

- Millaista koulutusta lennonjohtokouluttajat tarvitsisivat? 

- Vastaako opettajakoulutus niihin tarpeisiin, joita lennonjohtokouluttajilla on? 

o Millä tavalla? / Miksi? 
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- Mikä on didaktiikan merkitys lennonjohtokoulutuksessa? 

- Mitä mieltä olet väitteestä: ”Lennonjohtaminen on niin kapea ala, ettei sen 

opettamisessa tarvita pedagogisia taitoja.”? 

- Mikä merkitys oppilasaineksella on kouluttajan ammattitaidolle? 

- Millaiset mahdollisuudet kouluttajilla on vaikuttaa oppilasvalintoihin? 

- Millaisia vaikutuksia omalle ammattitaidolle koituisi, mikäli oppilaat saisi itse 

valita tai heidän valintaan pääsisi vaikuttamaan? 

- Miten lennonjohtajan ammattitaito pysyy yllä kouluttajan työssä? 

- Miten ammattitaito kehittyy? Tarvitseeko sen kehittyä? 

- Millaiset mahdollisuudet työssäsi on kehittyä ammatillisesti lennonjohtajana? 

- (Kerro, miten mielestäsi ammattitaitoa voitaisiin kehittää paremmin.) 

- (Mikä motivoi kehittämään lennonjohtajan ammattitaitoa kouluttajan työssä?) 

 

 

Työyhteisö 

 

- Miten kuvailisit työpaikkasi henkeä tai ilmapiiriä yleensä? 

- Miten työyhteisössäsi suhtaudutaan ammattilaisuuteen ja ammattitaidon 

kehittämiseen? 

- Mitä ammattitaidon kehittäminen lennonjohtokouluttajana sinulle merkitsee? 

- Millaiset asiat edistävät ammattitaidon kehittymistä työyhteisössäsi? 

- Millaiset asiat ehkäisevät ammattitaidon kehittymistä työyhteisössäsi? 

- Missä määrin työpaikkasi organisaation taholta tuetaan työssä / ammattitaidon 

kehittymistä? Miten? 

- Keskustellaanko työpaikallasi ammattitaitoon liittyvistä asioista avoimesti? 

- Keskustellaanko työpaikallasi opettamisen ongelmiin liittyvistä kysymyksistä 

yhteisesti?  

- Missä määrin saat palautetta tai arviointeja omasta opettamisestasi? 

o Johdolta, muilta kouluttajilta, oppilailta? 

- Missä määrin pääset antamaan palautetta ja arvioimaan muiden kouluttajien 

opetussuorituksia? 

- Mitkä ovat Avia Collegen keskeisimmät haasteet ammattitaidon 

kehittämiseksi? 

- Viihdytkö työyhteisössäsi? 
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Liite 2 

 

 Tutkimussuostumus haastatteluun 

 
 
Haastattelutaltiointia tullaan käyttämään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen alaan 
kuuluvan pro gradu-tutkielman aineistona. Tutkielman tavoitteena on hahmottaa ammattitaidon 
kysymyksiä kouluttajan työssä. Keskeisimmät kysymykset liittyvät kouluttajien ammattitaitoon, sen 
ylläpitämiseen ja kasvuun paitsi kouluttajina, myös lennonjohtajina. Tutkielman työnimi on ”Avia 
Collegen lennonjohtokouluttajien professionaalinen kasvu”. Tutkielman pragmaattisena tavoitteena on 
mallintaa ammattitaidon painopisteitä ja siten antaa pohjaa ja mahdollisuuksia kehittää osaamisen 
johtamista. Tutkimus suoritetaan syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana.  
 
 
Lisätietoja antaa 
 
Pro gradu-tutkielman laatija 

 
Samuli Suokas 
Tampereen yliopisto 
Kasvatustieteiden laitos 
puhelin: 050 3599193 
e-mail: samuli.suokas@uta.fi  tai 
samuli.suokas@finavia.fi
 
 
Olen saanut tietoa yllä mainitusta tutkimusprojektista ja sen tavoitteista.  
 
Minulle on luvattu, että haastattelussa antamiani tietoja käsitellään seuraavasti:   
 

1. Haastattelussa esittämäni asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa minua 
tai haastattelussa mainitsemiani muita yksittäisiä henkilöitä ei voi tunnistaa. 
 
2. Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi ja siinä yhteydessä sekä minun että 
haastattelussa esille tulevien muiden henkilöiden, organisaatioiden ja paikkakuntien 
nimet muutetaan peitenimiksi. 
 
3. Kun haastattelu on kirjattu tekstitiedostoksi, nimeni ja osoitetietoni hävitetään. 
Haastattelun ääninauha hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  
 
4. Haastattelusta kirjattua tekstitiedostoa käytetään yllämainitun tutkimuksen päätyttyä 
vain tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa. 
 

 
 
Tämän sopimuksen alkuperäiskappale jää tutkijalle, kopio sopimuksesta toimitetaan haastattelun 
jälkeen allekirjoittaneelle.  
 
Vantaalla  
  
 
 
Haastateltavan allekirjoitus   
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Liite 3 

 

Koodirunko 
 
 
Pääkoodit: 
- Lennonjohtajuus ’L’ 
- Opettajuus ’O’ 
 
Alakoodit: 
- Ilmenee – ’I’ 
- Kehittyy – ’K’ 
 
Lennonjohtajuus ilmenee (LI) 
LIko: kokemus 
LIte: teoriatieto 
LIla: laaja-alaisuus 
LIao: aktiivinen osaaminen 
LImo: motivaatio 
LIas asenne 
LImu: muualla/muuten 
LIom: ominaisuudet 
 
 
Opettajuus ilmenee (OI) 
OIkok: kokemus 
OIkou: koulutus 
OIom: ominaisuus 
OImo: motivaatio 
OIas: asenne 
OIta: tavoitteet 
 
Lennonjohtajuus kehittyy (LK) 
LKio: itse opiskellen 
LKoo: opettamisen ohessa 
LKty: työskentelemällä muualla 
LKmo: motivaatio 
 
 
Opettajuus kehittyy (OK) 
OKio: itse opiskellen 
OKoo: opettamisen ohessa 
OKmo: motivaatio 
OKtav: tavoitteiden asettamisen kautta 
OKtar: tarve kehittyä 
OKyh: yhteistyössä muiden kanssa 
OKmu: muualla 
 
 

 99


