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TIIVISTELMÄ 

 

Kouluun ja opettajuuteen kohdistuu nykyään monenlaisia muutospaineita. Tulevaisuuden 

opettajuuteen ja koulun tehtäviin kohdennetut, koulun ulkopuolelta tulevat odotukset näyttävät 

olevan kaukana kasvatusfilosofian tavoitteista ja sisällöistä. Opettaja joutuu työssään huomioimaan 

molemmat. 

 

Opettaja kohtaa oppilaansa tänään useimmiten luokkahuoneessa, kuten aikaisemminkin. Mitä tässä 

kohtaamisessa tapahtuu? Onko siinä tapahtunut muutoksia? Miksi jotkut kohtaamiset ovat 

merkittävämpiä kuin toiset? 

 

Työ on narratiivinen tutkimus, jossa tarkastellaan kohtaamisen merkitystä 1950-luvulla 

syntyneiden, 1970-luvulla behaviorismin henkeen koulutettujen, yhä työelämässä vaikuttavien 

opettajien kertomuksissa. Dialogiin asettuu myös kirjoittajan opettajuuden autobiografia. 

 

Opettajan ja oppilaan kohtaaminen osoittautuu monisyiseksi ja monitasoiseksi. Se voi olla 

täydellistä kohtaamattomuutta, henkilökohtaista kohtaamista tai kohtaamista ilman yksilöllistä 

kontaktia, josta oppilaan kokemuksena on kuitenkin aikuisen selittämätön, aito läsnäolo. 

 

Avainsanat: kohtaaminen, ihmiskäsitys, dialogi, opettajuuteen kohdistetut vaatimukset 
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1  JOHDANTO 

 

Ihmisen elämä, jokapäiväisten tapahtumien keskellä eläminen, on se lähde, josta filosofiset 

kysymykset syntyvät. Käytämme paljon aikaa tällaisten kysymysten pohtimiseen, 

huomaamattamme. Voimme tukeutua muiden tekemiin ratkaisuihin, joita luemme kirjoista, 

kuulemme kerrottuina tai joita meille tarjotaan vastauksina kysymyksiimme. Tarkastelemme 

kysymyksiämme suhteessa siihen, mitä jo kokemuksesta tiedämme, mitä itse olemme kokeneet. 

Dogmaattinen suhtautuminen opastaa meidät uskomaan jo keksittyihin, valmiisiin vastauksiin. 

Dialoginen suhtautuminen tarkoittaa, että keskustelemme muiden kanssa, vaihdamme ajatuksia – 

joko todellisesti tai esimerkiksi pohdiskellen kirjan parissa – ja näin muodostamme omat 

ajatuksemme yhteistyössä muiden kanssa. Filosofia vaatii oman elämän ottamista vakavasti, juuri 

omana elämänä, ei muiden jatkona. Tämän oivallettuaan ihminen on valmis näkemään vaivaa ja 

ajattelemaan itse (Varto 1994).   

 

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana Suomen koululainsäädäntö, opetussuunnitelmien 

perusteet, opetussuunnitelmat ja yhteiskunnan koulutukselle asettamat premissit ovat uusiutuneet ja 

muuttuneet. Elämänmeno, arvot ja arvostukset ovat tänä päivänä erilaiset kuin aikaisemmin. 

Kuitenkin opettaja yhä kohtaa oppilaansa kasvoista kasvoihin, kuten aina ennenkin, useimmiten 

luokkahuoneessa. Suurin osa ns. virallisesta tiedonsiirrosta tapahtuu edelleen joukkomuotoisesti ja 

opettajajohtoisesti kaikista pedagogisista uudistuksista huolimatta. Mikä on opettajan ja oppilaan 

kohtaamisen merkitys ja mitä silloin oikeastaan tapahtuu tai jää tapahtumatta? Miksi jotkut 

kohtaamiset ovat merkittävämpiä kuin toiset? Asetan pitkäaikaisen opettajankokemukseni dialogiin 

kollegoiden kokemusten sekä kasvatusta koskevan kirjallisuuden ja julkaisujen kanssa.
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2  TUTKIMUKSEN TAUSTAA  

 

Olen syntynyt 1950- luvulla. Kansakoulun neljä luokkaa ja kahdeksanvuotisen oppikoulun kävin 

1960- luvulla ja 1970-luvun alussa. Peruskoulun luokanopettajaksi valmistuin Helsingin 

yliopistosta 1977. Mitään erityisempiä koulu- ja opiskelumuistoja minulla ei ole. Olen ilmeisesti 

mukautunut ja suhtautunut jotenkin keskinkertaisesti, koska sen mukaisesti kokemusmuistissani ole 

erityisiä huippuhetkiä, jos kohta ei niin karvaita pettymyksiäkään kouluun ja opiskeluun liittyen. 

Ennen opiskeluani Helsingin yliopistossa hoidin ylioppilaana luokanopettajien viransijaisuuksia 

Kangasniemen ja Anttolan kunnissa muutamissa pienissä kyläkouluissa. Selviydyin tehtävistäni 

kunnialla kokeneempien kollegoitteni avulla ja pyrkimällä tekemään niin kuin yleensä tehdään. Oli 

suunnaton ilo, kun sain opiskelupaikan oikeasta opettajankoulutuksesta. Nyt vihdoin saisin 

vastauksia kysymyksiini ja siihen, mitä minun oikeastaan olisi pitänyt käytännössä tehdä. 

Pettymyksekseni vastauksia ei suoraan tullutkaan. Teoriat, joita opetettiin, olivat kokemukseni 

mukaan kaukana luokkatilanteen arkikäytännöstä. Suoritin opintoni, mutta suuntasin mielenkiintoni 

opiskelijapolitiikkaan ja vaihtoehtopedagogiikkaan. Politiikka oli nopeasti nähty ja 

steinerpedagogiikassa kiehtoi inhimillisyyden tuntu. Miksi, sitä en osannut selittää edes itselleni. 

 

Aloitin steinerkoulun opettajana Tampereen Steiner-koulussa 1979 ja toimin työssä edelleen. 1990-

luvun puolivälissä hakeuduin uudestaan yliopisto-opintojen pariin ja nekin jatkuvat edelleen. Olin 

vihdoin oivaltanut, etteivät vastaukset kysymyksiin sada valmiina taivaalta, vaan on itse tehtävä 

tosissaan työtä ja selvitettävä asiat. Vastauksia on löytynyt ja prosessi jatkuu. Oivaltamisen ja 

löytämisen ilo ovat antaneet ilmaa siipien alle ja tilaa hengittää. 

 

Jotain oli perinpohjin muuttunut, kun aloitin yliopisto-opiskelun uudestaan. Takana jo melkoinen 

määrä opettajankokemusta oli virkistävää törmätä uusiin tuuliin, jotka kasvatusta koskevassa 

kirjallisuudessa ja luennoilla puhalsivat. Diskurssi, jonka olin aikaisempina opiskeluvuosina 

kokenut usein jäävän kauas työn arkikäytännöstä, avautui eteen monipuolisena ja huomattavasti 

konkreettisempana. Kuinka paljon lienee omakin ajatteluni ja tietoisuuteni vuosien kuluessa 

muuttunut.
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3  LÄHTÖKOHTA 

 

Kesällä 2007 sattui käsiini kirjastossa muuan kirja, jossa runoilija V. A. Koskenniemi pukee 

sanoiksi sen, mitä olin opettajuudessa jo pitkään pohtinut. Tämä kohtaaminen on tapahtunut 1800-

luvulla: 

 

Opettajieni joukossa oli huomattavia persoonallisuuksia ja eteviä pedagogeja, mutta 

minun on tunnustettava, että itse koulunkäynti on ilottomampia kokemuksiani, ja jos 

minut rangaistukseksi pahoista töistäni pakotettaisiin vaeltamaan uudelleen elämäni 

tiet, soisin, että minun armosta suotaisiin hypätä pitkällä loikkauksella tämän vaiheen 

yli… 

 

Koulunkäyntini muistutti unta, missä meidät pakotettiin ryömimään sisään liian 

ahtaasta porttiaukosta, ahdistajien ollessa kaiken aikaa kintereillämme. Hiljainen 

näkymätön kapinamieli oli vallitsevin mielialani sitä koulumuotoa kohtaan, jonka tuli 

antaa minulle tiedon ja sivistyksen alkeet. Varsinaisia koulumuistojani hallitsee eräitä 

yksityisiä valonläikkiä lukuunottamatta ahdistavan yksitoikkoinen tunnelma. Vaikka 

voin palauttaa mieleeni, missä kohden luokkahuonetta kahdeksan vuoden aikana olen 

istunut, en sen sijaan jaksa enää saada mielikuvituksessani elämään enempää kuin 

aniharvoja episodeja koulutunneilta. Eikä yksikään niistä piirry muistiini edes yhtä 

havainnollisesti kuin koulukauteni lähtökohta, palloleikki keittiönkattomme räystään 

alla.” (Onnen antimet. 1935, 91) 

 

Luokkahuoneessa opettajat olivat Koskenniemelle yleensä vain ”peruukkeja”, sen sijaan rehtori, 

Mauno Rosendal, kasvoi Koskenniemen maailmaa hallitsevaksi persoonallisuudeksi. 

   

Mauno Rosendal oli loistava esimerkki siitä, että opettajien merkitys ja arvo ei viime 

kädessä riipu siitä, miten he opettavat, vaan siitä, mitä he ovat. Rosendalin lämmin, 

herkkä, voimakas, raju henkilöllisyys säteili niitä salaperäisiä säteitä, joiden väitetään 

voivan lisätä ja tehostaa tavallisen ravinnon arvoa sen nauttijalle. Kouluopetuksen 

kova, suolaton leipä muuttui hänen tarjoamanaan maultaan ja teholtaan toiseksi.”(mt, 

101) 
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Koskenniemi kuvaa rehtorinsa ulkoisen hahmon merkinneen hänelle itselleen aineen maailmassa 

toteutettua persoonallisuuskäsitteen ilmentymistä. Hän saattoi palauttaa rehtorin hahmon mieleensä 

koska tahansa ilman ponnistusta kun sen sijaan muiden opettajien piirteet olivat sumun ympäröimät. 

 

Kun hän astui luokkahuoneeseen, hiukan kylki edellä, kuten hänen tapansa oli, ja 

asettui opettajantuoliin, joka oli ahdas hänen täyteläiselle ruumiilleen, saattoi hän istua 

pitkät ajat hiljaa, tuijottaen Franzénin puistoon tai koulunpihalle etsien tätä kiertotietä 

ulospääsyä omista sisäisistä maailmoistaan ulkoiseen todellisuuteen. Minulla oli 

sellainen tunne, että hän tuli keskuuteemme jostakin hyvin etäältä. Hän oli myös 

aluksi hieman väsynyt ja hajamielinen kuin ainakin pitkämatkalainen. Vain vähitellen 

hänen onnistui saavuttaa tunneilla henkinen kosketus ja vuorovaikutus luokan kanssa, 

joka äänettömänä odotti rehtorin paluuta kaukaisista maailmoista. Ensimmäiset 

sanansa, jotka eivät milloinkaan olleet kysymyksiä, hän lausui vielä puolittain 

poissaolevana ja vasta ajan oloon hänen silmänsä koteutuivat luokkahuoneeseen, 

kohdaten tällöin oppilaiden tarkkaavat katseet. Hänen sanoissaan tuntui 

persoonallisten elämysten lämmin, täyteläinen henkäys ja ne erosivat koulukirjojen 

tekstistä samaan tapaan kuin elävä, tuoksuva kukinta herbaarioiden kuolleista 

kasvistoista.  

 

Rehtorimme opetti meitä koko olemuksellaan – opetti tai oikeammin ruokki meitä. 

Uskonnonopettajan tehtävän hän käsitti hyvin laajasti ja raamatunhistoria ja 

dogmatiikka lähtökohtinaan hän retkeili kanssamme joka suuntaan hengen 

maailmoihin. Hänen sanansa olivat usein yksinpuhelua myös siinä merkityksessä, että 

hän katsoen luokan ohi tuntui puhuvan itselleen, havahtuen vain silloin tällöin 

kääntymään myös meidän puoleemme, joita hän puhutteli kollektiivisesti nimityksellä 

”pojat”. Jumalan majesteettia ja suuruutta hän kuvaili calvinistisella mahtiponnella – 

hänen omissa suonissaan virtasi ranskalaista hugenottiverta -, mutta hänen lämmin 

inhimillinen henkilöllisyytensä oli vapaa juridisesta kuivuudesta ja omahyväisestä 

suvaitsemattomuudesta. Jumalan luoma maailma oli hänelle ennen kaikkea hengen 

kilvoituskenttä ja historian suuret persoonallisuudet sytyttivät hänen mielensä 

silloinkin, kun ne hänen pietistisen elämännäkemyksensä mukaan olivat joutuneet 

väärälle puolelle barrikadia. Mutta milloin Jumalan henki historiassa oli yhtynyt 

rohkeaan kapinamieleen ja organisatoriseen voiman, kuten Lutherissa, oli Rosendal 

tullut mieliaiheeseensa. Hän nousi kunnioituksesta seisomaan ja hänen sanansa saivat 
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erikoista loistoa ja suuruutta, mikä oli sopusoinnussa hänen kuvattavansa suuruuden ja 

loiston kanssa.”(mt, 102-103) 

 

Emme kysyneet hänen mielipiteidensä erehtymättömyyttä, vaan hänen henkilönsä 

aitoutta, tulisuutta ja ehdottomuutta., emmekä olisi suoneet hänen missään suhteessa 

menetelleen toisin. Me emme olleet kaikki sokeita opetuslapsia, jotka vannovat 

mestarin sanaan, mutta me katsoimme häneen ihaillen ja tunsimme saavamme hänestä 

lämpöä omaan viluiseen nuoruuteemme.”(mt, 104) 

 

Kun ajattelen suhdettani Rosendaliin ja sen sijaa elämässäni, en voi sen asemaa 

koulukauteni vuosina muulla tavoin selittää kuin siten, että hän oli minun 

ensimmäinen persoonallisuuden-elämykseni ja että minun on aina ollut helpointa 

vastaanottaa henkisiä arvoja, milloin ne ovat ruumiillistuneet elävään ihmishahmoon. 

Älyllinen uteliaisuuteni ei millekään suunnalle ojentanut kiihkeämmin tuntosarviaan 

kuin persoonallisuuden arvoitusta kohti. Niin kuin kompassi käy magneettisen kentän 

läheisyydessä rauhattomaksi, niin tunsi sydämeni ihanaa, jännittävää levottomuutta, 

milloin Rosendal oli huoneessa. Kun suurin osa siitä, mitä kymmenen kouluvuoden 

aikana luokkahuoneissa minulle opetettiin, soi kuin ”helisevä vaski ja kilisevä 

kulkunen” korvissani, kuolleena kaikuna, jota en saa rinnassani elämään, erotan vielä 

rehtorini äänen maailman monien äänten joukosta, lämpimän ja kehottavan äänen, 

jolle kärsimys oli antanut syvyyttä ja luonteen ehdottomuus aateluutta ja voimaa. 

 

Rehtoristani tuli elämäni tärkeimpänä kautena suuri opastajani hengen 

kunnioittamiseen.” (mt, 105) 

 

Muistelmat on julkaistu tekijän ollessa 45 vuoden ikäinen. Noin kymmenen vuotta myöhemmin hän 

kuvaa elämänkerrassaan uudestaan koulunkäyntiään ja kommentoi myös aikaisemmin 

kirjoittamansa lukijoissa herättämää kritiikkiä. 

 

Koulunkäyntini oli normaalia. Sitä kesti kymmenen vuotta, joista kaksi valmistavassa 

koulussa, kahdeksan klassillisessa lyseossa. Koulussa oli rehtori Mauno Rosendal 

ensimmäinen persoonallisuuselämykseni, ja tätä kokemusta pidän merkitsevänä koko 

kehitykselleni. Olen iloinen siitä, että hänen poikansa kymmenen vuotta sitten lahjoitti 

minulle hänen – E. Iston maalaaman – muotokuvansa, joka nyt on 
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kirjastohuoneessani, missä ei muita muotokuvatauluja olekaan. Hänen ympärillään on 

paljon leveäselkäisiä kirjoja, mutta uskonpa häneltä oppineeni enemmän kuin useista 

paksuista painotuotteista. Hän opetti koko olemuksellaan. 

 

Olen ”Onnen antimissa” kertonut lapsuus- ja kouluvuosistani enkä siksi pidä 

aiheellisena tässä elämänvaiheessa enempää viipyä, niin tärkeänä kuin sitä pidänkin, 

itse asiassa elämän merkitsevimpänä kautena. Elämä on tullut vuosien mukana 

helpommaksi, mutta on samalla menettänyt jotakin intensiivisyydestään ja 

juhlallisesta vakavuudestaan. Muistelmakirjani käsittää viime vuosisadan viisitoista 

viimeistä vuotta. Eräs ystävällinen arvostelija on ollut siinä näkevinään tämän 

kansamme historiassa niin suuren vuosisadan auringonlaskun. Välillisestihän pikku 

kirjani onkin koettanut kerätä muistiin ne näköjään hyvin heterogeeniset ja kuitenkin 

kokonaisuuden muodostavat aineosat, joista mailleen painuneen vuosisadan kulttuuri 

oli koottu ja jotka lapsi otti vastaan pyrkiessään koteutumaan tähän maailmaan. 

Tunnenkin elävästi, että juureni ovat edellisessä vuosisadassa. Olen 1800-luvun 

ihminen, en 1900-luvun, jota kutsuisin uuden brutaliteetin vuosisadaksi. Olen sen 

vuosisadan ihmisiä, joka Suomessa oli nähnyt Runebergin, Snellmanin ja Lönnrotin 

elämäntyön ja jonka eurooppalaista ilmaa Goethe oli kolmen vuosikymmenen aikana 

hengittänyt. (Ehdin olla vielä puolitoistakymmentä vuotta Goethen viimeisen 

rakastetunkin aikalainen.) Omaksun mielelläni konservatiivin nimen, jos siihen saan 

sisällyttää pyrkimyksen säilyttää jotakin edellisen sataluvun henkisestä perinnöstä 

uuteen vuosisataan.” (Koskenniemi 1945 )   

 

Koskenniemen kokemus opettajastaan on vaikuttava. Oma kouluaikani ei sisällä mitään vastaavaa, 

mutta muuan muisto liittyy kouluun, ja sekin nousi tietoisuuteen oltuaan jo unohduksissa,  

muutamia vuosia sitten: 

 

”Viel´ uusi päivä kaikki muuttaa voi.” Tuttuakin tutumpi lause iskeytyi välähdyksenomaisesti 

tajuntaani Ateneumin näyttelyhuoneen seinältä. Huoneeseen oli koottu Edelfeltin kuvitusta 

Vänrikki Stoolin tarinoihin. Muutamia fragmentteja tekstistä oli suurennettu ja asetettu seinille. 

 

Mistä lause oli tuttu? En ollut tiennyt, että se oli lainaus Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoista, 

enkä vielä tuossa vaiheessa tiennyt sitäkään, mistä runosta se oli. Muistin lauseen kouluajoiltani, en 

äidinkielen tunneilta, vaan oppikoulun ensimmäisen luokan matematiikan tunneilta. Rehtori, pelätty 
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ja ankarana pidetty mies opetti matematiikkaa. Palautettuaan ensimmäiset kokeet hän ilmoitti 

päätteeksi lausuvansa meille runon, joka hänen mielestään kuului tähän tilaisuuteen. Hän lausui 

vakavan vähäeleisesti: ”Viel´ uusi päivä kaikki muuttaa voi.” Lieneekö sanonut, mistä runo on 

peräisin, sitä en muista, mutta sen viesti, ettei pidä lannistua, vaikka olisikin juuri tästä kokeesta 

saanut huonon arvosanan, lohdutti silloin ja on siitä lähtien valanut uskoa ja luottamusta omiin 

kykyihin myöhemminkin. Runo lausuttiin tämän jälkeen aina matematiikan kokeitten palautuksen 

jälkeen. 

 

Etsin kirjahyllystä kouluaikaisen Vänrikki Stoolin tarinat -kirjani. Se on äidinkielen tunneilla luettu 

ja opiskeltu, alleviivauksista ja reunahuomautuksista päätellen. Hämärintäkään muistikuvaa 

tapahtuneesta ei ole noussut mieleen. Rehtorin matematiikantunneilla esiin tuoma runonsäe on 

runosta ”Vänrikin tervehdys”, joka on kirjoitettu everstiluutnantti Tigerstedtin kunniaksi 

Revonlahden taistelun 50-vuotispäivänä 1858. Tigerstedt haavoittui kyseisessä taistelussa 

vänrikkinä ollessaan. Stool muistelee häntä eräässä säkeistössä näin: 

 

”Tie minne veikään, min sai koettaakaan, 

kun pako meiltä turvan, toivon poisti, 

tuo sama tuli hänen katseessaan 

ja muodoss´aina sama rauha loisti; 

kuin vaskikirjoitus se vakamoi: 

viel´ uusi päivä kaikki muuttaa voi.” 

 

Vaikuttavimpana muistona kouluvuosilta nousee esiin edellä esitetty rehtorin lausuma runonsäe. 

 

Sitäkö varten olen kouluni käynyt ja opiskellut? Opettajaksi ryhdyttyäni tuntuu siltä, että olen 

joutunut opiskelemaan kaiken uudestaan ikään kuin toisella tietoisuudella. Tiesin kyllä kaikenlaista, 

mutta tärkeäksi on noussut se, että asiat ymmärtää ja sisäistää ennen kuin niitä oikein saattaa esittää 

oppilaiden edessä. On osattava työstää aineisto jotenkin ”omaksi” ennen kuin sitä pystyy avaamaan 

muille. Muuten tuntuu siltä, että koko opetus tahtoo jäädä ulkokohtaiseksi muiden ihmisten 

ajatusten esittelyksi tai oppikirjan tekstin toisteluksi. 



 8   
 

4  OPETTAJANA TÄNÄÄN 

 

Tässä työssä yritän hahmotella muuttunutta opettajuutta työhistoriani vuosina. Lähestyn aihetta 

toisaalta mm. yhteiskunnan ja kulttuurin muutosten kautta ja toisaalta koetan tarkastella esiin 

nousseiden kysymysten ja sekä oman että kollegoiden kokemusten nojalla opettajan ja oppilaan 

kohtaamista tässä kontekstissa. 

 

Olen toiminut 1970-luvulla pienten maalaiskoulujen opettajana. Hämmennyksekseni huomasin, että 

kyläläiset kohdistivat minuun eräänlaisia kyläkulttuurin johtamisodotuksia, juhlien järjestämistä ja 

harrastustoiminnan luomista. Tunsin myös olevani tarkkailun alla jonkinlaisen mallikansalaisen 

roolissa. Kaupunkikouluissa vastaavaa ei enää ollut. Sen sijaan olen kokenut, että erilaiset 

odotukset, jotka nyt kohdistuvat työhöni, ovat odotusluonteen sijasta saaneet joskus jopa selkeästi 

aistittavan vaatimusluonteen. 

 

Suurin osa opettajantyöstäni on rajoittunut luokkahuoneisiin. Nyt luokkahuoneiden ovet ovat 

avautumassa ja opettajuus nähdään entistä enemmän tulevaisuuden rakentamisena mm. 

opiskelijoiden, kollegojen, työyhteisön, työelämän ja erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Sijoitan opettajuuteni kaikkine muutoksineen nykyisen pirstaloituneen postmodernin ajan erilaisiin 

kuvauksiin ja koetan niissä ilmenevien vaatimusten, näkemysten ja ratkaisuehdotusten nojalla edetä 

johonkin, joka kenties auttaa eteenpäin. Paluuta menneeseen ei ole, enkä usko, että kukaan tosissaan 

kaipaisi takaisin opettajan kansankynttilämentaliteettiin sellaisenaan. Tulevaisuuden opettajuuteen 

ja koulun tehtäviin kohdennetut, koulun ulkopuolelta tulevat vaatimukset näyttävät olevan kaukana 

kasvatusfilosofian tavoitteista ja sisällöistä. Onko opettajan saatava ne jotenkin kohtaamaan omassa 

työssään? 

 

Voisimmeko silti vielä oppia menneestä jotakin. Ei niin, että kokisin olevani umpikujassa, vaan 

siksi, että uskoisin jokaisen opettajan etsivän jossain opettajuutensa vaiheessa vastauksia 

kasvatuksen perimmäisiin kysymyksiin, mitkä ovat opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet ja miksi me 

oikeastaan kasvatamme? Eikö ihmisen kasvussa, joka vääjäämättä suuntautuu tulevaisuuteen, ole 

kaikkina aikoina jotakin yleisinhimillistä, jonka jokainen kasvattaja kohtaa ja tunnistaa. 

 

Yksinään kukaan ei voi saada aikaan kasvatusta eikä opetusta. Opettajan työ on perusluonteeltaan 

ihmissuhdetyötä, jolloin ihmiskäsitys nousee keskiöön. Onko opettajan ja oppilaan keskinäinen 

kohtaaminen kuitenkin pelkistyneimmillään näkymätön tapahtuma, joka tapahtuu riippumatta 
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aikakaudesta ja ulkoisista olosuhteista? Mikä on tämä kohtaaminen? Tämä kysymys on noussut 

itselleni merkittävimmäksi viimeksi kuluneiden vuosien aikana.  

 

 

Ihmiskäsitys 

 

Jos lause alkaa sanoilla: Ihminen ei ole mitään muuta kuin… sen kirjoittaja kertoo ikään kuin 

ratkaisseensa ihmiselämän tarkoituksen ja tietävänsä mikä on ihminen. Tiedämmekö me?  

Kasvatusfilosofian historiaa tarkastelemalla on helppo osoittaa miten kunakin aikana vallitseva 

ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys ovat muuttuneet kasvatuskäytänteiden taustalla kautta 

aikojen ja muutoksia on havaittavissa lyhyelläkin aikavälillä (mm. Patrikainen 1999).  

 

Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan sitä, miten ihminen on olemassa eli millaisissa olemassaolon 

ulottuvuuksissa hän toteutuu. Jokaisella ihmisellä on ihmiskäsitys, tiedosti hän sitä tai ei, ja sen 

mukaan hän elää ja toimii. Ihmiskäsitys voi olla biologinen tai jonkin muun empiirisen tieteen 

tuottama. Lauri Rauhala on painavin sanoin lausunut huolensa siitä, että moni tieteenala tahtoo 

asettaa ihmiskuvansa ihmiskäsityksen sijaan ja tuolloin näkemys väistämättä kaventuu, jos ihmistä 

kohdellaan sen mukaan. Ihminen on laajan ja kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen mukaan 

yhteiskunnallinen olento, biologisten perinnöllisyyslakien alainen olento ja myös kohti vapautta 

kasvava henkinen olento. Filosofinen perinne puhuu ihmisen vapaudesta, henkisyydestä, 

minuudesta, ydinihmisestä (mm. Sven Krohn 1981 ja Rudolf Steiner 1972). Lauri Rauhala kuvailee 

monitahoisesti ihmisen henkistä  olemuspuolta. Hänen näkemyksiinsä ovat vaikuttaneet Max 

Scheler ja Nicolai Hartmann (Rauhala, 1992). 

 

Myös nykyisiin vaihtoehtopedagogiikkoihin kuuluvan steinerkoulun perustajan, Rudolf Steinerin 

(1861-1925) ihmiskäsityksessä henkinen olemuspuoli on näyttävästi esillä. Sirkka Hirsjärvi tuokin 

esiin, että Steinerin perustavin uudistustyö pedagogiikassa 1900-luvun alkupuolella oli juuri 

ihmiskäsitys. Hirsjärvi katsoo, että hänen lähestymistapansa on lähellä mm. Suomessa Snellmanin 

lähestymistapaa (Hirsjärvi & Huttunen, 150). Tämän ihmiskäsityksen tunnistaminen lienee ollut se 

syy, joka sai minut jäämään steinerpedagogiikan pariin 1970-luvun loppupuolella. Steinerkoulun 

eetos pyrkii kaikessa ottamaan huomioon ihmisen kasvutapahtuman kokonaisvaltaisuuden ja 

ihmisen kasvamaan saattamisen yksilöllisenä minuutena kohti vapautta ja vastuuta. 
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Vaihtoehtopedagogiikan edustajana olen useamminkin kokenut keskustelujen kääntyneen 

väittelyksi antroposofisesta maailmankatsomuksesta ja koulun mahdollisista tarkoitusperistä. 

Tällöin keskustelusta on unohtunut, mitä arvoja steinerpedagogiikka laajemmassa mielessä edustaa. 

Siksi oli ilahduttavaa löytää Jan-Erik Mansikan 15.9.2007 Helsingin yliopistossa tarkastettu 

väitöskirja: Om naturens förvandlingar: Vetenskap, kunskap och frihet i Rudolf Steiners tidiga 

tänkande. Idéhistoriska perspektiv på Waldorfpedagogiken. 

 

Väitöstutkimus tarkastelee Rudolf Steinerin varhaista ajattelua, tiede- ja ihmiskäsitystä, joka edelsi 

antroposofiaa. Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva Steinerin varhaisen ajattelun eri tekijöistä ja 

impulsseista sekä osoitetaan kosketuspinta tämän ajattelun ja steinerkoulujen kasvatuksellisen 

toiminnan välillä. Tutkimuksen mukaan Steinerin varhainen ajattelu on kokonaisuudessaan läheistä 

sukua romantiikan ajan luonnonfilosofialle ja sen holistisille pyrkimyksille. Tämä 

luonnonfilosofinen perinne on myös selkeästi havaittavissa steinerkasvatuksessa, sen metodeissa ja 

taidepainotteisissa opetussuunnitelmissa. Keskeisiä kasvatuksellisia arvonäkökohtia, jotka viittaavat 

romantiikkaan ovat mm. kritiikki välineellistä kasvatusta kohtaan, pyrkimys kohti laadullista tieto- 

ja tiedekäsitystä, ekologinen ja holistinen luontokäsitys sekä olettamus ihmisen henkisyydestä.  

 

Tutkimus osoittaa, että steinerkoulujen kasvatukselliset  pyrkimykset ovat osa länsimaista 

aatehistoriallista kulttuuriperinnettä – tosin useimmiten opposition asemassa. Steinerkoulujen 

juurtuminen perustuu pitkälti siihen, että tämä ”romanttinen” kritiikki yhä koetaan ajankohtaisena. 

Kasvatuksen ja koulutuksen kenttää leimaa kasvavassa määrin yhdenmukaistuminen ja 

välineellistyminen. Tällaisessa ilmapiirissä steinerkasvatuksen edustama romanttinen 

sivistyshumanismi tarjoaa selkeän vaihtoehdon. 

 

”Tutkimukseni on eräänlainen keskustelunavaus siitä, miten steinerkasvatusta voidaan lähestyä 

myös yhteiskuntakritiikkinä, jonka juuret ovat syvällä romantiikan ihmiskäsityksessä. Toivon, että 

tutkimukseni avaa uusia näkökulmia keskusteluun vaihtoehtoisista koulumuodoista ja niiden 

suhteesta ympäröivään yhteiskuntaan”, toteaa tutkimuksen tekijä. 

 

Steinerkoulun arvoperustana ovat klassiset ihmisyyden peruskivet: totuus, kauneus ja hyvyys. 

Kasvatustavoite perustuu käsitykseen arvokkaasta ihmiselämästä, joka ei rakennu pelkästään 

yhteiskunnallisen tarkoituksenmukaisuuden varaan, vaan siihen, että yksilöllisiä kykyjä 

täysipainoisesti hyödyntämään kykenevä ihminen palvelee parhaiten sitä yhteisöä ja yhteiskuntaa, 
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jossa hän aikanaan toimii. Opetus ja kasvatus lähtee siitä ajatuksesta, että ihmisen moraali, luovuus 

ja viisaus eivät kehity ulkoisten määritelmien ohjaamina, vaan sisäisen runsauden lähteistä.  

 

Lauri Rauhala ja myös Erik Ahlman katsovat, että henkinen toimii ihmispersoonassa tietävänä 

ylärakenteena, arvottavana ja tietoisesti vastuullisena ohjaajana. Se on persoonassa arvioiva, 

asenteita ja vastuuta ottava, elämää säätelevä toimintataso, johon joudutaan vetoamaan ihmisen 

kasvutapahtumassa ja joka tekee ihmisestä eettisiin kannanottoihin kykenevän olennon. Tässä 

mielessä se on korkeinta ihmisessä. Ihminen tulee persoonaksi lähinnä siksi, että hänessä toimii 

henkinen kapasiteetti (Rauhala 1998, 70). 

 

Henkinen on yliyksilöllistä, mikä ilmenee mm. suuntautumisena yliyksilöllisiin arvoihin. Henkisen 

kehittyneisyyden korkeatasoisuuden yhtenä osoittajana voidaan pitää arvotajunnan kirkkautta. 

Tämä tekee ihmisestä vastuullisen persoonan. Henkinen ei kuitenkaan suuntaudu ainoastaan 

yliyksilölliseen vaan se toimii yksilöllistävänä ja sisäistävänä. Intuitio, pyhyyden kokemus, 

kauneuden lumo ja monet muut arvotunteet kuuluvat henkisiin toimintoihin, vaikka ne eivät ole 

tietoa ainakaan tiedon suppeassa mielessä, eivät kielellisiä eivätkä useinkaan intentionaalisia. 

Näiden äänettömien henkisten toimintojen ensisijainen tehtävä näyttää olevan se, että ne rikastavat 

yksilöllisen kokemuksen kokonaisuutta (Rauhala 1995, Ahlman 1982). 

 

Rauhala mainitsee seuraavat henkisyyden ilmenemismuodot ja toimintatavat: 

 

1) olemassaolo laadullisesti erilaisina merkityksinä 

2) itsetiedostus, reflektointi 

3) yleistäminen (tieto, arvot, intersubjektiivinen käsitteellisyys) 

4) intentionaalisuus 

5) arvotajunta 

6) eettisyys, vastuullisuus 

7) itseohjauksellisuus persoonassa 

8) kyky epäintentionaaliseen pyhyyden ja kauneuden kokemiseen  

 

Huomio, että henkisyys on olemassa merkityksinä, on Rauhalan mukaan tärkeä erityisesti  

kasvatuksessa. Henkistä kasvua ei voida edistää mitenkään muutoin kuin kehittämällä 

merkitystajuntaa. Usein hämäräksi jäävä henkisen kasvun käsite saa näin reaalisisältöä. Henkinen 
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kasvu on sitä, että mainittuja henkisiä toimintoja toteuttavat ja ylläpitävät merkityskokemukset 

selkeytyvät, rikastuvat ja herkistyvät (Rauhala 1995). 

 

 

Opettajuuden tulevaisuus 

 

1970-luvulla koulutettu behaviorismin sisäistänyt opettaja on muuttunut kansankynttilästä 

jonkinlaiseksi muutosagentiksi muutamassa kymmenessä vuodessa. Onkohan muutos virallisessa 

diskurssissa nopeampaa ja kiivastahtisempaa kuin koulun arkikäytänteiden muuttuminen ja 

uusiutuminen. Yritän seuraavaksi hahmotella kirjallisuuden avulla nykyopettajuuteen ja 

tulevaisuuteen kohdistuvia koulun ulkopuolelta tulevia odotuksia. Tänä päivänä koulutettavat 

opettajat lopettelevat työuraansa vuoden 2050 paikkeilla. Minkälainen mahtaa olla 

koulutuspolitiikka silloin?  

 

Olli Luukkainen (2005, 40) toteaa, että opettajan ammatti on tänään asiantuntija-ammatti, professio. 

Siihen sisältyy laaja yhteiskunnallinen vastuu ja yhteiskunnan hyvinvoinnille olennaisten palvelujen 

tuottaminen. Palvelut on kiinnitetty ja rajattu tiukasti ammatilliseen autonomiaan, sillä opettajan 

pätevyyskriteereitä kontrolloidaan tarkasti määritellyillä säädöksillä. Professionaalisuutta korostaa 

usko erityisasiantuntemukseen. Sekä opettajat ammattikuntana että lainsäätäjä katsovat ammattiin 

liittyvän sellaista ammatillista tietoa, joka on vain ekspertin saavutettavissa. 

 

Opettajilla on pitkä, erikoistunut tiedeperusteinen koulutus. Ammattikunnan professiota korostaa 

käsitejärjestelmä, joka tuo esiin ammatillista erityistietoa, joka avautuu vain vain saman 

asiantuntijuuden haltijoille. (Käsitteet didaktiikka, pedagogiikka, tuntikehys tai syventävä kurssi 

tuskin merkitsevät koulumaailman ulkopuoliselle henkilölle paljoakaan.) 

 

Opettajan professionaalisuuteen kuuluu vastuullinen itsenäisyys ja vahva eettinen koodisto sekä 

koodistoon sitoutuminen; toiminta tärkeimmän asiakkaan eli oppijan parhaaksi ja yhteiskunnan 

hyväksi. Lisäksi opettajalta odotetaan suositusluonteisesti sitoutumista ammatilliseen kasvuun sekä 

oman ammattitaidon että ammatin kehittämiseksi. Luukkaisen mukaan opettajan professio 

muodostuu siis yhteiskunnallisesta tehtävästä, eriytyneestä sisällöllisestä ammattiosaamisesta, ja 

työn eettisestä perustasta. 

 



 13   
 

Profession sisältö ei sinänsä ei ole uusi, se on aina kuulunut opettajuuteen. Yhteiskunnan nopea 

muuttuminen heijastuu opettajan työssä. Muutos tulee maallikollekin esiin terminologiasta, joka on 

kirjoitettu sisään alati uudistuviin opetussuunnitelmien perusteisiin, jotka muuttuvat kunkin ajan 

vallitsevan oppimiskäsityksen myötä ja joilla opettajan työtä ohjaillaan ulkoa käsin. Tänä aikana 

esimerkiksi opettaja on muuttunut virallisessa tekstissä opettajasta konstruktivistista 

oppimistilannetta ohjaavaksi henkilöksi ja oppilas on muuttunut oppilaasta (erilaiseksi) oppijaksi. 

 

Luukkainen pohtii suomalaisen opettajan tulevaisuutta ja aloittaa yhteiskunnan tilan heijastumisesta 

kouluun. Suomalaisen yhteiskunnan 1990-murros on muuttanut pysyvästi koulun asemaa. Viime 

vuosien yhteiskunnalliset muutokset pakottavat opettajan, yksittäisen oppilaitoksen ja koko 

sivistyssektorin pohtimaan rooliaan sivistyneen yhteiskunnan kehittämisessä. Tähän ovat hänen 

mielestään vaikuttaneet muun muassa oppimisympäristöjen voimakas laajeneminen, sähköisten 

viestimien tehostuminen ja määrällinen kasvu, yksilöllisten koulutustarpeiden korostuminen, 

työttömyys, perherakenteiden moninaistuminen, väkivaltakulttuurin näkyvyys, fundamentalismin 

kasvu, rasismi, maantieteellisten alueiden eriarvoistuminen ja median vaikutuksen kasvu. 

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa käytetään jatkuvasti sellaisia käsitteitä kuten jatkuvasti muuttuva 

toimintaympäristö, epävarmuuden hallinta, yhteistoiminta ja vuorovaikutus. Nämä ilmiöt 

vaikuttavat myös opettajan työhön. Ongelmista ja kehittämistarpeista tulee koululle yhä nopeammin 

kasvava haasteiden viidakko. Koulua pidetään – joistain moitteista huolimatta – lähes ihmeiden 

tekijänä. Opettajan tulee siis satunnaisesti olla myös sosiaalikasvattaja, psykologi, perheterapeutti, 

kuuntelija, lohduttaja, erotuomari, lakimies jne. Muutos edellyttää monialaista osaamista. 

Pystyäkseen tulevaisuushakuiseen työotteeseen opettaja tarvitsee hyvän, tulevaisuussuuntautuneen 

työyhteisön ja johtajuuden lisäksi sisällöllistä tietämystä. Siksi pedgogiikan ja ainedidaktiikan 

lisäksi opettajan työssä tarvitaan muun muassa taloudellista, yhteiskuntatieteellistä, sosiologista, 

sosiaalipsykologista ja historiallista osaamista (Luukkainen 2005, 115). 

 

Luukkainen nimittää ns. heikoksi signaaliksi teoksensa taustalla olleitten tutkimustulosten pientä 

muutosta. Kun 2000-2002 opettajan työn kehitys kohti vuotta 2010 nähtiin melko tummissa 

väreissä, keväällä 2003 tulevaisuususko oli myönteisempi. Opettajan työnkehityksen tummia värejä 

ovat huoli kotien edelleen heikkenevästä kasvatusvastuusta, oppilaiden ongelmien lisääntyminen ja 

vaikeutuminen, opetuksen keskushallinnon ohjauksen tiukkeneminen, eriarvoisuuden 

lisääntyminen, taloudellisten tekijöiden määräileminen ja kapasiteetin ylittävä työmäärä. Opettajat 

ovat tottuneet turvalliseen toimintaympäristöön, jota hyvin vähän häiritsevät oppilaitosten 
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työympäristön muutokset, ainakaan kovin nopealla aikajänteellä. Luukkaisen mukaan pysyvyydellä 

on oma myönteinen merkityksensä ja pitkäjänteiselle tavoitteenasettelulle ja suunnittelulle on 

eduksikin, ettei kaikkiin vaatimuksiin ja muutoksiin välittömästi tarrauduta. Kuitenkin hän näkee, 

että koulutus tulee kiinnittymään yhä tiiviimmin yhteiskuntaan. Kun työn ja koulutuksen tiiviit ja 

suoraviivaiset kytkennät ovat vähitellen heikkenemässä ja monipuolistumassa, koulutukselta 

odotetaan nyt selvästi viime vuosikymmeniä aktiivisempaa otetta niin työelämän kuin koko 

yhteiskunnankin kehittämisessä. 

 

Toiseksi syyksi Luukkainen asettaa sen, ettei opettaja tai opettajayhteisö enää yksin pysty 

vastaamaan kaikkiin niihin vaateisiin, joita yhä enemmän erilaisuutta sisältävä oppilasjoukko tuo 

mukanaan. Tähän tarvitaan asiantuntijayhteistyöverkostoja. Koulun ja yhteiskunnan lähentyminen, 

vuorovaikutuksen kiinteytyminen ja koulun sidosryhmien lisääntyminen pakottavat 

koulujärjestelmän avautumaan. Ilman kiinteää yhteyttä kotien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa 

koulu ei saavuta riittäviä oppimismahdollisuuksia. Avoimena järjestelmänä koulu on jatkuvassa 

vuorovaikutus- ja vaihdantasuhteessa ympäristöön. Se ottaa vastaan inhimillisiä ja aineettomia 

panoksia, jotka se opettamis-, oppimis- ja lajitteluprosessissa muuntaa aineellisiksi ja aineettomiksi 

tuotoksiksi. Ristiriidat osajärjestelmineen sekä järjestelmän että systeemiympäristön välillä ovat 

väistämättömiä, mutta tehokkaan informaatioverkoston avulla ne voidaan kääntää systeemiä 

uudistavaksi voimaksi. Koulutusmuutoksessa voidaan nähdä kaksi vaihtoehtoa: joko kehittää 

koulutusjärjestelmä paremmin vastaamaan yhteiskunnan vaatimuksia liittämällä koulutus 

kiinteämmin yhteiskunnan muihin toimintoihin  (deinstitutionalize the school) tai hävittää koulujen 

yksinoikeus kasvatuksen antamiseen muuttamalla koko yhteiskunta kouluksi  (deschool society), 

joka suuntaus elinikäisen oppimisen ajatuksen levitessä käy yhä tärkeämmäksi. Säilyäkseen ajan 

tasalla koulutusjärjestelmän on itse kyettävä yhä vahvemmin osoittamaan tarpeellisuutensa 

(Lehtisalo& Raivola 1999, 13-14). 

 

Julkishallinnon virkamiehenä opettajan on otettava huomioon lainsäädännön lisäksi kuntansa yleiset 

ja koulutoimen lähtökohdat, toimintaympäristö, säännöt ja toimintaperiaatteet sekä tunnettava 

taloudelliset pelisäännöt ja realiteetit. Tosiasioiden ja toiminnan reunaehtojen tunteminen antaa 

perusteita yhä tiiviimmälle yhteistyölle ulkopuolisen yhteiskunnan kanssa. Jatkuva oppiminen ja 

osaamisen kehittäminen eivät tapahdu vain myötäilemällä passiivisesti yhteiskunnan ja työelämän 

muutoksia. Oppimisen tuloksena tulee vaikutusten olla kahdensuuntaisia. Ne myös vaikuttavat 

työelämän muutoksiin ja muokkaavat tulevaisuutta. Luukkainen tiivistää: 
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Koulutuksen tehtävänä on siis turvata inhimillinen yhteiskunnallinen kehitys. 

Tulevaisuuden opettaja osallistuu aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan; koulu ja 

opettaja ovat siis yhteiskunnallisia muutosvoimia.  

 

Yhteiskunnalliset paineet luovat uuden horisontin. Kasvatustyötä joudutaan koko ajan 

perustelemaan, koska erilaiset äänet vaativat erilaisia käytäntöjä ja tavoitteita. On kiinnitetty laajalti 

huomiota koulun tehtävästä syrjäytymisen ehkäisyssä. Rajat ovat häviämässä opettajan 

yhteiskunnallisen kasvatusvastuun ja sosiaalialan työn välillä.  

 

Luukkainen peräänkuuluttaa järjestelmällistä asiantuntijayhteistyötä. Kouluoppimista luonnehtii 

vieläkin yksin tekeminen ja yksilöllinen tiedonmuodostus, kun taas koulun ulkopuolella tieto ja 

osaaminen muodostetaan yhdessä sosiaalisesti jaettuna ongelmanratkaisuna. Hän kysyy onko 

koulun sisäinen perinne osaltaan kasvattanut eristäytyjiä? Jalostuuko eristyneisyydessä 

epäkohteliaisuutta, vuorovaikutustaitojen puutetta ja yksin pätemisen tarvetta? Hän pitää tästä 

perinteestä irtautumista tärkeänä. (Luukkainen 2005,119-124) Onkohan virallinen taho koskaan 

tullut ajatelleeksi sitä, miten vaikeaksi opettajan yhteistyö mm. edellä mainituissa sosiaalisen 

jakamisen tapauksissa on eri tahojen kanssa muodostunut esim. nykyisessä tiedotusvelvollisuuden, 

salassapitovelvollisuuden, vaitiolovelvollisuuden, tekijän oikeuksien, valvontavelvollisuuden ja 

tietosuojalain määräysten viidakossa, jottei joutuisi syytetyksi virkavirheestä? Opettajan on 

tarkkaan tiedettävä kenelle, milloin ja mitä esim. oppilaan asioista voi edes tämän omille 

vanhemmille vaikkapa huoltajuuskiistatapauksissa puhua. 

 

 

Muutoksen hitaus 

 

Peter Johnson (2007) luo katsauksen siihen, miksi koulu reagoi hitaasti muutospaineisiin. Hän 

erottaa muutoskykyä hidastavia tekijöitä sekä organisaatiotasolla että yksilöllisellä tasolla eli 

opettajan työssä. Opettajan työtä tarkasteltaessa on ensisijaisesti huomattava perinteen merkitys, 

koska opettajakin on ollut joskus koulun oppilas, sen jälkeen opiskeluaikanaan perinteiltään vahvan 

opettajankoulutuksen vaikutuksen kohde ja opettajan työuran aikana vakiintuneiden 

koulukäytäntöjen vaikutuksen alainen. Opettaja saattaa viettää varhaislapsuuttaan lukuun ottamatta 

koko elämänsä koulun perinteiden vaikutusten alaisena, ”koulumaailmassa”. Tämä voi johtaa myös 

etääntymiseen muusta yhteiskunnasta ja välinpitämättömyyteen koulun ulkopuolisten asioiden 

kehityksestä. 
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Opettajan työ on luonteeltaan myös hyvin käytännöllistä. Yksittäisen opettajan työkäytäntöjen 

taustalla voivat olla hänen omat koulunpenkiltä saamansa oppimiskokemukset, joita hän siirtää 

omaan opetuskäytäntöönsä sivuuttaen perustellut didaktiset näkemykset tai opettajankoulutuksen 

aikanaan saamansa opit, vaikka näkökulma muuttuukin. Opettajuus määrittyy silloin Johnsonin 

(2007,73) mukaan moninkertaisen normaaliuden eikä esimerkiksi koulun muutoshaasteiden kautta. 

Koulun työtodellisuus saattaa iskeä nuoren ja innokkaan, uudistushaluisen opettajan silmille. Hän 

siirtyy helposti koulussa ylläpidetyn vakiintuneen käytännön toteuttajaksi, kun on riittävän usein 

törmännyt koulussa vallitseviin opetusta määrittäviin kehys- ja reunaehtoihin, esimerkiksi 

työjärjestyksen ja opetustyön organisointitapoihin. Vaikka hän olisikin halukas rikkomaan talon 

historiallisia ja annettuja vakiintuneita rutiineja, niin esteeksi saattavat muodostua työtovereiden 

lisäksi myös ammattiyhdistyksen, oppilaiden ja heidän vanhempiensa vaatimukset ”oikeanlaisesta” 

opetuksesta. Jokainenhan tietää, minkälainen opettajan kuuluu olla. 

 

Johnsonin mukaan useat tutkijat painottavat, että eräs muutosta hidastava tekijä on opetustyön 

yksilöllisyys ja itsenäisyys, jota opettajat haluavat suojella viimeiseen saakka. Erilaisten kantojen 

esittämistä ja ristiriitoja vältellään, vaikka kehittävän kritiikin julkituominen olisikin välttämätöntä 

muutoksen aikaansaamiseksi. Tästä syntyy koulukulttuurille ominainen tapa hallita ristiriitoja 

vaikenemalla ja väistämällä ne kokonaan (Johnson 2007, 74). 

 

 

Koulun yksilösuoritusten kulttuuri 

 

Virpi-Liisa Kykyri (2007) katsoo, että yksilösuorittaminen ei ole ainoastaan opettajien helmasynti, 

sillä koko länsimainen kulttuuri erikoistuneine asiantuntijoineen pitää yllä samaa yksilösuoritusten 

myyttiä. Ongelmaksi voi muodostua se, että kuinka yksilösuorituksiin pohjautuvassa työkulttuurissa 

ratkaistaan esimerkiksi tuen tarpeen ja jaksamisen kysymyksiä. Voinko ottaa vastaan apua ja tukea, 

jos lähtökohtani on yksilöllinen pärjääminen. 

 

Opettaja on yleensä luokassaan yksin, oman persoonansa ja ammattitaitonsa varassa. On asiaan 

kuuluvaa ja vallitsevan kulttuurisen odotuksen mukaista, että opettaja selviytyy itsenäisesti 

tilanteesta kuin tilanteesta. Tätä Kykyri nimittää ns. opettajan ammattitaidon myytiksi (2007,108). 

Perinteisen koulukulttuuri korostaa opetuksen luokkahuonekeskeisyyttä ja opettajien ammatillista 

eristäytyneisyyttä. Yksilökeskeisesti työtään tekevä opettaja välttyy muiden kritiikiltä mutta myös 
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avun ja tuen saamiselta. Yksin tekeminen ja pärjääminen on jonkinlainen suojautumiskeino. Kykyri 

viittaa Karjalaisen (1991) ja Kiviniemen (2000) havaitsemaan ilmiöön: opettajien keskinäinen 

yhteistyö on vähäistä. Oma opettajuus ja opetustyö koetaan yksityisasiaksi, liian henkilökohtaiseksi, 

jotta siitä haluttaisiin keskustella tai jotta ongelmatilanteita voitaisiin pohtia yhdessä. Opettajat itse 

epäilevät, ettei kouluyhteisössä ole riittävää valmiutta sellaiseen avoimeen ja rakentavaan 

keskustelukulttuuriin, jota yhä paineisemmaksi ja haasteellisemmaksi muuttunut koulutyö 

edellyttäisi. 

 

Kun tarkastellaan ulkopuolisen silmin, kouluyhteisöissä on paljon pinnallista yhteisyyttä, joka 

muistuttaa Kykyrin sanoin etäisesti rautatieasemaa tai muurahaispesää. Ihmiset kiiruhtavat omien 

aikataulujensa mukaisesti muodostaen puroja ja virtoja sekä noudattaen kaunista, hyvin järjestettyä 

logistista suunnitelmaa. Silloin tällöin syntyy häiriötilanne, joka hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti 

häiritsemättä muuta liikennettä. Jotkut ihmisryhmät viivähtävät hetkisen samassa tilassa, kuten 

luokkahuoneessa tai opettajainhuoneessa, mutta kiiruhtavat taas kukin oman suunnitelmansa 

mukaisesti omille teilleen. Yhteistoiminta näyttää saumattomalta, mutta onko se todella sitä, miltä 

se näyttää? 

  

Tämä pinnallinen yhteisöllisyys peittää kuitenkin alleen sen, että aidot kohtaamistilanteet ovat 

koulun arjessa enemmänkin poikkeus kuin sääntö ja opettajien yhteistyö luonteeltaan etäisempää ja 

määrältään vähäisempää kuin mihin pinnallisen yhteisöllisyyden määrä viittaisi. Kiire ja tietty 

varautunut etäisyys sävyttävät niitäkin tilanteita, jotka on periaatteessa varattu kohtaamiseen. 

Esimerkkinä voidaan mainita välituntien aikainen vuorovaikutus missä tahansa 

opettajainhuoneessa. Varttitunnissa juodaan kahvit, haalitaan kokoon opetusmateriaalia, 

monistetaan koepapereita, käydään WC:ssä, vastataan puhelimeen, tavoitellaan oppilaan huoltajaa, 

avataan ovi koputtaville oppilaille ja vaihdetaan muutama sana kollegan kanssa. Ja sama meno 

jatkuu seuraavalla välitunnilla. Tuntien päätyttyä kukin kiiruhtaa omaan suuntaansa, kiire taukoaa ja 

jatkuu jälleen seuraavana arkipäivänä. 

 

Opettajien yhteistyöhön varatut hetket, kokoukset, täyttyvät virallisista asioista, joita esityslistat 

ovat täynnä. Kunnolliselle keskustelulle jää vähän tai ei ollenkaan aikaa, jotta pakolliset asiat 

saadaan kahlatuksi läpi. Kykyri tulkitsee Willmanin (2001) tutkimuksessaan peräänkuuluttavan 

yhteisöllisiä rakenteita. Koska nämä nykyisellään puuttuvat, yhteistyötä rajoittavat käytänteet ovat 

tehokkaasti olemassa, yhteisölliset rakenteet olisivat juuri niitä puuttuvia kohtaamisen hetkiä, jotka 

puuttuvat. Toiminta näyttää yhteisölliseltä, mutta ei kuitenkaan ole sellaista yhteistyötä kaikilta 
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osin, jota moni varmasti kuitenkin kaipaa. Puhutaan opetuksen moniäänisyydestä. Lapsen kasvun ja 

kasvatuksen tukena on suuri joukko erityisasiantuntijoita opettajan lisäksi. Miten ja missä nämä 

äänet kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla lapsen tai nuoren eduksi? Missä tulevat vastaan 

yksittäisen opettajan voimavarat ja niiden riittäminen työn kaikkien osa-alueiden mielekkääseen 

hoitamiseen? 

 

 

Opettajuuden yhteiskunnallinen dimensio 

 

Yhteiskunnalliselta kannalta koulu on varsin epäitsenäinen instituutio, totea Ari  Antikainen 

kirjoittaessaan koulutuksen tulevaisuudesta ja koulutuspolitiikasta. Yhteiskunnallisessa 

keskustelussa ja päätöksenteossa esitetään toistuvasti tulevaisuuden haasteita, joihin koulutuksen 

edellytetään vastaavan. Vastauksen muotokin annetaan yleensä etukäteen: on muutettava 

sisäänottoja eri koulutusalojen kesken, on perustettava uusi oppiaine tai muutettava vanhan sisältöä 

ja oppiaineiden tuntimääriä. Silloin kun taloudellisen ja poliittisen vallan käyttäjät ovat keskenään 

jokseenkin yksimielisiä, uudistus myös toteutetaan heidän haluamallaan tavalla. Harvoin muutos 

lähtee koululaitoksen sisältä. Ehkä opiskelijaliikkeen vaatimukset 1960 ja –70-lukujen vaihteessa 

ovat tästä esimerkki. Opiskelijat vaativat korkeakoulujen hallinnon demokratisointia ja tutkintojen 

sisällön uudistamista. Mitä he saivat: byrokratian ja koulutusputket. (Antikainen 1986, 108) 

 

Koulutuksen yhteiskunnallista funktiota ja tehtäviä yhteiskunnassa on tutkittu kauan. 

Kasvatussosiologian klassikko Emile Durkheim näki koulutuksen eräänlaisena yhteiskunnan 

kuvana ja heijastumana. Myöhempi tutkimus yksinkertaisti hänen alkuperäistä ajatteluaan ja muulle 

yhteiskunnalle täysin alisteisena koulutus käsitettiin yhteiskunnan jatkuvuuden ja kiinteyden 

varmistajana. 

 

1950-luvulla koulutus liitettiin ”teknologisen yhteiskunnan” teorian hallitessa yleisemminkin 

yhteiskuntatieteellistä ajattelua koulutus liitettiin tähän teoriarakennelmaan. Koulutus nähtiin 

teknologian kehityksen funktiona. Tämän näkemyksen mukaan teollisen yhteiskunnan 

työtaitovaatimukset kasvavat jatkuvasti teknologian kehityksen myötä, ja nimenomaan laajeneva, 

formaali koulutus tuottaa tarvittavat tiedot ja taidot. Koululaitoksen kasvua legitimoimaan voitiin 

siten asettaa koulutuksen välitön yhteys teknologian ja ammattirakenteen ja –taidon kehitykseen. 
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Koulutuskustannusten julkista taloutta rasittava taakka johti 1960-luvulla pohtimaan koulutuksen 

taloudellista tuottavuutta. Amerikan taloustieteellisen seuran puheenjohtajan Theodore W. 

Schultzin vuonna 1960 esittämä oppi ”inhimillisistä resursseista” ja ”inhimilliseen pääomaan” 

investoimisesta sai nopeasti kannatusta. Sanoma oli yksinkertainen ja selkeä: tiedon ja taitojen 

karttumista oli tarkasteltava pikemmin tuottavana investointina kuin kulutuksena. Kun ajattelutavan 

markkinoijiksi lähtivät mm. Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto sekä OECD, se 

saavutti tehokkaasti poliittisten päätöksentekijäin ja myös suuren yleisön tietoisuuden. Koulutuksen 

tehtäväksi tuli todella taloudellisen kasvun edistäminen ja samalla koulutuksen kehittäminen 

lopullisesti kytkettiin kansainväliseen kilpailuun. Paljolti tämän, ilmeisesti aikamme 

populaareimman teorian katveessa on tapahtunut Suomenkin koulutusjärjestelmän kehitys 

nykyiseen muotoonsa (Antikainen 1986, 28-30). 

 

Muutosten taustalla olevia yhteiskunnallisia voimia luonnehtii Johnson (2007, 67). Muutoksille on 

tyypillistä, että niihin ovat vaikuttaneet väestökehityksen, ideologioiden ja talouden muutokset sekä 

opettajasukupolvien vaihtumiset. Globalisaatio on heijastunut kansallisvaltioiden talouksiin ja 

kulttuureihin, ja myös suomalaisen peruskoulun hallinnon ja opetussuunnitelmien kehityksessä on 

havaittavissa samanlaisia ajanjaksoja. Peruskoulu sai alkunsa 1970-luvulla, kun sodanjälkeiset 

suuret ikäluokat kouluttivat lapsiaan optimistisessa hengessä ja koulutustason nostamisen katsottiin 

lisäävän yhteiskunnallista tasa-arvoa. 1980-luvulla koulun kehittämisessä kiinnitettiin huomiota 

postmodernille ajalle tyypilliseen monimutkaisuuteen ja ristiriitaisuuteen. 1990-luvun taloudellinen 

lama antoi sysäyksen uusliberalismin nousulle ja markkinavoimien korostamiselle myös koulun 

kehittämisessä. 2000-luvun alkuvuosina globalisaation vaikutukset ovat alkaneet tuntua yhä 

enemmän koulun kehittämiskeskustelussa esimerkiksi PISA-arviointien takia. Suomi on pärjännyt 

mainiosti ja suomalaista koulutusjärjestelmää ylistetään. Järjestelmä ei kuitenkaan opeta ketään. 

Työn ovat tehneet suomalaiset opettajat. Ovatko suomalaiset opettajat poikkeuksellisen eteviä? 

  

 

Tulosvastuu ja suoritusvastuu 

 

Kansainvälisen kilpailun vaikutusta kuvaa Jyrki Hilpelä artikkelissaan Kasvatus-lehdessä (4/2004). 

Hän kysyy onko opettajan vastuu siirtymässä kasvatusvastuusta tulosvastuuseen. Uusliberalistiseksi 

kutsuttu nykyinen poliittinen kulttuuri syntyi Margaret Thatcherin valtaannousun myötä 1979. Se 

kyseenalaisti hyvinvointivaltion, jollaista läntisissä Euroopan maissa oli sodan jälkeiset vuodet 

rakennettu. Hyvinvointivaltion tunnukset, tasa-arvo, turvallisuus ja yhteiskunnallinen 
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oikeudenmukaisuus on uusliberalistisessa ajattelussa tulkittu valtion harjoittamaksi holhoukseksi, 

byrokraattiseksi vallankäytöksi, kansalaisten passivoinniksi ja julkisten varojen tuhlaukseksi. 

Julkisen sektorin toimintaa alettiin suunnata kustannussäästöihin vedoten markkinavoimien 

lakeihin. Panoksille on hankittava maksimaalinen tuotto. Samalle viivalle on ajettu koulutus, 

terveydenhoito, sosiaalityö ja liikenne. Tehokkuudesta on muodostunut arvo, joka on ajanut 

kaikkien muiden ohi. Kustannussäästöt ovat helposti mitattavissa ja vain taloudellisilla perusteilla 

on painoarvoa päätöksenteossa. Globalisoituneilla markkinoilla maan talouden suoritus- ja 

kilpailukyvystä tulee tärkein asia, jolle kaikki muu alistetaan. Arvot ovat koventuneet ja tulosvastuu 

pitää yllä suorittamisen oravanpyörää. Tavoitteiden saavuttamista mitataan tarkasti, jotta toimintaa 

pystytään entisestään tehostamaan. 

 

Miten käy, kun globalisoituneilla markkinoilla maan talouden suoritus- ja kilpailukyvystä tulee 

tärkein asia, jolle kaikki muu alistetaan? On luonnollista, että koulutus nivotaan osaksi taloutta. 

Oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten koulutus on keskeinen osa maan menestysstrategiaa. 

Mikäli valtio on koulutuksen pääasiallinen rahoittaja, se on erittäin kiinnostunut siitä, mitä se 

rahoillaan saa. Opettajien kasvatusvastuu uhkaa muuttua tulosvastuuksi. Oppilaitosten opettajat 

pannaan vastuuseen oppimistuloksista. Tulosten täytyy olla mitattavia, esimerkiksi kansallisia 

testejä, joiden avulla saadaan koulut keskenään vertailukelpoisiksi. Testitulokset ovat luonnollisesti 

tärkeä elementti koulun markkinoinnissa. Julkinen valta mittausten toimeenpanijana ei ole 

kiinnostunut vain testituloksista sinänsä, vaan pyrkii niiden perusteella jäljittämään erityisen 

onnistuneita opetuksen tapoja ja menetelmiä. Uskotaan, että opetus saavuttaa maksimaalisen 

tehokkuuden, jos löydetään metodi, joka toimii, joka sitten otetaan käyttöön kaikissa kouluissa. 

Opettajat ovat tämän jälkeen vastuussa siitä, että he käyttävät oikeaa menetelmää. Opettajasta tulee 

tällöin maksimaalisen tasaisen laadun nimissä toimeenpanija, suorittaja, jonka palkkauskin voidaan 

määritellä tässä yhteydessä tehokkuuden perusteella. 

 

Opettaja ei ole uusliberalismin oloissa vastuussa oppilaasta, hänen hyvinvoinnistaan ja 

kehityksestään, vaan koulun testituloksesta. Hänen työnsä siivittää kouluyrityksen menestystä tai 

edesauttaa koulun putoamista rankkauksessa. Viime kädessä opettaja on vastuussa maansa talouden 

suoritus- ja kilpailukyvylle. Hän on vastuussa siitä, että hänen oppilaansa oppivat työelämässä 

tarvittavia hyödyllisiä asioita ja että he osaamisellaan edistävät kansakunnan kilpailukykyä. Niin 

oppilaat kuin opettajatkin ovat talouden instrumentteja. 

 



 21   
 

Opettajan tulosvastuu talouselämälle poikkeaa olennaisesti siitä, mitä kasvatusvastuusta on yleisesti 

ajateltu. Lapsen ja nuoren kokonaisvaltainen ohjaus ihmisyyteen ei ole enää keskiössä. Johtaako 

nykyinen ”erinomaisuuden eetos” siihen, että ne kasvatustavoitteet, jotka eivät palvele talouselämän 

tarpeita, kuihtuvat merkityksettöminä pois? 

 

Hilpelän artikkeli sisältää huolen siitä, että koulun ulkopuolinen taho uhkaa muodostua 

pakkopaidaksi, joka vie opetustyöstä kaiken ilon ja vapauden. Todellinen kasvatusvastuu poistuu 

tilanteista, joissa ulkopuolinen taho määrää tarkasti kasvattajan toiminnan rajat. Kasvatusvastuun 

käsitettä käytetään paljon, mutta jääkö se vain fraasiksi ja sanahelinäksi ellei se sisällä tietynasteista 

toiminnan vapautta. Kasvattajan on tiedettävä mitä tekee ja mitä vaihtoehtoja on olemassa. Tähän 

sisältyy väistämättä kasvatustyön eettinen ulottuvuus. Puhtaimmillaan opettajan etiikka on 

itsesäätelyä, joka on vapaaehtoista arvojen sisäistämistä. Yhteiskunnan asettamat normit eivät 

korvaa sitä eettisten arvojen sisäistämistä ja puolustamista, jota opettajien ja muiden kasvattajien 

tulisi harjoittaa. Tällöin koko kouluyhteisön eettinen itsesäätely saa merkittävän roolin. Opettajalla 

pitää olla kelpoisuus ja moraalinen rohkeus muodostaa perusteltu kanta, jonka takana hän voi seistä. 

Ilman kannanottoa tietyissä perusasioissa ihmisen henkinen kasvu ja tietoisuuden kehittyminen 

tuskin on mahdollista. 

 

 

Järjestelmä kasvattajana 

 

Juha Suoranta kritisoi ankarasti pinnallista koulutuskeskustelua, joka aaltoilee koulutuksen 

arvioinnista ja tietoyhteiskunnasta koulujen yksityistämiseen. Hänen mielestään on unohdettu kysyä 

mikä kasvatuksessa on olennaista. Sekä Suoranta että  Juha Varto kuvailevat drastisesti ja synkin 

sävyin vallitsevaa postmodernia kasvatuskontekstia.  

 

Jälkimodernissa kasvatuksen maailmassa ihmiset eivät opi vain koulussa, vaan ennen kaikkea 

toimimalla arkipäivän tilanteissa. Yleistä yhteiskunnallista ja kulttuurista elämää ei tästä 

näkökulmasta voi eristää kasvatuksen maailmasta kuin keinotekoisesti. Siksi kasvatuksen maailman 

kritiikki on myös yleistä kulttuurikritiikkiä.  (Suoranta 2002, 14) Suorannan mukaan länsimaisten 

yhteiskuntien yleinen ilmapiiri suosii tänään yhtenäistävää ajatustapaa. Esimerkkejä on runsaasti 

kaikilta sosiaalisen elämän alueilta. Valtiot pyrkivät yhtenäisiin hallintoratkaisuihin, 

talousjärjestelmät vaativat poliittiselta päätöksentekojärjestelmältä kuuliaisuutta, kulttuurissa ja 

tieteessä ulosvastuun retoriikka panee matkimaan inhimillisen elämän mekanisoivia 
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mittaamismenettelyjä, jotka on suunniteltu tyystin toisiin tarkoituksiin. Suorannan mielestä 

monikaan ei näytä huomaavan kasvatuksen keskeistä merkitystä yhteiskuntien rakentamisessa ja 

ihmisen kasvussa. Hän painottaa, että olemme kyllä kouluttautuneet ja hankkineet mainetta 

teknisellä tietotaidollamme, mutta koulutus ei ole antanut tajua muista kuin elämän teknisistä 

yksityiskohdista. Kasvatuksessa olemme luovuttaneet kokemuksemme kasvamisesta pois 

itseltämme modernille kasvatusjärjestelmälle. Tämä kuitenkaan ei kykene näkemään niitä 

kohtauksia yksittäisistä elämäntapahtumista ja -prosesseista, joihin kasvatus jälkmodernissa ajassa 

ytimeltään perustuu. Kun kasvatusajattelua johdetaan virastoista, komiteoista ja muilta virallisilta 

tahoilta, ollaan vaarassa hukata kokonaan kasvatuksen tärkein kohde: sinän ja minän kohtaaminen 

aina tämänhetkisessä ja palautumattomassa kasvatusyhteydessä. 

 

Suoranta jakaa kasvattajat ja kasvatukselliset teot karkeasti ottaen kahdenlaisiin. On osoitettavissa 

teknologinen, omistava, välineellinen ja sisällöllisesti tyhjä kasvatusajattelu, jossa ihmisestä tulee 

epävarsinaisesti oleva yksikkö, jota voi hallita miten tahansa ja kouluttaa tekemään mitä tahansa. 

Sen lisäksi on kasvatus, joka ottaa vakavasti sen aikakauden ja toimintayhteyden, jossa kasvatus 

tapahtuu. Tässä lähtökohdassa kasvatuskäytäntö on monelta kohdin filosofisena, epävalmiina 

tapahtumana. Tätä kasvatusajattelua Suoranta nimittää sivistykselliseksi kasvatusajatteluksi. Siinä 

ihminen on ainutkertaisuudessaan ja toiseudessaan arvokas sinänsä. Hänelle oletetaan mahdollisuus 

varsinaiseen olemiseen. Sivistys ei ole kulutustarvike, jota voi myydä, sillä se ei kulu siitä, että sitä 

kulutetaan, vaan lisääntyy. (2002, 15-16) 

 

Suoranta on tarkoittanut kirjansa Kasvatuksellisesti näkeväksi puheenvuoroksi, jonka tarkoitus on 

herättää kasvattajia ja muita kulttuurityön tekijöitä pohtimaan toimintansa perusluonnetta ja 

tekojensa mittaa jälkimodernin aikakauden ennustamattomuudessa: kysymys on sivistyksellisen 

kasvatusajattelun mahdollisuudesta tässä ajassa. 

 

Myös Varto kysyy mihin lasta kasvatetaan. Hän sanoo, että yksilöllisyyden vaatimukset ovat 

korostuneet. Kasvattaja ja kasvatettava ovat tilanteessa, jossa on vähän ulkoista tukea, yleistä 

periaatetta tai ideologiaa kasvattamisen ja kasvamisen avuksi. Yksilöllisyyttä korostetaan 

sentimentaalisuuteen asti ja näin luotu yksilöllisyys törmää muihin ihmisiin. Varto sanoo tämän 

näkyvän nykyisessä keskustelussa, jossa yksilöiden päämääränasettelut ovat osoittautuneet yhä 

ohenevammiksi: porvarillinen stabiliteetti, aineellinen hyvinvointi, rikastuminen ja urakehitys 

asetetaan yhä useammin päämääriksi. Nämä hyvinvointivaltion päämäärät olisivat hänen mukaansa 

ongelmattomat, mikäli niiden taustalla olisi jokin yleisemmin pohdittu käsitys ihmisestä. 
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Taustalla ei kuitenkaan ole mitään pohdittua käsitystä vaan julkisesti annettuun aineelliseen 

tavoitteeseen asettuva yhteiskuntarauhaa edistävä status quo. Tämäkään ei olisi ongelma, jollei 

meillä olisi jo kotimaassa ja lähialueilla selvä näyttöä siitä, kuinka näin etabloitu yksilöiden 

tavoitteen asettelu sisältää arvaamattoman puolustuskannalle asettumisen heti, kun mikään 

toisenlainen näyttää uhkaavan pysyvyyttä. Muukalaisviha, suvaitsemattomuus, yleinen altruismin 

puute, kyvyttömyys ajatella elämää toisin ovat näin saavutetun pysyvyyden kolikon toinen puoli. 

Ymmärrämmekö me, mihin olojen pysyvyys, aineelliset tavoitteet ja yksilön turvallisuus on 

perustettava ettemme lietsoisi esille ihmisessä ilmeisesi aina mahdollista pidäkkeetöntä itsekkyyttä 

(Varto 2002, 60-61). 

 

 

Kadonnut päätäntävalta 

  

Voimakkaan puheenvuoron opettajuuden nykytilanteeseen tuo myös Kari Pekka Lapinoja 

väitöskirjassaan ”Opettajan kadonnutta autonomiaa etsimässä”. Hän on tutkinut opettajien roolia 

kasvattajina. Kansankynttilä oli käypä termi kuvaamaan opettajaa vielä 1950-luvulla. Varsinkin 

pienissä maalaiskylissä opettajat olivat niitä, jotka toivat kylään sivistyksen valoa. Lapinojan 

mukaan he saivat määritellä kasvatustavoitteensa pääasiassa itse. Nyt kansankynttilöiden aika on 

ohi. Lapinoja sanoo, että opettajat ovat vain robotteja, jotka pyrkivät muiden sanelemiin päämääriin 

muiden antamilla menetelmillä. Lapinoja on itse toiminut opettajana yli kaksikymmentä vuotta ja 

on siten ollut osallisena muutoksessa. 

 

Hän katsoo, että opettajien päätäntävalta on liukunut talouselämälle, teollisuudelle ja jopa ay-

liikkeelle. Kouluun tunkeutuu paljon erilaisia vaateita ja näiden vaatimusten perusteella 

opetusviranomaiset ovat heti järjestämässä erilaisia hankkeita. Kun Suomen talouselämässä 

noteerattiin pienen ja keskisuuren yrittäjyyden tärkeys, kouluun ilmestyvät yrittäjyyskurssit. 

Katsotaan, että on koulun tehtävä paikata yrittäjäpulaa. Lapinojan mukaan koulusta on tullut 

kaatopaikka, johon yhteiskunnan ongelmat kaadetaan ja ratkaisut jätetään opettajien tehtäväksi. 

 

Syy opettajien kasvatusvastuun poistumiseen on Lapinojan mielestä postmoderni aika. Sen myötä 

selkeät kasvatustavoitteet ovat hävinneet. Enää ei mietitä arvoja eikä sitä, minkälainen on hyvä 

ihminen. Keinoksi kasvatuksen suunnanmuutokseen Lapinoja tarjoaisi koulun etäännyttämistä 

valtiosta. Näin opettajille, kasvatuksen asiantuntijoille jäisi enemmän valtaa päättää kasvatuksesta. 
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Hän painottaa, että opettajien pitäisi alkaa vaatia yhteiskunnalta eikä yhteiskunnan opettajilta. 

Koulun tehtävä ei ole kartuttaa bruttokansantuotetta, sen tarkoitus on sivistää. 

 

 

Ongelmallinen nykyhetki 

 

Tuukka Tomperi kommentoi artikkelissaan Suorannan kasvatuksellista näkevyyttä ja esittää myös 

omasta puolestaan ajan vaatimuksia kysymyksinä opettajille. Hän haastaa opettajaa ottamaan 

vastuunsa ja sijoittamaan itsensä kasvatuskeinojen ja –suuntien viidakossa. Hän sanoo, että kun 

kognitiivisen psykologian puoltajat tarjoavat behaviorististen mallien tilalle omiaan, käy vetoomus 

usein tehokkaamman oppimisen suuntaan. Miksi tulisi oppia ja opettaa tehokkaammin? Onko se 

jotenkin parempaa oppimista ja opettamista? Hän peräänkuuluttaa opettajan itsenäistä harkintaa ja 

sivistyksellistä täysi-ikäisyyttä seuraavalla esimerkillä: 

 

”Otetaan esimerkki: kuvittelette itsenne tilanteeseen, jossa olette opettajana parhaillaan 

keskellä filosofian johdantokurssia – tai biologian, tai englannin, tai matematiikan, tai 

minkä tahansa. Aamuisin menette töihin ja etenette opetuksessa kuten suunniteltu on, ja 

kuten monissa paikoin yleisesti sitova opetussuunnitelma tai sellaisen puite velvoittaa. 

Ja syttyy kolmas maailmansota. Ei niin väliksi missä ja keiden välille, mutta kuvitelkaa 

kuitenkin tilanne, jossa kaikki tuttu vaarantuu ja rutiinit muuttuvat irvokkaiksi. Jatkuuko 

teidän opetuksenne? Palaatteko seuraavana aamuna opetussuunnitelmaan ja annatte 

maailman olla, vai käykö niin, että se mikä teitä oppilaidenne kanssa nyt yhdistää, lataa 

vihdoin yhdessäolonne sellaisella merkityksellisyydellä, josta opettajat tänään vain 

haaveilevat? Ja alatte vihdoinkin tehdä ja ajatella yhdessä jotain, minkä osapuolet 

kollektiivisesti kokevat merkitykselliseksi.” 

 

Tätä kirjoitettaessa on Jokelan tapahtumista kulunut joitakin viikkoja. Opetussuunnitelman ja 

lukujärjestyksen sanelema opetus keskeytyi Suomen kouluissa Tomperin kuvaamalla tavalla. 

Tapahtuneesta keskusteltiin kouluissa. Muuten julkinen keskustelu on tarjonnut mediakeskustelussa 

tilanteen korjaamiseksi mm. aselain muutosta, mahdollisia valvontakameroita ja metallinpaljastimia 

kouluihin. On keskusteltu oppilashuollon resurssien riittämättömyydestä sekä Platonin että 

Nietzschen filosofian sopivaisuudesta lukio-opetukseen (www.HS.fi). Mihin unohtuu ihminen? 

Voiko yhteiskunta huonosti? Ovatko opettajat todella jonkin käsityksen mukaan ohjeistettavissa 

olevia robotteja? Muuan kollegani kertoi pienen oppilaan kysyneen Jokelan maininkien 
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jälkiselvittelyissä hätääntyneenä opettajaltaan: ”Onko mahdollista, että jos hänelle itselleen kävisi 

isompana niin, että hän alkaisi Jokelan tapahtumien mukaisesti suunnitella itsekseen ja aikoisi 

toteuttaa jotain niin hirveää… että, onko mahdollista, että kukaan ei huomaa eikä auta?” 

 

Tomperi tuo otsikonomaisesti esiin seuraavanlaisia teemoja: luonnon saastuminen, tuhoutuminen ja 

luonnonvarojen riisto; kaiken planeettaamme elämän laajamittaisempi hyväksikäyttö, alistaminen ja 

tuhoaminen; elämänlajien, -muotojen, -tapojen, -arvojen vaivihkainen katoaminen, kaventuminen ja 

yhdenmukaistuminen; liikeyritysten, tehtaiden ja tuotantolaitosten näkyvä ja objektiivinen väkivalta 

luontoa, eläimiä, ihmisiä ja kansoja kohtaan; sosiaalisen ja globaalin eriarvoisuuden kasvu; 

byrokraattisten, taloudellisten ja tieteellisten järjestelmien elämismaailmaamme tuhoava 

kolonisaatio; välinpitämättömyyden, itsekkyyden ja vahvemman oikeuksia oikeuttavan 

eloonjäämiskamppailun ja kilpailun ideologian leviäminen autonomisen/vapaan valinnan 

mytologiaan piilotettuna. Mitkä kysymykset ovat siis todella oikeasti tärkeitä, kun kasvatuksen ja 

opetuksen instituutiot asetetaan siihen kehykseen, jossa me todellisesti käymme yhdessä tänään? 

 

Tomperi pitää tärkeänä, että kasvatuksessa on muistettava miettiä tietoa koskevan määrittelyvallan 

rakentumista. Miten jokin määräytyy tiedoksi, ymmärrykseksi, arvoiksi ja taidoiksi? Miten nämä 

jakaantuvat enemmän ja vähemmän tärkeinä pidettyihin? Kenellä on milloinkin oikeus ja kenellä 

saada mitäkin tietoa/taitoa? Miten identifioidaan ryhmiä, joiden määritelmillä on valtaa näissä 

kysymyksissä, ja miten näiden ryhmien asema ja toiminta legitimoidaan? Nykyään tätä 

tiedon/vallan ensisijaista tematiikkaa usein sinänsä hyväntahtoinen ja varmasti tarpeellinenkin puhe 

oppimaan oppimisen tärkeydestä, oppimisvalmiuksien ja -prosessien rakentamisesta ja elinikäisestä 

oppimisesta – jostakin, mikä on kaikille tarjolla demokraattisesti, jota riittää jaettavaksi 

rajattomasti, ja joka ei edellytä minkäänlaisia ulossulkemisia. Tähän Tomperi vastaa itse, että 

tällaista oppia jaetaan vain tieteisfiktioissa tai hattaraisimmissa utopistisosiaalidemokraattisissa 

unissa. Todellisuus on toisenlainen. 

 

Tomperi suorastaan huutaa kysyessään, mitä pitäisi tehdä, teoreetikot ja toimijat? Mihin pitäisi 

kasvattaa? Kenen opetussuunnitelmaa opettaa? Juuri siksi, että elämme aikaa, jonka vaarojen 

rinnalla voi vielä nähdä pelastuksen mahdollisuuksia, on tartuttava toimeen. Hänestä äärimmäisten 

riskien ja äärimmäisten mahdollisuuksien aikana tulee opettamisesta ja kasvatuksesta kirkkaan 

näkyvästi paitsi poliittinen kysymys myös poliittinen velvollisuus. 
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Kulttuurin vaikutus 

 

Juhani Sarsila ruotii retorisissa esseissään länsimaisen ihmisen kaikkivaltiusharhaa ja sen erilaisia 

vaikutuksia nykyelämään. Hän väittää, että kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena kimaltelee 

(edelleen behaviorismin mukaan) ihminen häiriöttä toimivana koneena. Kone palvelee itsensä 

ulkopuolella olevia tarkoituksia. Parasta, minkä ihminen voi oppia ja kasvattaja antaa, on sisäistetty 

tieto siitä, että ihminen on kone, joka toimii ennustettavalla tavalla. Oikea, aluksi imitoitu ja sitten 

palkittu käyttäytyminen muuttuu vaistomaiseksi. Lopulta ei tarvitse tietoisesti tietää, miten 

kulloinkin sopii menetellä. Ollaan automaattisesti ja ajatuksettomasti kunnon ihmisiä kuten 

Heideggerin konformistinen Das Man, joka kyseenalaistamatta tekee niin kuin toisetkin tekevät. 

 

Sarsila väittää, että kasvatuksessa viitataan kintaalla ihmisen sisäiselle todellisuudelle. Hänen 

mielestään behaviorismi ja ns. vapaa kasvatus ovat sukulaisia siinä, että kumpikin vieroksuu 

tietoteoreettisesti idealismia. Idealistinen kasvatus piti esikuvia korkeassa kurssissa; esikuvat olivat 

”ikoneja”, joista saattoi katsoa varsinaiseen todellisuuteen – ja oppia katsomalla. Ei-idealistinen 

kasvatus inhoaa malleja, esikuvia. Mutta nuoriso hankkii ne omakseen piittaamatta kasvatusgurujen 

teorioista ja vapaan kasvatuksen käytännöistä. Vapaan kasvatuksen kohteet eivät jaksa olla kovin 

vapaita. He alkavat paeta vapaudestaan.  

 

Sarsilan mukaan aikomus parantaa kasvatusta ja opetusta tarkoittaa sitä, että behaviorismille on 

sanottava jäähyväiset. Hän haluaa viskata uusbehavioristit pois yhdessä klassisten behavioristien 

kanssa. Hän ehdottaa, että on paras tunnustaa elostelu kaikkivaltiusharhan huumassa. Resursseja 

tulee siirtää subjektiiviselle, tunteenomaiselle ja intuitiiviselle tiedon ja kokemuksen alueelle. 

Opetus ei saa jatkua loputtomien detaljien ja muka puolueettoman (asiallisen) informaation 

kaatamisena oppilaiden niskaan. Tai, hän sanoo, jatkukoon meno ennallaan, jos tarvitaan ihmisiä, 

jotka ovat kyvyttömiä omaksumaan kokonaisuuksia (maailmankatsomusta). 

 

Behaviorismin tilalle kaivataan humanistista psykologiaa ja maailmankatsomusta. Vain 

humanistinen psykologia ottaa vakavasti kysymyksen elämän tarkoituksesta. Muut suunnat eivät 

ota, koska ne tahtovat tehdä kovaa tiedettä. Brutaalin kilpailun lopettamiseksi ja vauhdin 

hiljentämiseksi tarvitaan selkeitä, siveellisiä hyveitä – kosmosta arvokaaokseen. Muiden 

(länsimaiden) tapaan suomalaiset ovat liukuneet normittomaan yhteiskuntaan. Hallitsevat arvot ovat 

vitalistisia: terveys, nuoruus, voima, body-building, uutuudenhimoisia, ”up to date”-hakuisia, 

seksuaalis-aistillisia ja tietenkin materialistisia. Faustinen liikkeessä olo ja kiire ovat tehneet ihmiset 



 27   
 

uupuneiksi ja neuvottomiksi etujen ja tulospisteiden iänikuisessa keruussa. Toimitaan liikkeen 

itsensä vuoksi, voiton ja tappion takaa väikkyy uusi voitto ja elämä on tuloksen tekoa (Sarsila 2001, 

91-93). 

 

 

Yhteenveto 

 

Teollisten maiden nykyistä kehitysvaihetta kuvataan usein käsitteillä murros, hajaantuminen, 

yksityistyminen ja yksilöllistyminen. Kokonaiskuvaa on vaikeaa hahmottaa. Ajatellaan yleisesti, 

että yhteiskunta on nykyisin jatkuvassa vaikeasti ennakoitavassa muutostilassa ja sen 

muutoshaasteisiin on kuitenkin vastattava parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä muutosten virrassa 

tulee tärkeäksi kyky kohdata muutoksia ja niihin liittyvää epävarmuutta. Uusien muutostilanteiden 

jatkuva esiinmarssi jatkuu ja muutosten pyörre saattaa näyttää hallitsemattomalta. Seuraako tästä se, 

kouluissa muutokset koetaan pikemmin uhkaksi kuin mahdollisuudeksi?  

 

Edellisissä puheenvuoroissa kysytään sivistyksen, kasvatuksen, arvojen ja elämäntarkoituksen 

perään. Ihmisen henkinen kasvu ja tietoisuuden kehittyminen ovat avainkysymyksiä. Opettajan 

ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys vaikuttavat siinä kaikessa, mitä hän koulussa tekee. 

Huoli ja hätä opettajan tietoisuudesta ja mahdollisuuksista toimia kokonaisvaltaisesti ovat selvästi 

aistittavissa. Miten opettajat itse kokevat tämän arkipäiväisessä työssään? 

 

Kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen liittyvä toiminta esitetään usein niin, että kasvattajalla, 

opettajalla tai kouluttajalla on ikään kuin vastassaan toinen ihminen, joka suorittaa oppimista. 

Toisella osapuolella on niin ikään valtuutus tai lupa opettaa. Tällöin asetelma on ulkokohtainen, 

lähtökohta on toimijoiden ulkopuolella, heistä itsestään riippumattomana. Tämä ulkopuolinen 

instanssi tai järjestelmä, olkoon se sitten virallinen, valtakunnallinen opetussuunnitelma tai 

vaihtoehtopedagoginen systeemi, määrittelee tavoitteet ja luo perusteet sille, mitkä asiat ovat 

tärkeitä ja mitä oppilaan pitää oppia. Opettajan tehtäväksi jää miettiä, miten tästä kaikesta selviää. 

 

Kasvatus suuntautuu vääjäämättä tulevaisuuteen. Sen keskipisteenä on aina ihminen, lapsi tai nuori, 

kyse on ihmisen kasvutapahtumasta, joka on hidas, aikaa ja kypsymistä vaativa, pitkäkestoinen 

tapahtumasarja. Kukaan ei saa aikaan kasvatusta ja opetusta yksinään. Siihen tarvitaan vähintään 

kaksi ihmistä. Kyse on kohtaamisesta, inhimillisestä vuorovaikutuksesta. Mikä on ihminen ja 

millainen on inhimillisen kasvutapahtuman luonne? Eikö jokaisella ole oikeus tulla kohdatuksi? 
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Ihmisestä lähtevä näkökulma ei liene ristiriidassa yhteiskunnallisten tai yhteisöllisten tarpeiden 

kanssa. Voisi sanoa, että kasvatustehtävä sisältää elementit, joissa kasvattajan tulee yhtäältä 

sosiaalistaa kasvatettava olemassa olevaan yhteiskuntaan ja toisaalta hänen tulee herättää ideaaleja, 

jotka ylittävät tässä ja nyt olevan ja näyttävät olemassa olevan kriittisessä perspektiivissä. Voiko 

opettaja onnistua tällaisessa tehtävässä? Hän tarvitsee sekä realiteettitajua että aitoa idealismia. 

Hänen on puolustettava täyttä ihmisyyttä kunkin päivän realistisessa arkitodellisuudessa. Millaisia 

keinoja hänellä on käytettävänään rakentaessaan kokonaiskuvaa? Kasvatusvastuun ottaminen ei 

rakennu pelkälle tiedonjakamiselle ihmissuhdetyössä. Opettajan on kasvatusajattelussaan otettava  

huomioon koko ihminen. 
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5  DIALOGI 

 

Dialogi on kommunikatiivinen suhde, jonka tarkoituksena on uuden luominen ja mahdollisesti 

yhteisen ymmärryksen löytäminen. Se on prosessi, jonka lopputulos ei ole ennalta määritelty, vaan 

jää usein avoimeksi. Yksittäiselle opettajalle, joka kamppailee kaikkien mahdollisten vaatimusten 

kanssa arkisessa työssään oppilaittensa parissa, se tarjoaa oivan lähestymistavan kasvatuksen kentän 

monimutkaisten tapahtumien hahmottamiseksi. 

 

Kasvatuksen etiikassa Veli-Matti Värri katsoo, että vanhemmuutta tulisi pitää aina eettisenä vastuu- 

ja auttamissuhteena. Kasvatuksen eettinen velvoittavuus on vahvaa, koska ihmisyys on perustavasti 

sosiaalista. Uuden ihmiselämän maailmaan saattava vanhempi tiedostaa myös kokemuksellisesti ja 

oman kehityshistoriansa kautta, että vastasyntynyt on täysin riippuvainen toisista ihmisistä ja voi 

vain heidän avullaan kasvaa aikuiseksi. Värri tiivistää vanhemmuuden eettiset tavoitteet kolmeen 

vastuualueeseen: 

 

1) elämän ehtojen turvaamiseen (välitön auttamisvastuu) 

2) maailmaan orientoimiseen (yhteisöllinen ulottuvuus) 

3) olemisen mysteeriin vastaamiseen (filosofis-maailmankatsomuksellinen ulottuvuus). 

 

Värri kutsuu näkemystä dialogiseksi kasvatusetiikaksi, jonka perustana on ajatus lapsen 

kohtaamisesta ainutkertaisena persoonana. Vastuunottaminen ja auktoriteetti sekä toisaalta lapsen 

kuunteleminen ja hänen persoonansa sekä näkökulmansa kunnioittaminen eivät sulje toisiaan pois. 

Dialoginen kohtaaminen edellyttää tiettyjen lähtökohtien hyväksymistä: 

 

1) Todellisuus on perimmiltään mysteeri, ratkaisematon kysymys myös kasvattajalle 

2) Kasvatettava on ainutlaatuinen toinen persoona 

3) Kasvatettavalla on edessään tulevaisuus, joka on hänen kasvattajilleen tietymätön, 

transsendentti. 

 

Näitä vastaan voi rikkoa monin tavoin, sekä täydellisellä välinpitämättömyydellä että liiallisella 

suunnitelmallisuudella, jossa vanhemmat yrittävät toteuttaa omia ihanteitaan lapsen kautta. Yhtä 

lailla tämä koskee myös opettajaa, joka yrittää kasvattaa oppilaitaan oman maailmansa 

kansalaisiksi. Tämä muistuttaa monologista suhdetta eli kohtaamattomuutta, jossa vanhempien ja 

opettajan auktoriteetti tukahduttaa lapsen oman näkökulman ja persoonan. Luottamus (lapsesta 
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vanhempiin), toivo (suhteessa tulevaisuuteen) ja rakkaus (vanhempien huoli lapsesta) ovat kaikki 

hyvän kasvatuksen edellytyksiä. 

 

Eetikko Martin Buber (1878-1965) kuvasi kahdenlaisia perussuhteita ihmisten välillä: minä – se-

suhteita ja minä – sinä-suhteita. Ensin mainituissa monologisissa suhteissa toinen esineellistetään 

eli objektivoidaan toiminnan kohteeksi. Jälkimmäisiä Buber kutsuu dialogisiksi suhteiksi, joissa 

toista ajatellaan itsenäisenä ja kokonaisena subjektina. Sinä ymmärretään toiseksi Minäksi ja syntyy 

symmetrinen, vastavuoroinen suhde. Ajatus on filosofisesti lähellä Kantin näkemystä ihmisarvon 

universaalisuudesta sekä eri uskontojen kultaista sääntöä, joka perustuu minän ja toisten 

samankaltaisuuteen. 

 

Ajatusta on radikalisoinut filosofi Emmanuel Levinas (1906-1995), jonka etiikka ei perustu 

symmetriseen suhteeseen ja samankaltaisuuteen. Levinasin mukaan ”toisen ihmisen kasvot” avaavat 

silmämme mysteerille. Toinen ihminen on enemmän kuin kykenen käsittämään ja jää itselleni aina 

osittain vieraaksi, toiseudeksi. Toiseutta ei voi pitää vain ”alter egona” eli toisena minänä.  

 

Eettinen suhde onkin epäsymmetrinen. Levinasin mukaan suhdetta voi kutsua eettiseksi vasta, kun 

asetumme toisen palvelukseen jo ennen kuin tiedämme välittäisikö ja huolehtisiko tämä meistä. 

Epäsymmetrinen eettinen vastuu ilmenee kokemuksellisesti huolena, joka koskee pohjimmiltaan 

toisen koko elämää: ”Huoli toisen kuolemasta on hänestä otetun vastuun perusta.” 

 

Levinas pitää yleispäteviä moraalisia normeja tai arvoja mahdottomina, koska jokainen ihmissuhde 

ja kohtaaminen on ainutlaatuinen. Eettinen ajattelu alkaa aina alusta, omakohtaisesti. Levinas 

kutsuu etiikkaa ensimmäiseksi filosofiaksi. Jo ennen kuin pohdimme metafyysisiä kysymyksiä 

olemassaolon laadusta tai tietoteoreettisia kysymyksiä tiedon mahdollisuudesta, meidän on 

valittava, millainen on eettinen suhtautumisemme toisiin (Wallenius, 2004). 

 

Buberiin ja Värriin nojautuen voisi opettajan ja oppilaan välistä ihanteellista pedagogista suhdetta 

dialogiseksi kasvatussuhteeksi, jossa on keskeistä toisen persoonan kunnioittaminen tasavertaisena 

keskustelukumppanina (Värri, 2000). Dialogisuus ilmenee vuorovaikutuksessa avoimuutena ja 

erilaisten persoonien hyväksymistä omana itsenään (Buber, 1993). Sellainen pedagoginen rakkaus, 

joka ei aseta ehtoja lapsesta välittämiselle, luo kestävän perustan lapsen kokonaisvaltaiselle 

kehittymiselle. Vaikka kasvattajalla on aina ikänsä ja kokemuksensa vuoksi aikuisen vastuu, joka 
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on suurempi kuin kasvatettavalla, dialogiseen keskusteluun kuuluu oppilaan ehdotusten kuuntelua 

ja neuvottelua, silloinkin kun opettajan ja oppilaan käsitykset eroavat. 

 

Tapio Puolimatkan (2002) mukaan dialogiopetuksen mallista on olemassa monia erilaisia 

muunnelmia. Hän esittelee Mihail Bahtinin (1895-1975) dialogiopetuksen realistisen muunnelman. 

Aito dialogi on keskustelua, jossa on mahdollista mielipiteiden vaihto, kyseenalaistaminen, uusien 

ajatusten kehittely ja moniäänisyys. Moniäänisyyden on tarkoitus tuottaa jotain uutta erilaisten 

persoonallisten kantojen jännitteessä. 

 

Dialogin moniäänisyys edellyttää, että kukin keskusteluun osallistuvista persoonista säilyttää 

ainutlaatuisuutensa ja ilmaisee selvästi oman äänensä, oman totuutensa. Jännite erilaisten käsitysten 

ja ilmaisujen välillä synnyttää uusia tulkinnan ja pohdinnan mahdollisuuksia. Kun näkemykset 

viedään loogisiin johtopäätöksiinsä, niiden totuutta on helpompi koetella. Erilaisten näkökulmien 

vuorovaikutus ja ristiriita tuottaa uusia merkityksiä ja laajemman näkemyksen. Ilman 

moniäänisyyttä keskustelu jää vaille näkökulmaa laajentavia jännitteitä (Puolimatka 2002, 328-

333). Opetus on opettajan ja oppilaiden välinen keskustelusuhde.  

 

 

Pedagoginen rakkaus 

 

Hyvän opettajuuden luonnehdinnassa on ydinpainotuksena on vuosikymmenet pidetty pedagogista 

rakkautta, toteaa Kaarina Määttä (2005) artikkelissaan ’Pedagoginen rakkaus ja hyvä opettajuus’. 

Tästä ovat Suomessa kirjoittaneet Uno Cygnaeus jo 1860-luvulla ja sittemmin sata vuotta 

myöhemmin Martti Haavio (1948), J.E. Salomaa (1947) sekä Urpo Harva (1955). 

 

Saksalainen fenomenologi Max Scheler (1874-1928) pitää niin ikään arvoja ja rakkautta 

kasvatuksen ytimenä. Hänen kasvatusfilosofiaansa on käsitellyt teoksissaan mm. Tapio Puolimatka 

(2002). Myös Ulla Solasaari (2003) on väitöskirjassaan pohtinut rakkauden merkitystä persoonan 

kasvattajana Schelerin filosofian pohjalta. Max Scheler katsoo, että ihminen on perimmältään 

emotionaalinen olento. Se mielenkiinto, jolla oppilas suuntautuu ympäristöönsä, sen ilmiöihin ja 

esinemaailmaan sekä itseensä, on luonteeltaan ensisijaisesti emotionaalista ja vasta toissijaisesti 

älyllistä tai tahtovaa. Ihminen keskittyy siihen, mistä pitää ja minkä kokee arvokkaaksi. Scheler 

nimittää tätä ihmisen itsestä ulospäin suuntautuvaa intentionaalista mielenkiintoa käsitteellä 

rakkaus. Rakkaus herättää älyllisen ja loogisen ajattelun sekä pyrkimyksen, jossa oppija asettaa 



 32   
 

tavoitteensa ja arvonsa järjestykseen. Scheler puhuu käsitteestä ordo amoris, joka kehittyy 

kasvatuksessa arvokokemuksen myötä ja joka määrää ihmisen toiminnan, valinnat, tavoitteet sekä 

mahdollisuudet ja jopa kohtalon. Ihminen kuljettaa tätä rakkauden luomaa arvojärjestystä kaikkialle 

mukanaan, mutta hän myös rakentaa sitä elämänsä eri vaiheissa (Solasaari 2003). 

 

Rakkaus on mielenkiinnon, tiedon ja tahtomisen herättäjä sekä suuntaaja. Ihminen ei siis 

perimmältään ole vain ajatteleva tai tahtova, vaan myös rakastava olento. Rakkaus määrää ihmisen 

toiminnan suunnan ja intensiteetin. Positiiviset tunteet, kuten ilo, voima ja kyvykkyyden tunne, 

johtavat psyykkisen energian kohti haluttua päämäärää. Negatiiviset tunteet, esimerkiksi suru, pelko 

ja viha, synnyttävät entropiaa, sisäistä epäharmoniaa, joka kuluttaa energiaa, antaa kohteelle 

kielteisen arvovarauksen ja pyrkii mitätöintiin sekä vähättelyyn. Rakkaus tunteina ja tekoina luo 

toivoa ja uskallusta ihmisen elämään. 

 

 

Yleissivistys 

 

Eurooppalaisessa kasvatusajattelussa on yleissivistyksen käsitteellä pitkä historia. Yleissivistyksen 

tarkoitus on persoonan monipuolinen ja kokonaisvaltainen kehittyminen. Tämän luontoisena se on 

kirjattu useimpiin opetussuunnitelmien perusteisiin aikojen saatossa. Opetuksen on oltava niin 

laaja-alaisesti aktivoivaa, että oppilas kehittää persoonansa eri ulottuvuuksia monipuolisesti. Ei ole 

tarkoitus opettaa irrallista informaatiota, vaan osoittaa tiedon perimmäinen yhteys, jonka sisällä 

yksityiskohdat saavat merkityksen. Yleissivistävän opetusmallin pyrkimyksenä on luoda 

edellytykset monipuoliselle ja syvälliselle ihmiselämälle. Tarkoituksena on kehittää oppilaista 

sellaisia, jotka voivat osallistua kulttuurin luomiseen ja kehittämiseen. 

 

Puolimatka (2002) tuo esiin, että Max Scheler on yksi niistä ajattelijoista, joiden kasvatusajattelun 

keskuksessa on yleisivistyksen (Allgemeinbildung) idea. Kasvatuksen tarkoituksena on kehittää 

ihmisestä kriittisesti ajatteleva ja syvällisesti kokeva olento, joka toteuttaa kehitysmahdollisuutensa 

monipuolisesti sen sijaan, että hän pelkästään erikoistuisi jonkin yhden taidon tai tiedon 

erityistaitajaksi. 

 

Scheler haastaa materialistisen näkemyksen, jonka mukaan ihminen on täysin luonnollisten 

tarpeidensa, viettiensä ja ympäristönsä hallitsema olento. Schelerin mukaan ihminen ei ole 

ensisijaisesti viettiensä ja vaistojensa vaan arvotietoisuutensa hallitsema olento, jonka ensimmäinen 
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tarve on elämän merkityksellisyyden kokeminen, samalla kun hän osaa iloita ja nauttia kaikista 

elämän tarjoamista hyvistä asioista.  Scheler korostaa ihmisyyteen sisältyvää mahdollisuutta 

vapauteen, avointen mahdollisuuksien maailmaan, sekä ihmisen kykyä tarkastella todellisuutta 

puolueettomasti. Kasvatuksen pääasiallisena tehtävänä on tämän ihmisyyteen sisältyvän 

mahdollisuuden aktivoiminen. 

 

Schelerin filosofia vaikutti suuresti itävallanjuutalaiseen Viktor. E. Frankliin (1905-1997), joka 

kehitti logoterapian ja eksistenssi-analyysin.  Franklin mukaan aikamme ihmisiä vaivaa elämän 

tarkoituksen puute, niin että voimme puhua jo massaneuroosista, olemassaolon tyhjiöstä. Tämä 

ilmiö on yleismaailmallinen, riippumaton yhteiskuntajärjestelmistä. Hänen mukaansa ihminen 

pääsee tyydytystä tuottavaan elämään vasta opittuaan ymmärtämään oman elämänsä merkityksen 

(Frankl, 1980). 

 

Yleissivistys edellyttää Schelerin mukaan sitä, että ihminen kehittyy henkiseksi persoonaksi, jota 

luonnehtii kolme keskeistä piirrettä: 

 

1) Hän pystyy määräytymään sen mukaan millainen todellisuus on, sen sijaan, että hän 

määräytyisi kokonaan tarpeidensa, viettiensä tai ruumiillisten tilojen mukaan. 

2) Hän haluaa ymmärtää maailmaa sen oman olemuksen mukaisesti, sen sijaan että antaisi 

omien tarpeidensa värittää kaikkea näkemäänsä. 

3) Hän pystyy muodostamaan sellaisen käsityksen todellisuudesta, joka tavoittaa 

todellisuuden olemuksen, sen sijaan, että jäisi ohimenevien vaikutelmien varaan. 

 

Vaikka ihminen on syvimmiltään henkinen persoona, ihmisen henkisyys voi jäädä 

kehittymättömäksi ja passiiviseksi. Persoonaksi kasvaminen merkitsee kypsymistä, arvostelukyvyn 

kehittymistä ja kykyä tehdä valintoja. Henkisyys on asiallisuutta ja objektiivisuutta, kykyä ohjautua 

asioiden objektiivisen olemuksen mukaan. Vaikka ihmisen henkisyys ei aina välttämättä pääse 

oikeuksiinsa, persoonaksi tuleminen on ihmiselle annettu mahdollisuus. Kasvatuksen ensisijainen 

tehtävä on luoda edellytyksiä tämän mahdollisuuden toteutumiselle. 

 

Henkisesti kasvaneen ihmisen maailma on laajentunut ja laadullisesti syventynyt. Henkinen kasvu 

ei tarkoita pelkästään parempaa sopeutumista ympäristöön tai pelkästään määrällistä tiedon 

kasautumista. Kyseessä on laadullinen muutos. Sivistynyt ihminen on tietoinen elämän tarjoamista 

arvokkaista mahdollisuuksista ja hän toteuttaa näitä mahdollisuuksia monipuolisesti ja pystyy 
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auttamaan myös muita laajentamaan maailmaansa. Sivistynyt ihminen on vapautunut elämään sen 

pohjalta, mikä on kaikkein arvokkainta. 

 

Sivistys ei koostu irrallisten tosiasioiden oppimisesta ilman kokonaisnäkemystä. Irrallisten tietojen 

opettelu johtaa siihen, että ihminen ei opi mitään kunnolla. Se voi korkeintaan luoda valmiuksia 

tietyn ammatin tai tehtävän suorittamiseen. Koska ammatillinen pätevöityminen vaatii 

erikoistumista, pelkkä ammatillisesti suuntautunut koulutus voi johtaa henkisen näkökentän 

kaventumiseen ja yksipuolistumiseen. Yksilöä ei kasvateta ensisijaisesti työntekijäksi vaan 

ihmiseksi. Koulutuksen tarkoituksena ei ole pelkästään kehittää yhteiskunnan tarvitsemia kykyjä ja 

täyttää taloudellis-tuotannollisia tarpeita vaan saada aikaan kehitysprosessi, jossa syntyy jotakin 

uutta, henkinen persoona. 

 

Sivistyksen päämääränä olevan yksilön henkinen sivistys ei rajoitu pelkästään älyyn, vaan se 

ulottuu myös tunteisiin ja tahtoon sekä moraaliseen, esteettiseen ja uskonnolliseen tietoisuuteen, 

joka muodostuu pohjaksi syvenevälle itsetietoisuudelle. Pelkkä tieteellisen tiedon opiskelu ilman 

arvotietoisuuden, tunne-elämän ja luonteen kehitystä on liian kapea-alaista. Perimmiltään sivistys 

on sydämen sivistystä. Ihminen tulee tietoiseksi arvoista tunteiden kautta. Henkinen kasvu ulottuu 

myös tahtoon. Henkisesti kehittynyt ihminen ei takerru tavoittelemaan pelkästään hyötyä ja 

mielihyvää, vaan hän pyrkii toteuttamaan myös vitaalisia, henkisiä ja hengellisiä arvoja. 

 

Sivistystä ei voi samaistaa sen enempää pelkään yksilöllisten kykyjen kehittämiseen kuin pelkään 

sosialisaatioonkaan. Persoonan henkinen olemus ja toiminta perustuvat sekä yksilölliseen 

todellisuuteen ja yhteisön jäsenyyteen. Yhteisöllisyys on yksilöllisyyden perusta ihmisen 

kehityksessä. Schelerin mukaan tavoitteena on ihminen, joka kokee muut ihmiset tärkeiksi ja 

osallistuu rakentavasti yhteisön elämään. Kasvatuksen ensisijainen tehtävä ei ole sosiaalistaminen, 

yksilön sopeuttaminen yhteisöönsä, vaan yksilön henkinen kehittyminen, ihmiseksi kasvaminen, 

johon sisältyy samalla myös rakentava yhteisöllisyys. Vaikka sosiaalisuus on keskeistä ihmiseksi 

kasvamisessa, kasvatuksessa on ennen kaikkea kyse ihmisen vapauttamisesta avoimien 

mahdollisuuksien maailmaan, yksilölliseen ihmisyyteen (Puolimatka, 2002). 
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Tieto ja rakkaus 

 

Schelerin mukaan rakkaus on tiedon lähtökohta, se perusta, mistä tieto nousee. Rakkaus määrää sen, 

mitä yksilö arvostaa ja halveksii, mikä tuottaa hänelle iloa ja surua, mitä hän tavoittelee elämässään 

ja minkä hän ymmärtää elämänsä tarkoitukseksi. Rakkaus ohjaa ihmistä löytämään uusia 

arvohavaintoja. Sen kautta uudet ja korkeammat arvot ilmaisevat itsensä, myös sellaiset arvot, jotka 

ovat aikaisemmin olleet hänelle tuntemattomia. 

 

Rakkaudella Scheler tarkoittaa avoimuutta todellisuutta kohtaan ja syvään tiedolliseen 

kiinnostukseen perustuvaa todellisuuden kokemuksellista havainnoimista, joka motivoi ihmisen 

toimintaa, ajattelua ja tunteita. Hän hylkää sekä valistuksen käsityksen, jonka mukaan tieto 

edellyttää tunteiden torjumista, että käsityksen, joka asettaa tiedon ennen rakkautta ja katsoo 

rakkauden syntyvän tiedosta. Tässä suhteessa Scheler tukeutuu Puolimatkan mukaan 

augustinolaiseen perinteeseen. Kaiken tiedon lähtökohtana on kiinnostus tiedon kohteeseen. 

Kiinnostus puolestaan perustuu rakkauteen. Jollei ihminen ole kiinnostunut jostakin asiasta tai 

ilmiöstä, hän ei kiinnitä siihen huomiota, ei tee siitä havaintoja, eikä se pääse rikastuttamaan tai 

laajentamaan hänen maailmaansa. Ilmiöt eivät avaudu tai ”anna itseään” ihmiselle, joka ei ole niistä 

kiinnostunut. Maailma ilmenee eri ihmisille erilaisena heidän erilaisista taustoistaan, ennakko-

oletuksistaan, mieltymyksistään, toiveistaan, haluistaan ja pyrkimyksistään käsin. He suuntaavat 

huomionsa ilmiön eri puoliin kiinnostuksensa mukaan ja näkevät sen eri tavoilla.  

 

Rakkauden järjestys, ordo amoris, on Schelerin mukaan ihmisen eetoksen ydin. Ordo amoris on 

käsite, joka kokoaa yhteen Schelerin rakkauteen, arvoihin ja persoonaan liittyvän ajattelun 

keskeisimmän sisällön. Tästä johtuen se on avain myös kasvatuksen näkökulmasta. Ihmisen 

maailmankatsomus, hänen tekonsa ja toimensa määräytyvät sen perusteella, mitä hän rakastaa ja  

mihin järjestykseen hän asettaa rakkautensa kohteet, arvot.  Scheler katsoo, että ihminen on 

perimmältään emotionaalinen olento. Lapsi suuntautuu ympäristöönsä, sen ilmiöihin ja 

esinemaailmaan sekä itseensä synnynnäisellä mielenkiinnolla. Mielenkiinto on ensisijaisesti 

emotionaalista ja vasta toissijaisesti älyllistä tai tahtovaa. Tätä ihmisen luontaista itseen ja itsestä 

ulos suuntautuvaa intentionaalista mielenkiintoa Scheler kutsuu käsitteellä rakkaus. Rakkaus 

herättää älyllisen ja loogisen ajattelun sekä pyrkimyksen, joka johtaa rakastetussa kohteessa 

ilmenevien arvojen tutkimiseen ja tavoittelemiseen. Jos rakkaus tavoittaa kohteensa ja lapsi 

omaksuu tavoittelemansa arvon, tämä arvo rakentaa hänen ordo amoristaan, hänen rakkautensa 

määräämää arvojärjestystä. Rakkaus herättää älyllisen ja loogisen ajattelun sekä pyrkimyksen, jossa 
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ihminen asettaa tavoitteensa ja arvonsa järjestykseen. Kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeää on 

se, että ihminen oppii suuntaamaan rakkautensa ja mielenkiinnon kohteensa hetkellisten 

mielihyväarvojen ohella myös korkeampiin henkisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Maailmankatsomus 

sisältää arvovalinnat, joten arvot ovat ihmisen elämän ja toiminnan ensimmäisiä perusteita ja 

viimeisiä tavoitteita. Tässä elämän läpi jatkuvassa rakennusprosessissa kasvaa ja kehittyy ihminen 

ainutlaatuiseksi persoonaksi. Ilman rakkautta ihminen ei löydä vastausta elämänsä 

peruskysymyksiin. Olemassaolon arvoitus voi avautua vain ihmiselle, joka haluaa ratkaista sen. 

 
Schelerin ajatus, että tieto riippuu rakkaudesta on läheistä sukua Kierkegaardin näkemykselle, jonka 

mukaan totuuden löytyminen edellyttää äärettömän intohimoista kiinnostusta totuuteen. Totuus 

olemassaolosta ja korkeimmasta hyvästä avautuu vain sellaiselle henkilölle, joka on kiinnostunut 

sen löytämisestä. Ilman intohimoa ihminen tyytyy pinnallisiin vastauksiin pinnallisilla perusteilla. 

Hän ehkä tyytyy johonkin käsitykseen sillä perusteella, että sillä on paljon kannattajia. Hän ei näe 

ajattelun vaivaa selvittää asia omalta kohdaltaan. On helppoa sortua itsepetokseen. Intohimoisesti 

kiinnostuneen yksilön ajattelussa on ”toisenlaista harkitsevuutta, nimittäin sisäistämisen ja omaksi 

kokemisen harkitsevuutta”. Hänellä ei ole halua mukautua yleiseen mielipiteeseen, vaan hänen 

täytyy itse selvittää asiat, koska hän haluaa varmistua totuudesta ( Solasaari, 2003).
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6  TUTKIMUSKYSYMYKSET 

  

Edellä kirjoitetussa olen yrittänyt hahmottaa opettajuuteen kohdistuvia vaatimuksia ja toisaalta 

dialogissa etsinyt vastauksia, jotka huomioisivat opettajan työn kokonaisuuden sekä yhteiskunnan 

että yksilön kannalta. Millaisena näyttäytyy käytäntö ja miten opettaja kokee tämän arkityössään? 

 

Yritän hahmotella muuttunutta opettajuutta pääasiassa kvalitatiivisen, narratiivisen tutkimuksen 

avulla, jossa viitekehyksenä toimii oma ammatillinen autobiografia. Asetan sen dialogiin sekä 

kirjallisen aineiston että aikalaiskollegojen kokemusten kanssa. Empiria muodostuu 1950-luvulla 

syntyneiden opettajien kokemusten ja oppilaskohtaamisten tarkastelusta koulumaailman muutosten 

pyörteissä. Minkälaisia jälkiä behaviorismin henkeen 1970- luvulla koulutettuihin opettajiin muutos 

konstruktivismiin on jättänyt vai ilmeneekö se arkityössä ollenkaan. Miten omat koulukokemukset 

ovat vaikuttaneet opettajuuteen? Minkälaisia kohtaamisia on ollut oppilaana ollessa ja toisaalta 

minkälaisia ovat oppilaan kohtaamiset nyt opettajana? Minkälaisia ovat merkittävät kohtaamiset? 

 

 

Narratiivisuus tutkimustapana 

 

Elämäntarina- ja elämänkertatutkimus kuuluvat kvalitatiiviseen tutkimusperheeseen, jonka 

käsitykset tiedosta ja sen muodostumisesta, keräämisestä ja analysoinnista poikkeavat 

kvantitatiivisen vastaavista. Narratiiveilla viitataan tarinoihin ja tarinallisuuteen yleensä. 

Narratiivien avulla ihmiset järjestävät kokemuksiaan, yrittävät ymmärtää maailmaa ja siinä 

ilmeneviä vuorovaikutussuhteita. Se on peri-inhimillinen ja luonteva tapa olla yhteydessä 

maailmaan ja toisiin ihmisiin. Tarinalle on ominaista se, että siinä tapahtumat ja toiminta kutoutuvat 

yhdeksi merkitykselliseksi ja juonen kasassa pitämäksi kokonaisuudeksi. Juoni ei pelkästään rajaa 

ajallisia ja paikallisia määritteitä, vaan se tuottaa myös rakenteita, merkityksiä ja syitä. 

 

Tarinoita on perinteisesti kerrottu suusanallisesti, luettu kirjoista tai katsottu elokuvista. Yksi tapa 

mieltää tarinallisuus on nähdä sitä kaikessa inhimillisessä toiminnassa ja artefakteissa. 

Tarinallisuutta voidaan siis havaita yhtä hyvin länsimaalaisen lääketieteen voittokulussa, 

mainoksissa ja rakennuksissa kuin ihmisten välisessä kanssakäymisessä tai kaupunginosakulttuurin 

kehkeytymisessä.  
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 Narratiivit voidaan ensinnäkin mieltää konstruktiivisena tutkimusotteena, joka korostaa tiedon 

situationaalisuutta ja kertojan ensisijaisuutta. Tieto rakentuu henkilöiden välisessä toiminnassa 

tilannekohtaisesti. Toiseksi narratiiveilla viitataan tutkimusaineistoihin, joilla yleensä tarkoitetaan 

erilaisia tarinakokoelmia, kuten kilpailuin kerättäviä omaelämänkertoja. Kolmanneksi voidaan 

tarkastella narratiivisuutta analyysitapana, joka viittaa edellä mainittujen aineistojen käsittelyyn. 

Edellisten lisäksi narratiivisuus viittaa käytännölliseen työvälineeseen, jonka avulla pyritään 

lisäämään ymmärrystä maailmasta ja siten kehittämään toimintaa erilaisissa työyhteisöissä. 

Tuolloin narratiivitutkimuksen yhteydet toimintatutkimukseen ovat ilmeiset. 

 

Elämä voidaan siis mieltää tarinaksi, jota ihminen elää. Tarinan kertominen on elämän tavoin 

jatkuva prosessi, ja tarina muuttuu jokaisella kertomiskerralla ja samoin käy tarinassa ilmeneville 

merkitysrakenteille. Ihminen voi olla totuudellinen, vaikka hän tekeekin virheellisiä havaintoja 

maailmasta. Totuudenmukainen tarina voi olla epätosi, ja epätotuudenmukainen tarina voi taas olla 

tosi. Tutkimuksellisesti saattaa olla tarkoituksenmukaista etsiä suoranaisia tarinallisia vääristymiä, 

jotka osaltaan kertovat yksilöllisistä hahmotuksista. Todentuntuisuus on totuutta herkempää 

vaihteluille: tämän päivän mielekäs tarina voi olla huomisen elämäntilanteeseen soveltumaton. 

Narratiivis-elämänkerrallisella tutkimuksella pyritään tavoittelemaan juuri noita vaihtelevia 

yksilöllisiä merkityksenantoja ja elämänjäsennyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. 

 

Historiallisesta näkökulmasta tarkasteltuna yksilön merkityksenannon korostaminen kertoo jotain 

keskeistä ihmiskuvan muutoksesta. Siinä missä klassisissa tarinoissa toimija oli usein juonen ja 

ulkoisten tapahtumien armoilla, moderni kirjallisuus pyrkii tarkastelemaan enemmän toimijan 

intentioita. On siirrytty ulkoisesti havaittavissa olevan toiminnan tarkastelusta mielensisäisiin 

maisemiin. Hieman kärjistäen voisi todeta, että nykyaikana ei ehkä olla niin kiinnostuneita siitä 

mitä tapahtui vaan siitä, miten yksilö tapahtuman koki. Narratiivinen tutkimus pyrkii vastaamaan 

tähän haasteeseen (Säntti 2005, 186-187). 

 

 

Miten elämäntarina syntyy ja vaikuttaa 

 

Elämäntarina (life story) oli se sitten suullisesti tai kirjallisesti tuotettu, muodostaa 

omaelämänkerrallisessa tutkimuksessa lähtökohdan elämänhistorialle (life history). Näiden kahden 

käsitteen ero on suhteellisen selkeä. Siinä missä elämäntarinoilla tai omaelämänkerroilla 

tarkoitetaan henkilön itsestään tekemää, yleensä omaehtoista selostusta omasta elämästään, 
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elämänhistorian tarkoituksena on asettaa yksittäiset elämäntarinat johonkin laajempaan 

historialliseen tai yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Kyse on elämäntarinoiden tulkinnasta. 

Elämänhistoria korostaa ajallisuutta, paikallisuutta ja kontekstia. Sen avulla yksittäiset 

elämäntarinat asetetaan vasten sosiaalista ja yhteiskunnallista taustaa. 

 

Elämäntarinassaan yksilö tuo esiin omassa elämässään kokemiaan asioita. Se viittaa johonkin 

havaittuun, tajuttuun ja koettuun. Yksilön tietoisuuden ulkopuolelle jää kuitenkin asioita, koska hän 

ei kykene havainnoimaan ympäröivää todellisuutta täydellisesti. Elämäntarina on siis eräänlainen 

suodatus henkilökohtaisesti koetusta todellisuudesta. 

 

Omasta elämästä kertominen tai kirjoittaminen on elämän haltuunottoa ja merkityksellistämistä, 

missä käytämme hyväksemme jo valmiina olevia malleja eli narratiiveja. Ne luovuttavat juonen ja 

rakenteen elämällemme, jotta elämä ei muodostuisi jatkuvaksi ja merkityksettömäksi nykyisyydeksi 

vailla suhdetta menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Elämäntarinan tuottaminen on prosessi, jossa 

tuotetaan merkityksiä menneisyydestä nykyisyyden valossa tulevaisuuden tarpeisiin. 

 

Ihminen elää sosiaalisessa yhteisössä, jossa hän altistuu erilaisille tarinoille. Ikääntyessään hän 

oppii hyödyntämään tarinoita yrittäessään ymmärtää sosiaalista ympäristöään, asemaansa ja itseään 

siinä. Eläessään elämänsä episodeja ihminen ei tiedä koko elämänsä juonta. Kertoessaan tarinaansa 

tapahtumien ja kokemusten tarkoitus ja mieli saattaa ilmetä vasta tarinan syntyessä. Kertoja on 

vapaa päättämään mitä hän kertoo, miten hän kertoo ja miksi hän kertoo. Hän saattaa korostaa 

joitain elämänsä vaiheita ja tapahtumia tai vaieta jostain itselleen ikävästä. Samoin hän voi 

tyylitellä: hän voi todeta elämänsä vaiheet kuivakkaasti tai kertoa humoristisella tai sarkastisella 

otteella elämästään. Omat muistikuvat saattavat sekoittua toisten muistikuviin. Muistettu 

menneisyys on samanaikaisesti yksilöllinen ja kollektiivinen.  

 

Tarinat mahdollistavat ja rajaavat. Se, mikä koetaan kertomisen arvoiseksi tarinaa tuotettaessa, 

saattaa auttaa kertojaa lisäämään itsetuntemustaan ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä. 

Toisaalta kertoja voi myös eskapistisesti tukeutua johonkin tarinaan, jota hän elää niin 

kirjaimellisesti, että uusien perspektiivien avautuminen on mahdotonta. 
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Narratiivisuus ja elämäntarinat opettajuuden tutkimuksessa 

 

Säntin mukaan narratiivinen tutkimus on vähitellen saanut sijaa myös kasvatustieteissä. Koululaitos 

on pysynyt rakenteellisesti ja asetelmallisesti suhteellisen muuttumattomana vuosikymmenestä 

toiseen. Silti Säntti näkee, että sen sisällä olevat merkitykset ovat muuttuneet. Narratiivista 

lähestymistapaa on koulumaailmassa sovellettu erityisesti opettajan työn tutkimuksiin. Yksi 

keskeinen tutkimuksellinen tavoite on ollut tutkittavien aktiivisuuden lisääminen.  Oli kyse sitten 

opettajien kirjoitetuista elämänkerroista tai tiiviistä toimintatutkimuksellisesta yhteistyöstä 

tutkijoiden kanssa, on perinteinen tutkimusasetelma (jossa opettajat toimivat ja tutkijat havainnoivat 

toimintaa) Säntin mielestä kyseenalaistunut. Opettajat määräävät entistä enemmän, mistä ja miten 

puhutaan. Omaelämänkerrallinen tutkimus on harmoniassa nykyisen opettajakäsityksen kanssa: 

opettajat mielletään autonomisiksi ja akateemisiksi toimijoiksi, joilla on kykyä ja halua 

käsitteellistää omaa toimintaansa. 

 

Äänen (voice) avulla on pyritty tuomaan esiin opettajien kykyä eksplikoida omia tuntojaan 

hiljaisuuden vastakohtana. Äänellä viitataan sävyn ja voimakkuuden kaltaisten laadullisten 

seikkojen lisäksi poliittiseen funktioon eli oikeuteen puhua ja tulla kuulluksi. Säntti pitää tätä 

eräänlaisena äänioikeutena. Ääni ei tarkoita pelkästään puhuttua tuotosta vaan kattaa myös 

kirjoitetun. Äänen avulla voidaan tavoitella yksilöllisiä tulkintoja, mutta yleensä yhden äänen 

katsotaan edustavan laajempaa, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti värittynyttä näkemystä. Äänessä 

kuultaa suodatus ympäröivästä maailmasta (Hargreaves, 1996). 

 

Säntti katsoo, että ensimmäisessä vaiheessa narratiivisessa opettajatutkimuksessa opettajien äänet 

hyväksyttiin tutkijakuoroon. Toisessa vaiheessa opettajien narratiiveja alettiin lähestyä 

kokonaisvaltaisesti. Tarkastelukulma laajeni, ja hyväksyttiin ajatus siitä, että opettaja tekee työtä 

koko persoonallaan. Tästä seuraa tietenkin se, että mikäli halutaan tutkia opetusta, on tunnettava 

opettajan persoonaa paremmin. Syrjälä painottaa vielä että kasvatustieteessä tulisi kunnioittaa 

ihmisen omaa näkemystä elämästään, kasvustaan ja kasvatuksestaan. Elämän mielekkääksi 

kokeminen ja ja elämän tarkoitus liittyvät hyvin läheisesti kasvuun ja kasvatukseen. Emme välitä 

omasta kasvustamme, jos emme koe elämäämme mielekkääksi. Myös kasvatuksen tarkoituksen 

toteutuminen edellyttää aina elämän tarkoituksen huomioon ottamista (Numminen & Syrjälä,1988). 

 

Yleensä ihmisillä on varsin selkeä käsitys siitä, minkälainen on hyvä opettaja tai mikä on soveliasta 

opettajan käytöstä. Ovathan kaikki käyneet koulua ja tuntevat opettajat. Nämä opettajista liikkuvat 
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kulttuuriset oletukset muotoutuvat usein tarinoiksi, jotka muodostavat kiinnostavan 

tutkimuksellisen kohteen. Myös opettajien itsensä suhtautuminen opettajatarinoihin on 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. Näyttää siltä, että opettajien mahdollisuudet elää ikään kuin 

valmiita tulkintakehikkoja ei olisikaan, ovat varsin vähäiset. Nämä tarinat tuntuvat edellyttävän 

jonkinasteista kannanottoa. Opettaja voi yrittää miellyttää tarinallaan itseään tai kuulijaansa, tai hän 

voi yrittää elää juuri päinvastoin kuin tarina edellyttää. Jokainen sana ja teko, jonka opettaja tuottaa 

on sidoksissa häneen itseensä ja traditioon. Oleellista on kuitenkin, että ihminen nähdään olentona, 

jota ohjaavat sisäiset tunteet ja ajatukset sekä aikaisemmat elämänkokemukset. Yksilöä ei nähdä 

vain ulkoisten ärsykkeiden passiivisena vastaanottajana. Ihminen on aktiivinen ja tavoitteeseen 

suuntautuva, tulkintoja tekevä olento. Subjektiivisuus on elämänkertojen tärkeä arvo. Se kertoo 

nimenomaan todellisuuden subjektiivisesta luonteesta. Koska kerrotaan menneestä tapahtuneesta, 

siinä kerrotaan aina jotain totta. Se on autenttisesti koettua, vaikka sitä muisteltaisiin nykyisen 

elämäntilanteen pohjalta (Numminen & Syrjälä, 1988. 71-72). 

 

Opettajat kuuluvat koulutettuun väestönosaan, mikä vaikuttaa monitasoisesti elämäntarinoihin. On 

oletettavaa, että koulutetut osaavat ilmaista itseään tutkimuksellisesti hedelmällisellä tavalla ja että 

tutkija ja tutkittavat ymmärtävät toisiaan kohtalaisen hyvin. Toisaalta opettajan kaltaiset 

akateemisesti koulutetut ihmiset tietävät, mihin heidän tarinoitaan mahdollisesti tullaan käyttämään. 

Siksi he ehkä saattavat esitellä tarinoissaan esitellä itseään erityisen positiivisessa valossa. Saatu 

koulutus ikään kuin sosiaalistaa ja määrittelee sitä, mistä on soveliasta kirjoittaa. Koulutetuilla 

näyttäisi olevan tarve osoittaa erityistä elämänhallintaa.  

 

Näyttää siltä, että muita useammin ääneen pääsisivät yhteistyökykyiset ja koulumyönteiset 

opettajat. Nämä henkilöt suhtautuvat yleensä myötämielisesti erilaisiin tutkimus- ja 

kehityshankkeisiin, ja siksi he myös ilmoittautuvat vapaaehtoisesti tutkittaviksi. He muodostavat 

ryhmän, joka kykenee ilmaisemaan itseään selkeästi ja joka kannattaa humanistisia ja lapsikeskeisiä 

arvoja. Voidaan vain arvella, kuinka paljon nämä kehitysmieliset ja systeemille myönteiset opettajat 

ovat monopolisoineet opettajan äänen sävyineen, voimakkuuksineen ja sisältöineen. On kuitenkin 

selvää, että opettajat ovat varsin heterogeeninen ryhmä jo pelkästään sen takia, että he sijoittuvat eri 

kouluasteille. Lisäksi eri alojen ja oppiaineiden opettajat muodostavat omat ryhmänsä. Koulutuksen 

eri tasoilla ja aloilla toimivien opettajien työt eroavat toisistaan ja niitä arvostetaan yhteiskunnassa 

eri tavoin. Opetus on myös jakautunut sukupuolen mukaan siten, että nuorimpia lapsia 

esiopetuksessa ja alakoulussa opettavat naiset, ja mitä varttuneempien opettamiseen siirrytään, sitä 

suuremmaksi nousevat opetuksen tietopainotteisuus ja miesopettajien osuus. Tutkittavien 
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valikoituminen ei voi olla vaikuttamatta myös tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin (Hargreaves, 

1996). 

 

Säntti painottaa artikkelissaan, että edellä oleva selostus keskittyy lähinnä taustalla vaikuttaviin 

mahdollisiin oletuksiin. Tarkka vaihe vaiheelta etenevä tutkimuksen tai edes sen yhden vaiheen 

(kuten tiedonkeruun tai analyysin teon) kuvailu on mahdoton tehtävä, koska ei ole olemassa mitään 

yksiselitteistä menettelytapaa. 

 

Elämäntarinoiden tutkijalla on paljon kysymyksiä mietittävänään. Käytännöllisten kysymysten, 

kuten esim. aineistonkeruu, lisäksi tutkijan on ratkaistava, mitä hän tutkimuksellaan tavoittelee ja 

mistä yksilöllisesti koetut, subjektiiviset elämäntarinat oikeastaan kertovat eli mitä niiden 

perusteella voidaan sanoa todellisuudesta.  

 

 

Aikaisempia tutkimuksia 

 

Helena Hovila on väitöskirjassaan (2004) tutkinut opettajan ja oppilaan kohtaamista 

koulusituaatiossa. Hän tutki elämänkertanarratiiveissa esiintyviä opettajien ja kasvattajien 

käsityksiä oppilaan oppimisen, kasvun ja kasvattamisen situaatiotekijöistä koulusituaatiossa. 

Tutkimusongelmana on: Miten opettajat/kasvattajat kuvaavat tarinoissaan oppilaan kohtaamista, 

siihen liittyvää ammatillista kasvuaan sekä oppilaan yksilöllisen oppimisen mahdollisuuksia? 

Keskeisenä käsitteenä on situaatiotekijä, joka kuvaa henkilön taustaa ja nykytilannetta. 

Situaatiotekijä on myös rakennetekijä, johon voidaan vaikuttaa oppilaan kohtaamisen eri tasoilla, 

joita ovat opettaja/kasvattaja, kouluyhteisö ja yhteiskunta. 

 

Yhteiskunnan postmodernit muutostilanteet heijastuvat lasten situaatiotekijöihin ja tuottavat 

levottomuutta, rajojen puutetta, pakolaisuutta ja suuren vastuun liian aikaisin lapselle. Lapsen 

kasvun situaatiotekijöistä kuvastuu vanhemmuus. Pakolaisoppilaiden sijoittaminen, erityistä tukea 

vaativien oppilaiden integraatio, perheiden auttaminen sekä eritysopetus vaativat resurssointia. 

 

Opettajan/kasvattajan  mahdollistamia oppimista edistäviä rakennetekijöitä ovat lapsen 

tasapainoisuuden saavuttaminen, tunne-elämän eheytyminen, itsenäinen ohjattu työskentely, 

motivoivat valintatilanteet opiskelussa seä opetusmenetelmien kokeilu. Lisäksi mainitaan 

rakennetekijöinä riittävä tuki oppilaalle ja yksilölliseen tulostasoon kannustaminen. 



 43   
 

 

Opettajien ja kasvattajien käsitysten mukaan kasvattamisen situaatiotekijöitä ovat: opettajan 

herkkyys huomioida yksilö, ihmissuhteen ja tunnesiteen syntyminen kasvattajan ja kasvatettavan 

välille ”isällisin ottein” tai ”äidin keinoin”. Haastateltujen mukaan kasvatus vaatii oppilaan 

kannustamista, huumoria, runsasta keskustelua luokassa sekä oppilaalle mahdollisuutta kertoa 

asioistaan kuraattorille, terveydenhoitajalle ja opettajalle. Kasvaminen ja narratiivisen identiteetin 

kehittyminen edellyttävät vuoropuhelua lapsen ja opettajan/kasvattajan välillä. Opettajan ja 

kasvattajan oma tausta ja situaatiotekijät vaikuttavat heidän tapaansa kohdata oppilas.   

 

Haastateltujen mukaan oppilaan kohtaaminen koulun tasolla opetusjärjestelyissä edellyttää 

yksilöllistä tavoiteasettelua, mielekkäitä oppisisältöjä ja monipuolisia opetusmenetelmiä. Koulun 

tasolla oppilaan kohtaamista tukee moniammatillinen yhteistyö. Tutkimuksen mukaan opettaja 

pystyy kohtaamaan lapsen koulusituaatiossa ja kohtaaminen auttaa lapsen kehittymistä. Mikäli 

koulun kasvatustehtävää ja yksilön identiteetin kasvua pidetään tärkeänä, on opettajalla ja 

kasvattajalla oltava aikaa ja ammattitaitoa oppilaan kohtaamiseen (Hovila 2004).  

 

Perustelen omaa tutkimustani sillä, että  kysyn kollegoilta kohtaamisten merkittävyyttä omana 

kouluaikana ja onko niillä ollut vaikutuksia omaan opettajuuteen. Onko kohtaamisissa koettu 

muutoksia. Erityisen kiinnostava on   kysymys, miksi jotkut kohtaamiset ovat merkittävämpiä kuin 

toiset. Mitä  kohtaamisella oikeastaan tarkoitetaan? 
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7  TUTKIMUKSEN KULKU 

 

Syksyllä 2007 kysyin muutamilta tuntemiltani, erilaisissa kouluissa opettavilta kollegoilta 

haluaisivatko he kirjoittaa kokemuksiaan oppilaana olosta kouluajoiltaan sekä omasta 

opettajuudestaan tämän päivän koulumaailmasta. Kollegat, jotka laillani ovat syntyneet 1950-

luvulla, yksi jo 1940-luvulla, ovat kaikki  aikanaan koulutettu silloisen järjestelmän mukaisesti 

opettajan tehtäviin. Jokaisella meistä on jo vähintään kahdenkymmenen vuoden opettajantyö takana 

ja kaikki opettavat edelleen. Myöntäviä ja jopa innostuneita vastauksia saatuani kysyin 

sähköpostiosoitteita ja lähetin joulukuussa heille sähköpostina seuraavan tekstin. Muutamalle 

annoin sen paperikopiona: 

 

Hyvä Kollega! 

 

Me 1950-luvulla syntyneet kävimme koulumme kansankynttilöiden hoteissa. 

Opiskelimme 1970-luvulla behaviorismin henkeen. Olemme kukin toimineet pitkään 

opettajina erilaisissa kouluissa. Ajat ovat muuttuneet ja opettajat ovat nykyisin 

virallisen diskurssin mukaan jonkinlaisia muutosagentteja kiihtyvästi muuttuvassa 

ympäristössä. Miten oma opettajuutemme on muuttunut vuosien saatossa? Miten se 

vielä tulee muuttumaan tulevina työvuosina? 

 

Olen kuvannut työssäni opettajuuden muutosta ja opettajuutta nykyisessä 

postmodernissa ajassa. Hannu Simola (1998, Toiveet, lupaukset ja koulun arki – 

opettaja muutoksen puristuksessa) ironisoi muutosagenttiopettajalle esitettyä 

vaatimuslistaa ja tiivistää vallitsevan opettajuutta koskevan ideologian keskeiset 

korostukset seuraavasti: ”Kiteyttäen hiukan julmasti voisi ehkä sanoa, että 

postmoderni vastaus opettajalle, joka kamppailee toiveiden ja arjen 

kaksoissidoksessa, on joukko vaatimuksia: rakasta muutosta, kestä kaaosta, kehitä 

itseäsi ja kokeile rajojasi – ja tee kaikki tämä yhteistoiminnallisesti.” 

 

Tutkimuskysymykseni koskee opettajan ja oppilaan kohtaamista. Kukaan ei voi saada 

aikaan opetusta ja kasvatusta yksinään. Opettaja kohtaa oppilaansa aina. Mitä tässä 

kohtaamisessa tapahtuu? Tapahtuuko siinä muutoksia? 
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Olen asettanut oman opettajuuteni autobiografian dialogiin mukaan ja kysyn nyt Sinun 

merkittäviä kohtaamiskokemuksiasi omilta kouluajoiltasi tai omasta opettajantyöstäsi. 

Ovatko omat koulukokemuksesi vaikuttaneet omaan opettajuuteesi, mitä itse asiassa 

opettajan ja oppilaan kohtaamisessa tapahtuu? Kertoisitko tarinan muotoon 

kirjoitettuna merkittäviä kohtaamiskokemuksiasi? 

 

Narratiivinen tutkimus elämänhistorioista ja –tarinoista ovat antaneet opettajien omille 

kokemuksille äänen. Siihen kuoroon tämäkin kohtaamisten tarkastelu liittyy. Nimitän 

tätä kohtaamista työssäni näkymättömäksi tapahtumaksi. 

 

Tarinasi saavat olla vapaamuotoisia, eikä niiden tarvitse olla analyyttisiä. Kirjoita niin 

kuin kertoisit tarinaa jollekin, joka kuuntelee sitä mielellään.  

 

Vaivannäöstäsi kiitollinen, 

 

Marja Suurla 

 

 

Tulokset 

 

Sain vastauksia sähköpostina melkein välittömästi ja viimeiset saapuivat vuoden alussa. En ollut 

asettanut tarkkaa palautuspäivämäärää. Aineisto koostuu kuuden opettajan kertomuksista, useimmat 

ovat kertoneet enemmän kuin yhden aihepiiriin liittyvän tarinan. Opettajista kaksi toimii 

ammatillisen perusopetuksen opettajina, kaksi lukion aineopettajina ja kaksi perusasteen 

luokanopettajina. Oma opettajuuteni sijoittuu luokanopettajuuden jälkeen nykyisin yläkoulun ja 

lukion aineopetukseen steinerkoulussa. Kaikki vastauksia kirjoittaneet opettajat ovat kokeneita 

ammattilaisia, joiden äänillä on juurevuutta, voimaa ja kypsyyttä. Varmaankin jokaisella on myös 

varaa puhua suunsa puhtaaksi niin halutessaan, ammattikokemuksen tuoman oikeutuksen turvin. 

 

Käsittelen opettamista universaalina kysymyksenä. Opetuksen tulee olla yleispätevää. Silloin 

merkitseväksi tekijäksi ei nouse se, mitä opettaa ja missä opettaa, vaan se, että miten opettaja kokee 

opettajuutensa ja oppilaan kohtaamisen tämän tutkimuksen määrittelemässä kontekstissa. 

Narratiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita niistä tapahtumista, joista kerrotaan, siis 

kiinnostuksen kohde on kertomuksen sisältö. Tällöin tutkimuksen tavoitteena on erilaisten 
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kertomusten tai äänten kuuntelu ja analysointi. Tässä tutkimuksessa kuuntelen, analysoin ja 

rakennan nyt kerrottujen kertomusten sisältämiä tarinoita ja tuon ne tutkimukseni avulla yleiseksi 

tiedoksi. Kollegoiden kertomuksiin liittyy myös tutkijan ääni. Kertomisen tapa syntyy aineistoni 

lukutavan tuloksena ja näin syntyvän uuden kertomuksen yleisönä ovat tutkimukseni lukijat.  

 

 

Tulkinta 
 
Opettajat ovat kertoneet kirjoituksissaan kokemuksiaan. Kokemukset liittyvät elettyyn ja koettuun 

maailmaan. Liisa Veenkiven (1998) mukaan merkitykset syntyvät ihmisen tajunnassa kokemuksina 

maailmasta, elämästä ja omasta paikasta siinä. Ne kuvastelevat sitä tapaa, millä hän suhtautuu 

olemassaoloon. Merkityksissä tulevat ilmi kaikki tärkeimmät ihmisen olemassaoloa koskevat asiat, 

ihmisenä olemisen niin hyvät kuin huonotkin puolet. Merkityksissä siis näyttäytyy, millaiseksi 

oman elämänsä kokee. Koettujen merkityssuhteiden kokonaisuus muodostaa sen subjektiivisen 

maailmankuvan, jonka pohjalta ihminen toimii ja  suunnistaa elämässään. Maailmankuvassa 

heijastuu myös henkisen kehityksen aste. Koko elämä on jonkinlaista muutosten virtaa. Jokaisella 

meistä on oma ainutlaatuinen elämäntilanteemme (situaatio). Situaatiossa tapahtuu jatkuvasti 

muutoksia. Tapaamme uusia ihmisiä, saatamme muuttaa asuinpaikkaa tai vaihtaa työpaikkaa. 

Opettaja saa opetettavakseen yhä uusia oppilaita ja kollegat vaihtuvat. Meidän on siis koko ajan 

mukauduttava muutoksiin monella tasolla. 

 

Situaatiossa kulloinkin vallitsevasta tilanteesta tarjoutuvat tajuntaan merkityssuhteiden uudet 

sisällöt. Kenenkään kahden tai useamman ihmisen maailmankuvat sisällöt eivät voi olla täysin 

identtisiä, joten emme voi kai koskaan täydellisesti jakaa kokemustamme todellisuudesta kenenkään 

toisen kanssa. Yhteiseksi luultukin kokemus saa eri maailmankuvissa erilaisia merkityksiä. Siinä 

mielessä olemme kaiken aikaa kokemisissamme sidoksissa omaan tajunnalliseen historiaamme. 

Tästä johtuu se, että toisen kohtaaminen ymmärtämisen tasolla on usein vaikeaa. Erilainen 

kokeminen ja ymmärtäminen aiheuttaa helposti väärinkäsityksiä, joista seuraa kitkaa ja ahdistusta 

ihmisten välille. Kuitenkin todellisuus ilmenee eri ihmisille eri tavoin. Kokemuksemme 

todellisuudesta, jossa yhdessä elämme, ei siis voi olla täysin yhteinen samassa perheessäkään. Eri 

maailmankuvissa ilmenee erilaisia merkityksiä ja vaikeudet syntyvät siitä, että tunnistamme itse 

vain oman maailmankuvamme tutut merkityssuhteet, jos aina niitäkään. Harvemmin tulemme 

miettineeksi toisen ihmisen maailmankuvan sisältöä, ellemme ole aidosti kiinnostuneita hänen 
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hyvinvoinnistaan tai henkisestä rakenteestaan. Kasvatustapahtumassa on tärkeää oppia tuntemaan 

toisen tapaa ajatella ja kokea. Tämä on opettajan työssä jatkuva haaste. 

 

Toisen maailmankuvaan tutustuminen avaa uusia mahdollisuuksia ymmärtää häntä. Se on 

parhaimmillaan dialogia. Dialoginen kokemusten kartoittaminen antaa molemmille osapuolille 

mahdollisuuden toisen käsittämiseen ja ymmärtämiseen. Siinä ihmiselle näyttäytyy se, millä tavalla 

hän itse kokee olevansa maailmassa. Samalla paljastuu ehkä myös se, miten toinen ihminen oman 

maailmassa olemisensa idean kokee. Kokemuksien jakaminen merkitsee toisen ihmisen käsittämistä 

siten, että kykenee asettumaan hänen asemaansa ja näkemään maailman tapahtumisen ainakin 

hetken aikaa tuosta toisesta meille aikaisemmin tuntemattoman näkökulmasta. Jos tätä ei tapahdu, 

ja haluamme määritellä jokaisen ihmisen etukäteen tarkasti, niin toiselle ei jää kohtaamisessa 

mitään mahdollisuutta tuoda esiin omaa laatuaan ja näin se jää meiltä havaitsematta. 

 

Kasvatustyön keskeisin haaste on erilaisten merkitysmaailmojen kohtaaminen. Ihmisen tieto 

toisesta ja tuon toisen  tieto omasta itsestään  ovat aina erilaisia. Ne voivat kuitenkin lähentyä. Sekä 

kokemus itsestä että kokemus toisesta ovat ainutkertaisia. Merkitykset eivät muodostu tyhjästä, 

vaan osaksi jo olemassaolevaa merkityssuhteiden verkostoa. Muistelemalla ja kirjoittamalla 

kokemuksia kohtaamisistaan opettajat tekevät näkyväksi kokemuksiin sisältyviä merkityksiä, omaa 

subjektiivista totuuttaan, kokemuksiaan sellaisina, kuin he ne muistivat. Merkitysten näkyväksi 

tekeminen luo mahdollisuuden myös kokemusten uudelleen tulkitsemiselle ja siten merkitysten 

muuttumiselle. Näkymätön saattaa muuttua näkyväksi ja aiemmat itsestäänselvyydet lakkaavat 

lymyämästä tajunnan periferiassa. Näin on aina mahdollista oppia ja oivaltaa jotain uutta. 

 

 

Yhteiskunnallinen muutos opettajatarinoissa 

 

Merkitysnäkökentän muuttuminen tulee ilmi kertomuksen alkuosassa. Lapsi kokee mummun ja 

äidin lähellä erilaisen ”olon”. Aikuisen tietoisuudessa kokemus saa selityksensä. Merkityssuhde 

muuttuu. 

 

Kertomus A1: 

Kohtaaminen on yksi niitä ydinkäsitteitä, jotka kulkevat elämänkaareni läpi punaisena 

lankana. Lapsena tunsin usein, että minua ei kohdattu, ja niinpä valitsin ammatin, 

jossa kohtaaminen voisi olla mahdollista. 
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Lapsuuden läheisistä ihmisistä mummu oli se, joka kohtasi minut – tunnelmana 

muistan lapsen levollisen olon mummun lähellä. Lepäsin tunteessa, että mummu 

näkee minut, ja hyväksyy. Olo oli erilainen kuin äidin lähellä. Äidin lähellä oppi 

olemaan varuillaan, jännittämään. Piti olla oikeanlainen: kiltti ja rauhallinen. 

          

Koulunkäynti on ollut muutamia vuosikymmeniä sitten pitkien välimatkojen ja huonojen 

kulkuyhteyksien vuoksi monen oppilaan kohdalla erilaista kuin nykyään. Silloin lähti lapsi kouluun, 

pois kotoa jo hyvin pienenä: 

 

Aikuisena olen ymmärtänyt äitini sukupolven lähtökohdista jotain. Oppikouluun 

lähdettiin 11-vuotiaana, kortteeriin asumaan, jouluna pääsi kotona käymään. Äidin 

vanhemmat olivat pienviljelijöitä, leipä kovan työn takana, kahdeksan lasta 

ruokittavanaan. Kun äiti lähti keskikouluun, varakas täti kustansi koulunkäynnin – 

kuulemma aina jaksaen muistuttaa, ketä äidin on kiitäminen mahdollisuudesta 

opiskella. Täti, ravintolan omistaja, heitti rahat pöytään ”kuin koiralle luun”, on äiti 

kertonut. Kiitoksen piti olla nöyrä. Nuoren tytön oli nieltävä ylpeytensä, jos mieli 

opiskella. 

 

Äitini naisten sukupolvi oli Suomessa ensimmäinen, jolla oli mahdollisuus 

akateemiseen koulutukseen. Köyhistä lähtökohdista he ensimmäisenä 

naissukupolvena menivät yliopistoon, ja hankkivat ammatin ja oman uran. Äidilleni 

koulutus, sivistys, oli myös yhteiskunnallinen velvollisuus ja kunnia – Suomen 

jälleenrakennusta sotien jälkeen. Tuon ajan kirjeissä äitini ja isäni kirjoittavat siitä, 

miten ylpeitä he ovat saadessaan olla mukana tekemässä Suomesta sivistysvaltiota. 

Harppaus pieneltä maatilalta yliopistoon, ja omaan virkaan maisterina, oli valtava. 

Äitini muistoista välittyy myös sanattomana tunnelma, että tuo harppaus vaati 

veronsa: omat tunteet oli laitettava syrjään. Itse koin lapsuudessani äidin tietyn 

kovuuden ja kylmyyden. Tahto oli rautainen, mutta yhteys tunteisiin oli katkennut. 

Tunteisiin ei ollut varaa. 

 

Uskon, että tämä on minun sukupolveni naisille yleinen kokemus. Me kasvoimme 

ulkoisesti turvallisessa ympäristössä – ilman läsnäolevaa äitiä (äitiysloma oli 3 

kuukautta), kotiapulaisen hoivissa. Myös uskonto oli perheemme elämässä 
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voimakkaasti läsnä. Luterilainen jumala jätti kuitenkin minut aina kohtaamatta. 

Kysymyksiini aikuisilta sain vastauksen: Usko niin kuin sinulle opetetaan. 

  

Tämä kertomus liittyy omaan biografiaani siten, että olen itse vielä sukupolvea myöhemmin 

koulutyttönä tämän kertojan äidin tilanteessa. Jos mieli käydä oppikoulua, oli syrjäkylän 

maalaistalosta lähdettävä kirkonkylään tädin luokse asumaan pitkän matkan takia. Kotiin pääsi 

sunnuntaiksi ja loma-ajoiksi. Myöhemmin, kun siskokin tuli oppikouluikään, asuimme yhdessä 

kalustetussa vuokrahuoneessa liki tuntemattomien ihmisten taloissa. Muistan koti-ikävän. Muuten 

olen kokenut elämässäni tuon välttämättömän kouluvaiheen vaikutukset positiivisiksi. Oli opittava 

hoitamaan omat asiansa. Se itsenäisti, antoi uskoa ja luottamusta omiin voimiin. Tapahtuiko kaikki 

sitten jonkun muun kehityksen kustannuksella, en osaa sanoa. 

 

Harppaus syrjäkylän maalaistalosta Helsingin yliopistoon ei ollut enää 1970-luvulla niin valtava, 

kuin kertojan äidillä. Valtion takaama opintolaina mahdollisti opiskelun ja opiskelu oli työtä, siinä 

missä maalaistalon työtkin. Muistan kuitenkin parikymmentä vuotta vanhemman Savonlinnan 

opettajaseminaarin käyneen opettajan kertoneen opiskelutovereistaan, jotka kotona ollessaan 

hakivat lehmiä iltalypsylle ruotsin kielioppi esiliinan taskussa, jotta sitä ehkä voisi kulkiessa hieman 

vilkaista. Päivällä ei saanut lukea,  koska talon työt oli tehtävä ensin. Me saimme lukea koulukirjoja 

kotona päivälläkin, vaikka muut tekivät talon töitä. Romaanien lukeminen kylläkin oli sallittua 

vasta illanseutuna tai pyhinä. 

 

 

Oppilaiden itseohjautuvuus 

 

Seuraavissa kertomuksissa nousee esiin teema, jonka olen välillä havainnut myös omien oppilaitteni 

suhteen. Näkökulmassa ovat opettajan kokemat muutokset ja ilmiöt, kun kohdataan  perusopetuksen 

suorittaneiden oppilaiden valmiudet opiskella ammattiin johtavassa koulutuksessa. Monet 

itsestäänselvyydet ovat kadonneet koulumaailmasta vuosien mittaan:  

 

Kertomus B1: 

No niin, tästä aiheesta kannattaa tehdä muistiinpanoja, toteaa opettaja. Ai jaa, voisiks 

sä lainata kynää, ei sattunu tulemaan mukaan, vastaa opiskelija. Tämä on yhä 

useammin opettajan arkipäivää. Että pitäisikö koulua käydä reppu ja 
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muistiinpanovälineet mukana? Se tuntuu olevan kohtuuton vaatimus osalle 

opiskelijoista. 

 

Paljon muutoksia on tapahtunut kohtaamisissa näinä vuosina. Eräs silmiinpistävä 

muutos on se, että kun selvität jotakin asiaa on sinun ikään kuin sanottava jokaiselle 

erikseen sama asia. Aiemmin saattoi mennä perille se, että sanoit asian yhden tai kaksi 

kertaa koko luokalle. Nyt jokainen opiskelija tarvitsee henkilökohtaisen opastuksen ja 

viestin kohdentamisen juuri hänelle. Tai ainakin välillä siltä tuntuu. 

 

Opiskelijoiden valmiuksista itsenäiseen työhön ja opettajan mahdollisuuksista puuttua asiaan ei 

seuraavakaan kommentti anna kovin myönteistä kuvaa: 

 

Kertomus B2: 

Kuilu opintojaksoille asetettujen tavoitteiden ja siihen käytettävissä olevien resurssien 

välillä on myös kasvanut vuosi vuodelta. Ainakin ammatillisella puolella, jossa 

lähiopetukseen varattuja resursseja on pienennetty minimiin. No, vähäistä lähiopetusta 

voi korvata verkkoon tehdyillä opintojaksoilla. Niissä kun sitten on taasen se ongelma, 

että ei millään viitsis tehdä ja palauttaa niitä. Taitaa henkilökohtainen kohtaaminen 

sittenkin olla poikaa monen opiskelijan mielestä. Itseohjautuvuus on melkoinen 

vaatimus myöhäismurrosikää elävälle nuorelle miehelle. 

 

Opettaja joutuu tämän tästä tilanteisiin, joissa on toimittava välittömästi: 

 

Kertomus C1: 

Pikkuveli 

Eräänä vuonna koulussamme oli oppilas, joka ei millään jaksanut ehtiä kouluun. 

Eräänä aamuna hän tuli tapansa mukaan myöhässä, luokasta oli pois paljon muitakin. 

Myöhästyjä oli ilahtunut, koska ei sinä aamuna ollut ainoa. Kerroin, että muut olivat 

kutsunnassa, koska sellainen pian alkaisi. Poika voihkaisi, että hänenkin pitäisi olla 

siellä ja kaikki paperit jäivät kotiin. Koska tiesin, ettei hän millään ehtisi ajoissa 

kutsuntaan, lupasin kyyditä hänet kotinsa kautta kaupungintalolle kutsuntaan. Muut 

oppilaat jäivät tehtävineen luokkaan. Haimme ensin paperit ja ajoimme 

kaupungintalolle, jonka kulmalla oli kuitenkin suuri nuorisojoukko. Tiesin, että 

kyydittäväni saattaisi tuohon joukkoon liittyessään jäädä pois kutsunnasta. Lupasin 
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tarjota kahvit läheisessä kahvilassa ennen kutsuntaa. Kahvilassa sitten kysyin minne 

oppilaani aikoi asevelvollisuuttaan suorittamaan. Hänelle se oli aivan sama. Ehdotin, 

että hän ilmoittautuisi Kainuun Prikaatiin pioneeriksi. Iltapäivällä, kun kutsunta oli 

ohi, koulussamme kierteli ylpeä nuori mies, hän kertoi kesällä menevänsä pioneeriksi 

Kainuun Prikaatiin. 

 

Muutamaa kuukautta myöhemmin tämä nuori mies tuli pyytämän minua isoksi 

veljekseen. Oli tullut jotain sanaharkkaa jonkun opettajan kanssa. Lupasin tietysti 

ryhtyä isoksi veljeksi. Vuotta myöhemmin ylpeä ja reipas pioneeri piti koulussamme 

tunninmittaisen jäsennellyn esityksen varusmiespalvelustaan koulumme oppilaille. 

 

Kertomus C2: 

Momman syntymäpäivät 

Jollakin luokalla oli jäänyt pitämättä kurssi vieraista kulttuureista. Viimeisellä luokalla 

se sitten huomattiin lähes ennen todistusten valmistumista. Meillä ei oikeastaan ollut 

aikaa kuin viikonloppuna. Siksi varasin Metsähallitukselta erämaakämpän 

viikonlopuksi. Viikonlopun aiheeksi valitsin Bysantin kulttuurin Suomessa, luin 

silloin sellaista Heikki Kirkisen kirjaa. Kun lähdön aika tuli, luokseni tuli kaksi poikaa 

tanssikengissään kertoen, etteivät he pääse viikonloppukurssille, koska momma 

täyttää 70 vuotta. Sanoin, että kurssin voi suorittaa niinkin, että lukee Kirkisen kirjan 

maanantaiksi ja sen silloin tenttii. Pojat katsoivat toisiaan ja sanoivat, että kyllä he 

taitavat sittenkin kurssille lähteä. Pidin kuudelletoista tulevalle rakennusmiehelle 

kurssin Kirkisen kirjan perusteella ja puhuimme ikoneista koko viikonlopun. 

 

Opettajan ennakkoluuloton ja rohkea tilannetaju saa toiminnan luovasti suuntautumaan oppilaan 

parhaaksi. Huumorintajukin lienee tässä suureksi avuksi. Kohtaaminen tapahtuu joukkomuotoisesti 

ja yksilötasolla. Kun opettaja näkee tai ymmärtää  oppilaan senhetkisen  tilanteen, hän pyrkii 

toimimaan tilanteen ratkaisemiseksi oppilaan edun mukaisesti riippumatta siitä, mikä on ulkoinen, 

virallinen viitekehys. Opettajan huoli oppilaan selviytymisestä arkielämän tehtävistä ja vastuista on 

jokapäiväisessä työssä todellisempaa kuin huoli esim. yhteiskunnan talouden kilpailukyvystä. 

Vaikuttaa siltä, että opettaja joutuu tänä päivänä käyttämään yhä enemmän resursseja 

opetustilanteen luomiseen. Omankin kokemukseni mukaan niiden oppilaiden joukko on 

varovastikin arvioiden kasvanut, joiden on vaikea herätä ja saapua ajoissa kouluun, puhumattakaan 

siitä, että tarvittavat välineet olisivat mukana, tehtävät tehtyinä ja ajallaan palautettuina. Valtaosa 
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oppilaista toimii yhteistyössä edelleen, mutta kirjoituksissa esiin tuleva oppilaiden 

välinpitämättömyys tai joskus jopa piittaamattomuus saa opettajan tuntemaan välillä epätoivoa. 

Oppilaiden etsimiseen, perässä juoksemiseen, palauttamattomien työvihkojen ja tekemättömien 

tehtävien selvittelyihin kuluu nykyisin voimavaroja ja aikaa huomattavasti enemmän kuin ennen. 

Opettajan ja oppilaan käsitykset opiskelusta eivät aina merkitse  samaa molemmille osapuolille. 

Käsitykset eivät kohtaa. Joutuu tämän tästä pohtimaan, että teemmekö kaiken liian valmiiksi 

oppilaille vai jätämmekö heidät liian varhain omin voimin selviämään liian paljosta.  

 

 

Kokemuksia opetuksen sisällöstä 
 
Kokemukset ovat ainutkertaisia. Merkitysnäkökentät ovat erilaisia. Ne eivät aina kohtaa opetuksen 

sisällönkään suhteen: 

 

Kertomus D1 : 

Aivan ensimmäiset kansakouluvuoteni luulen jollain tapaa ajelehtineeni 

kouluelämässä, enkä muista kovinkaan monen asian siellä liikuttaneen itseäni. 

Ensimmäisen älyllisen ihmetyksen tai ristiriidan muistan kokeneeni ensimmäisellä tai 

toisella luokalla, kun opettaja kysyi punatulkkujen punaisten höyhenten merkityksestä. 

Sain vastausvuoron ja aloin selittää kertomusta Jeesuksen ristinkuolemasta ja kuinka 

harmaat varpuset olivat saaneet rintaansa Kristuksen verta. Koko tarinaa en saanut 

kerrotuksi, sillä opettajan ”ei, ei, ei” keskeytti kerrontani ja kumosi käsitykseni. 

Muistan, kuinka vaikenin hämmästyksen ja ihmetyksen vallassa olihan sama opettaja 

jokin aika sitten itse kertonut saman kertomuksen. Olin siis ihan pihalla. Kun sama 

opettaja sitten kertoi punaisen värin olevan suojaväri, olin täysin kummissani, koska 

minusta punatulkut erottuivat punaisen värinsä takia tavallista paremmin muusta 

luonnosta. Silloin minulla ei kuitenkaan ollut uskallusta kertoa ääneen epäilyistäni. 

 

Kertomus E1 : 

Oppikouluaikanani uskoin vakaasti, että koulussa oli tarkoitus opettaa vain sellaisia 

sisältöjä, jotka eivät missään tapauksessa kiinnostaneet yhtäkään oppilasta. Minulla oli 

kova työ salata kielioppi- ja matematiikantunneilla se, miten innostunut näistä aineista 

olin. Uskoin nimittäin oikeasti, että jos opettajille paljastaa, että haluan tietää lisää ja 

lisää joistain aiheista, niin niiden opettaminen lopetetaan. Keskikoulun 
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historiankirjassa oli ainakin antiikin yhteydessä joitakin tarinoita, ja opettaja kertoi 

niitä luokalle. Minua se huolestutti kovasti, sillä ne olivat kiinnostavia, vaikka historia 

oli muuten mielestäni esimerkillisen kuivaa ja tylsää. Suorastaan huolestuin opettajan 

puolesta, jolle en toivonut mitään pahaa. Luulin, että hän aina unohtaa opettajan 

velvollisuutensa, kun hän alkaa kertoa tarinoita, kun hänen pitäisi oikeasti vain 

luetella vuosilukuja ja taistelupaikkoja. Silmäilin vaivihkaa ympärilleni luokassa, 

olivatko muut huomanneet opettajareppanan erheen. Useimmiten saatoin 

helpottuneena todeta, että tarinat eivät herättäneet mitään huomiota. Niinpä saatoin 

olla toiveikas, että kukaan ei tulisi kotona maininneeksi opettajan epäammattimaisesta 

käytöksestä eikä asiaa ruvettaisi penkomaan eikä hänelle koituisi siitä ikävyyksiä. 

 

Kertomus E2: 

Koulumenestykseni kannalta lähes kohtalokkaaksi kohtaamattomuudeksi opettajien 

kanssa muodostuivat heidän opiskelutekniikkaohjeensa. Kun jokin aine, etenkin 

historia, oli mielestäni kiitettävän kuivaa, ainoa kiinnostava elementti saattoi olla 

oppikirjan kieli. Historian oppikirjassa käytettiin paikoitellen korkealentoista, 

pateettistakin kieltä, joka viehätti minua. Niinpä lukaistuani läksysivun muistin sen 

kuin absurdin modernin runon; sisällöllä ei ollut väliä. Mutta kun tunnilla lallatin 

oppimani ”lorun” sanasta sanaan, se herätti hilpeyttä luokassa ja alentuvaa 

huvittuneisuutta opettajassa, joka painokkaasti opasti olemaan lukematta läksyjä 

ulkoa. Kun tämä toistui riittävän usein ja eri tunneilla, luulin, että tunneilla ja kokeissa 

ei saa esittää niitä tietoja, jotka ovat kirjassa, vaan että oppilaalta vaaditaan aina jotain 

muuta. Siispä vältin lukemasta kokeisiin, koska silloin en ainakaan tahallani tulisi 

kirjoittaneeksi kirjan tietoja, kun yrittäisin säveltää jotain omasta päästäni. Erityisesti 

muistan eläinopin kokeen, jossa piti kertoa tutuista eläimistä, esimerkiksi lehmästä ja 

variksesta. Olin hoitanut kotonani lehmiä koko pienen ikäni, joten tiesin niistä 

käytännössä kaiken, minkä ilman eläinlääkärin koulutusta voi tietää. Pahaksi 

onnekseni olin myös silmäillyt oppikirjaa. Koekysymyksenä oli lehmä. En millään 

käsittänyt, mitä voisin kirjoittaa, sillä kirjassa oli ollut jokseenkin tarkasti kaikki se, 

minkä muutenkin tiesin lehmästä. Mitä ihmettä voisin kirjoittaa, jotta en toistaisi 

kirjaa? Ainoat lisätiedot olisivat meidän lehmiemme nimet ja maidon rasvaprosentit, 

mutta sitä tuskin tarkoitettiin. Toisena kysymyksenä oli varis, ja sama juttu. Sain kai 

numeroksi juuri ja juuri yläarvoisen, koska siinä aineessa ei annettu nelosia. Mutta 

eniten minua jäi askarruttamaan se, miten kaupunkilaiset luokkatoverini, jotka tuskin 
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olivat elinaikanaan nähneet lehmää livenä, saivat kiitettäviä numeroita, niin, lähes 

kaikki paitsi minä. Mitähän he olivat kirjoittaneet? 

 

Opettaja kohtaa oppilaansa myös opetusaineksen tai opettamansa asian kautta. Mieleen painuneita 

oppilastarinoita yhdistää se, että niihin liittyy syvä ihmettely ja kummastus opettajan esityksiä 

kohtaan. Kohtaaminen voi jäädä koepaperille. Oppilaan kokemus ei kuitenkaan välity opettajalle 

millään tavalla, mutta oppilas muistaa sen vielä aikuisena. Dialogia ei kertomuksissa esiinny. 

Opettajan olisi varmaan syytä kiinnittää tietoista huomiota suunnittelemaansa ja toteuttamaansa 

opetukseen ja sen vaikutuksiin. Opetus, jonka opettaja suunnittelee ja toteuttaa, perustuu opettajan 

omaan ajatteluun, mutta maailma, siis luokkahuone oppilaineen, jossa ajateltua pyritään 

toteuttamaan, on muuta kuin ajateltua ja toimii riippumatta siitä, vaikka kuinka pyrkisimme 

ajatuksillamme sitä ohjaamaan. Tätä lähtökohtaa noudattaen opetuksessa tulisi ennen kaikkea 

keskittyä siihen tilanteesen, missä maailma, siis luokkahuone ja oppilaat ovat, ja pyrkiä kohtaamaan 

vallitseva tilanne. Dialogiin kuuluu avoin kuuntelu ja havaintojen teko. Se vaatii rauhaa ja 

kiireettömyyttä. Kokenut ja rutinoitunutkin opettaja voi langeta vaativien kurssisisältöjen mittavan 

asiamäärän vuoksi itsestäänselvyyksien suohon. Tunnelma on hektinen, paljon asioita on käytävä 

läpi nopeasti pintaa liipaisten. Kysymyksille on vähän aikaa, eikä oppilas ehkä naurettavaksi 

joutumisen pelossa tohdi tarkennusta tai selvennystä pyytääkään. Meno vaikuttaa tehokkaalta, 

mutta taitaa koko turha touhu mennä ihan hukkaan, jos opettaja on opettavinaan ja oppilaat 

oppivinaan. Opettajan kannalta ne ”tyhmät” kysymykset olisivat ehkä kaikkein arvokkaimpia. 

 

 

Kohtaamattomuus 

 

Edellisissä kertomuksissa käsitykset opiskelusta tai sen merkityksestä eivät kohtaa. Myöskään 

opetusaineksen sisältö ei kohtaa kuulijaansa opettajan tarkoittamalla tavalla. Seuraavassa 

kohtaamattomuus ilmenee nimettynä tunnekokemuksena murrosikäisen ja aikuisen välillä: 

 

Kertomus A2: 

Murrosikäisenä muistan hieman halveksien katsoneeni aikuisia, joille riitti minusta 

niin vähän. Toisaalta pidin aikuisia sokeina – he eivät havainneet minua, vaan sen, 

mitä olin oppinut itsestäni näyttämään saadakseni olla rauhassa omassa 

sielunelämässäni. Toisaalta tuohon muistamaani halveksuntaan liittyy ilman muuta 

hiljaista, alistunutta surua, yksinäisyyttä. Myös aistin murrosikäisen herkkyydellä 
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syyn, joka sai monet aikuiset tyytymään minussa ja muissa ihmisissä pelkkään 

kuoreen – ja se oli pelko. Aistin heissä pelon nuoruuden elinvoimaa kohtaan. Opin 

piilottamaan itseni, tuntien surua, yksinäisyyttä ja suuttumusta. Pettymys aikuisia 

kohtaan leimasi nuoruutta. Ystävät koin sellaisiksi, joiden seurassa minut kohdattiin, 

nähtiin. Nuo muistot ovat palanneet mieleeni nyt, kun opetan murrosikäisiä. 

 

Kotona oli ulkoinen tärkeämpää kuin sisäinen, muoto tärkeämpi kuin sisältö. Tärkeää 

oli se, miltä asiat näyttävät, ei nuoren sisäinen kokemus. Koulussa tunnelma oli 

samanlainen; ne harvat opettajat, jotka kohtasivat nuoren sisäisen maailman, jäivät 

mieleen harvinaisina, rohkeina aikuisina. 

 

Muistan erään entisen oppilaani kuvailleen kouluaikaisista kokemuksistaan opettajan kiertelyä 

luokassa oppitunnilla. Oppilaat piirsivät. ”Kun hän tuli minun kohdalleni, kiinnitti huomionsa 

työhöni ja  sanoi työstäni jotain, oli kuin aurinko olisi paistanut.” Tuon kuultuani vuosia sitten 

mietin pitkään, että kuinka pienet asiat opettajan työssä voivat olla oppilaalle niin suuresti 

merkityksellisiä. Huomaako ja ehtiikö huomioida oppilaita tarpeeksi? Kohteleeko oppilaita vain 

oppilaina yleensä? En koe edellisen kirjoittajan lailla itseänikään kouluaikanani mitenkään 

erityisesti kohdatun, mutta en osannut sitä myöskään kaivata aikuisilta. Kuinkahan paljon 

maailmassa on ihmisiä, jotka kokevat, että heitä ei ole kohdattu, ymmärretty ja hyväksytty aikuisten 

taholta, ei kotona eikä koulussa. 

 

 

Kokemukset opettajista 

 

Oppilaan näkökulmasta erilaisten opettajien kohtaaminen saa edelleen tunnekokemuksen 

merkityksen: 

 

Kertomus F1: 

Ensimmäinen kokemukseni opettajasta oli Vieno. Istuin välittömästi hänen syliinsä 

pienenä alle kouluikäisenä tyttönä, kun hän tuli meille. Kohtaaminen oli välitön ja 

Vieno oli paras kaverini melkein. Samainen Vieno opetti minua kaksi ensimmäistä 

luokkaa kansakoulussa. Silloin jouduin jakamaan Vienon monen muun kanssa ja 

kaveruussuhde Vienoon alkoi rapistua. Vienosta tuli auktoriteetti, joka perinteisesti, 

ennenvanhaisesti opetti lapsia lukemaan ja laskemaan. Vieno etääntyi ja hän ei enää 
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ollut samalla tavalla myöskään kohdattavissa. Välittömyys katosi ja opettajan ja ujon 

tyttöoppilaan välinen kontakti laimeni. Kolmannella luokalla opettajaksi tuli Elvi, joka 

antoi pahat tuulensa näkyä heti oppilaille. Niitä pelättiin porukalla, eikä 

yleiskokemukset olleet kovin hyviä. Niitä aikoja en muistele ilolla. Neljännellä 

luokalla istuin sellaisessa yhdysluokassa, jossa oli 4-7 –luokkalaisia samassa tilassa. 

Veikko hoiteli kaikille opin päähän. Hän oli jämäkkä, temperamenttinen ope, mutta 

varsin oikeudenmukainen. Hänestä pidettiin yleisesti ja hän huomioi tasapuolisesti 

kaikki oppilaat. Pojankoltiaiset saivat kuritusta jos sattuivat tekemään kepposia ja 

tyttöjä hillittiin kantelemisesta ja juoruamisesta. Toisaalta oli sitten surku lähteä 

oppikouluun, mutta niin oli tapana. 

 

Oppikoulussa tuli sitten vastaan se moninainen kirjo opettajia. Niistä tietenkin muistan 

parhaiten ne inhottavimmat ja toisaalta ankarimmat. Myös jokunen huvittava tapaus 

on jäänyt mieleen. Kohtaaminen yksittäisen oppilaan kanssa tuntui heillä kuitenkin 

supistuvan tapauksiin, jolloinka kokeista tuli joku huono numero. Kiitosta tippui 

harvoin tai edes minkäänlaista huomiota. Piti tehdä yleensä jotain pahaa, että joku 

huomattiin. Oppilaiden murheita ei opet yleensä kantaneet. Juuri kukaan ei tuntenut 

oppilaiden vanhempia suuremmalti. Kaikki kilpistyi lähinnä oppimisen ja opettamisen 

ympärille. Luokka ei tehnyt yleensä mitään yhteistä, jossa olisi edes luokanvalvojaan 

tutustunut paremmin. Keskikoulu ja lukiokin jäivät tälle tasolle pitkälti. Koulun 

rehtori oli perso naiskauneudelle ja hän muisti kuukausittain mainita sen, että 

koulustamme oli maailmalle lähtenyt jopa kaksi missiä. Opettajana hän oli kauhea 

tyranni. Kysyi mm. mitä sanotaan sivulla 132 saksan kielioppikirjassa. 

Opetusmenetelmät tuntuivat olevan ahterista, mutta kauhun ja pelon vallassa jotkut 

asiat oli pakko takoa niin syvälle päähän, että ne löytyy sieltä varmasti vielä 

dementikkonakin. 

 

Jos yleisivistävän koulutuksen opekokemukset ja kohtaamiset jäivätkin negatiivisiksi, 

on aivan toista se mitä sitten koin yliopistossa. Siellä lähes kaikkiin luennoitsijoihin 

syntyi lämmin ystävyys. Hauskaa pidettiin luennoilla, kursseilla, leireillä ja opetusajan 

ulkopuolella. Yhä vielä lähettelen postia yli 20 vuoden takaisille tutuille, jotka ovat jo 

eläköityneet viroistaan yliopistolta. Huolet ja murheet jaettiin ja opetettavasta asiasta 

keskusteltiin hedelmällisesti kuppiloissa ja kirjastoissa sekä tietenkin kapakoissa. 
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Tietenkin asiaa auttoi paljon se, että opiskeltiin sitä mitä me kaikki haluttiin, eikä 

tarvinnut tehdä ikäviä pakkokursseja kuten vielä lukiossa. 

 

Kohtaaminen ilmenee oppilaan näkökulmasta henkilökohtaisena, yksilöllisenä kontaktina tai 

opettajan huomiona, erityisesti huonon koenumeron ja pahanteon suhteen. Hyväksynnän saa, kun 

käyttäytyy odotetulla tavalla, huomion saa osakseen käyttäytymällä ei toivotulla tavalla. Yleensä 

tulee kohdelluksi oppilaana muiden joukossa sieltä mitenkään erottuen. Aikuisiän kohtaamiset 

ilmenevät läheisempinä ystävyyssuhteina. Tunnekokemusten kirjo vaihtelee pelosta ystävyyteen. 

 

 

Kokemuksia opettajapersoonallisuuksista 
 
Jotkut opettajat jäävät paremmin mieleen kuin toiset. He ovat poikenneet muista, kuten edellä 

sanottiin, muita ankarampina tai inhottavampina. Erityisen hyvät opettajat jäävät myös mieleen. 

Seuraavissa opettajan aidon persoonallisuuden vetovoimana on sen välittämä arvokokemus: 

 

Kertomus D2: 

Oppikouluaikanani muistan olleeni vähän enemmän valveilla ja muistan kohdanneeni 

hyviä opettajia. Hyviä opettajia siinä merkityksessä, että he olivat myös hyviä 

tyyppejä. Erästä opettajaa pidin hauskan omapäisenä. Kun kyseltiin, miksei hän ollut 

joulujuhlissa, saimme kuulla, että oli niin hieno ilta ja made syönnillä – pilkillä olo 

voitti. Muistan, että tuntui mukavalta kun opettaja ryhtyi keskustelemaan ja puhuttiin 

oikeasti mielipiteistä, havainnoista tai kokemuksista. 

 

Kertomus E3: 

Kävin 50-luvun alussa alakansakoulua pienessä 2-opettajaisessa koulussa. 

Ympäristönä oli syrjäkylä ennen radion ja television valtakautta. Tietoa maailman 

tapahtumista saatiin 2-3 kertaa viikossa ilmestyvistä paikallislehdistä, joita tilattiin 

muutamiin taloihin. Kylä henkiseen ilmapiiriin vaikutti lestadiolaisuus, joka teki 

tietämättömyydestä ja rajoittuneisuudesta hyveen ja taivaspaikan edellytyksen. 

Tärkein elämänohje oli ”mitähän naapuritkin siitä sanovat”. Sosiaaliset normit olivat 

tiukat, ja niitä vartioitiin tarkasti. Siitä syntyi se ajan saippuaooppera- ja tosiTV-

viihde, ja interaktiivisuus toimi tavalla, josta nykymedia voi vain nähdä märkiä unia. 
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Kun olin kansakoulun 4-luokalla, opettajaksi tuli eräs sairaanhoitaja. Hän oli ottanut 

vuoden virkavapaata vakityöstään ja opettajan pestin syrjäkylältä. Häntä ei siis oltu 

koulutettu aikansa kansankynttilämentaliteettiin, eikä hänellä ollut valmiita 

kasvatusmalleja.  

 

Minä olin heti opittuani lukemaan sukeltanut isäni kokoamaan kunnioitettavan laajaan 

kirjastoon. Koska siellä ei ollut sellaisia turhanpäiväisyyksiä kuin lastenkirjoja – eihän 

Laestadiuskaan ollut sellaisia lukenut – luin aikuisten kirjoja. Romaanit ja muut pitkän 

proosan edustajat olivat liikaa, mutta novellit, pakinat ja Juhani Ahon lastut 

maittoivat. Poliittisista pakinoista en tietenkään ymmärtänyt ajatuksia, mutta jotain 

ymmärsinkin, ja siitä nautin. Pakinoiden kieli ja tapa sanoa asiat kerralla ja 

hykerryttävästi halki näytti minulle tulevaisuuteni suuntaviivat – tai niin ainakin 

luulin. Nimimerkkikin oli jo valmiina. Ja eikun kokeilemaan. 

 

Luokkalehden tekeminen kuuli kai silloinkin opetussuunnitelmaan. Siinä pääsin 

ensimmäisen kerran näyttämään kynteni. Perheeni iltatähtenä ja leikkitoverien 

puuttuessa kuuntelin aikuisten puheita, joissa tietenkin ruodittiin naapureiden asioita 

sydämen kyllyydestä ja savokarjalaisella sanavalmiudella. Satiirinen väritys oli siis 

jutuissa jo valmiina, ja siihen lisäsin herkullisimmat kielikuvat ja sivallukset, mitkä 

olin esikuvistani löytänyt. Ja sitten elämäni ensimmäinen pakina lehden 

toimituskunnalle. 

 

Pidin tekelettäni silmällä, kun sensorina toimiva opettaja kävi läpi juttuja. Häntä se 

nauratti vallan mahdottomasti, mutta kuitenkin hän sujautti sen omaan taskuunsa ja 

poistui hekotellen omalle puolelleen. Se ei siis ilmeisesti pääsisi lehteen, mutta olin 

tyytyväinen kyllä siihenkin, että se oli huvittanut opettajaa. Konseptin näytin 

muutamalle oppilaalle, ja sitten se jäi pulpettiin. 

 

Konseptin lukenut tyttö kertoi siitä kotonaan, ja sitten alkoi tapahtua. Paperi käytiin 

hakemassa pulpetistani, kun opettaja ei ollut antanut valmista pakinaa raivostuneille 

vanhemmille. Koululautakunta, tai mikä lieneekään ollut nimeltään silloinen kylän 

kellokkaista koostuva koulun asioista päättävä elin, piti kriisikokousta siitä, mikä olisi 

riittävä rangaistus moisesta hirveästä rikkeestä. Vanhemmat kielsivät lapsiaan 

leikkimästä kanssani. – Ja opettaja nauroi kylän arvovaltaisille isännille omankin 
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työpaikkansa tai ainakin työtodistuksensa uhallakin ja kieltäytyi tekemästä asialle 

yhtään mitään, koska hän ei pitänyt sitä sen arvoisena. 

 

Minulle hän ei koskaan sanonut asiasta mitään eikä millään tavalla osoittanut, että 

olisi tapahtunut mitään mainitsemisen arvoista. Minä tietenkin koin sen 

kauhistuttavana. Kylähän oli ainoa maailmankaikkeus, jonka tunsin. Jos se 

maailmankaikkeuteni olisi aukottomasti asettunut tuomitsemaan tekoni, se olisi ollut 

minäni loppu. Lapsen selvänäköisydellä ja ahdistuksen synnyttämällä varhaisella 

tietoisuudella tajusin aivan kirkkaasti, että opettaja oli pelastanut minut ”kuolemaakin 

kauheammalta kohtalolta”. Hän oli siinä yhteisössä ainoa, jolla oli 

suhteellisuudentajua ymmärtämään, ettei kysymyksessä ollut mikään 

yhteiskuntajärjestystä vastaan harkiten ja vaarallisesti suunnattu hanke, vaan siinä 

näsäviisas pikkulikka ilkkuen väitti, että keisarilla ei ole vaatteita. Luultavasti opettaja 

oli lisäksi siitä aivan samaa mieltä, ainakin sen jupakan jälkeen. 

 

Minä koin opettajan toiminnassa silloin hyvin selvästi tärkeäksi sen, että hän ei 

toiminut sentimentaalisesti, säälistä tai oppilaan pelastamisen halusta. Jos minulle olisi 

ollut tuttu oikeuden jumalattaren sidottusilmäinen kuva, niin se olisi vastannut melko 

tarkoin sitä, mitä koin opettajan siinä tilanteessa edustaneen: tämän yksittäistapauksen 

ja tilanteen yläpuolella, omaan oikeudentajuunsa ja arvostelukykyynsä luottava, 

kompromisseihin suostumaton. Hänellä ei myöskään ollut tarvetta tehdä numeroa 

kannastaan eikä selitellä sitä mihinkään suuntaan, edes lohduttamalla minua. 

 

En kokenut tässä tapahtumasarjassa ollenkaan henkilökohtaista kohtaamista. Koin 

opettajan sellaisen laadun tai olemuksen edustajana, jonka käsitin lapsen koko 

vilpittömällä hartaudella joksikin, jota nyt nimittäisin kutsumustietoisuudeksi; hänhän 

ei ollut koulutukseltaan opettaja. Pohdin silloin, että opettajan tehtävä on niin suuri ja 

vastuullinen, että minä en siihen koskaan riittäisi. Tärkeimmäksi näiden omien 

kokemuksieni perusteella koin ehdottoman totuudellisuuden silloin, kun lapsi joutuu 

ymmärtämättömien aikuisten vuoksi ahdinkoon eikä hän itse pysty löytämään 

puolustuskeinoja minänsä suojelemiseksi. Tietenkään en olisi pystynyt sitä silloin tällä 

tavalla ilmaisemaan, vaikkakin luultavasti koin sen selvemmin ja tietoisemmin kuin 

nyt, kun yritän löytää oikeita sanoja. Näihin pohdintoihin liittyvän hartauden ja 

kunnioituksen tunnelman pystyn vieläkin elvyttämään itsessäni. 
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Ensimmäisessä kertomuksessa on luettavissa oppilaan kokemus, jonka mukaan mieleiseksi koettu 

opettaja on hyvällä tavalla erilainen kuin muut. Hän erottuu joukosta omana itsenään. Puolimatkan 

(2002, 370-371) mukaan mikään väline ei voi korvata opettajapersoonaa ja sen kautta välittyvien 

arvojen merkitystä. Opettaminen ja oppiminen on persoonallisuuksien kohtaamista, minkä tarkoitus 

on johtaa syvenevään ihmistuntemukseen, arvotietoisuuteen ja mielekkyyden kokemiseen. Juuri 

persoonallisuuden keskeinen merkitys on Puolimatkan mukaan selitys siihen, miksi hyvin erilaisten 

opetuksellisten lähestymistapojen edustajat ovat pystyneet menestyksellisesti toimimaan 

opetustyössä. Syvästi arvotietoisten ihmisten persoonallisuuden vaikutus korvaa sen, mikä jää 

puuttumaan opetusmenetelmien teknisessä tehokkuudessa. Oppilaista välittävät opettajat ovat läsnä 

oppilailleen ja vaikuttavat heihin syvällisesti persoonallisuudessaan ilmaistujen arvojen välityksellä.  

 

V. A. Koskenniemen rehtori opetti koko olemuksellaan ja jäi pysyvästi mieleen. Koskenniemen 

tekstistä ei ilmene, että rehtorilla olisi ollut minkäänlaista henkilökohtaista kanssakäymistä tai edes 

huomionosoitusta, joka kohdistuisi Koskenniemeen itseensä. Oppiaines ei ollut tärkeää, rehtorin 

mielipiteet eivät olleet tärkeitä. Vaikuttavuus tulee ilmi opettajan tavassa olla ja puhua, 

vakavuudessa ja innostuksessa. Jälkimmäisessä syrjäkylän opettaja-kertomuksessa tapahtuu myös 

jotain samankaltaista kuin Koskenniemen rehtori-tarinassa. Opettajan kautta välittyy  oppilaan 

tietoisuuteen tämän myöhempään elämänkulkuun vaikuttavia asioita ilman, että minkäänlaista 

henkilökohtaista, yksilöllistä kohtaamista tapahtuu. Tässä kuitenkin oppilas kokee tilanteensa 

tulleen opettajan taholta ymmärretyksi, vaikkei opettaja sitä mitenkään hänelle henkilökohtaisesti 

ilmaise. Mitä tämänkaltaisessa kohtaamisesssa itse asiassa tapahtuu? Ilman henkilökohtaista, 

yksilöllistä kontaktia kokemuksessa on jotain perin merkittävää. Se on opettajan puolelta 

jonkinlaista selittämätöntä, aitoa läsnäoloa. Sen kokeminen opettajan toiminnan tai olemuksen 

kautta vaikuttaa syvästi lapseen kuin näkymättömänä tapahtumana. Jokin koskettaa ihmisen sisintä. 

 

Koskenniemen kertomuksessa ei ole tärkeää se, mitä opetetaan, vaan se, miten opetetaan. Opettaja 

ei ole guru tai mielipidejohtaja. Hänen persoonansa ja koko olemuksensa tekee vaikutuksen 

oppilaaseen. Syrjäkylän opettajan toiminta pelastaa oppilaan ymmärtämättömien aikuisten 

aikaansaamasta ahdingosta. Oikeudenmukaisuuden ja totuudellisuuden kokemus on vahva.  
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Kokemusten vaikutus omaan opettajuuteen 

 

Lapsuudessa ja nuoruudessa koetut kohtaamiset saavat aikuisen tietoisuudessa uudet, tiedostavat 

merkitykset: 

 

Kertomus E4: 

En siis koskaan tietoisesti hakeutunut tietoisesti opettajaksi vaan ajauduin kuin arpaa 

heittäen. Kirjastonhoitajaksi minä tähtäsin aineyhdistelmää valitessani. Jotenkin sitten 

vain lipsahdin valmistuttuani auskultoimaan, kun en saanut sinä keväänä 

harjoittelupaikkaa mistään lähikirjastosta, ja siitä vierähdin edelleen kateederin taakse. 

Muinoisen opettajan välittämä ideaali nousee mieleeni etenkin ongelmatilanteissa, ja 

siitä syntyvä riittämättömyyden tunne on raskas taakka, etenkin väsyneenä. 

Konkreettisimmin tällaisia tilanteita ovat olleet jotkin päättötöiden arvioinnit ja 

oppilaiden sovinnaisesta kovasti poikkeavat esitykset. Silloin olen yrittänyt esikuvani 

mallin mukaan nähdä poroporvarillisten sovinnaisuussääntöjen yli ja tavoittaa sen, 

mitä oppilas on yrittänyt työllään ilmaista, ja pitää sitten kiinni arvioistani antamatta 

äänekkäidenkään painostusyritysten vaikuttaa siihen, mitä pidän oikeana. 

Kysymyksessä ei ole ollut periaate hyväksyä mitä tahansa. Olen teettänyt uusiksi 

muutamia töitä, kun en ole löytänyt työstä mitään ideaa vaan niissä on yritetty mennä 

siitä, missä aita on matalin. Olen myös hyväksynyt virallisiksi päättötöiksi muutamia 

näennäistöitä, kun oppilas on ensin kirjoittanut niin henkilökohtaisesti ja vereslihalla 

tekstiä, jota hän ei ole pystynyt antamaan julkisesti reposteltavaksi. Sen tilalle on 

sitten päättötyönäyttelyyyn tuotu jokin aikaisempi, vähemmän henkilökohtainen 

tekstinippu. Myös joitakin intiimejä päättötyöselostuksia on tuotu vasta jälkikäteen, 

jotta ne eivät joutuisi kaikkien käsiin. 

 

 Kertomus D3: 

Mitään suuria kriisejä en tunne koulussa kokeneeni. Lievää viihtymistä olen koulussa 

tuntenut, siksi olen  varmaan pysynyt tässä opettajan ammatissa. Opettajan ammatti ei 

ole ollut mikään yksi ja ainoa ammattitoiveeni, mutta varsin kelpo työ 

vaihtelevuudessaan. Jossain taustalla häilyy myös ajatus olla sellainen opettajatyyppi, 

josta aikoinaan ajattelin ”hyvä tyyppi” – olla omalla hyvällä tavallaan oman tiensä 

kulkija – kuulla ja nähdä, tuntea ja kokea aika suurella kulmalla mitattuna. 
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Kertomus A3: 

Näin henkilökohtainen kohtaamisen kaipuu ja nälkä olivat se lapsuuden lahja, jonka 

vammauttamana lähdin etsimään parantajaa. Kohtaaminen nousi koko elämän 

teemaksi. Parantajaa en löytänyt, en gurua, joka hoivaisi minussa elävää yksinäistä 

pikkutyttöä. Löysin kuitenkin pitkän, mielenkiintoisen tien etsiessäni kohtaamisen 

pelon vastavoimaa. 

 

Ylioppilaaksi kirjoitettuani opiskelin peruskoulun opettajaksi. Nuorta opettajaa 

ensimmäisessä työpaikassa ihmetytti kokeneempien kollegoiden asenne. Opettajat 

olivat sarkastisia, leipääntyneitä. Tulevina vuosina opin ymmärtämään! Ohjeet ja 

määräykset opetuksen sisällöistä ja metodeista tulivat aina ”ylhäältä” – kukaan ei 

oikein tiennyt mistä. Rahaa ei ollut kunnon maalauspaperiin samaan aikaan kun 

tietokoneita virtasi kouluun ovista ja ikkunoista. Keskustelua opetuksen arvoista, tai 

siitä, mihin sisällöt perustuvat ei käyty missään. Koulutuspäivillä opetushallituksen 

ohjeet valuivat opettajien päälle puhujanpöntöstä vuosi toisensa jälkeen. Tuntui, että 

joku jossain oli keksinyt jonkun uuden hienon sanan – yhteistoiminnallisuus, 

ryhmätyöt, ATK – ja sitä sitten toisteltiin opettajille. Ja seuraavana vuonna jotain 

muuta. Opettajana jouduin jatkuvasti toteuttamaan sellaista, mihin en voinut sitoutua. 

Ymmärsin, miksi moni opettaja kyynistyi työssään. Keskustelu arvoista ja didaktiikan 

perusteista puuttui. Oppilaan kohtaaminen ei tullut puheeksi.  

 

Kun tutustuin steinerpedagogiikkaan ja antroposofiaan tiesin tulleeni kotiin. Ei ehkä 

paratiisiin, mutta kotiin. Peruskoulussa on toki hyviä opettajia ja innostunutta mieltä, 

varmasti oppilaan kohtaamistakin, mutta steinerpedagogiikan ihmiskäsitys kolahti: se 

on perusteltu ja järkeenkäypä. Ihminen ei ole vain opetuksen kohde, vaan fyysinen, 

sielullinen ja henkinen olento. Henkisen olemuspuolen olemassaolo haastaa opettajan 

kohtaamaan oppilaan kunnioittaen tämän yksilöllisyyttä. Tämä on mielestäni 

olennaista, kun puhutaan kohtaamisesta. Minuuden alueella asuu tasa-arvo, kunnioitus 

lapsen ainutlaatuisuutta kohtaan. Jos opettaja ei miellä oppilaassa mahdollisuutena 

olevaa minuutta, ainutlaatuista, henkistä ydintä, kohtaamiselle ei ole edes tarvetta. 

Oppilas on silloin erilaisten opetustoimien kohde. Kuitenkin on mahdotonta 

määritellä, mitä kohtaaminen oikeastaan on. Se on tapahtuma, joka väistää 

määritelmiä, mutta on koettavissa ihmisten välillä. Oppilas kokee olevansa opettajalle 
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yksilönä olemassa, tulevansa nähdyksi. Opettaja työskentelee ollakseen oppilaalle 

läsnä minuudessaan. 

 

Miten opettaja voi käytännön työssä kohdata kymmeniä oppilaita päivittäin? 

Luokanopettajalla on oppilasmeditaatiossa käytössään hyvä työkalu. Koulupäivän 

aikana luokassa opettaja pitää yllä järjestystä, opettaa, kohtaa sympatian ja antipatian 

voimia joka hetki. Joku oppilas vaatii paljon huomiota – joku toinen väistyy taka-

alalle hiljaisena. Illalla opettaja nostaa heistä jokaisen, ohittaa sielullisen alueen, 

sympatian ja antipatian, ja katselee sisäisin silmin jokaista oppilasta, jättäen tämän 

yksilönä vapaaksi odotuksista, vaatimuksista. Opettajan tavoitteena on poistaa esteitä 

esiin pyrkivän minuuden tieltä, kasvattaa fyysistä ja psyykkistä – ja kunnioittaa 

oppilaan henkistä olemusta. Koulu on kohtaamista varten. 

 

Kohtaamattomuus ei sulje pois sitä, etteikö voisi valita opettajan ammattia itselleen aivan tietoisesti, 

ja ehkä juuri siitä syystä, että kohtaaminen olisi mahdollista. 

 

Steinerkoulun luokanopettajan tehtävään kuuluu pohtia oppilaitaan päivittäisenä iltatyönään ja 

tarkastella jokaisen kehitystilannetta ja siinä ilmeneviä tarpeita. Tässä näkyy laaja ihmiskäsitys.  

Opettajan tehtävää voisi luonnehtia siten, että hän ”lukee” tehtävänsä olevasta, yksittäisen oppilaan 

tai koko luokan kulloisestakin tilanteesta ja koettaa ottaa sen huomioon työssään. 

 

Lapsuudessa koettu totuudellisuus ja oikeudenmukaisuus siirtyy omaan opettajuuteen 

pyrkimyksenä toteuttaa oikeudenmukaisuutta ja totuudellisuutta myös omassa työssä 

oppilasarvioinnissa syrjäkylän opettajan esimerkkiä noudattaen. 

 

Mieleenpainuvimpia ja vaikuttavimpia ovat myöhemmässä opiskeluhistoriassani olleet ne luennot, 

joissa luennoitsija ei sorru luennon aikana esittelemään laitoksen riittämättömiä resursseja tai 

vastaavia henkilökohtaisia kokemuksiaan. Kuulijansa vapaaksi jättävässä esityksessä luennoisija 

keskittyy asiaan tavalla, josta kaikessa kuultaa läpi se innoitus ja näkemys, joka on syntynyt 

omakohtaisen pohdiskelun ja kokemuksen kautta. Se ilmenee aitoutena ja vakavuutena, joka antaa 

puheelle erityistä painoa. Useammin kuin kerran on  käynyt niin, että luennoitsija on jossakin 

sivulauseessa  avannut kokonaisen uuden maailman. Oman työstämisen kautta opetettavaan 

aineistoon muodostuu suhde, joka on kuulijan aistittavissa. Tämäkö selittää massaluentojen ja 

joukkomuotoisen opetuksen elinvoimaisuuden ja mahdollisuudet? 
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET JA LUOTETTAVUUS 

 

Kohtaaminen ilmenee kertomuksissa monenlaisena. Kaiken kaikkiaan kohtaaminen käsitteenä 

antautuu vaikeasti määriteltäväksi. Merkitysnäkökentissä käsitykset opiskelusta eivät kohdanneet, 

ei myöskään opetuksen sisältö tavoittanut oppilasta. Ihmiset eivät kohdanneet. Kohtaamisesta 

puhuttaessa tarkoitetaan varsin erilaisia asioita, joita voisi kertomuksissa ilmenneinä, informaatiota 

tiivistäen, nostaa esille seuraavasti: 

 

1) Täydellinen kohtaamattomuus. Ihmiset ovat fyysisesti läsnä samassa tilassa, perheessä 

tai koululuokassa, mutta kokemusta kohtaamisesta ei synny. Muiden huomion saa 

kohdistumaan itseensä esim. käyttäytymällä odotetulla tavalla tai käyttäytymällä 

odotusten vastaisesti.  Kertomukset A1, A2, E2, F1 

 

2) Kohtaaminen käsitetään ja koetaan henkilökohtaisena kontaktina toiseen ihmiseen. Se 

kuvataan usein tunnekokemuksena.  Kertomukset B1, B2, C1, F1, D2 

 

3) Kohtaaminen tapahtuu mieleenpainuvana ja vaikuttavana sisäisenä kokemuksena ilman 

henkilökohtaista, yksilöllistä kontaktia. Kertomus  E3 

 

Koskenniemen kertomuksessa rehtori opetti koko olemuksellaan ja vielä aikuisena Koskenniemi on 

sitä mieltä, että hän oppi rehtoriltaan enemmän kuin kirjahyllyn paksuista painotuotteista. 

Syrjäkylän opettajan vähäeleinen, ehdoton totuudellisuus ilman sentimentaalisuutta tai oman 

toiminnan esilletuomista herättivät lapsessa syvän kunnioituksen tunteen. Totuudellisuus on 

vaikuttanut myös omaan opettajuuteen. 

 

Pohtiessani ja ratkoessani kohtaamisen merkitystä ja kohtaamista sinänsä työn kuluessa, se tuntuu 

käsittenä laajentuneen ja saaneen uusia merkityksiä. Kun tarinat oli teemoiteltu otsikoiden alle ja 

niistä tulkittu analyysi oli loppuvaiheessa, otin yhteyden jokaiseen tarinoiden kirjoittajaan. Koska 

kertomukset ovat tekstissä sellaisenaan myös lukijan omia tulkintoja varten, oli tarkistettava, saako 

niitä käyttää näin ja olenko ymmärtänyt kirjoittajan tarkoituksen oikein analyysiä tehdessäni. 

Muutamia nimiä jätettiin pois ja joitakin muutettiin. Tulkintani  hyväksyttiin, jotain näkymätöntä 

tuli näkyväksi. 
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9  POHDINTA 

 

Työn edetessä on osoittautunut, että kohtaamista tapahtuu hyvin monella tasolla ja tavalla. Ajattelin 

kirjoittamista aloittaessani kohtaamisen ilmenevän lähinnä  henkilökohtaisena kontaktina ihmisten 

välillä. Tällaiselle yksilölliselle kohtaamiselle koetetaan nyt raivata tilaa koulussa, jotta oppilaiden 

yksilölliset tarpeet voitaisiin huomioida esim. erityisopetuksessa. Voidaan myös kysyä, haluaako 

jokainen ihminen ylipäätään tulla kohdatuksi kaikkien kanssaihmisten taholta?  

 

Kohtaaminen voi siis tapahtua monella tavalla ja tasolla, mutta sen tiedostaminen, mihin toinen 

pyrkii, on jo toisen ihmisen yksilöllisen minuuden kohtaamista. Tutkimusaineiston opettajien 

kertomuksissa kohtaavat eri sukupolvet, lapset ja aikuiset. Myös opetusaineksen sekä koepaperin 

välityksellä tapahtuu jonkinlaista kohtaamista. Kohtaamisissa on samanaikaisuutta ja 

päällekkäisyyttä. Kohtaaminen näyttää kokonaisuudessaan asettuvan täydellisen 

kohtaamattomuuden ja koskenniemeläisen ’sisäisen henkisen kohtaamisen’ muodostamalle janalle. 

Se kanssakäyminen, joka tapahtuu opettajan ja oppilaan välillä opetustapahtumassa voi sijoittua eri 

kohdalle näiden ääripäiden välille, ja saada siten tämän mukaan perussävynsä ja 

syvyysulottuvuutensa. 

 

Uusia kysymyksiä nousee esiin. Esimerkiksi: mitä merkitsee kohtaamattomuus ihmiselämässä 

kouluaikana ja minkälaisia seurauksia sillä on? Käyttäydymmekö tiedostamatta niin, että 

olemassaolon oikeutus täytyy todistaa tai hankkia jollakin tietyllä tavalla?  Kohtaako nykyinen 

liiketalouden käsitteisiin perustuva kielenkäyttö kasvatuksen ytimen? Mikä kasvatuksen ytimen 

lopulta määrittää? 

 

Kasvatuksen kenttä on ulkoisten paineiden puristuksessa. Taloususkon siivittämät hyötyodotukset 

piirittävät kasvatuskulttuurin henkistä viritystä. Toisinaan vaikuttaa siltä, että koulusta tahdotaan 

tehdä asiakaslähtöinen markkinapaikka, laatupalvelujen tuottaja, jossa henkilökunta tehokkaana 

tiiminä palvelee asiakkaita väsymättömästi hymyillen. 

 

Tiedostavat opettajat eivät ole kuitenkaan taipuneet kaikkien tuulten riepoteltaviksi. Kasvatuksella 

ja koulutuksella on opettajien käsissä itseisarvo, ei välinearvo. Ihmiseksi kasvaminen ja 

kehittyminen tapahtuvat edelleen opetuksen ja kasvatuksen tukemana, kuten aikaisemminkin. Tämä 

on sivistyksemme yksi keskeinen perusta. Etevinkään virtuaalimaailma ei korvaa aitoa läsnäoloa. 

Elämme nykyhetkessä menneisyyden ja tulevaisuuden välillä. Tämä on myös kasvatustapahtuman 
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näyttämö. Nykyhetken tiedostava kokeminen ja siinä toimiminen on välittömyydessään taiteelliseen 

toimintaan verrattavissa oleva tapahtuma. Yksi opettajuuden peruselementti on ehkä juuri kyky 

tavoittaa elävällä tavalla tämä hetki. Menneeseen liitymme ajatuksillamme. Välittömin kokemuksin 

ja tuntein liitymme siihen hetkeen, jota elämme ja tiedostamme. Tämän tietoisuuden ja 

ymmärryksen voimme tahtomme avulla käyttää tulevaisuuteen suuntautuvan inhimillisen kulttuurin 

rakentamiseen.  
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