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Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää miten opettajan työkenttä näyttäytyy
koulutuspoliittisten muutosten varjossa kolmena eri ajanjaksona: 1994–1995, 1998–2001 ja
2007–2008 Aamulehden eri teksteissä. Tulevina luokanopettajina olemme luonnollisesti
kiinnostuneita siitä työympäristöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, joita pian kohtaamme.

Keräsimme aineistomme Aamulehden media-arkistosta ja hakusanoina
käytimme tutkimuskysymyksistä ja teoreettisesta viitekehyksestä esiin nousseita käsitteitä.
Päähakusanamme oli koulutuspolitiikka. Tutkimusmenetelmänä käytimme aineistolähtöistä
sisällönanalyysiä. Käsittelimme ensin koko aineistomme 44 tekstiä teemoittelemalla
asiasanoja aineistosta, jonka jälkeen valitsimme lähempään tarkasteluun 36 tekstiä.
Aineistosta nousi esille koulutuspolitiikassa kasvatusalan asiantuntijoita puhuttavia aiheita,
kuten uusliberalistinen koulutuspolitiikka ja sen tuomat piirteet, lama taloudellisine
seurauksineen, lasten ja nuorten pahoinvointi, suuret luokkakoot, koulujen lakkauttaminen,
uudet opetussuunnitelmat ja opettajien työssäjaksaminen. Aamulehden tekstiaineisto oli
sävyltään negatiivisvoittoinen.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että laman jälkeiset seuraukset vaikuttavat julkisessa
koulutuspoliittisessa keskustelussa vieläkin. Varsinkin suuret säästöt, kuten luokkakokojen
pitäminen suurina, on puhututtanut läpi aineistomme ajanjakson. Myös uusliberalistinen
koulutuspolitiikka nähtiin huolestuttavana ilmiönä Suomessa jo vuonna 1994. Opettajien
laajentunut työkenttä ja – tehtävät ovat lisänneet keskustelua opettajien työssäjaksamisesta.
Myös koulukohtainen opetussuunnitelma ja uusi oppimiskäsitys aiheuttavat opettajissa
ristiriitaisia tunteita vaihtelevien resurssien ja kuntapolitiikan myötä.

Tutkimuksemme on suunnattu kaikille kasvatus- ja opetusalan työtä tekeville,
opiskelijoille, vanhemmille, poliittisille päättäjille sekä koulutuspolitiikasta kiinnostuneille.
Aamulehden aineiston avulla tarkoituksenamme on antaa pro gradu – tutkielman kautta kuva
siitä työkentästä, joka opettajaa tällä hetkellä ympäröi sekä ymmärtää syitä, miksi näin on.
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1. JOHDANTO

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, miten kuva peruskoulusta ja opettajista

oppilaineen rakentuu paikallisessa sanomalehdessä. Haluamme selvittää millaisen kuvan

Aamulehti välittää opettajan ja peruskoulun tehtävästä ja millaisena se on näyttäytynyt

vuodesta 1994 alkaen vuoteen 2008 opettajuuden, yhteiskunnan sekä koulutuspolitiikan alati

muuttuvassa ympäristössä. Halusimme tutkimuksessamme antaa äänen kuuluviin sekä

koulutuksen ja opetuksen ammattilaisille, sitä tutkineille sekä kenelle tahansa asiasta

kiinnostuneille muun muassa vanhemmille. Sen johdosta päädyimme aineiston rajaamisessa

ottamaan huomioon sekä uutisaiheita, henkilöhaastatteluja, artikkeleja että

mielipidekirjoituksia. Ei ole yhdentekevää kenen silmin koulua kuvataan niin koulussa

toimiville kuin muillekin lehden lukijoille. Julkisuus on paitsi kuva todellisuudesta myös

kartta edessä olevasta maastosta. (Kunelius 2000b, 25).

Koulu on muuttunut ja uudistunut 1990-luvun alusta tähän päivään useammin

kuin koskaan aikaisemmin. Tähän on vaikuttanut yhteiskunnan kehitys ja vaihtelevat

olosuhteet sekä maailmantalous. Koulutuspolitiikka ei jää koskemattomaksi maailman

muutosaalloissa. Sitä kautta myös opettajan ammatti ja työkenttä muuttuvat alati. Muutoksen

tarkasteleminen on osoittautunut vaikeaksi siitä syystä, että muutos ymmärretään eri tavoin eri

yhteyksissä. Arvioitaessa koulun muuttumista esimerkiksi viimeisten kolmen vuosikymmenen

aikana on yhtä perusteltua sanoa, että koulu on muuttunut, tai että muutosta ei ole juurikaan

tapahtunut. (Sahlberg 1996, 18.) Koulu-uudistuksilla on huono maine. Suurella rahalla

toteutetut kehittämishankkeet ovat harvoin saaneet kouluissa aikaan odotettuja muutoksia.

Näyttää siltä, että opettajat käyttävät kaikki resurssinsa opetussuunnitelmien uudistamiseen ja

muut rattaat, kuten opetuksen kehittäminen, opettaja oppijana ja koulun kehittäminen

liikkuvat hyvin hitaasti. (Sahlberg 1998, 87, 237.) Syrjäläinen (1995) pohtii tutkimuksessaan

koulukohtaisista opetussuunnitelmista: ovatko suunnitelmat opettajan ansa vai mahdollisuus?

Hänen tutkimustulostensa mukaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat tuoneet opettajille

niin tuskaa kuin työmyönteisyyttäkin. (Syrjäläinen 1995, 115.)

Hargreavesin mukaan (1994) postmoderni yhteiskunta luo paineita

opettajuudelle laajentaen opettajan roolia, mutta samalla vanhasta roolista ei kuitenkaan

anneta tilaa uudelle. Näin ollen työmäärä lisääntyy, mutta voimavarat ja resurssoitu aika
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pysyvät ennallaan. (Hargreaves 1994, 4.) Tiedon- ja oppimisen käsitys ovat muuttuneet,

jolloin tämä näkyy myös valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa ja opettajan työssä.

Joukkojen sijaan opettajalta vaaditaan yksilöllisempää opetusta, joka asettaa opettajan tänä

päivänä haasteelliseen tehtävään. Tämä johtuu siitä, että koulujen määrärahoista (resurssit)

päättävät kunnat vaihtelevasti, jolloin resursseja yksilöllistävään opetukseen ei aina löydy.

Opettajan työmäärä ja – tehtävät ovat siten kasvaneet ja opettajat saattavat tästä johtuen kokea

uupumusta työssään. ”Opettajan odotetaan olevan tutkiva opettaja, kriittinen intellektuelli,

moraalikasvattaja, syrjäytymisen ehkäisijä, mediakasvattaja ja ”postmoderni” yli-ihminen

samassa persoonassa. Nämä haasteet koettelevat opettajan identiteetin eheyttä ja

voimavaroja.” (Värri 2003, 51.)

Simolan (2001) mukaan opettajan ammatin professionaalistamisprosessi on

tietoista koulutuspolitiikkaa ja osa erinomaisuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden

valtadiskurssia. Simola katsoo, että opettajuuden arvoperusta on kehittymässä

professionaalisesta ammattietiikasta kohti kilpailevaa yrittäjyyttä. (Simolan 2001, 191.)

Kilpailukulttuuri on yhä enenevässä määrin rantautunut myös kouluihin ja

koulutuspolitiikkaan. Termistönsä tällainen uusliberalistinen koulutuspolitiikka saa

taloudesta. ”Ohjaako kansakunnan taloudellisen kilpailukyvyn tavoittelu lastenkin elämää?

Koulun ulkopuolelta tulee voimakkaita vaatimuksia opetuksen tehostamiseksi. Koulun tulisi

jalostaa oppilaista huippuosaajia työelämän tarpeisiin. Tällainen näkökulma saattaa

äärimmillään jättää tavoitteista pois sivistyneisyyden, luovuuden, inhimillisyyden ja

yhteisöllisyyden.” (Uusikylä 2006, 27–28; 40.)

Tutkimuksemme on kvalitatiivinen aineistolähtöinen sisällönanalyysi.

Empiirisen aineiston olemme hankkineet Aamulehden internetissä sijaistevasta media-

arkistosta saatuamme siihen käyttötunnukset. Olemme keränneet aineistoomme

koulutuspoliittisia tekstejä kolmelta eri ajanjaksolta: 1994–1995, 1998–2001 ja 2007–2008.

Tekstit on valikoitu tutkimukseemme teorian ja tutkimuskysymystemme pohjalta. Pro gradu –

tutkimuksemme lähtökohtana oli saada syvällisempi katsaus tulevasta työkentästämme ja

ottaa huomioon lähihistoriassa tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset, jotka työhön

vaikuttavat. Katsomme, että työ on valitettavan ajankohtainen, sillä nuorten pahoinvointi ja

opettajien työssäjaksaminen on näyttänyt puhuttavan eri ajankohtaiskeskusteluja televisiossa

ja lehdissä pitkin tätä syksyä. Jotta voimme ymmärtää nykyhetkeä, meidän täytyy olla myös

tietoisia niistä historiallisista muutoksista, jotka nykyisyyttä ovat edeltäneet. Tämän

tiedostaminen auttaa meitä tulevina luokanopettajina.
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2. KOULUTUSPOLIITTISTA HISTORIAA

Tarkastelemme tutkimuksessamme suomalaisen peruskoulun, opettajuuden ja

koulutuspolitiikan kehittymistä ja uudistumista 1990-luvulta vuoteen 2008 saakka

Aamulehden uutisoimana. Eri vuosikymmeniltä poimimamme artikkelit tarjoavat

mahdollisuuden vertailla yhteiskunnalliselta ja koulutuspoliittiselta ilmapiiriltään erilaisissa

historiallisissa tilanteissa rakentuvaa peruskoulua ja opettajuutta. Koulutus kuvastaa aikaansa.

Koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri ovat liittyneet tosiinsa niin kauan kuin koulutusta yleensä

on järjestetty. Tämän vuoksi tarkastelemme myös niitä koulutuspoliittisia tilanteita ja niiden

viitekehystä, josta tähän päivään asti ollaan tultu. Lähdemme liikkeelle aina 1970-luvun

peruskoulun uudistuksesta, joka sysäsi liikkeelle uudistusten ketjun. Tarkastelemalla

pelkästään 1970-, 1980 ja 1990-lukua voidaan havaita, että yhtenäistä kymmenlukujen

koulutuspolitiikkaa ei ole ja ettei vuosikymmenten vaihteeseen rakennu tarkkaan erottuvaa

rajapyykkiä. Koulutusjärjestelmällä on kolme erityistä yhteiskuntaroolia. Koulutus toimii

ihmisten tarpeita tyydyttävänä palvelujärjestelmänä vastaamalla yksilölliseen ja sosiaaliseen

koulutuskysyntään, mutta myös vieraannuttavana pakkojärjestelmänä (velvollisuus) ja

yhteiskuntarakennetta ylläpitävänä ja uusintavana organisaationa. Sen jatkuvuus on oman

toiminnan laadusta riippumatta varma. Koulun ja muun yhteiskunnan lähentyminen,

vuorovaikutuksen kiinteytyminen ja koulun sidosryhmien lisääntyminen pakottavat

koulujärjestelmän avautumaan. Koulutuspolitiikan yhtenä tehtävänä on tarjota edellytykset

kouluinstituution itsearvioinnille. (Lehtisalo & Raivola 1999, 12–14; 100–101.)

Lehtisalo ja Raivola (1999) esittelevät David Eastonin (1965) määrittelemän politiikan

nojautuen niukkuuden käsitteeseen. Politiikka on Eastonin mukaansa vuorovaikutustoimintaa,

joka vaikuttaa ihmisten arvostaman symbolisen tai aineellisen hyvän autoritaariseen jakoon.

”Toiminta on aina poliittista, kun jaamme niukkuutta tai pyrimme päämäärään, jonka

saavuttamiseksi vallankäyttö on tarpeen”. (Lehtisalo & Raivola 1999, 29.) Moderneissa

yhteiskunnissa koulutus on saavuttanut myyttiset mittasuhteet. Sille asetetaan tätä nykyä

valtavia toiveita ja sen piirissä toimivat ihmiset antavat myös itse suuria lupauksia.

Viimeistään 1960-luvulta lähtien uskottiin koulutuksen olevan parasta sosiaalipolitiikkaa. Nyt

sen merkitys taloudelliselle kehitykselle ja kilpailukyvylle kuvitellaan samantapaiseksi.

(Simola 2001, 293.)
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2.1 Yhtenevä 1970-luku

Merkittäviä koulutuspoliittisia toimia 1970-luvulla:

1968 Kouluohjelmakomitea saa valmiiksi peruskoulun opetussuunnitelman.

1974 Eduskunta torjuu tasoryhmittelyn perusopetuksessa. (Ahonen 2003)

Suomi muuttui vuosien 1950–1975 välisenä aikana köyhästä pientilallisten ja työläisten

maasta varakkaaksi teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Elinkeinorakenteen muutos tapahtui

ennätysvauhtia. Muutos maatalousmaasta teollisuusmaaksi tapahtui Suomessa yhden

sukupolven aikana. Kun teollisuuden ja palvelujen alueilla elintason kasvu oli nopeaa ja

tuottavuus korkeaa, oli paine maataloudesta poistumiseen huomattava. Syntyi suuri

muuttoaalto. Rakennemuutos tapahtui melko hallitsemattomasti ja aiheutti poliittisen

vastakkaisuuden maalaisten ja kaupunkilaisten välille. Suomi muuttui suuren muuton aikana

itsenäisten pienviljelijöiden yhteiskunnasta palkkatyöläisten yhteiskunnaksi. (Ahonen 2003,

109–110.)

Suomessa oli voimakasta 1960-luvulla valtiokeskeisyys, suunnitteluvaltion nousu. Koulutus

oli valtion keskitetyn suunnittelun avainalueita. (Ahonen 2003, 115; 147.) Liberaalinen

koulutusnäkemys on ollut teollistuneiden maiden koulutuspoliittista päätöksentekoa hallitseva

aate 1960-luvulta alkaen. Koulutuksen ensisijaiseksi tehtäväksi on nähty sosiaalisten

uudistusten edistäminen. On katsottu, että koulutuksen avulla uudet kansakunnat voivat kiriä

umpeen teollisuusmaiden vuosisataisen etumatkan ja että kehittyneissä maissa koulutus

tasoittaa sosiaaliset eriarvoisuudet ja parantaa näin jokaisen kansalaiskelpoisuutta ja

tuottavuutta. (Lehtisalo & Raivola 1999, 74.) 1960-luku oli uudistusten levittämisen ja

vastaanottamisen kautta, jolle oli tyypillistä omaksuttujen innovaatioiden määrän

korostaminen. 1960-luvun alusta levisi kouluihin muun muassa uusi matematiikka, keksivä

oppiminen, opetuskoneet ja yksilöllistetty opetus. (Sahlberg 1998, 76.)

Koulunuudistuslautakunnan mietinnössä vuodelta 1966 todetaan, että koulutuspoliittisessa

arvojärjestelmässä demokratian, yksilönvapauden ja tasa-arvoisuuden arvot ovat saaneet

suuremman merkityksen. Sivistys perustui komitean mukaan humanistiselle

ihmiskäsitykselle, jonka ytimenä on eettinen vastuu ja ihmisarvon kunnioitus. (Launonen
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2000, 247.) Koulupessimismiä kuvaa Uusikylän mukaan hyvin 1960- luvulla käyty taistelu

peruskoulusta, joka vallitsi etenkin oppikoulun opettajien parissa. Koulun uskottiin joutuvan

kaaokseen, jos lahjattomat ja lahjakkaat oppilaat sullotaan samoihin koululuokkiin, yhteiseen

peruskouluun. (Uusikylä 2006, 27–28, 40.)

1970-luku oli pääsääntöisesti kuitenkin voimakkaan koulutusoptimismin aikaa.

Vuosikymmenen aikana suomalaiset pyrkivät uudistamaan koko koulutusjärjestelmän

varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen saakka. Kansainvälisessä Unescon

koulutusraportissa vuodelta 1972 puhuttiin uudesta yhteiskuntamallista, jota nimitettiin

oppimisen yhteiskunnaksi. Sen keskeinen tuntomerkki oli elinikäinen kasvatus. Koulutuksen

keskeisiä päämääriä raportissa olivat tieteellinen humanismi, luovuus, persoonallisuuden

kehitys ja kasvaminen yhteiskunnan jäsenyyteen. Jo 1970-luvulla nähtiin, että tulevaisuuden

opettaja olisi ennen muuta kasvattaja, ohjaaja ja virikkeiden antaja. Suomessa koulunuudistus

sai puolelleen yhä enemmän kannattajia, mutta muutos oli monin kohdin hankala. Siirtyminen

peruskoulujärjestelmään aloitettiin Lapin läänistä vuonna 1972 ja päätettiin 1977–1978

Uudenmaan lääniin. Oppimateriaali oli monet vuodet kokeilun asteella. Monet asiat, kuten

koulujen sijoitus ja talous aiheuttivat ongelmia. Kouluhallinnossa vaihdettiin myös miehistöä

uudistuksen läpiviemiseksi. Julkinen sana seurasi tarkoin, miten uusi peruskoulu selviää

siirtymävaiheen koskenlaskusta 1970-luvulla. Yhteiskunta oli koulutuksen lähtökohta ja

päämäärä. (Kuikka 1997, 123 – 134.)

Lähtökohtana 1970-luvulla oli siis yhtenäiskoulujärjestelmä, jonka tueksi luotiin

keskusjohtoinen suunnitteluhallinto. Taloudellisesti myönteinen kehitys 1970-luvulla auttoi

uudistusten toteuttamista ja näkyi monella yhteiskunta-alalla. Koulutuksen uudistus lupasi

ilmaisen peruskoulutuksen ja tämä uudistus napitettiin laeilla ja asetuksilla. Luotettiin siihen,

että kehitys kulkee kohti hyvinvointivaltiota. Jo peruskoulun alkuvaiheessa huomattiin

kuitenkin, että tavoitteet oli asetettu liian korkealle. Muutamissa oppiaineissa, kuten

matematiikassa ja kielissä kokeiltiin tasoryhmiä, mutta ne poistettiin tasa-arvon vastaisina.

Lähtökohtana oli, että kaikki oppivat kaiken kunhan aikaa annetaan. Oppilaasta tuli opetuksen

kohde, jonka tuli reagoida oikealla tavalla. Oikeasta tavasta palkittiin uusilla, ehkä

aikaisempaa mielekkäämmillä tehtävillä. Myös vaihtopedagogiikat, kuten Steiner- ja

Montessoripedagogiikka virtasivat Suomeen. Usko yhtenäiseen koulujärjestelmään eli
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kuitenkin hyvin voimakkaana. Opettajankoulutus siirrettiin myös yliopistoon vuonna 1971

uuden opettajankoulutuslain turvin. Uudistuksen tavoitteena oli yhtenäistää

opettajankoulutusta ja soveltaa jatkuvan koulutuksen periaatetta. (Kuikka 1997, 124–134.)

Ajan arvomaailma heijastui yhteiskuntapolitiikkaan sosialistisena koulutuspoliittisena

näkemyksenä ja tarpeena siis siirtyä kaikille oppivelvollisille tarkoitettuun yhtenäiskouluun.

(Heinonen 1990, 204.) Yhtenäiskoulu poisti vanhan rinnakkaiskoulun. Vanhan

koulujärjestelmän taustalla vaikuttivat suomalaisen koululaitoksen perinteiset käsitykset siitä,

että yhteiskunnassa tarvitaan kahdenlaista sivistystä: sivistyneistön lapsille oppikoulua ja

tavalliselle kansalle kansanopetusta kansakouluissa. Taistelua käytiin myös opettajajärjestöjen

kesken. Kiista ratkaistiin jakamalla peruskoulu kahtia kuusivuotiseen ala-asteeseen ja

kolmevuotiseen yläasteeseen, jonka opettajiksi siirtyivät entiset oppi- ja kansalaiskoulun

opettajat. (Johnson 2007, 10.) Kaikkien kansanluokkien lapset siis istutettiin koulu-

uudistuksessa saman koulun penkeille yhtenäistä kansallista sivistystä saamaan, jos myös

sopeutumista ja työmoraalia opiskelemaan. Yhtenäiskoulu-uudistuksen keskeinen sanoma oli

koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämisen sanoma. Yhtenäiskoulusta

väännettiin Suomessa kuitenkin rajusti kättä niin lehdistössä, komiteoissa kuin eduskunnassa.

Vanha oppikouluväki ja poliittinen oikeisto kävi tiukkaa viivytystaistelua väittäen

peruskoulun tuhoavan laadukkaan koulunkäynnin, estävän lahjakkuuksien esiinmarssin ja

tasapäistävän ikäluokat, etenkin sen jälkeen kun aluksi mukana olleista yläasteen

tasokursseista luovuttiin. (Rinne 2001b, 127.) Koulujärjestelmän muutoksen yhteydessä

vanhan rinnakkaiskoulujärjestelmän kolmenlaiset opettajat eli kansakoulun, kansalaiskoulun

ja oppikoulun opettajat täytyi kuitenkin sijoittaa uuden koulujärjestelmän palvelukseen.

Opettajien järjestöpoliittinen kiistely oli kovaa, koska opettajat kuuluivat eri

ammattijärjestöihin. Kansa- ja oppikoulun opettajien keskinäiset suhteet eivät koskaan olleet

läheiset, ja 1960-luvulla ne olivat suorastaan tulehtuneet. 1970-luvun puolivälissä nämä kaksi

eri koulukuntaa liittyivät peruskoulu-uudistuksen edetessä yhteiseen ammattijärjestöön,

Opettajien Yhteisjärjestöön, josta myöhemmin tuli Opetusalan Ammattijärjestö, OAJ.

Opettajavoimien jako luokan- ja aineenopettajien kesken eri luokka-asteilla muistutti

aikaisempaa rinnakkaiskoulujärjestelmää: kansakoulussa oli luokanopettajajärjestelmä ja

oppikoulussa aineenopettajajärjestelmä. (Johnson 2007, 20–21.)
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Peruskoulu-uudistusten lähtökohtaisena vauhdittajana on pidettävä Suomen poliittisen

tilanteen muutosta, kun eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö vuonna 1966.1960-luvun

alussa voimassa olleista puolueohjelmista vain Suomen Kommunistinen Puolue vaati

yksiselitteisesti yhtenäiskoulua. (Ahonen 2003, 131–132.)

Vuosikymmenen alussa oikeisto ja osin myös keskusta oli pitänyt vanhaa snellmanilaista

jakoa kansansivistyksen ja eliittisivistyksen välillä säilyttämisen arvoisena, koska sen

katsottiin pitävän yllä sivistyksen korkeaa tasoa. Maalaisliiton kannan muuttuminen

peruskoululle suopeaksi perustui nopeaan elinkeinorakenteen muutoksen reagoimiseen ja

kansanrintamahallituksen muodostamiseen. Koulu-uudistus herätti epävarmuutta ja liikkuvia

huhuja, sillä aikaan kuului myös muuten yleistä levottomuutta nuorison aktiivisen

liikehdinnän vuoksi. Koulu- uudistusten pelättiin johtavan jopa oppimistason laskuun ja

sosialismiin. Salaliittoteoriat levisivät ja koulu- uudistus tiedottamisineen eivät myöskään

näiltä välttyneet. (Johnson 2007, 17–18.) Peruskoulu säilyi kuitenkin 1970-luvulla

ohjauksellisesti varsin keskusjohtoisena. Opettajien yläpuolelle luotiin viisiportainen hallinto

valvomaan virallisen opetussuunnitelman toteutumista. (Simola 1997, 53.) Nuorten

ikäryhmien sisällä koulu-uudistus lisäsi kuitenkin yhteiskunnallista tasa-arvoa. Uudistus

lopetti varhaisnuorten erottelun, joka rinnakkaiskoulun aikana oli antanut kohtuuttoman

kilpailuedun koulutetun keskiluokan lapsille. Vaikka sosioekonominen tausta koulu-

uudistusten jälkeenkin vaikutti nuorten koulutukselliseen valikoitumiseen, olivat

mahdollisuudet selvästi yhdenvertaisempia kuin ennen. (Ahonen 2003, 156.)

2.2 Hyvinvoiva palveluyhteiskunta 1980-luvulla

Merkittäviä koulutuspoliittisia toimia 1980-luvulla:

1985 Opetussuunnitelman perusteet

1986 Hallinnon hajauttamiskomitea antaa mietintönsä

1990 Eduskunta vaatii valtioneuvostolta koulutuspoliittisen selonteon (Ahonen 2003.)

Liberaalinen koulutusnäkemys on ollut teollistuneiden maiden koulutuspoliittista

päätöksentekoa hallitseva aate 1960-luvulta alkaen. Se nojaa kahteen perusmenettelyyn, niin
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sanottuun kompensoivaan kasvatukseen (ennen kouluikää syntyneet eriarvoisuudet on

poistettava esikasvatuksen tai erityisen kasvuprojektin avulla) ja positiiviseen erotteluun

(kasvutaustaltaan eriarvoiset lapset on saatettava samalle lähtöviivalle koulun alkamishetkeen

mennessä). Tämä koulutusnäkemys tähtää olemassa olevien erojen kasvamisen estämiseen ja

koko ikäluokalle yhteisten oppimistuloksien tähtäämiseen, mikä merkitsee

koulutuspoliittisesti yleistä jatkokoulutuskelpoisuutta. (Lehtisalo & Raivola 1999, 73.)

Lähes kaikki 1970-luvulla laaditut koulutuksen uudistamissuunnitelmat ja tasa-arvon

ihannepyrkimykset pyrittiin toteuttamaan aina 1980-luvulle saakka. Taloudellisesti

tasapainoinen aika jatkui siis 1980-luvulla ja sen kasvu kiihtyi Suomessa. Taloudellinen

menestys synnytti pian nopeasti oman kulttuurin, jossa vain raha ja menestys ratkaisivat

arvosijat. Bruttokansantuote kasvoi ja palkat nousivat. Taloudellinen kehittyminen mahdollisti

monia ratkaisuja, kuten yksilöllisyyden kehittämisen, jonka yhtenä muotona oli

privatisoituminen. Yksilöllisyys johti myös egoismiin, joka merkitsi ihmisten

välineellistämistä oman menestyksen eduksi. Yhteiskunnan perinteinen arvomaailma alkoi

hajota. Teknologinen kehitys koki myös mullistuksia, kuten viihde-elektroniikan kasvu. Oltiin

siirtymässä kulutusyhteiskuntaan. (Kuikka 1997, 135–136.) Myös politiikkaan osallistuminen

kääntyi välinpitämättömyydeksi, ellei suorastaan halveksimiseksi (Suominen 1997, 251).

Kilpailutalouden alku sijoittuu Alasuutarin (1996) mukaan 1980-luvun alkupuolelle. 1980-

luvulta lähtien Suomessa on siirretty valtaa valtiolta alueille ja kunnille. Tämän vaikutuksesta

alueilla on ollut mahdollisuus suunnata toimintaansa omien erityispiirteidensä vaatimaan

suuntaan ja samalla Suomesta hävisi se yhtenäinen toiminnan tapa, jonka valtion valvonta

ennen varmisti. (Alasuutari & Ruuska 1999, 129.) Myös 1980-luvun sosiaalipolitiikkaa

käsittelevissä pääkirjoituksissa yleistyivät viittaukset yksilöön hyvinvointivaltion palvelusten

käyttäjänä ja asiakkaana. Asiakas tuli tematisoiduksi kuluttajana, palveluksia ostavana

asiakkaana ei niinkään sairaana potilaana tai sosiaalipalvelun asiakkaana. Päätösvaltaa eri

asioiden suhteen siis siirrettiin vähitellen asiantuntijoilta tavallisille kansalaisille ja

asiakkaille. (Alasuutari 1996, 247.)

Peruskoulujärjestelmä toteutui varsinaisesti 1980-luvulla, kun ensimmäiset ikäluokat olivat

käyneet läpi yhdeksänvuotisen peruskoulun. Kansainvälisissä koulutussaavutustutkimuksissa

(IEA) 1980-luvun alussa osoittivat, että Suomi kuului yhdessä Pohjoismaiden kanssa maihin,
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joissa erot lasten koulusaavutuksissa olivat pienimpiä. Samalla tutkimus kertoi koulutuksen

hyvästä tasosta. Tämä osoitti, että koulutuksellinen tasa-arvo oli toteutumassa. Peruskoulua

koskeva lainsäädäntö uudistettiin vuonna 1985. Laki vahvisti oppilaille jatko-

opintokelpoisuuden ja samalla poisti tasokurssit. (Kuikka 1997, 139.) Uusi peruskoululaki

purki vanhaa yhtenäistämispolitiikkaa ja alkoi suosia opetussisällöiltään erilaisia kouluja.

(Kauranne 1997, 37–38.) Koulunuudistuksen vaikutus näkyi siinä, että nuorten ikäluokkien

koulutustaso kohosi nopeasti 1970- ja 1980-luvuilla. (Kuikka 1997, 139.)

2.3 Taloudellisesta kriisistä kohti tietoyhteiskuntaa 1990-luvulla

Merkittäviä koulutuspoliittisia toimia 1990-luvulla:

1985–1997 Sisältöjen uudelleenarviointia, kohti delegoimista ja uusliberalismia

1991–1995 ja 1995–2000 Valtioneuvoston vahvistamat koulutuksen kehittämissuunnitelmat

1991 Eduskunta säätää kunnille koulupiirivapauden

1992 Oppimateriaalin hyväksymisestä luopuminen

1993 Opetusministeriö laatii uuden joustavan tuntijaon peruskoululle

1994 Eduskunta säätää kunnille vapauden päättää valtionosuuden käytöstä

Opetushallitus antaa peruskouluille uudet joustavat opetussuunnitelman perusteet

1995 Suomesta tulee EU:n jäsenmaa

1998 Eduskunta hyväksyy uuden perusopetuslain

1999 Koulutuksen uusi lainsäädäntö. (Ahonen 2003.)

1990-luvun alussa alkanut taloudellinen lama yllätti kaikki syvyydellä ja kestollaan. Niin

valtion kuin kuntienkin tulot vähenivät ja niiden menot samanaikaisesti lisääntyivät. Laman

välittömänä seurauksena syntynyt suurtyöttömyys lisäsi sosiaalimenoja sekä koulutusmenoja.

(Rasila 1996, 86–87.) Koulujen talouteen ja kustannuksiin kiinnitettiin 1980-luvun lihavina

vuosina suhteellisen vähän huomiota. Koulutuksen kustannusten paisuminen, kansantalouden

tilan heikentyminen ja 1990-luvun alun laihat vuodet lisäsivät kiinnostusta koulutuksen
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talouteen ja sen kehittämiseen. (Nikkanen 1999, 117.) Rahoitusjärjestelmää koulutuksen

järjestäjille uudistettiin. Valtiontalouden säästöpäätösten olennaisena osana olivat

valtionosuusleikkaukset, jolloin harkintavalta leikkausten kohdentamisesta ja toteuttamisesta

siirrettiin kunnille. Toimenpiteiden ansiosta kunnallistalouden tila oli vahvemmalla pohjalla

kuin valtiontalous ja kunnat kykenivät jopa vähentämään lainojaan. Säästötoimet kuitenkin

luonnollisesti heikensivät koulupalvelujen sisältöä ja tasoa ja ilmenevät pahimpina

peruskouluissa. (Rasila 1996, 86–87.) Varojen kohdentuminen koulutoimen sisällä saattoi

mahdollisesti määräytyä kunnan uudessa itsehallinnollisessa asemassa kunnan

koulutusmyönteisyyden pohjalta. (Nikkanen 1999, 117.)

Suomalainen taloudellinen ja poliittinen ilmapiiri koki 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun

alussa merkittävimmät muutokset sitten toisen maailmansodan: sosialismi heikkeni

Neuvostoliitossa, Berliinin muuri murtui ja idänkauppa laski. Myös Suomen sisäpolitiikkaan

ajautui uusia aatteita ja toimintatapoja, jotka raivasivat tilaa pohjoismaisen hyvinvointivaltion

ideaalilta. Kokoomus pääsi myös useiden vuosikymmenten tauon jälkeen takaisin

hallitukseen. (Rinne 2001a, 91–92.)

Suomi astui tuolloin ratkaisevan askeleen kohti yhteiskunta- ja koulutuspolitiikan murrosta

(ns. kolmas tasavalta), jonka keskeinen lähtökohta on yleisesti liittyminen Euroopan unionin

jäseneksi. Suomi siirtyi 1990-luvun aikana myös palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä muu huipputekniikka nousivat kansakunnan keskeisiksi

menestymisen välineiksi. Ne loivat yhä paremmat mahdollisuudet yhteisöjen (ihmisten,

oppilaitosten ja yritysten) väliseen verkottumiseen ja vuorovaikutukseen. Tietotyötä teki

tuolloin jo lähes puolet työvoimasta. Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 ja

tavoitteeksi nähtiinkin eurooppalaistuvan Suomen pääseminen taloudellisesti, ekologisesti,

sosiaalisesti, eettisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitysuralle. 1990-luvusta tuli sekä

yksilöiden, yhteisöjen, kansakuntien että talousalueiden yhä kovenevan kilpailun läpäisemän

elämäntyylin tunnus. (Lehtisalo & Raivola 1999, 114–115.) Näin useissa länsimaissa suurten

organisaatioiden arvomaailma etääntyi jatkuvasti kauemmaksi tavallisten ihmisten

arvomaailmasta. Teollisuuden kapasiteettia nostettiin työvoimakustannuksia pienentämällä.

Kansalaisten keskuudessa puhuttiin kuitenkin erilaisista arvoista, kuten tasa-arvo, perhe ja

riittävä terveydenhuolto. (Hakala 2003, 99.)
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Myös koulu muuttui 1990-luvulla käänteentekevästi ja oli laadittava uudet suuntaviivat.

Vuoden 1991 koululait jatkoivat kuitenkin samaa linjaa sitä aikaisempien lakien kanssa.

Koulutuksellinen tasa-arvo ja jatkuva koulutus olivat uudistuksen keskeisiä perusteita ja

politiikassa vaadittiinkin tasa-arvon uudelleen määrittelyä. 1990-luvulla kuitenkin edellä

mainittu yksilöllisyys sai jälleen enemmän tilaa myös koulussa, kuin opetusta varten kunkin

oppilaan on mahdollista saada henkilökohtainen opetussuunnitelma. (Kuikka 1997, 136–139,

167-176.) Tuona aikana yhdeksi kehityskysymykseksi nousi paikallistumisen ohella

oppimistulosten ja opetustoimen arviointi. Arviointijärjestelmää kehitettiin entistä

tiiviimmäksi ja monipuolisemmaksi, ja Suomi päätti osallistua kansainväliseen

oppimistulosten vertailevaan arviointiin. (Jakku-Sihvonen 1998, 22–23.) Eduskunnan

sivistysvaliokunnan asiakirjan mukaan vuodelta 1990 koulujärjestelmän tarkoituksena oli

kasvattaa oppilaista vastuuntuntoisia, tasapainoisia, itsenäisiä, luovia, rauhantahtoisia ja

yhteistyökykyisiä sekä hyvin käyttäytyviä ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä. Tavoitteena

asiakirjassa on kasvattaa myös juuri kansainväliseen yhteistyöhön. Taloudellisen tilanteen

heikentyessä 1990-luvun alussa nousi esille humanistinen kulttuuriyhteiskunta, jossa

tulosvastuun sijaan painottui monipuolinen itsensä kehittäminen yksilönä ja kansalaisena.

(Kuikka 1997, 148, 167.)

Suuri lama 1990-luvun vaihteessa ja varsinkin sen jälkeinen aika vahvistivat

markkinasuuntautuneisuutta. Lehtisalon & Raivolan mukaan (1999)

markkinasuuntautuneisuuden seurauksena oli parlamentaarisen päätöksenteon ja yleensäkin

valtiokoneiston vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen. Hyvinvointivaltioyhteiskunnan

perusteita ravistelivat myös koventunut kansainvälinen kilpailu. Varsinkin lama ja sen

jälkeinen taloudellinen nousu voimistivat koulutuksen sidoksia talouspolitiikkaan ja

työttömyyspolitiikkaan. Taloudellisen kasvun ja työllisyyden edistäminen nousivat

koulutuksen tärkeimmiksi tehtäviksi OECD:n ja Euroopan unionin suositusten mukaisesti.

Koulutuksessa ja koulutuspolitiikassa tasa-arvo korvattiin ajan hengen tyyliin

valinnanvapauden, yksilöllisyyden ja kilpailun korostuksilla. Koulutuksen demokratiaan

liittyvät ilmaisut olivat vaienneet. Jatkuvan kasvatuksen ja koulutuksen käsitteen sijaan

alettiin käyttää elinikäisen oppimisen käsitettä. (Lehtisalo & Raivola 1999, 115–117.)
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Myös voimistuva uusliberalismi ajoi yritysmaailman toiveita koulutuspolitiikkaan.

Vuosikymmenen aikana institutionaalisissa koulu-uudistuksissa päätoimijoiksi nousivat

poliittiset puolueet, joiden ryhmittyminen ratkaisi lakien läpimenon. Kokoomus sitoutui

uusliberalismiin, sosiaalidemokraatit koulutuksen tasa-arvon projektiin. (Ahonen 2001, 180.)

Liiketoiminnan saralla Suomesta alkoi kehittyä yhä selkeämmin osa ylikansallista globaalia

kaupankäyntiä, jonka sääntelyyn kansallisvaltiolla on vähenevässä määrin mahdollisuuksia.

Koulutuksen kentällä usko meritokraattiseen koulutuspelin reiluuteen alkoi hiipua oikealla ja

vasemmalla. Koulutuspolitiikka oli arvioitava uudelleen. (Rinne 2001a, 91–92.) Yhteisen

koulun oli palattava hierarkkiseen sivistysnäkemykseen, jonka mukaan toiset sietivät

enemmän sivistystä kuin toiset ja lahjakkaat oli erotettava muista. Kouluilta vaadittiin

tulosvastuullisuutta ja eri koulujen tuloksellisuutta vertailevia mittauksia. (Ahonen 2001,

162–163, 181.)

Opetustoimen alueella tehtiin 90-luvulla uudistuksia, jotka kohdistuivat kolmeen

merkittävään alueeseen: opetussuunnitelmaan, taloudenpitoon ja arviointiin.

Hallinnollisten uudistusten punainen lanka oli toimivallan hajauttaminen eli siirtäminen

mahdollisimman lähelle kansalaisia, käytännössä kuntiin ja kuntayhtymiin. (Jakku-Sihvonen

1998, 20.) Muutos on verrattavissa autonomian ajalla, itsenäisyyden ajan alussa ja 1960-

luvulla tapahtuneisiin käänteisiin. Opettaja-lehdessä huhtikuussa vuonna 2002 Erkki

Olkinuora esitti tutkimusryhmänsä tuloksen, jonka mukaan peruskoulu ei 1990-luvun uuden

koulutuspolitiikan jäljiltä enää ollut anniltaan yhtäläinen, vaan asuinpaikka ja vanhempien

yhteiskunnallinen tausta määräsivät oppilaiden saaman opetuksen tason. Sukupolvea

aikaisemmat päättäjät olivat pyrkineet juuri tasoittamaan näitä eroja. (Ahonen 2003, 9.)

2.4 Uusliberalistinen koulutuspolitiikka 2000-luvulla

Merkittäviä koulutuspoliittisia toimia 2000-luvulla:

1998-2005 Kansallinen ja kansainvälinen arviointi sisältöjen ja saavutusten osalta sekä pyrkimys yhtenäiseen

perusopetukseen (Puhakka 2005,1).

2001 Valtioneuvoston asetus perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä samana

vuonna toteutettu esiopetus.
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2004 Opetushallitus päätti vuonna 2004 uusista perusopetuksen opetussuunnitelman

perusteista vuoden 1999 lainsäädännön perusteella. Uusien perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat tuli ottaa

käyttöön kaikilla luokka-asteilla viimeistään 1.8.2006. (Opetushallitus)

2000-luvulla Suomi oli jo osa globaalia maailmaa ja maailmanpoliittisia suhteita.

Koulutuspoliittinen muutos vasemmistolaisesta tasa-arvoajattelusta oli vaihtunut

uusliberalistiseen, globalistiseen markkina-ajatteluun, jonka kaikki puolueet ja poliittiset

valtaeliitit siunasivat. Maailmantalous alkoi vaatimuksineen taivuttaa valtiota ja myös sen

politiikkaa välttämättömän edistyksen ja kansallisen kilpailukyvyn puolesta. (Rinne 2001a,

93.) 2000-luvun alkuvuosina globalisaation vaikutukset alkoivat tuntua yhä enemmän koulun

kehittämiskeskusteluissa esimerkiksi PISA -arviointien takia. (Johnson 2007, 67.) Tällöin

koulutuspolitiikastakin alettiin puhua myös taloustieteellisin termein ja sen näkökulmasta.

Koulutuksellinen tasa-arvo ja ajatus yhtenäisestä koulutuksesta korvaantuivat siis 2000-

luvulla oikeistolaisella markkinoiden logiikalla ja erinomaisuuden tavoittelulla.

Simola (2000) puhuu ”koulutuspoliittisesta epidemiasta”. Koulutusmarkkinat edustavat

kilpailu- ja suorituskeskeistä toimintakulttuuria, jossa keskeisimpiä arvoja ovat erinomaisuus,

tehokkuus ja tuloksellisuus. Simola kutsuu tällaista arvomaailmasta nousevaa

koulutusajattelua erinomaisuuden eetokseksi. Simola näkee tällaisen arvo- orientaatioon

liittyvän erityisesti koulun uudistamisstrategioihin. ”Voidaan sanoa, että juuri tällainen

erinomaisuuden eetos on yhdistänyt viime vuosikymmenen koulu-uudistuksia eri maissa.

Erinomaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus ovat evästäneet laajoja systeemitason koulu-

uudistuksia ja muovanneet koulutuspolitiikkaa esimerkiksi Englannissa, Yhdysvalloissa,

Australiassa, ja Ruotsissa. Näissä maissa tehdyt vertailevat tutkimukset osoittavat, että vain

vähän positiivisia seuraamuksia esiintyy. Oppimistulokset, opetusmenetelmät sekä

opetussuunnitelmat näyttävät vain harvoin kehittyneen toivotulla tavalla. Myönteiset

vaikutukset ovat kohdistuneet lähinnä niihin kouluihin, joissa jo entuudestaan menee hyvin.

(Simola 2001, 290–291.)

Koulutuspolitiikot näkivät kuitenkin Kivirauman (2001) haastattelututkimuksen mukaan

peruskoulun nostaneen koko kansan sivistystasoa. 2000-luvulla koulutuspolitiikkojen mielestä

tärkeintä on panostus huippuihin. Kivirauman tutkimuksen mukaan politiikot uskoivat
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julkisten instituutioiden vallan vähenemisen tarkoittavan myös laadun kohoamista, joka

parantaa kansainvälistä kilpailukykyä. Kollektiivisesta tasa-arvosta on siirrytty yksilölliseen

tasa-arvoon. (Kivirauma 2001, 73-76; 82-91.) Uusliberalistinen kilpailuyhteiskuntamme

näyttää siis tukeutuvan kilpailun ja epävarmuuden verkkoon. Värri (2003) toteaa

uusliberalismin olevan vain voittajien ideologiaa, joka ei anna kasvatukselle suuntaa.

Huippulahjakkaiden erityistarpeita korostaessa kuitenkin yhä suurempi joukko lapsia ja

nuoria sekä heidän perheitään on putoamassa menestyksen mahdollisuuksien ulkopuolelle.

Menestyvienkin tulevaisuus on epävarmaa, sillä ainoa varma asia on kilpailu koulutus- ja

työpaikoista. (Värri 2003, 54.)

2000-lukua kuvaa termi kolmas aalto, joka ei rajoitu vain anglo-amerikkalaisen

koulutuspolitiikan ja – ideologian piiriin, vaikka sieltä sen kotipesä lähinnä löytyykin. Rinne

(2001) esittelee brittiläisen koulutussosiologi Geoff Whittyn (1998), joka toteaa, että

keskeinen yhteinen nimittäjä rakentaa uudelleen ja purkaa koulutusta on ollut pyrkimys riisua

keskitettyä koulutuksellista virkavaltaisuutta ja lisätä koulujen ja vanhempien autonomista

päätösvaltaa. Avainsanoja ovat olleet mm. kouluautonomia, vanhempien valinnanvapaus,

yksityistäminen, hajauttaminen, managerialismi, taloudellinen rationalisointi, tulosjohtaminen

ja arvioinnin korostaminen. Kärjistyneimmillään Rinne (2001) siteeraa Brownia (1997), jonka

mukaan: ”There is no such thing as society, only families and individuals”. (Rinne 2001b,

134.)

Tällöin Rinne käyttääkin ideologiasta nimitystä uusliberalistinen vanhempainvalta.

Koulutuksen nähdään toimivan parhaiten vapaiden markkinoiden idealla, jonka mukaan

vanhemmat voisivat valita vapaasti lastensa koulut. Yksilö nähdään uusliberalistisessa

koulutuspolitiikassa oman onnensa seppänä, joka on itse vastuussa omasta menestyksestään

tai menestyksettömyydestään. (Rinne 2001a, 94–97.) Kolmannen aallon pohjalta Rinne

(2001b) on luonnostellut seuraavan 12-kohtaisen uusliberalistisen koulutuspolitiikan

ylikansallisen ohjelman.

1. Vanhempien oikeus vapaaseen koulunvalintaan ja koulupiirien joustavoittaminen (parential choise),

2. Koulujen kilpailuttaminen, kerrostuminen ja profiloituminen, imagonkohennus markkinointeineen,
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3. Koululainsäädännön ja etukäteiskäsittelyn löystäminen (deregulaatio),

4. Koulujen ”yrityistäminen” (managerialismi koulunjohtamisessa),

5. Opetussuunnitelmien hajauttaminen ja koulujen päätösvallan lisääminen sisältöasioissa,

6. Korostettu ajattelu markkinavetoisuuden autaallisuudesta suhteessa vanhan valtiobyrokratian kahleisiin,

7. Siirtyminen rahoituksessa könttäbudjetointiin (slumpsum funding) yksityiskohtaisen momenttibudjetoinnin

sijasta,

8. Pyrkimys tulosvastuullisuuteen ja laatukoulujen palkitseminen,

9. Koulujen ja opettajien työn jatkuvan arviointijärjestelmän pystyttäminen pyrkien ns. läpinäkyvään eli

julkiseen arviointiin (ainakin toistaiseksi Suomessa julkisia koulujen ranking-listoja karsastetaan),

10. Lahjakkaiden ja kyvykkäiden erikoiskoulujen hyväksyminen,

11. Koulujen yksityistäminen ja ulkopuolisen sekä vanhempien rahoituksen lisääminen

(tässä Suomi edennyt vähiten),

12. Julkisten kouluinvestointien ja määrärahojen karsiminen. (Rinne 2001b, 134–135.)

Myös 1990-luvun lamalla oli laajempia seurauksia. 2000-luvulla koulukeskustelun keskiössä

on ollut lasten ja nuorten pahoinvointi ja sen heijastuminen kouluun. Nuorten sairastavuus,

perheiden rapautuminen ja huostaanottojen sekä psyykkisten sairauksien määrät ovat

kasvaneet. Toisaalta 1990-luvulla yhä harvempi jättää koulutien kesken eikä hanki

esimerkiksi ammatillista tutkintoa. Rinne (2001a) huomauttaa kuitenkin, että

koulutuspolitiikka on vain osavastuussa kehityksestä. Tuloerot ovat kääntyneet kasvuun,

väestö lohkoutuu vahvemmin, työttömyys ja toimeentulotukiasukkaiden määrät ovat

kasvussa.

Oikeistolaistunut poliittinen ilmapiiri, laman vaikutukset ja EU:hun liittyminen muovaavat

omalla voimallaan myös suomalaisten suhtautumista syrjäytymisvaarassa oleviin. Enää ei ole

itsestään selvää, että vaarassa olevista ollaan valmiita kantamaan huolta perinteisen julkisen

tulontasauksen, hyvinvoinnin laajan aallokoinnin ja vahvan huolenpidon avulla. (Rinne

2001a, 97; 129–130.) Suomalaisnuorten osaaminen oli kuitenkin kansainvälisellä PISA-

tutkimusten arvoasteikolla korkea. PISA-tutkimus on OECD-maiden laajin ja monipuolisin
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koulutuksen vertailututkimus. Suomalaisnuorten lukutaito oli vuosituhannen vaihteessa

OECD-maiden paras. Myös matematiikan ja luonnontieteiden taidot olivat kansainvälistä

huippua. Suomessa oli OECD-maista vähiten heikkoja osaajia. (Lindström 2005, 25.) Vaikka

Suomessa tehdyt koulutussäästöt näkyvät OECD:n tilastoissa, niin silti Suomi on OECD:n

tuoreimmissa koulutusvertailuissa yhä kärkimaita koulutuksen menoissa, kun mittarina on

koulutusmenojen osuus kansantuotteesta. (Nikkinen 1999, 118.) Jos koulunuudistuksen

satavuotinen historia jotain opettaa, se opettaa sen, että uudistukset kyllä muuttavat koulua,

mutta harvoin siihen suuntaan kuin on aiottu. Uudistuksen sivutuotteina syntyy sekä

negatiivisia että positiivisia seurauksia ja vaikutuksia. (Simola 2001, 294.)
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3. OPETUSSUUNNITELMA KOULUTUSPOLITIIKAN VÄLINE

Arvot ovat aina subjektiivisesti koettuja ja aikakauteensa sidottuja. Myös opetussuunnitelmat

pohjautuvat arvoajatteluun. Jo vuoden 1970 peruskoulun opetussuunnitelmassa oppilaat

nähdään kasvavina yksilöinä, jotka itse muokkaavat omat arvonsa ja maailmankuvansa.

Noista päivistä alkaen yksilön etu alkoi ohittaa yhteiskunnan edun koulukasvatuksen

legitimointiperustana. 1970-luvun kasvatuskäsitys oli saamassa kognitiivisen

oppimiskäsityksen ja humanistisen ihmiskäsityksen piirteitä, jotka vahvistuivat

vuosikymmenen aikana. (Launonen 2000, 239–240; 244–245.) Peruskoulun

opetussuunnitelmassa (1970) sanotaan näin: ”Komitea on ottanut lähtökohdaksi sen, ettei

oppilas saa olla väline tai ulkopuolisen vaikutuksen kohde vaan toiminnan subjekti”.

Opetussuunnitelma on koulutuspolitiikan väline. Se sisältää maan ylimmän elimen,

demokraattisesti valitun eduskunnan, säätämät kasvatuksen tavoitteet ja oppiaineet.

Valtioneuvosto päättää oppiaineiden opetustuntien määrän. Peruskoulussa opetettavien

aineiden yleiset opetusohjeet ja tarvittaessa myös oppimäärät vahvistaa Kouluhallitus.

(Toivonen 2005, 131.) Sivistystoimen ja koulun johto puolestaan tulkitsee ylempää tulleita

määräyksiä, ja sen jälkeen opettajat ja koulun henkilöstö tekevät vielä oman tulkintansa,

ennen kuin tavoitteet ja tarkoitettu kehitys tavoittavat oppilastason. (Johnson 2007, 48.) Usko

koulun kasvatus- ja opetusmahdollisuuksiin kasvoi radikaalisti 1970-luvulla ja jatkui edelleen

optimistisena 1980- ja 1990-luvuilla.1980- ja 1990-luvuilla tehdyistä arvotutkimuksista käy

ilmi, ettei 1980-luvun alkupuolen jälkeen voida enää osoittaa yhtä suomalaisille yhteistä

perusarvoa, poikkeuksena maailmanrauhan arvostaminen. (Launonen 2000, 240–241.)

Koululaitostamme on viimeisten vuosikymmenten aikana pyritty uudistamaan niin

rakenteellisesti kuin sisällöllisestikin. Rehtorin merkitys koulun kehittämisessä ja uudistusten

läpiviennissä on jatkuvasti korostunut. Opetussuunnitelman laadinnassa on Suomessa kuljettu

keskitetystä hallinnosta hajautettuun. Samalla opetussuunnitelmaideologia on johtanut

keskitetystä, kansallisesta opetussuunnitelmasta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. 1990-

luvun alussa Opetushallitus käynnisti koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön, joka laajeni

kokeilukouluista kattamaan koko maan. Opetussuunnitelmatyötä jatketaan kouluissa edelleen.

Työtä on tehty Opetushallituksen laatimien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta (1994)
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ja joita uudistettiin vuonna 2004. Opetussuunnitelmauudistukseen liittyy monia rakenteellisia

uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä koulunarkeen kuin koulutuspoliittiseen suunnitteluun.

Muun muassa luokattomuus, jaksottaminen, valinnaisuus, ala- ja yläasteen niveltäminen ovat

sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka vaativat myös opetussuunnitelmatason työtä

kouluissa. (Syrjäläinen 2002, 17–18.)

3.1 Yhtenäinen opetussuunnitelma

Peruskoulun opetussuunnitelma-ajattelun lähtökohtana on yleisen sivistystarpeen

tyydyttäminen. (Launonen 2000, 247.) Peruskoulu otettiin kokeiluun 1960-luvulla, ja

lukuvuonna 1971–72 uusi opetussuunnitelma oli jo monissa kunnissa käytössä joko kokonaan

tai osittain. Varsin nopeasti kansakoulu ikään kuin haihtui ja sulautui peruskoulun raameihin.

(Nurmi 1989, 80.) Kun vuonna 1977 koko maa oli siirtynyt peruskouluun, oli Suomeen saatu

todellinen ”koko kansan koulu”. Kaikille yhteisen peruskoulun opetussuunnitelma muistutti

keskikoulun lukusuunnitelmaa. Siitä kuitenkin luovuttiin varsin pian ja tasokurssit korvattiin

tuntikehysjärjestelmällä, joka antoi kunnille ja sen kautta myös opettajille

vaikutusmahdollisuuden koulun työn järjestelyssä. Peruskoulun tuli antaa kaikille oppilailleen

jatko-opintokelpoisuus kaikissa keskiasteen oppilaitoksissa. (Apajalahti 2001, 118.)

Peruskoulun opetussuunnitelmassa (1970) psykologinen lähestymistapa näkyy siinä, että

oppilaan eettinen ja sosiaalinen kasvu liitetään tunne-elämän kehittymiseen, minäkäsitykseen

ja persoonallisuuden eheytymiseen. Opetussuunnitelmassa asetettiin tietoiseksi lähtökohdaksi

oppilaan yksilöllinen arvo ja itsemääräämisoikeus. Koulu ei saanut enää pitää oppilasta

autoritatiivisen vaikuttamisen kohteena, vaikka päämäärät itsessään olisivat olleet arvokkaita.

Opetussuunnitelma heijastelikin yksilön oikeuksien varaan rakentuvaa liberaalia etiikkaa.

”Demokraattisessa yhteiskunnassa tulisi periaatteessa jokaisen saada itse asettaa tavoitteensa”

(POPS 1970.) Peruskoulun opetussuunnitelma (1970) edustaa arvojen ontologian suhteen

konstruktivistista näkemystä, jossa tietynlainen arvojen pätevyys saavutetaan rationaalisesti

ajattelevien ihmisten yhteisellä sopimuksella. Arvot kiinnitettiin YK:n ihmisoikeuksien

yleismaailmalliseen julistukseen. (Launonen 2000, 249.) Oppimistulosten yhdenvertaisuuden

vaatimus teki peruskoulusta koulutuspoliittisen tasa-arvohankkeen huipun. Vuoden 1971
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koulutuskomitea pyrki poistamaan oppimiserot ja tasaamaan yhteisen koulun tulokset.

Komitea pyrki myös poistamaan koulutustason käyttämisen ihmisen erottelun perusteena.

(Ahonen 2003, 125.)

Peruskoulun opetussuunnitelmassa eettisiä kysymyksiä käsitellään pääasiassa

yhteiskunnallisella ja globaalilla tasolla. Myös opetussuunnitelmassa ilmaistut tavoitteet ovat

yhteiskuntaeettisesti painottuneita. Opetuksen pitää opetussuunnitelman mukaan perehdyttää

oppilaat yhteiskunnan ”kehysnormeihin”, jotka tulevat näkyviin toisaalta oikeusnormeissa ja

toisaalta yhteiskunnan harjoittamassa yhteiskuntapolitiikassa. Myös globaalia vastuuta ja

seuraamuseettisten näkökohtia korostettiin opetussuunnitelmassa.  Eettisenä ihanteena oli

1970 opetussuunnitelmassa kansainvälisesti suuntautunut moniarvoinen kansalainen, joka

kantaa vastuuta koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. (Launonen 2000, 250–251.)

3.2 Kuntakohtainen ja koulukohtainen opetussuunnitelma

Peruskoulun viralliset kasvatustavoitteet oli määritelty 1980-luvulle saakka kansakoululaissa

(1958) ja peruskoulun opetussuunnitelmassa (1970).  Vuonna 1983 tavoitteet säädettiin

peruskoululaissa. Lisäksi peruskoulun opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa

(POPS 1985) määritellään yleisen tavoitteenasettelun pohjaksi seitsemän arvoaluetta, joihin

liittyy vahva eettinen näkökulma: elinympäristön ja luonnonsuojelun arvoalue, kansallinen

kulttuuri ja kansalliset arvot, kansainvälinen yhteistyö ja rauha, sukupuolten välinen tasa-

arvo. Opetussuunnitelman perusteiden (1985) keskeisenä näkökulmana on yhteiskunnan ja

ihmiskunnan yleisestä kehityksestä johdetut yksilöön kohdistuvat vaatimukset. Koulu nähtiin

tuolloin myös tärkeäksi arvojen välittäjäksi ja tuon tehtävän laiminlyönti saattoi mahdollistaa

muiden tekijöiden vaikutukset yksilön kehitykseen. (Launonen 2000, 253.)

Vuoden 1985 Opetussuunnitelman perusteet ei lähtenyt vielä purkamaan suuressa määrin

opetuksen yhtenäisyyttä. Vasta 1990-luvulla alkoi valtiojohtoinen koulupolitiikka murtua ja

sen keskusjohtoisuutta pyrittiin vähentämään. Valtaa siirrettiin enenevässä määrin kuntiin ja

kouluihin ja opetussuunnitelman perusteet laadittiin aiempaa suurpiirteisimmiksi ja ohjeiltaan

suppeimmiksi. (Kauranne 1997, 42.)
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Yhtenäisyys alkoi vaihtua erilaisuudeksi, sillä kunnilla olisi nyt mahdollisuuksia kehittää itse

omaa koululaitosta ja sen opetusta. Vuonna 1985 kouluhallitus laati lähinnä yleiset perusteet

opetussuunnitelmalle ja antoi kunnille vapauden soveltaa niitä paikalliset olot huomioon

ottaen. Tämä periaate oli tuttua jo vuodelta 1860, jolloin kansakoulut maaseudulla laativat

oman opetussuunnitelman. Suunnitelman etuna oli korostaa koulun ja opettajien ideoita

aikaisempaa enemmän. Näin siis koulusuunnittelu siirtyi 1970-luvun

yhteiskuntakeskeisyydestä 1990-luvun paikallisdemokratian mukaisesti kunnan ja koulun

tasolle. (Kuikka 1997, 136, 150.)

1990-luvun alussa uudistettiin opetussuunnitelman laadintaprosessia ja samalla itse

opetussuunnitelmaa. Aiemmin hallintoviranomaisten laatiman yksityiskohtaisen ja kaikille

yhteisen opetussuunnitelman tilalle luotiin järjestelmä, jossa opetushallitus laatii ja hyväksyy

vain opetussuunnitelman yleiset perusteet. Ylläpitäjän mukaan kunta, kuntayhtymä tai

oppilaitos itse voi laatia oman, itselleen sopivan opetussuunnitelman, jonka tulee perustua

yleisiin opetussuunnitelman perusteisiin. (Jakku-Sihvonen 1998, 20.) 1990-luku näyttäytyi

opettajille lisääntyvän ammatillisen autonomian vuosikymmenenä. (Simola 2001, 292.)

Uskottiin, että vain itse tekemällä opettaja sitoutuu opetussuunnitelmaan ja oivaltaa sen

luoman kokonaiskuvan merkityksen omalle työlleen. (Atjonen 1994, 10.) Vuoden 1994

opetussuunnitelman perusteissa korostettiin konstruktivistista oppimiskäsitystä ja arvosteltiin

behavioristista käsitystä oppimisesta. Oppilas rakentaa itse tiedon itselleen, ja oppiminen

perustuu oppilaan omaan aktiivisuuteen. Tavoitteena on, että oppilaalle syntyisi käsitys

kouluoppimisen ja arkielämän välisestä yhteydestä. Entinen oppijan rooli objektina vaihtui

oppija subjektina -rooliksi. Oppimisympäristön rooli korostui ja sen tarkoituksena oli tukea

oppimismotivaatiota ja oppimista. (Lindström 2004, 8.) Koulukohtaisen vapauden myötä

koulut myös kehittivät omia opetuksen painoalueita, jotka sisällytettiin opetussuunnitelmiin.

(Johnson 2007, 23.) Atjosen (1994) mukaan uuden oppimiskäsityksen ohella siirryttiin myös

uuteen opetussuunnitelmakäsitykseen. Tämä merkitsee Atjosen mukaan opettajalle muun

muassa omaa opetus- tai työsuunnitelmaa, motivaatiota ja mielekkyyttä, aktiivisuutta,

sitoutumista, kollegiaalisuutta, opettajan asiantuntemuksen tunnustamista, koulun

kehittämistä, opettajan vastuuta ja opetussuunnitelmatyötä kokonaisuutena. (Atjonen 1994,

10.) Opettajien oli nähtävä opetussuunnitelmatyön koulutuspoliittiset yhteydet sekä

tiedostettava koulun toimintaan liittyvät yhteiskunnalliset paineet ja kehityssuunnat

(Luukkainen 2005, 23).
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Koulukohtaisen opetussuunnitelman ansaksi voi Syrjäläisen (1995) mukaan muodostua

toiminnan, reflektion ja keskustelun kapea-alaisuus. Koulukohtainen vapaus voidaan

raamittaa kansallisella arviointijärjestelmällä, joka nojaa tulosvastuullisuuteen ja resursseihin,

jolloin se toimii puhtaasti kontrollijärjestelmänä. Syrjäläinen katsoo, että keskustelun tulisi

laajentua enemminkin käsittelemään laajemmin koulukohtaisen opetussuunnitelmatyön

koulutuspoliittisia yhteyksiä. Kansallinen arviointisysteemi tulisi hänen mukaansa myös laatia

koulujen arkitodellisuuden yhteydessä – ei siitä erillään. 1990-luvun taloudellinen lama ja

koulutukseen kohdistuneet säästöt ovat omiaan syömään opettajien kehittämishalukkuutta.

Opetussuunnitelmien toteuttamiseen on tällöin nähty myös liittyvän opettajien väsymistä ja

muutosten kohtaamisen vaikeutta. Syrjäläinen (1995) näkeekin, että opettajat tarvitsevat

uusien ongelmien kohtaamiseen tukea, koulutusta, asiantuntija-apua ja vierellä kulkijoita.

Koulukohtainen opetussuunnitelmaprosessi oli suuri muutos verrattuna edelliseen.

(Syrjäläinen 1995, 115–117.)

3.3 Opetussuunnitelma yhtenäisestä perusopetuksesta

Opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen vuonna 2004 vaikuttivat useat syyt. Vuoden

1998 perusopetuslain mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja

eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia

tietoja ja taitoja. (Kuikka 2001, 177.) Opetussuunnitelman perusteiden laatimistyötä ovat

raamittaneet juuri vuonna 1999 voimaan tullut perusopetusta koskeva lainsäädäntö (L 628/98

ja A 852/98) sekä vuonna 2001 annettu valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun

opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaoista (A 1435/01) (Lindström 2004,7).

Opetushallitus teki muun muassa vuonna 2000 arvioinnin, jossa selvitettiin vuoden 1994

opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksia 1.-6.luokkien kouluissa. Siinä havaittiin, että

muutokset olivat jääneet pieniksi. Arvioinnin mukaan opetusta ohjasivat opetussuunnitelmaa

enemmän oppikirjat. (Johnson 2007, 77.) Opetuksellisen curriculumin perusluonne ja

opetukselliset periaatteet pohjautuvat moraaliselle ajattelulle. Tämä vaatii avointa keskustelua

asiasta, koska myös näkökulmia moraalisesta toiminnasta on monenlaisia. Kelly (1977)

korostaakin, että viime kädessä opettaja on se, joka tekee ratkaisunsa opetussuunitelman ja

moraalisen arvokäsityksensä pohjalta. (Kelly 1977, 17–19.)
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 Lainsäädännöstä johtuva uudistusten keskeinen syy oli se, että peruskoulua ei enää jaettu ala-

ja yläasteisiin, mikä johtaa yhtenäisen perusopetuksen toteuttamiseen.

Opetussuunnitelmauudistukseen on liittynyt monia muitakin rakenteellisia uudistuksia, kuin

ala- ja yläasteen niveltäminen. Esimerkiksi jaksottomuuteen siirtyminen vaikuttaa sekä

koulunarkeen kuin koulutuspoliittiseen suunnitteluun. (Syrjäläinen 2002, 17- 18.)

Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen oli siis vuoden 2004 opetussuunnitelman keskeinen

pedagoginen uudistus. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet laadittiin uuden

tuntijaon pohjalta ja arvioinnin tueksi lisättiin hyvän osaamisen kuvaukset. Myös esiopetus oli

tullut mukaan koulujärjestelmään, jolloin esiopetus ja perusopetus muodostavat

johdonmukaisesti etenevän ja yhtenäisen opetussuunnitelmallisen kokonaisuuden. (Lindström

2004, 7.) Uudessa opetussuunnitelmassa (2004) korostetaan elämänhallintataitojen ja

oppimimaan oppimisen taitojen kehittämistä. Myös sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen

merkitys on korostunut. (Merimaa 2004, 6.) Opetusmenetelmien monipuolistaminen

edellyttää monessa tapauksessa luokan hallinnan, yksittäisten opetustaitojen ja

opetussuunnitelman kehittämistä ja siksi opetusmenetelmät ovat opetuksen

kehittämisrattaassa mainituista osa-alueista myös vaikeimmin muutettavissa. (Sahlberg 1998,

86.) Koulutuksen järjestäjille turvattiin kuitenkin opetussuunnitelmassa vapaus valita

menettelytavat, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. (Lindström 2004, 8.)

Opetussuunnitelmatyö kouluyhteisön ja erityisesti opettajien oppimisprosessina edellyttää

opettajan työn uudelleen jäsentämistä, esimerkiksi opettaja oppijana ja opettaja

oppimisympäristön suunnittelijana. Se vaatii myös järjestelyjä resurssien käytössä. (Pyhältö &

Soini 2007, 183.)

Nykyinen perusopetuslaki määrittää perusopetuksen yhtenäiseksi jatkumoksi, joka

laajimmillaan kattaa vuosiluokat 0-10. Oppilaan näkökulmasta yhtenäisyys merkitsee

ensisijaisesti eheää ja yksilöllistä oppimispolkua läpi koko esi- ja perusasteen. Tarkoitus on

rakentaa oppilaalle eheä ja johdonmukainen oppimispolku. (Pyhältö & Soini 2007, 146–147.)

Oppilaan näkökulmasta katsoen perusopetuksen yhtenäisyys merkitsee ensisijassa koulun

arjen turvallisuutta ja johdonmukaisuutta, oman opiskelupolun ymmärrettävyyttä ja

mahdollisuutta vaikuttaa oppimisympäristöön sekä itseä koskevaan päätöksentekoon. (Pyhältö

& Kykyri & Johnson 2007, 224.) Ylä- ja ala-asteen välisen siirtymän tukemiseen ja

syrjäytymisen ehkäisemiseen ei kaksijakoisessa peruskoulussa juurikaan ole kiinnitetty
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huomiota. (Pyhältö & Soini 2007, 146–147.) Johnson (2007) kritisoi uudistusta

yhtenäiskoulujärjestelmään seuraavasti: ”Nyt kun uusi perusopetuslaki on ollut voimassa jo

useamman vuoden, voidaan todeta, että ”tiikerinloikkaa” yhtenäiseen perusopetukseen ei ole

tapahtunut. Suurin osa peruskouluista toimii vielä samalla tavoin kuin ennenkin, ja

kehittämistyö on edennyt opetussuunnitelmatyönä noudattaen Opetushallituksen normeja.

Keskusjohtoisuuden purkaminen ja päätösvallan siirtäminen yhä alemmas paikalliselle tasolle

kertovat uusliberalistisen koulutuspolitiikan etenemisestä” (Johnson 2007, 11).

Syrjäläinen (2002) näkee opetussuunnitelmatyön koululaitoksen kannalta monella tavalla

merkittävänä. Se on hänen mukaansa ohjannut opettajayhteisöjä yhteistyöhön. Opettajien

välinen vuorovaikutus lisääntyy työryhmän toimiessa yhdessä ja se johtaa pedagogisen

keskustelun kasvamiseen. Myös koulujen tiimityö on lisääntynyt koulukohtaisen

opetussuunnitelman myötä. Koulukohtaiset opetussuunnitelmat tarjoavat opettajille

mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun. Koulun tason vapaus suo mahdollisuuden itsenäiseen

työhön, jota on juuri pidetty opettajan ammatillisuuden ytimenä. Itsenäinen opettaja pyrkii

aktiivisesti uudistamaan työtään ja samalla hänen itsetuntonsa pysyy hyvänä ja työmotivaatio

korkealla. (Syrjäläinen 2002, 35- 36.)

Sahlberg (1998) kritisoi opetussuunnitelmia siitä, että koulu-uudistuksissa on annettu

opetuksen sisältöjen ja opetussuunnitelmien muuttamiselle liian keskeinen asema. Luokan

hallinta sekä opetustaitojen ja opetusmenetelmien kehittäminen on jätetty lähes yksinomaan

opettajan ja koulujen harteille. (Sahlberg 1998, 86–87.) Uusi, tehokas koulu voi tuoda siis

mukanaan myös uhkia. Ballin (2001) mukaan on mahdollista, että valinnan ja kilpailun

voimat tuottavat uudenlaisen piilo-opetussuunnitelman. Arvojen koventuminen, markkina-

muotoisuus, liikkeenjohdon mallit ja suoritusperustaisuus vaikuttavat kasvatusinstituutiossa

oleskelevien ihmisten rooleihin ja ihmisten välisiin suhteisiin paineina, työn tahdin

kasvamisena, kilpailuna ja ylläpitotyön kasvuna sekä kuilun kehittymisenä opettajien ja

päätöksentekijöiden välille. (Ball 2001, 22–35.)
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4. KUVAUS NYKYPÄIVÄN OPETTAJASTA JA OPETTAJAN TYÖSTÄ

Mielikuvat ja odotuksen, joita opettajan ammattiin liitetään heijastavat sen, millaiseksi

ammatin status ja opettajan rooli eri kulttuureissa muodostuu ja kuinka halutuksi opettajan

tehtävä koetaan. Tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka laadukkaaksi pedagoginen työ kouluissa

kehittyy. Voidaankin pohtia sitä, miksi opettajan ammatilla Suomessa on edelleen niin korkea

status, ja miksi opettaja on säilyttänyt suosion yhtenä suosikkiammateista, kun kehitys muissa

maissa on pikemmikin päinvastoin? Opettajan profession kehitystä tarkastellaan osana

suomalaisen yhteiskunnan kehitystä ja kansallisen identiteetin rakentumista. (Välijärvi 2006,

10.)

4.1 Opettajan professio

Luukkainen tarkastelee sekä väitöskirjassaan (2004), ”Opettajuus – ajassa elämistä vai

suunnan näyttämistä” että muissakin hänen opettajuutta käsittelevissä artikkeleissa ja

teoksissaan opettajan työtä yhteiskunnallisena tehtävänä laajasti sekä yksilön että työyhteisön

orientaatiotapana, ei niinkään konkreeettisena tehtävänä. Opettajuus ja professio ovat tässä

avainsanoja. Profession keskeisin osatekijä on opettajuus, mutta nämä kaksi eivät ole

synonyymejä keskenään. Sanakirja määrittelee profession ammatiksi tai elinkeinoksi.

Yhteiskuntatieteilijät käyttävät termiä viittaamaan sellaiseen arvostettuun ammattiin, jonka

ominaispiirteisiin kuuluu abstrakti, erikoistunut tietoperusta, suhteellisen paljon

harkintavaltaa työssä ja usein pyrkimys edistää pikemminkin yleistä hyvää kuin pyrkimys

suoranaiseen taloudelliseen etuun. Professiossa tarkastelun lähtököhta on itse ammatti, sen

rakenteet ja ominaisuudet, kehitys ja ammatin edustajien toiminta. Suuria muuutoksia

professiossa aiheuttaa työmarkkinoiden joutuminen nopeaan liikkeeseen tieteen ja teknisen

kehityksen, talouden ja muiden yhteiskunnallisten muutosten vuoksi.  (Luukkainen 2004, 47-

50)

Profession tarkastelu johtaa mielenkiintoisiin pohdintoihin opettajan ammatista professiona.

Opettajan ammatti on yksi tarkimmin määriteltyjä sekä kelpoisuuksien että koulutuksen

suhteen. Lisäksi opettajat ammattikuntana katsovat ammattiin liittyvän sellaista ammatillista

tietoa, joka on vain ekspertin saavutettavissa. Varsinkin opettajat itse korostavat profession
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eettistä näkökulmaa: tavoitteena on pyrkiä lapsen ja nuoren sekä yhteiskunnan parhaaseen.

(Luukkainen 2004, 53–55).

Opettajan professio on tiivistetty neljään ulottuvuuteen Luukkaisen kirjassa Smylie (1999)

mukaan:

1. Oppilaskeskeinen orientaatio,

2. Epäselvien ja epävarmojen asioiden hyväksymisen halu, josta seuraa tarve omaa työtä

koskevaan jatkuvaan kriittisyyteen, kysymyksiin ja analyysiin,

3. Yhteistyöhalukkuus suhteessa oppilaisiin, vanhempiin, kollegoihin ja koulutuksen

järjestäjiin,

4. Huolenpito työnsä sosiaalisista seurauksista ulottuen koulun tasolta yhteiskuntaan.

(Luukkainen 2004, 56.)

4.2 Opettajaprofession eettisyys

Kasvatuksen maailman peruskysymyksiä ovat arvokysymykset, koska vasta niiden

selkeyttämisellä teemme selväksi, mihin kasvatuksella pyrimme. Jokainen yhteiskunta on

ilmeisen kiinnostunut kasvatusjärjestelmän arvopohjasta. Kasvatuksen arvopohjaa ei voida

irrottaa yhteiskunnan arvopohjasta.  (Ketola 1997, 54–57.) Opettajan professioon kuuluu

kiinteästi eettinen elementti. Siihen liittyy periaatteita auttamisesta, erilaisuuden

kohtaamisesta, ryhmän huomioimisesta ja yhteisestä hyvästä. Useat ammattietiikan tutkijat

korostavat persoonan merkitystä. Ammattieettisiä ohjeita voidaankin tulkita opettajan

persoonallista kasvua ohjaavina suuntaviivoina. Opettajan ammatissa ammatilliset ja eettiset

haasteet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja niitä on usein mahdotonta erottaa

toisistaan. (Luukkainen 2004, 63–64.) Työn erityispiirteenä korostuu eettinen tietoisuus:

miten tulee rakentaa suhde uusiin oppimisen ympäristöihin, jotta se palvelee parhaiten

oppilaiden tasapainosta kehitystä. (Välijärvi 2006, 21.)

2000- luvulla OAJ:ssa ammattieettiset arvot on nähty edelleen tärkeinä. OAJ perusti vuonna

2000 Opetusalan eettisen neuvottelukunnan, joka on itsenäinen elin ja joka pyrkii edistämään
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opettajien ammattietiikkaa. Neuvottelukunnan työ pohjautuu opetusalalle hyväksyttyihin

ammattieettisiin periaatteisiin. (Niemi 2006, 79.) Opettajan ammattietiikasta on kirjoitettu

OAJ:ssa seuraavasti: ”Opettajan työ on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen

mahdollisuuksien hyödyntämistä yksilön parhaaksi. Opettajalla on aina merkittävä rooli

myönteisten oppimiskokemusten syntymisessä ja oppijan terveen itsetunnon

vahvistamisessa.” (Linden, 2001, 18.)

4.3 Työnkuvana opettajuus

Opettajuus on kuva opettajan työstä, jota muovaavat yhä enemmän yhteiskunnan kasvavat

odotukset opettajan tehtävää kohtaan. Käsitteenä opettajuus on yhteiskuntalähtöinen, jota

yksilö toteuttaa oman näkemyksensä mukaisesti. Opettajuus voidaan tiivistää käsitykseksi

opettajan tehtävästä yhteiskunnassa. Opettaja vastaan asiantuntijuudellaan opettajuuden

vaatimuksista ja haasteista. Opettajuudesta seuraavia ilmentymiä ovat muun muassa

pedagogiset ratkaisut, opetussuunnitelmien sisältöpainotukset, kehittämis- ja

kehittymishalukkuus sekä yhteistyömuodot. Opettajuus- käsite muodostuu useista tekijöistä.

Se voidaan ymmärtää suhteellisen laajana opettajan työn kuvauksena, jolloin siihen sisältyy

myös sen hetkiseen oppimiskäsitykseen perustuvaa asennoitumista. (Luukkainen 2005, 17-

20.) Kasvatus on keskeinen osa opettajan työtä kaikissa koulumuodoissa. Opettamisen

tarkoituksena on tukea oppilasta suoriutumaan kehitystehtävästään sekä auttaa hänen

oppimistaan. (Luukkainen 2005, 22.)

Opettajan ammatilla on tuhansien vuosien historia. Siihen on aina kohdistunut paljon paineita,

mutta se ei ole hävinnyt. Opettajan tehtävänä ei ole yhteiskunnan asettamien vaateiden

mukaan vain kasvattaa ja opettaa lapsia ja nuoria tässä ja nyt, vaan myös ennen kaikkea

uudistaa koulua ja siten kiihdyttää yhteiskunnallisen muutoksen nopeutta tai muuttaa vallalla

olevan kehityksen suuntaa. Nämä vaateet saattavat nousta nykypäivänä ihmisten

epävarmuuden ja avuttomuuden tunteesta ongelmien kasvaessa. Postmodernin ihmisen

normaali olotila lieneekin jatkuva kriisi.  (Ropo, Linden, Syrjäläinen & Värri 2001, 8.)

Kasvatustiede haasteellistaa opettajan työtä. Opettajien oletetaan seuraavan tieteenalansa

kehittymistä. Viime vuosina etenkin oppimiskäsitykseen liittyvät muutokset ovat tuoneet

paineita uudistaa työtapoja ja omia asenteita. (Syrjäläinen 2002, 63-65.) Syrjäläinen (2002)
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toteaa, että on melkoisen paljon tutkimuksellista näyttöä, ettei virallisen tason

massauudistuksilla kyetä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Pelkästään

opetussuunnitelmaa ja arviointia kehittämällä ei koululaitosta pelasteta. Uudistuksiin liittyy

paljon myös koulutuspoliittisia pyrkimyksiä, mikä ei aina palvele koulun todellista

kehittämistä, vaan päinvastoin. Yleinen yhteiskunnallinen ja globaali kehitys eivät ainoastaan

aseta odotuksia opettajan työlle sillä lainsäädäntö raamittaa opettajan ammatinharjoittamista.

Erilaisten tekstien laadinnassa ovat mukana monet tahot, kuten opettajien ammattijärjestö

(oaj), opetusministeriö, kasvatustieteilijät, ja muut tutkijat. Työhön kohdistuvia säädökisä,

toimintaperiaatteita ja odotuksia löytää opetussuunnitelman perusteista ja muista julkaisuista,

joissa opettajuutta käsitellään. Kansalliset ja kansainväliset tutkimukset ja arvioinnit ovat

lisäksi omiaan luomaan uusia odotuksia opettajan työlle. (Syrjäläinen 2002, 61–63.)

4.4 Oppimis- ja tiedonkäsitys

Opettajan rooli opetuksen ohjaajana liittyy oppimiskäsityksen muutokseen, jota Suomessa

alettiin tuoda julkisuuteen jo 1980- luvulla. Valtakunnallinen peruskoulun opetussuunnitelma

kiinnittyy vankasti konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisena

tiedon muokkaajana. Tämä näkemys onkin varsin ajankohtainen, sillä jatkuvassa

muutostilassa oleva yhteiskunta edellyttää kykyä aktiiviseen tiedonhankintaan ja jatkuvaan

oman oppimisen ohjaamiseen, jossa opettajan tulee aktivoida oppilaat itse konstruoimaan,

jäsentämään ja tuottamaan tietoa. Ohjaaminen ei ole vastakohta opettamiselle. (Luukkainen

2005, 58- 60; Syrjäläinen 2002, 61- 63.)

Konstruktivistinen oppimiskäsitys asettaa vaatimuksensa opetusmenetelmien valinnalle.

Perinteinen opettamisen malli, jossa opetus pohjautuu opetuksen suunnitteluun, toteutukseen,

ja oppimisen tulosten arviointiin ei suinkaan ole vanhentunut tai aikansa elänyt. (Luukkainen

2004, 98–99.) Nykypäivän opettaja ottaa vastaan koko ikäluokan tietoisena siitä, että

oppilasjoukko on hyvin heterogeeninen. Samasta luokasta voi löytyä niin huippuosaajia kuin

jo koulunkäynnin alkuvaiheessa syrjäytyneitä, eri tavoin vammaisia, jotka ovat normaalin

luokan yhteydessä. Luokasta voi löytyä myös erilaisten etnisten ryhmien lapsia ja oman

kulttuurimme eri arvoja kannattavien perheiden lapsia. (Niemi 2003, 119.) Yksilön

kokemusmaailma tuottaa erilaiset lähtökohdat uuden oppimiselle. Oppimisen ymmärtäminen

oppijan omista lähtökohdista tapahtuvaksi tuo mukanaan vaatimuksen hallita tiedon-,
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oppimisen- sekä opettamisen kokonaiskuvaa aikaisempaa paremmin. Konstruktivistinen

tiedonkäsitys lähtee siitä, että jokainen meistä tekee omat tulkintansa maailmasta ja siten

konstruoi omat tietämysrakenteensa. (Patrikainen 1999, 58–62.) Uudelle tieto- ja

informaatioyhteiskunnalle on tyypillistä informaation määrän räjähdysmäinen lisääntyminen.

Tiedonhallinnalle luo paineita tiedon lisääntymisen myötä tullut epäoleellinen tieto, jota

saamme jatkuvasti enemmän ja enemmän tulkittavaksi. (Luukkainen 2005, 62.) Oppimis- ja

tiedonkäsitykset ovat vaihtuneet behaviorismista kognitiivisen psykologian kautta

konstruktivismiin yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten myötä. Opettajan

itsestäänselvä asema kasvatus- ja opetustyössä on heikentynyt moraalisen yhteiskunnan

hajottua. Samalla kuitenkin valtio ja talouselämä esittävät opettajan työlle ja koululle vaateita;

opetussuunnitelmatyöhön kohdistuu ristiriitaisia odotuksia ja uudistumispaineita. Värri (2003)

pohtiikin opettajan asemaa nyky-yhteiskunnassa, jossa opettajan on oltava samaanaikaan

kiinnostava, suostutteleva ja samalla hyvän käytöksen normeja edustava aikuisen malli,

kuitenkin vailla koulun entisen kaltaista auktoriteettia. (Värri 2003, 50–51.)

4.5 Opettaja työnsä asiantuntijana

Luukkainen (2005) viittaa Karin (1996) jaotteluun opettajuuden ammattilaisia koulutettaessa

seuraavanlaisiin piirteisiin, jossa tulevat opettajat ovat:

- innostavia oppimisen prosessoijia

- tahtovat jatkuvasti edistyä opettajuudessa voimistaen omia persoonallisia vahvuuksiaan

- hallitsevat oman elämäntilanteensa ja kykenevät auttamaan muita sen hallinnassa

- kykenevät ratkaisemaan ennalta arvaatattomat onglemat luovasti

- näkevät erilaisuuden yhteistyön voimavarana

- välittävät myönteistä ihmiskäsitystä.

Opettajalta edellytetään entistä enemmän luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvien

toimintojen taitamista. Uusia kehittymistavoitteita ovat opettajan valmiudet toimia
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elinkeinoelämän sekä kulttuurin edustajien kanssa ja valmiudet kriisitilaiteissa toimimiseen.

(Luukkainen 2005, 25–26.)

Opettajan asiantuntija-ammattia tarkastellaan usein professio- tarkastelun avulla. Profession

tunnusmerkkeinä pidetään seuraavia alapuolella lueteltuja piirteitä. Suluissa on merkitty

kuvaamaan Luukkaisen määrittelemiä tulevaisuuden opettajan osatekijöitä.

- riittävä  erityisasiantuntemus (sisällön hallinta),

- toiminta asiakkaan parhaaksi ja yhteisen hyvän palveleminen (eettinen päämäärä sekä

oppimisen edistäminen),

- ammatillinen autonomia: vastuullinen itsenäisyys ja sitoutuminen ammatilliseen

kasvuun sekä oman ammattitaidon ja ammatin kehittäminen (itsensä ja työnsä jatkuva

kehittäminen),

- ammatin yhteiskunnallisen arvostuksen parantaminen (tulevaisuushakuisuus,

yhteiskuntasuuntautuneisuus),

- jatkuvan oppimisen merkitys (jatkuva oppiminen) ja

- ammatin vaatima älyllisiä taitoja korostava akateeminen koulutus, ammattitaidon

tuoma vapaus ja vastuu, rationaalista päättelyä vaativat haasteet sekä persoonaa ja

tunne-elämää kosketavat tekijät. (Luukkainen 2005, 28; 54.)

Opettajan professionaalinen asiantuntijuus on aiemmin ollut vahvasti yksilöllistä

asiantuntijuutta. Itsenäisenä asiantuntijana selviäminen työn suunnittelusta, toteutuksesta kuin

arvioimisestakin on ollut olennaista. Ristiriita nykyisyyden ja menneisyyden välillä kasvaa,

kun opettajuuden haasteet muuttavat vastoin perinteitä opettaja- professiota kohti yhteistyötä.

Työssä väsyminen saattaa olla edessä, mikäli edellä kuvattua ristiriitaa ei pysty sisäistämään

ja kohtaamaan uudenlaista opettajuuden tapaa. (Luukkainen 2005, 37.) Yhteistyön

vahvistaminen ja yhteisöllisyys kuitenkin tukevat opettajan professionaalisuuden

vahvistumista. Luokkatyöskentelyssä opettaja voi päättää melko itsenäisesti työstään, mutta

muuten opettajat toimivat hierarkkisesti järjestetyissä instituutioissa. Opettajien edellytetään

vastaavan työnsä tuloksista, vaikka hän vain rajallisesti kykenee kontrolloimaan tuloksiin

vaikuttavia tekijöitä. (Luukkainen 2004, 65–70.)
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Oppimisen, ei niinkään opettamisen tulisi olla koulun ydintoimintaa. Opettajuuteen ei ole

perinteisesti kuulunut se, että opettajat oppisivat toisiltaan tai että he kehittyisivät

ammatissaan yhteisöllisyyden ja yhteistyön kautta. (Syrjäläinen 2002, 37–39.) Opettajan

ammatti on entistä avoimempi siinä mielessä, että työ edellyttää tekijältään yhä enemmän

valmiuksia kohdata ja tulkita oppilaiden, perheiden ja koulun koko toimintaympäristö.

Monissa opettajien puheevuoroissa käy ilmi, että keskustelut opetustyön ydinkysymysten ja

niissä kohdattavien vaikeuksien ympärillä yhdessä kollegoiden kanssa on usein valtava

haaste. Kokemukset nuorten opettajien ammatillisen kasvun tukemisesta mentoroinnilla

osoittavat, kuinka tärkeäksi opettajat kokevat mahdollisuuden avoimeen keskusteluun, toinen

toistensa kuunteluun ja keskinäiseen yhteistyöhön ratkaistakseen opetuksen ongelmatilanteita.

(Välijärvi 2006, 21–23.)  Voisikin ajatella nuorten olevan tässä asiassa mahdollisia

aloitteentekijöitä ja rohkaisijoita vanhoihin käytänteisiin vielä juurtumatta.Uusien opettajien

tulee muutenkin opettajuutensa alussa kohdata paljon sellaista, joka selviää vasta

työskennellessä. Kysymällä ja jakamalla omaa keskeneräisyyttään voi työurallaan

kokeneemmalle kollegalle madaltua kynnys puhua omista aremmista asioista.

4.6 Opettajat ja valta

Valta on muiden ihmisten tarkoituksenmukaista kontrolloimista, jolloin tuloksena halutaan

toivotunlainen muutos yksilössä tai ryhmässä. Opettajien valta ja auktoriteetti muuttuvat

yhteiskunnan muuttumisen myötä. Vallankäyttö on kuitenkin ensisijaisesti väline, ei

päämäärä mutta ytimeltään valta kuuluu sosiaaliseen järjestelmään. Opettaja ilman

auktoriteettia tai asiantuntijavaltaa on voimaton toimimaan pedagogisesti

tarkoituksenmukaisella tavalla. (Eväsoja, Keskinen, 2005, 13–17.) Opettajat käyttävät

työssään yhteiskunnallista valtaa. Yhteiskuntapoliittinen järjestelmä sääntelee toisaalta

opettajien toimintaa monin tavoin ja rajaa heidän autonomiaansa. Värri (1997) pohtiikin missä

määrin yhteiskunnallisen vallan verkoissa on tilaa opettajan autonomialle ja itsenäiselle

toiminnalle oppijoita kunnioittaen. (Vuorikoski 2003, 45–47.) Lasten ja nuorten

yhteiskuntaelämä ja siihen kasvaminen tapahtuu suurelta osin koulussa, jolloin opitaan

kansalaiskulttuurin toimintatavat. Valta on mukana aina kasvatussuhteessa, jolloin myös omat

valtahalut tulee tiedostaa. Opettaja on vaikuttamassa osaltaan lasten persoonallisuuden

kehitykseen ja valtasubjektiksi kasvamiseen. Opettajalta vaaditaan erityistä taitoja suhteessa

oppilaita kohtaan valtasuhteen säilyminen molemminpuolin hyväksyttävänä, koska lapsen
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sosialisaation kannalta on merkityksellistä, mikä käsitys hänelle muodostuu valtasuhteesta,

vallankäyttöön liittyvistä arvoista ja auktoriteetista. (Luukkainen, 2005, 84–85.)

4.7 Opettajan työssäjaksaminen

Opettajan työhön liittyvät muutospyrkimykset liittyvät tapahtumiin koko koulujärjestelmässä,

opettajan tehtävään yhteiskunnassa sekä koulun ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin. Monet

opettajan työnkuvan muutokset viimeisten vuosien aikana ovat tapahtuneet kehittyvän

opettajaprofession myötä. Opettaja kohtaa monien paineiden keskellä keskeneräisyyden

omassa itsessään, kouluyhteisössä sekä arvojen uudelleen muotoutumisessa. Opettajien

professionaalistuminen voidaan liittää myös opettajien väsymiseen ja tätä kautta

oppimistulosten heikkenemiseen ja opetuksen laadun huonontumiseen. Opettajan

ammatillisuudelle on asetettu tavoitteeksi muun muassa oman työn tutkiminen, reflektoiminen

ja jatkuva kehittyminen. (Syrjäläinen 2002, 62; Niemi 2003, 120–121.) Paradoksina opettajien

professionaalisuudella on, että opettaja ei ole oppija, vaan tavoitteena on oppilaan oppiminen.

Moni kuitenkin näkee opettajana työnsä elinikäisenä oppimisena. Kun opettaja kokee myös

itsensä oppijana, sosiaaliset suhteet niin aikuisyhteisössä kuin oppilaidenkin parissa

paranevat. (Syrjäläinen 2002, 37–39; Niemi 2003, 120–121.)

Opettajan ammatin kuormitustekijöitä ovat muun muassa jatkuva, tunnepitoista mukanaoloa

vaativa vuorovaikutus, oman persoonallisuuden avulla työskentely ja myönteisen palautteen

saamisen harvinaisuus. Työuupumus yllättää ihmisen, joka asettaa itselleen suuria

vaatimuksia työnsä suhteen, sitoutuu työhönsä ja joka työmäärän lisääntyessä kokee

riittämättömyyttä työn muuttuessa uusia toimintatapoja vaativiksi suhteessa entiseen työstä

selviytymiseen. Varsinainen oman aineen opettaminen ei kuormita opettajia, vaan he väsyvät

siitä muusta työstä, joka liittyy opettajuuteen. (Luukkainen 2004. 39- 41.)

Koululle ja opettajille osoitetaan yhä enemmän tehtäviä ja haasteita yhteiskunnan muutoksien

sekä koulun pedagogisen kehittämisen nimissä. Kehittämistarpeet näyttävät lisääntyvän

nopeassa tahdissa. Tämän päivän yhteiskunnan muutoksista, kasvatuksen välittömistä

haasteista sekä opetuksen tehostamispyrkimyksistä ja koulun muuttuvasta suhteesta

ympäristöön muodostuu koulutukselliset haasteet sekä kehittämistarpeet muun muassa

syrjäytymisen ehkäiseminen, kotien tukeminen kasvatuskysymyksissä, osallistuminen

arvokeskusteluun ja opettajan tietoisuus vaikuttajana olemisesta. Juhani Aaltolan 60-
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vuotisjuhlaseminaarissa (2002) Aaltola nostaa esille huolen, jossa opettajan työn `mieli` voi

tulla vakavasti uhatuksi. Opettaja saattaa hyvinkin tuntea ajoittain hukkuvansa haasteiden

mereen. (Aaltola 2003, 15–17.) Ei ihme, että selvityksien mukaan Suomessa juuri opettajien

joukossa työuupumus ja loppuun palaminen työssä ovat nousseet vakaviksi ongelmiksi.

(Aaltola 2003, 17.) Miten kasvatus sitten tässä haasteellisessa tilanteessa jatkuu ja toteutuu?

Haasteita ei pidä nähdä vain ongelmina, vaan ne ilmaisevat myös tärkeitä intressejä ja uusia

mahdollisuuksia. Haasteista täytyy löytää linjoja työn selkiyttämiseksi.

Lähtökohtanaan kasvatus suuntautuu johonkin ”arvokkaaseen”, jota kasvatettaville halutaan

välittää. On tehtävä valintoja ja perusteltava, mikä on olennaista ja tärkeää kasvatuksen ja

kasvatettavan kannalta. (Aaltola 2003, 17.) Opettajan on siis osattava tehdä arvopohjaisia

valintoja moniulotteisessa kasvatustyössä. Valintojen määrä voi myös uuvuttaa opettajaa,

mikäli hän ei osaa tiedostaa omia arvoja ja päämääriä, jolle toimintansa rakentaa. Opettajuus

on Luukkaisen (2004) mukaan yhä vähemmän etukäteen määriteltävissä oleva ammatti. Osa

opettajista kokevat välineet oman työn uudistamiseen puutteellisiksi ja seurauksena saattaa

olla lisääntyvä ahdistuneisuus työssä. Santavirran (2001) mukaan suurin osa opettajista on

tyytyväisiä työhönsä ja sitoutuneita siihen. Opettajan työ koetaan muun muassa palkitsevaksi,

työilmapiiri hyväksi ja sosiaalinen tuki työpaikalla on hyvä. Santavirran tutkimus vahvistaa

näkemystä, jossa työtyytyväisyys, työssä jaksaminen ja sitoutuminen ovat yhteydessä siihen

miten vaativana opettaja kokee työnsä sekä vaikuttamismahdollisuudet sen sisältöihin ja

toimintatapoihin. (Luukkainen 2004. 36–43.)

4.8 Opettaja tänään ja huomenna

Koululle asetetaan suuria odotuksia oppilaiden luonteen ja moraalin kasvattajina. Antiikin

hyveet kauneus, hyvyys ja totuus eivät ole nykyään kovin suosittuja. Nyt on tärkeintä voittaa,

menestyä, tulla rikkaaksi ja kuuluisaksi. Uusikylä kysyykin, onko tulevaisuuden koulu

markkinapaikka, jossa kaikki myyvät ja mainostavat itseään ja osaamistaan vai onko siellä

sijaa ihmisyydelle, rauhalliselle kasvulle, persoonallisuuden eheytymiselle todellisessa

yhteisössä, jossa jokaista oppilasta, opettajaa ja muuta työntekijää kunnioitetaan aidosti.

Oppilaat tulee opettaa koulussa kantamaan vastuuta toisistaan ja edistämään kouluyhteisön

hyvää. (Uusikylä 2006, 36–37.) Koulutuksen haasteellisuutta lisää koulujärjestelmän

poikkeavuus muista organisaatioista kyvyllään ylläpitää pysyvyyttä ja muuttumattomuutta.



33

Tietyn koulutuksen vakauden kannalta se on välttämätöntäkin mutta samalla opettajan työn

sekä koulutuksen tehtävä on rakentaa tulevaisuutta. Yhteiskunnan muuttuessa, koulukin

muuttuu, joka johtaa uudenlaiseen opettajuuden muotoutumiseen. Yhteiskunnalliset tutkijat

sekä asiantuntijat käyttävät keskusteluissaan nykyaikaa kuvaavina termejä epävarmuuden

hallinta, vuorovaikutus sekä jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Tällaiset samat ilmiöt

vaikuttavat myös opettajan työhön. (Luukkainen 2005, 11–13.)

Kautta historian on puhuttu opettajan työn yhteydessä kutsumuksesta. Tällä on käsitetty

opettajan sisäistä tarvetta toimia aina oppilaan parhaaksi. 1970- luvulla sitä on käytetty

vaatimuksena opettajan ammattiin mutta sen jälkeen se on korvattu kasvattajanasenteella.

(Linden, 2001, 18.) Suurin osa suomalaisista opettajista on ammattitaitoisia, opettajuuden

eettiset säännöt sisäistäneitä kasvattajia, jotka haluavat toimia oppilaiden parhaaksi. On

osaamista, jota opettajalta voidaan edellyttää; tulee olla riittävä ymmärrys opetettavasta

aineksesta ja ihmisten oppimisesta sekä kulttuurisista taustoista. (Niemi 2003, 120–121.)

Nykyinen opettajakoulutuksen opettajaihanne on itsenäinen pedagoginen ajattelija, jonka

toimintaa ohjaavat eettiset velvoitteet. Hän pyrkii toimissaan edistämään oppilaidensa

tasapainoista kasvua hyviksi, ahkeriksi ihmisiksi, jotka erottavat käytännössä hyvän ja pahan,

oikean ja väärän. (Uusikylä 2006, 38–39.)

Suomessa opettajan ammatti nousee eri ammattien arvostusvertailussa toistuvasti

arvostettujen akateemisten ammattien tasolle, kuten esimerkiksi lääkäri ja lakimies. Suomessa

viime vuosina vahvistunut ajattelutapa opettajasta oman työnsä autonomisena suunnittelijana,

toteuttajana ja jopa sen tutkimuspohjaisena kehittäjänä on kansainvälisestä valtavirrasta

poikkeava. Välijärvi esittääkin kysymyksen, uhkaako opettajan ammatin arvostuksen perusta

murentua kasvavien säästöpaineiden ja yksipuolisesti taloudellisiin arvoihin nojaavan

kouluverkkokeskustelun paineissa. (Välijärvi 2006, 10.) Yliopistojen vastuuttamisella

opettajankouluttajiksi on ollut keskeinen merkitys opettajan aseman ja arvostuksen

säilymisellä korkeana suomalaisessa yhteiskunnassa. Opettajankoulutus monissa Euroopan

maissa on vasta viime vuosina sisällytetty korkea-asteen opintoihin. Suomalaisen opettajan

vahva yhteiskunnallinen asema ja korkeatasoinen koulutus heijastuvat siihen, millainen rooli

heillä on koulun toimintaa koskevassa päätöksenteossa. (Välijärvi 2006, 18–19.)
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5. KOULU MEDIAN TARKKAILUSSA

5.1 Media, lehdistö ja kansalaisjournalismi

Median merkitys ihmisten elämässä on suurempi kuin koskaan. Informaation ja tiedon

kanavat ovat moninkertaistuneet lyhyessä ajassa. Koko yhteiskunnan näkökulmasta ideaalina

on, että media takaa kansalaisille yhtäläisen osallistumisen mahdollisuuden yhteiskunnallisia

ja kulttuurisia kysymyksiä koskevaan julkiseen keskusteluun ja tarjoaa mahdollisimman

monipuolisen kirjon yksityisten ja sosiaalisten kokemusten kuvauksia. Journalismin

perinteiseksi tehtäväksi on nähty informaation ja tiedon tarjoaminen päinvastoin kuin

esimerkiksi viihteessä, jonka tehtävä on kokemusten välittäminen. (Nieminen & Pantti 2004,

9, 11–14.) Perinteisesti on ajateltu, että lehdistö on neljäs valtiomahti, mutta nykyisessä

yhteiskunnassa eri vallankäyttäjiä ei pystytä enää laittamaan selkeään järjestykseen (Kivistö

2002, 128). Julkisen keskustelun ylläpitäminen on aina ollut eräs journalismin julkilausuttuja

avaintehtäviä (Kunelius 2000a, 199.) Media on ennen kaikkea mielipidevaltaa,

asenneilmastovaltaa ja huomiovaltaa (Kivistö 2002, 128). Joukkoviestintä ymmärretään

yleensä valtaosaltaan yksisuuntaiseksi ja tekstivälitteiseksi ja siten kasvokkaisen ja

vastavuoroisen keskustelun vastakohdaksi (Renvall 2000, 80). Media sanoo, mitä mieltä

meidän pitäisi olla asioista: pääkirjoitukset ja kolumnit ehdottavat mielipiteitä ja näkökulmia.

Mediasta etsitään myös turvallisuutta ja vastauksia mitä ja miksi-kysymyksiin. Politiikkaa

tehdään entistä enemmän mediajulkisuuden kautta ja sen ehdoilla. (Nieminen & Pantti 2004,

16-19.)

Etenkin alkuvaiheissa lehdistön merkitys puolueille ja aatesuunnille oli erittäin suuri

varsinaisen puoluejärjestötoiminnan puuttuessa: lehti tavallaan vastasi puolueorganisaatiota.

Sanomalehdistö oli väline, jonka avulla nouseva suomenkielinen porvaristo saattoi aktivoida

laajat suomenkieliset väestöryhmät tukemaan politiikkaa, joka tähtäsi suomenkielisen

väestönosan taloudellisen ja sivistyksellisen vallan laajentamiseen. (Rand & Suvisaari 1990,

45–46.) Sitoutumattoman lehdistön levikki kasvoi 1980- ja 1990-luvuilla. Kun koko lehdistön

levikki oli runsaasti kaksinkertaistunut, sitoutumaton oli paisunut lähes viisinkertaiseksi

(1990). Suurin kato kävi Kokoomuksen lehdistössä. Sen lehdistä hävisi vuonna 1990

kokonaan kymmenen, sitoutumattomaksi oli julistautunut viisi. (Rand & Suvisaari 1990, 52-
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57.) Aamulehden viestintäpäällikön mukaan (2008) Aamulehti oli kokoomuksen

äänenkannattaja vuoteen 1992, jolloin se muuttui sitoutumattomaksi. Tähän vaikutti

yhteiskunnan yleinen kehitys.

Lehdistö jaetaan tavallisesti kahteen päälohkoon, sanoma- ja aikakauslehtiin. Sanomalehdissä

sisällön painopiste on uutisissa ja muussa ajankohtaisessa dokumentaariaineistossa.

Sanomalehtityypit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: varsinaiset sanomalehdet, paikallislehdet

ja ilmaisjakelulehdet. (Rand & Savisaari 1990, 40.) Aamulehti tutkimusaineistonamme

edustaa varsinaista sanomalehteä. Varsinaisiin sanomalehtiin katsotaan kuuluvan vähintään

kolmesti viikossa ilmestyvät lehdet. Niiden aineisto koostuu uutisista ja muista

ajankohtaisjutuista, kommentoinneista ja jossakin määrin viihteellisestä aineistosta. Lisäksi ne

palvelevat lukijoitaan ja elinkeinoelämää julkaisemalla ilmoituksia. Levinneisyydeltään ne

vaihtelevat alueellisista valtakunnallisiin. (Rand & Savisaari 1990, 40–41.) Vaikka

sanomalehtien levikkiluvut lähtivät 1990-luvun laman alkuvuosina laskuun, se ei ole suoraan

heijastunut lukemiseen käytettyyn aikaan. Vaikka sähköisen median käyttö lisääntyi huimasti

vuosina 1980–2001, uudet mediat eivät ole syrjäyttäneet perinteisiä medioita tai vähentäneet

niiden merkitystä. Painoviestintä on edelleen ylivoimaisesti suurin perinteisistä media-aloista,

vaikka sen osuus onkin jonkin verran laskenut (80 prosentista 72 prosenttiin) vuosina 1980–

2001. (Nieminen & Pantti 2004, 186–187.)  Kuneliuksen mukaan (2000) ei ole kuitenkaan

enää itsestään selvää, että tavallisella ihmisellä on varaa tilata sanomalehti. Tähän suuntaan

vaikuttaa yhtäältä sanomalehtien hinnan suhteellinen nousu. (Kunelius 2000b, 17.)

Vaikka ei ole olemassa ”virallista” kansalaisjournalismia tai sen teoriaa, sen keskeinen

motiivi kytkeytyy demokratian toteutumiseen ja siihen liittyen kansalaisten julkisen

keskustelun ja yhteisiä asioita koskevan jatkuvan neuvottelun tukemiseen. (Puranen 2000, 9.)

Joukkoviestintä on korvannut torin tai kylänraitin keskustelun areenana, ja sillä on nyt

portsarinsa (Nikkanen 2002, 84). Nykyinen julkisuus on kaukana ihanteellisesta: kansalaiset

eivät ole keskenään tasa-arvoisia, valtaa omaavien ihmisten mielipiteet huomioidaan

paremmin kuin heikompiosaisten, ratkaisuja harvoin tehdään pelkästään rationaalisen

harkinnan pohjalta, parhaat argumentit eivät läheskään aina voita ja yhteisymmärryksen

korvaa useimmiten enemmistön kanta. (Nieminen & Pantti 2004, 35.) Media usein toistaa ja

samalla myös tuottaa yhteiskunnallista ja kulttuurista eriarvoisuutta kuvaamalla mailmaa
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kapeasta valkoisesta, keskiluokkaisesta ja yhä edelleen myös varsin miehisestä näkökulmasta.

Media ei ole yhteisönä sen tasa-arvoisempi kuin yhteiskunta laajemminkaan. Media

luokittelee iän, koulutuksen, tulotason, asuinpaikan ja perhesuhteiden mukaan (Nieminen &

Pantti 2004, 14-16.) Puranen ymmärtää demokratian kansalaisjournalismissa liittyvän

ennemmin kansalaisten osallistumiseen julkiseen elämään ja vaikutusmahdollisuuksiin kuin

johonkin tiettyyn hallintomalliin tai yhteiskunnallisen vallankäytön muotoon. Hänen

mukaansa kansalaisjournalismin yhteydessä kritisoitu demokratian toimimattomuus viittaa

päättäjien ja tavallisten kansalaisten yhteyden heiveröisyyteen, kansalaisten epäluottamukseen

ja turhautumiseen sekä osapuolien keskinäiseen vieraantumiseen. (Puranen 2000, 9; 20.)

5.2 Aamulehden toimittajan rooli

Toimittajan ammattirooli perustuu kuvitteellisen lukijan oletettuihin tarpeisiin ja

mielenkiinnon kohteisiin – joskus myös lukijan oletettuihin tiedollisiin vajaavaisuuksiin.

(Puranen 2000, 28.) Journalistin ihanteeksi on sukeutunut valpas, kriittinen ja riippumaton

journalisti, joka kirjoittaa itsenäisesti sekä analysoi ja tulkitsee lähteitään sen sijaan, että

referoi niitä kuuliaisesti. Toimittaja voi pitää itseään puolivirallisesti mm. välittäjänä

politiikan ja kansalaisten välillä. Yleisöstä on kuitenkin monenlaisia käsityksiä, ja

ammattirooli vaikuttaa muun muassa siihen, millaisiksi toimittaja arvioi yleisön tarpeet.

Esimerkiksi poliittiset toimittajat ymmärtävät yleisön kansalaisiksi ja äänestäjiksi. Purasen

(2000) haastattelututkimuksessa Aamulehden toimittajista käy ilmi, että tavallisilta

kansalaisilta uutisaiheita ei juuri tule, vaan pikemminkin vihjeitä henkilöjutuiksi. He kokevat

itsensä juuri tiedonvälittäjiksi tai – selventäjäksi, lukijan palvelijaksi, valistajaksi,

vaikuttajaksi tai viihdyttäjäksi. Toimittajat näkevät Purasen mukaan Aamulehden toriksi tai

tavarataloksi, jonka tärkein tehtävä on tarjota lukijoille tietoa siitä, mitä Pirkanmaalla ja

Tampereella tapahtuu. Valtakunnalliset asiat on paikallistettava lehden levikkialuelle ja

selvitettävä, mitä ne täkäläisille ihmisille merkitsevät. Uutisia tulee myös taustoittaa ja

tapahtumia paitsi selostaa myös selittää. Aamulehden toimittajat katsovat myös tekevänsä

työtä maakunnallisen alueen hyvinvoinnin edistämiseksi. Toimittajien tehtävänä

Aamulehdessä oli kanavoitua niin, että tekemällä ”hyvää lehteä” saadaan uusia tilaajia ja

hyvillä jutuilla ”kiinnitetään ihmisiä lehteen”. Aamulehden toimittajat tekevät alueen

hyvinvoinnin edistämiseksi myös lehden imagotyötä. Toimittaja pitää lehden tehtävänä
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asettumista ihmisten vaikuttamisen välineeksi: kertomalla ongelmista, tuomalla niitä

päivänvaloon, jolloin niihin voidaan vähitellen vaikuttaa. (Puranen 2000, 10–19.)

Arkiselta kannalta ensisijaista sanomalehdessä on sen jokapäiväinen ilmestyminen. Se

viestittää itsessään, että yhteiskunta toimii ja että sanomalehden vastaanottaessaan lukija on

osallisena tähän toimintaan. (Ridell 2000, 98.) Toimittajat painottivat Purasen (2000)

tutkimuksen mukaan työssään myös tiedonvälityksen neutraaliutta ja poliittista

sitoutumattomuutta. Joidenkin toimittajien mukaan Aamulehden mielipiteen tulee näkyä vain

pääkirjoitussivulla eli Aamulehti saa olla aktiivisempi vaikuttaja kuin sen toimittajat. Ne asiat,

joita lehti suoranaisesti edistää, pitää toimittajien mukaan harkita erittäin huolellisesti.

Ongelmista voidaan Aamulehden toimittajien mukaan käydä sellaista julkista keskustelua,

johon useimmilla kuntalaisilla on sanottavaa esimerkiksi palvelujen käyttäjänä tai

veronmaksajana. (Puranen 2000, 23–29.)

Tavallisella ihmisellä Aamulehden juttulähteenä tarkoitetaan Purasen mukaan kansalaista,

jolla ei ole sellaista yhteiskunnallista ammatti- tai muuhun asemaan perustuvaa statusta, jonka

oikeuttamana hän voisi käyttää suuriin ihmisjoukkoihin kohdistuvaa taloudellista,

hallinnollista, poliittista tai muuta päätös- tai vaikutusvaltaa. (Puranen 2000, 30.)

Viranomaisia ovat kaikki ne puhujat, joilla on jokin virallinen asema ajamansa asian

edustajana (Renvall 2000, 89). Saadakseen ajatuksensa ja asiansa julkisuuteen tavallisen

ihmisen on punnerrettava koreamman kynnyksen yli kuin viranomiasen, päättäjän tai muun

julkisuuden käsittelyyn harjaantuneen henkilön. Käytännössä toimittajat suhtautuvat

tavalliseen ihmiseen lähtökohtaisesti epäluuloisemmin ja varovaisemmin kuin esimerkiksi

erilaisissa organisaatioiden viranomaisiin tai muihin ammattilaisiin. (Puranen 2000, 40–42.)

Journalismi ei ole ehdoton yhteiskunnan eliitin lakeija, mutta sitoutuessaan uutisiin ja

faktoihin uutisjournalismi on sitoutunut sellaisiin organisaatioihin, jotka tuottavat sopivasti

esitettävää tietoa. Vaikutusvaltaiset lähteet voidaan ajatella olevan ”edustavia” ja ne

vaikuttavat voimakkaasti yleisön elämään. (Kunelius 2000b, 14–21.) Asiat kerrotaan usein

arvovaltaisen lähteen sanomana, koska tunnetun lähteen käyttäminen ei vaadi perusteluja

verrattuna uppo-oudon lähteen käyttämiseen. Jos arvovaltaisen lähteen sanomiset

osoittautuvat huuhaaksi, arvostelun kohteeksi joutuu lähde itse toimittajan sijaan. (Puranen

2000, 32.) Ympäristö on kuitenkin muuttunut tiedollisesti: enää ei ole yhtä helppo ajatella,
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että uutisaiheen tai ongelman ”oikeutettuja” kommentaattoreita tai tietolähteitä ovat

viranomaiset, joille pulma ’kuuluu’. Käsityksemme tietämisestä, arjesta ja kansalaisuudesta

muuttuu, ja journalismin on muututtava sen mukana. (Kunelius 2000b, 17–18.)

Toimittaja valitsee, milloin ja kenen asian hän ottaa esille – ja pyrkii välttämään tilannetta,

jossa julkisuudesta tulee toimittajan tuella kansalaisten yksityisten intressien näyttämö.

(Puranen 2000, 39) Järjestöt, yritykset ja yhdistysten ammattitiedottajat tarjoavat toimituksille

taustayhteisönsä intressien mukaista, mutta ehkä jo valmiiksi yleisesti kiinnostavaksi

muotoiltua juttuideaa. Poliitikkojen, tulevien poliitikkojen ja luottamustoimissa olevien

henkilöiden lisäksi toimittajiin pitävät rupatteluyhteyttä ilman välittömiä jutuntekotavoitteita

eri alojen tiedottajat tai haastatteluissa tutuiksi tulleet ihmiset. (Puranen 2000, 33–34.)

Yleisönosaston kirjoitukset saattavat taas tarjota lukijalle mahdollisuuden asettua

asiantuntijan asemaan. Yleisönosastokirjoitukset mieltyvät ”vain” kirjoittajiensa

henkilökohtaisiksi käsityksiksi kulloisestakin asiasta. Niihin ei sisälly Aamulehden omiin

juttuihin liittyvää instituution arvovallan leimaa, joka sulkee pois arvioinnin ja arvostelun

mahdollisuuden tai saa niiden esittämisen tuntumaan asiaankuulumattomalta. Aamulehden

yleisönosastosta erityisesti harrastuneet lukijat kertovat olevansa kiinnostuneita tietämään,

mitä muut ihmiset eri asioista ajattelevat esimerkiksi hallituksen politiikasta. Joitakin lukijoita

taas ärsyttää, että yleisönosastolla ihmiset purkavat kiukkuaan ja valittavat turhasta.

Yleisönosastokirjoitukset herättävät keskustelua myös työpaikoilla. Mielipidesivuille

kirjoittaminen näyttäytyy lähinnä terapeuttiseksi väyläksi ottaa kantaa kiinnostaviin asioihin

kuin vakavasti otettavaksi mielipiteenvaihdoksi. (Ridell 2000, 132–137.)

5.3 Aamulehti maakuntalehtenä

Tällä hetkellä Aamulehti on Suomen toiseksi suurin 7-päiväinen sanomalehti. Sen

kokonaislevikki on 139 165 ja sunnuntailevikki 143 940 kappaletta. Sen yleisö on kuin

läpileikkaus Pirkanmaan asukkaista, ja sen monikasvoisuuteena pidetään yhtenä syynä

Aamulehden monopoliasemaa Pirkanmaalla. Kun pirkanmaalainen tai tamperelainen sanoo

toiselle lukeneensa jonkin asian lehdestä, häneltä ei yleensä kysytä, mistä lehdestä, vaan

molemmat olettavat, että kysymys on epäilyksettä Aamulehdestä. (Puranen 2000, 45; 61.)
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Aamulehti kuuluu Alma Median mediakonserniin. Toiminnan tavoitteena on uudistuminen

medioiden paikallisuutta ja journalistista uskottavuutta korostaen sekä laadun ja

kannattavuuden jatkuva parantaminen. Alma Median visio on verkkosivujensa mukaan"

sanomalehti- ja verkkomedian ykkösketju". Strategian neljä kulmakiveä ovat uudistuminen,

ketjutoiminta, kansainvälistyminen ja yrityskaupat.

Nämä edellä mainitut tukevat Alma Median mukaan vision saavuttamista. Alma Media ottaa

mielestään hallittuja askelia osaamisalueillaan laajentumisessa Suomen rajojen ulkopuolelle.

Kansainvälistymisen keihäänkärkinä toimivat markkinapaikat. Vapaa ja moniarvoinen

viestintä sekä joukkuepeli ovat Alma Media konsernin koko toimintaa ohjaavat arvot. Alma

Media katsoo taistelevansa yksilön vapauden ja hyvinvoinnin puolesta, mutta haluaa myös

käytettävissä olevin keinoin edistää kaupankäyntiä osakkeillaan. Se on levikkialueensa

ylivoimaisesti mieluisin lehtimedia. (www. almamedia. fi.) Tampere on Suomen kolmanneksi

suurin kaupunki – heti Helsingin ja Espoon jälkeen. Koko Pirkanmaan väestön määrän on

arvioitu kasvavan viidenneksellä vuoteen 2040 mennessä. Erityisesti Tampereen

ympäristökunnat kasvattavat väkilukuaan. Aamulehden lukijoista 85 % asuu Tampereen

markkina-alueella. Aamulehti määrittää kohderyhmäkseen naiset, miehet, nuoret aikuiset,

päättäjät ja lapsiperheet. Purasen mukaan (2000) Aamulehden toimittajat luokittelevat itsensä

tavallisiksi keskiluokkaisiksi ihmisiksi. Huono-osaiset näyttävät olevan Aamulehden

toimittajien kannalta ongelmallinen ryhmä, sillä lehden tilaaminen on pitkälti

varallisuuskysymys. Näyttää siltä, että syrjäytyneet saavat poikkeuksia lukuunottamatta

syrjäytyä rauhassa ilman, että heidän asemaansa juuri kiinnitettäisiin huomiota. (Puranen

2000, 20.) Aamulehden teettämän lukijatutkimuksen mukaan Pirkanmaalaiset kokevat

Aamulehden positiiviseksi ja luotettavaksi lehdeksi. (www.aamulehti.fi)

Aamulehden lukijoissa on kaikkien mielipidesuuntien edustajia, joten lehti on perustellut

tämän vuoksi kantansa olla puolueisiin sitoutumaton. Käytännössä ratkaisu ei kuitenkaan ollut

suuren suuri, koska toimituksellinen linja oli ollut moniarvoinen ja avarakatseinen jo

aikaisemminkin. Mielipidekirjoitukset valitsee mielipidesivun toimittaja. Hän käy lävitse

kaiken sivulle tarjotun aineiston ja tekee valinnat sekä editoi ja otsikoi kirjoitukset.

Mielipidekirjoituksiin päteävät samat kriteerit kuin muihinkin julkaistuihin artikkeleihin.

Niiden tulee olla aiheeltaan ajankohtaisia, kiinnostavia ja hyvin kirjoitettuja, jolloin ne ovat

etusijalla. Mielipidesivulle tarjotaan Aamulehden mukaan vuosittain noin 14 000 kirjoitusta,

http://www.aamulehti.fi
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joista lehteen mahtuu noin joka neljäs eli 25 %. Sivulla julkaistaan myös tekstiviesteinä

tulleita lyhyitä mielipiteitä. Siitäkin tarjonnasta vain neljännes menee lehteen. Toistaiseksi

mielipideaineistolle on päivittäin käytössä yksi sivu. Tunnettujen henkilöiden tai

viranomaisten kirjoituksiin sovelletaan samoja kriteereitä kuin muihinkin. He eivät saa

automaattisesti tekstiään julkaistuksi. Viranomainen tai virkamies saa usein kirjoituksensa

lehteen, kun hän vastaa sivulla aiemmin esitettyyn kritiikkiin. Tämä on Aamulehden mukaan

osa mielipidesivulla käytävää keskustelua. Lisäksi mielipidesivun toimittaja keskustelee

kirjoittajien kanssa puhelimitse ja pyytää heitä lyhentämään tarvittaessa tekstiään julkaisua

varten sekä hän neuvottelee tekstin julkaisemisesta lehdessä. (Ranta 2008.)
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6. TUTKIMUKSEN METODOLOGISET LÄHTÖKOHDAT

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus

Tutkielma ryhmitellään yleensä teoreettiseen ja empiiriseen tutkimukseen. Teoreettisten

tutkimusten kohteena ovat tieteenalan käsitteisiin, näkökulmiin tai teorioihin liittyvät

ongelmat. Tutkimusaineisto muodostuu näihin kysymyksiin kohdistuneesta aiemmasta

tutkimuksesta. Empiirisissä, kokemuksellisissa tutkimuksissa kohteena on jokin

reaalimaailman ilmiö, josta hankitaan uutta tietoa jollakin systemaattisella

tiedonhankintamenetelmällä. Raja näiden kahden teoriasuuntauksen välillä ei ole kuitenkaan

selkeä, jolloin jokaisessa empiirisessä tutkimuksessa on taas teoreettisia aineksia ja monissa

teoreettisissa tutkimuksissa on taas empiirisiä aineksia. (Uusitalo 1991, 60.) Tukeudumme

tähän teoriaan myös omassa tutkimuksessamme, jossa on sekä empiirinen että teoreettinen

tutkimusote.

Tutkimusmenetelmänä käytämme kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta, koska

”laadullisessa tutkimuksessa myös tutkimussuunnitelma parhaillaan elää tutkimushankkeen

mukana” (Eskola & Suoranta 1998, 15). Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla pyritään

kuvaamaan ja ymmärtämään ilmiöitä. Pyrimme laadulliseen tutkimukseen nojaten kuvaamaan

ja tutkimaan Aamulehdestä valitsemiamme koulutuspoliittisia artikkeleita ja ymmärtämään

vallitsevaa koulutushistoriallista tilannetta. Emme siis pyri vahvistamaan vallitsevia teorioita

tai kehittelemään uusia, vaan tarkastelemaan tätä hetkeä ja sen lähihistoriaa.

Kvalitatiivinen analyysi on vahvasti aineistosidonnaista, eikä sen menetelmiä voida ottaa

valmiina, kuten on tilastomenetelmien laita (Uusitalo 1991, 82). Lähdemme tutkimuksen

aineiston käsittelyssä liikkeelle juuri keräämämme aineiston pohjalta, jota teoreettinen

viitekehys tukee. Kvalitatiivinen lähestymistapa hyödyntää ja arvostaa käytännön kentässä

karttunutta kokemusperäistä tietoa. Parhaimmillaan laadullinen tutkimus on uusien

hyödyllisten käsitteiden luomista, teoreettista selittämistä ja kontekstuaalista ymmärtämistä:

ymmärrystä siitä, miksi jotain tapahtuu ja millaisissa olosuhteissa. (Munter & Siren-Tiusanen

1999, 179–181.) Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole määrä

vaan laatu, käsitteellistämisen kattavuus. (Eskola & Suoranta 1998, 18.) Kvalitatiivisessa
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tutkimuksessa analyysin tavat ovat vahvemmin sidoksissa aineistoon ja vähemmän sidoksissa

sääntöihin, kun taas kvantitatiivisessa tutkimuksessa analysoidaan havaintomatriisia

tilastollisesti (Uusitalo 1991, 81).

6.2 Tutkimusmenetelmät

Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen

ratkaisemisesta. Tällaisen erottelun voi tehdä vain analyyttisesti; käytännössä ne nivoutuvat

aina toisiinsa. Kun laadullisessa analyysissä pyritään muotoilemaan sääntöjä tai

sääntörakenteita, jotka pätevät koko aineistoon, tällaiset havainnot yhteen liittävällä

formuloinnilla viitataan varsinkin perinteisessä antropologisessa tutkimuksessa kulttuuriin

yksilöt edistävänä kokonaisuutena. Erilaisuudet ja ”poikkeavat tapaukset” suhteutetaan

kokonaisuuteen. (Alasuutari 2001, 39-41.)

Laadullinen analyysi jakautuu pääosin deduktiiviseen (yleisestä yksittäiseen) ja induktiiviseen

(yksittäisestä yleiseen) analyysiin. Tässä jaottelussa helposti unohdetaan kuitenkin kolmas

tieteellisen päättelyn logiikka eli abduktiivinen päättely, jonka mukaan teorianmuodostus on

mahdollista silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johtolanka. (Tuomi &

Sarajärvi 2003, 95–96). Omassa tutkimuksessamme etenemme induktiivisesti aineistoa

tarkastellen yksittäisistä käsitteistä laajempiin teemoihin.

Käytämme tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysia. Kyngäs ja Vanhanen (1999) luovat kuvaa

sisällönanalyysista menettelytapana, jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja, muun

muassa artikkeleja, kirjeitä ja raportteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysi

sopii myös täysin strukturoimattomankin aineiston analyysiin. Sisällönanalyysilla pyritään

saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysilla

saadaan kerätty aineisto kuitenkin vain järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten. Monia

sisällönanalyysilla toteutettuja tutkimuksia kritisoidaan juuri tästä keskeneräisyydestä.

Tutkija on saattanut kuvata analyysinsa hyvinkin tarkasti, mutta tutkija ei ole kyennyt

tekemään tutkimuksestaan mielekkäitä johtopäätöksiä vaan esittelee järjestetyn aineiston
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ikään kuin tuloksina. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, kuten ovat esimerkiksi myös

historiallinen analyysi ja diskurssianalyysi. Sisällönanalyysissa etsitään tekstin merkityksiä ja

diskurssianalyysissa analysoidaan, miten näitä merkityksiä tekstissä tuotetaan. (Tuomi &

Sarajärvi 2003, 105–106.)

Aineistolähtöistä sisällönanalyysia voi pitää paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä

teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sen avulla

voidaan tehdä siten monenlaista tutkimusta. Useimmat eri nimillä kulkevat laadullisen

tutkimuksen analyysimenetelmät perustuvat periaatteessa tavalla tai toisella

sisällönanalyysiin, jos sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen

sisältöjen analyysia väljänä teoreettisena kehyksenä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 93)

Tekstissä sisällön erittelyllä tarkoitetaan dokumenttien analyysia, jossa kuvataan

kvantitatiivisesti esimerkiksi tekstin sisältöä. Sisällönanalyysilla sitä vastoin tarkoitetaan

pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti. Analyysissa tuotettu aineisto voidaan

kvantifioida, eli analyysia jatketaan siten, että sanallisesti kuvatusta aineistosta tuotetaan

määrällisiä tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 107–110.)

6.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan lähteä liikkeelle mahdollisimman puhtaalta pöydältä

ilman ennakkoasettamuksia tai määritelmiä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa puhutaankin

aineistolähtöisestä analyysista, joka pelkistetyimmillään tarkoittaa teorian rakentamista

empiirisestä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös. (Eskola & Suoranta 1998, 19.)

Aineistolähtöisessä analyysissa pyritään luomaan tutkimusaineistosta teoreettinen

kokonaisuus. Siinä analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja

tehtävänasettelun mukaisesti. Avainajatus on, että analyysiyksiköt eivät ole etukäteen

sovittuja tai harkittuja. Aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla mitään

tekemistä analyysin toteuttamisen tai lopputuloksen kanssa, koska analyysin oletetaan olevan

aineistolähtöistä. Teoria, joka tutkimuksessa liittyy analyysiin ja analyysin lopputulokseen,

koskee vain analyysin toteuttamista. Kaikkiaan analyysista on tunnistettavissa aikaisemman
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tiedon vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava vaan pikemminkin

uusia ajatusuria aukova. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97–98.)

Miles ja Huberman (1984) kuvaavat aineistolähtöisen laadullisen eli induktiivisen aineiston

analyysia karkeasti kolmevaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu:

- aineiston redusointi eli pelkistäminen,

- klusterointi eli ryhmittely,

- abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen.

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 110–111.)

Pelkistäminen tarkoittaa, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois.

Pelkistäminen voi olla joko informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Tällöin aineiston

pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistoa pelkistetään litteroimalla tai

koodaamalla tutkimustehtävälle epäolennaiset ilmaukset. Alkuperäisestä nostetut ilmaukset

kirjataan aineistosta nostetuilla ilmauksilla, josta voidaan käyttää ilmausta pelkistäminen.

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 111.) Havaintojen pelkistämisessä voi erottaa kaksi eri osaa.

Ensinnäkin aineistoa tarkastellaan aina vain tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta.

Aineistoa tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota siihen, mikä on teoreettisen viitekehyksen

kannalta ”olennaista”, vaikka samassakin tutkimuksessa aineistoa voidaan tarkastella monesta

näkökulmasta. (Alasuutari 2001, 40.)

Aineiston klusteroinnissa eli ryhmittelyssä aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään

läpi tarkasti, ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia

käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi sekä

nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään

teoreettisin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli,

käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat.



45

Tuloksissa kuvataan myös luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat ja niiden

sisällöt. Johtopäätösten tekemisessä tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä asiat tutkittavalle

merkitsevät. Tutkija pyrkii siis ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan

analyysin kaikissa vaiheissa. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 111–115.) Omassa tutkimuksessamme

analysoimme Aamulehden artikkeleita aineistolähtöisesti seuraavan portaikon mukaan:

1. Aineiston lukeminen ja auki kirjoittaminen sana sanalta

2. Aineiston lukeminen ja sisältöön perehtyminen

3. Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen

4. Pelkistettyjen ilmausten listaaminen

5. Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista

6. Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen

7. Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä

8. Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 111.)

6.4 Aineiston hankinta ja keruu

Tutkimusaineistona kirjallinen materiaali voidaan jakaa kahteen luokkaan, yksityisiin

dokumentteihin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin.(Eskola & Suoranta 1995, 10.) Yksityisillä

dokumenteilla tarkoitetaan esimerkiksi päiväkirjoja, kirjeitä, muistelmia ja puheita. Lisäksi

puhutaan myös esseistä ja eläytymismenetelmistä. Joukkotiedotuksen tuotteilla tarkoitetaan

sanoma- ja aikakauslehtiä sekä näiden lisäksi elokuvia, radio- ja tv-ohjelmia, vaikka viimeksi

mainitut eivät kirjallista materiaalia olekaan. Näiden kaikkien dokumenttien analyysissä

voidaan tietyin ehdoin käyttää sisällönanalyysia. Joukkotiedotuksen tuotteita voidaan käyttää

lukemattoman monella tavalla. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 86.) Esimerkiksi keräämällä ja

analysoimalla koulua koskevia mielipidekirjoituksia, kuten koulukiusaamista, saatetaan

päästä käsiksi siihen, miten kiusatut ja kiusaajat itse asian kokevat, heidän ennakkoluuloihinsa

tai mielikuviinsa. Tällainen tieto on yhtä tärkeää kuin kasvatustieteellinen tieto.
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Kuinka paljon aineistoa täytyy kerätä, jotta tutkimus olisi tieteellistä, edustavaa ja

yleistettävissä? Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin. Niissä pyritään

muun muassa kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai

antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Tällöin laadullisessa tutkimuksessa

on periaatteessa tärkeää, että henkilöt joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä

mieluusti mahdollisimman paljon tai että heillä on kokemusta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi

2003, 88.) Tämän perusteella valitsimme myös aineistomme artikkelit osittain siitä

näkökulmasta, kuka ne on kirjoittanut.

Harkinnanvaraisessa otannassa on kysymys tutkijan kyvystä rakentaa tutkimukseensa vahvat

teoreettiset perustukset, jotka osaltaan ohjaavat aineiston hankintaa (Eskola & Suoranta 1998,

18). Tutkimuksemme otanta koostuu lukemamme teorian pohjalta valitsemistamme

Aamulehden koulutuspoliittisista artikkeleista kolmelta eri ajanjaksolta. Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa aineiston kerääminen, käsittely ja analyysi lomittuvat toisiinsa. Analyysi

saattaa osoittaa, että aineistoa on täydennettävä. Lisäaineiston hankinnan jälkeen analyysia

jatketaan. (Uusitalo 1991, 80.) Pyrimme tutkimuksessa siis aineiston ja teorian

vuoropuheluun.

Tutkimuksemme pääpaino on peruskoulussa ja opettajan työkentässä siinä, ei opettajien

kouluttamislinjoissa tai koulutusnäkymissä. Vaikka opettajankoulutus ja siihen liittyvä

keskustelu on yksi opettajuuteen oleellisesti vaikuttava tekijä, rajasimme sen melkein

kokonaan tietoisesti tästä tutkimuksesta pois sekä teoreettisen viitekehyksen että Aamulehden

artikkeleiden osalta. Joissakin tilanteissa viittaamme myös opettajankoulutukseen aineistosta

nousseiden asioiden johdosta. Tutkimusaineistona Aamulehti on pirkanmaalainen

sanomalehti, joka tavoittaa laajan ja heterogeenisen lukijakunnan. Emme pyri pelkästään

tuomaan esiin Aamulehden välittämää uutisointia vaan myös yleisökirjoituksissa tapahtuvaa

yleistä keskustelua peruskoulua koskevista aiheista. Asumme itse Pirkanmaalla, joten

halusimme valita oman kotikuntamme sanomalehden tutkimuksemme tarkastelun kohteeksi.

Emme usko silti saavamme vain pirkanmaalaista tietoa, vaan uskomme Aamulehden uutisten

kuvaavan laajemmin myös koko Suomen koulutuspolitiikkaan.
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6.5 Aineiston tulkinta

Kaikki kertomukset ovat jonkun kommunikointia jollekulle jossakin historiallisessa

tilanteessa (Apo 1990, 76). Merkitysten tulkinta on aina loputtoman syvää. Tutkimuksen

tuottamien tulkintojen on oltava systemaattisia ja koeteltavissa olevia. Kysytään onko

aineistolle raportissa annettu tulkinta pätevä raporttiin sisältyvän tutkimusasetelman valossa.

Arvioidaan raportissa tietyn aineiston pohjalta esitetyn tulkinnan kattavuusaluetta suhteessa

aineiston ulkopuoliseen todellisuuteen. Minkä tahansa tutkimuksen raporttia arvioidaan sen

tutkimusasetelmasta lähtien. Empiirisen tutkimuksen olennainen osa on aineisto. Sen valintaa

ja tarkastelua ohjaa tutkimusasetelma. Tulkinta on tutkimusaineiston merkityksellistämistä

tutkimusasetelman ohjaamana. Tulkinnan pätevyyttä ja kattavuusalueen laajuutta arvioitaessa

tarkastellaan sen koettavuutta. (Heiskala 1990, 242-  244.)

Tulkinnan sisäiseen koeteltavuuteen kuuluva perusteluvaatimus kattaa aineistoanalyysin

uskottavuuteen liittyvät perusteluvaatimukset. Näistä ensimmäinen on tulkintasääntöjen

riittävä eksplikointi eli se, että tutkimus riittävän selkeästi kertoo ne periaatteet, joita

noudattaen aineistoa tutkimusasetelman varassa tulkitsemalla päädytään juuri niihin tuloksiin,

jotka tutkimuksessa esitetään, eikä joihinkin toisiin tuloksiin. Toinen perusteluvaatimus on

riittävän aineistomäärän esittäminen tulkinnan tukemiseksi. Kolmas perusteluvaatimus on

tulkinnan suhteuttaminen aineistolle mahdollisesti tarjoutuviin vaihtoehtoisiin tulkintoihin.

Aineistossa ei siis saa olla tulkinnan kanssa ristiriidassa olevia tapauksia. (Heiskala 1990,

245.)
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7. TUTKIMUKSEN KULKU

7.1 Tutkimusaiheen valinta ja tutkimusongelmat

On tärkeää, että tutkija valitsee tutkimusaiheensa oman kiinnostuksensa perusteella (Uusitalo

1991, 58). Valitsimme tutkimusaiheemme yhteisen mielenkiinnon pohjalta opettajan työn

yhteiskunnallista ja koulutuspoliittista viitekehystä kohtaan. Pyrimme kuvaamaan

yhteiskunnallisia ja koulutuspoliittisia muutoksia Pirkanmaalla yleisesti tutun paikallisen

sanomalehden kirjoittamana ja julkaisemana. Valitsimme aineistoksemme lähteeksi

Aamulehden. Koemme, että koulutuspoliittinen tutkimusaihe on läpitulkoon aina

ajankohtainen, sillä elämme alati muuttuvassa ja uudistuvassa maailmassa. Myös

tutkimushetkeämme siivittämät kunnallisvaalit 2008 herättävät sekä kansalaisten että median

mielenkiintoa poliittista päätöksentekoa kohtaan ja samalla lisääntyvässä määrin myös

meidän tulevien luokanopettajien. Mielestämme on tärkeää saada kokonaisvaltainen kuva siitä

työkentästä, jonka opettaja valmistuttuaan kohtaa: siitä, miten tähän tilanteeseen on tultu ja

mitkä tekijät työkenttäämme vaikuttavat. Kiinnostaa on myös tietää, minkälainen rooli

luokanopettajalla on nyky-yhteiskunnassa ja miten koulutuspoliittiset päätökset heijaistuvat

työhön. Kiinnostavaa on myös tutkia, minkälaisia tekstejä paikallinen sanomalehti julkaisee

koskien koulutuspoliittisia muutoksia ja kokemuksia niistä. Tutkimusongelmiksi nousivat

seuraavat kysymykset:

1. Millä tavalla koulu näyttäytyy julkisessa puheessa paikallisessa sanomalehdessä
kolmena eri ajanjaksona?

2. Mistä koulutukseen liittyvistä asioista on kirjoitettu Aamulehdessä vuosina 1994–
1995, 1998–2001 sekä 2007–2008?

3. Miten yhteiskunnan muutokset heijastuvat koulutuspolitiikkaan viittaavassa
uutisoinnissa?

4. Miten koulutuspoliittiset uudistukset näkyvät julkisessa keskustelussa?

5. Millaisena opettajan työkenttä näyttäytyy?
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Tarvittaessa laadullisessa tutkimuksessa tutkija voi luoda itselleen ns. työhypoteeseja, eli

arvioida mahdollisesti sitä, mitä tutkimus mahdollisesti tuo tullessaan (Eskola & Suoranta

1998, 19–20). Pohdimme millaisia tuloksia tulemme mahdollisesti saamaan Aamulehden

aineistosta. Esioletuksemme on, että koko aineistossamme ilmenee eri ajanjaksoille tyypillisiä

piirteitä, joissa varsinkin koulutuspoliittiset ratkaisut heijastuvat. Aineistomme tarkastelu

alkaa vuodesta 1994, jolloin olemme itsekin käyneet koulua. Näin ollen on luonnollistakin,

että aineiston tarkasteluajoilta meille herää omakohtaisia muistoja ja ajatuksia, joita nyt jollain

tapaa vertaa tämän päivän kouluun ja niihin muutoksiin, jotka koulu on kohdannut.

Oletamme, että aineistossa ilmenee sekä koulutuspoliittista päätöksentekoa koskevia

julkaisuja että niiden arjessa esiintyviä seurauksia ja kokemuksia.

Laadullisessa tutkimuksessa hypoteesittomuus tarkoittaa sitä, että tutkijalla ei ole lukkoon

lyötyjä ennakko-oletuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. On kuitenkin otettava

huomioon, että tutkijan omat ennakko-oletukset ja – käsitykset ohjaavat kuitenkin väistämättä

niin tiedon hankintaa kuin käsittelyäkin. Tutkijan onkin tärkeää pystyä tiedostamaan nämä

käsitykset. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan pitäisi yllättyä tai oppia tutkimuksen

kuluessa, mikä edellyttää omien ennakko-oletusten tiedostamista. Aineiston avulla tutkija voi

löytää uusia näkökulmia, ei vain todentaa epäilemäänsä. (Eskola & Suoranta 1998, 20.)

Tämän edellä mainitun seikan vuoksi valitsimmekin tutkimustavaksemme laadullisen

tutkimuksen. Pyrkimyksenämme on juuri oppia tutkimustyössä omaa ammattiamme eteenpäin

vieviä asioita ja laajentaa koulutuspoliittista tietämystämme sekä herättää mielenkiintoa

koulutuspoliittisia päätöksiä kohtaan.
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7.2 Aineiston valinta ja rajaus

Aineistomme on kerätty Suomen Media-arkiston hakupalvelusta internetistä, johon saimme

luvat ja tunnukset Aamulehdeltä. Aloitimme vuosina 1994–1995, 1998–2001 ja 2007–2008

julkaistujen tekstiaineistomme keräämisen heinäkuussa 2008. Artikkeleiden hakusanoina

käytimme seuraavia teoreettisesta viitekehyksestä nousseita käsitteitä:

- peruskoulu and uudistus

- opettajat and uudistus

- koulutuspolitiikka

- opettajuus

- koulu and uudistus and opettaja

- opettaja and peruskoulu

Pyrimme aineiston valinnassa rikkaaseen aineistoon. Artikkelit kattavat Aamulehden uutisia,

henkilöhaastatteluja, artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja yhden laajemman koulua koskevan

reportaasin. Tarkoituksenamme ei ole etsiä artikkelien pohjalta yksiselitteisiä vastauksia

koulutuspoliittisten muutosten ilmenemisiin kouluissa vaan löytää ajan henkeä kuvaavia tekstejä

eri kirjoittajien näkökulmista Aamulehden julkaisemisina. Artikkeleiden valinnassa painottui

myös kirjoittajan asiantuntijuus kirjoittamastaan koulutuspoliittisesta aiheesta. Artikkeleiden

julkaisuvuodet valittiin merkittävien suomalaisten koulutuspoliittisten muutosten vuoksi ajalla

1994–2008, joita tarkastelemme myös tutkimuksemme teoreettisessa viitekehyksessä.

Rajasimme aineiston tutkimusajallamme koskemaan siis kolmea ajanjaksoa 1994–1995, 1998–

2001 ja 2007–2008. Valitsimme juuri nämä vuodet, koska ennen vuotta 1994 edelsi

koulutuspolitiikassa vahvat uudet muutosten tuulet. Nämä tuulet voimistuivat läpi koko 1990-

luvun ja myös nyt 2000-luvulla uusien koulutuspoliittisten päätösten ja muutosten määrä on

kasvanut jatkuvasti. Tarkastelemme koulutuspoliittista muutosta vuodesta 1994 näihin päiviin

saakka, jolloin kolmanneksi ajanjaksoksi luonnollisesti valikoitui 2007–2008.

Kaiken kaikkiaan valitsemamme alkuperäisaineiston 44 tekstiä muodostuvat taulukoissa 1-3

seuraavasti.
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TAULUKKO 1. Vuosien 1994–1995 aineistojakauma

Vuosien 1994–1995 aineisto: yhteensä 13

tekstiä

Näiden tekstien kirjoittajat jakautuivat

asemaltaan seuraavasti:

- lehden artikkeleita (5),

- (alis) henkilöhaastatteluja (5),

-  kotimaan uutisia (3),

- mielipidekirjoituksia (0).

- Aamulehden toimittaja (10)

- Kasvatustieteen lis. (1)

- Koulunjohtaja (1)

- ei toimittaja, ei tietoa asemasta (1)

TAULUKKO 2. Vuosien 1998–2001 aineistojakauma

Vuosien 1998 - 2001 aineisto: yhteensä 11

tekstiä

Näiden tekstien kirjoittajat jakautuivat

asemaltaan seuraavasti:

- lehden artikkeleita (4),

- sunnuntailiitteen henkilöhaastatteluja (2),

- mielipidekirjoituksia (2),

- kotimaan uutisia (2),

- haastatteluja sisältävä reportaasi (1).

- Aamulehden toimittaja (6)

- Luokanopettaja (2)

- Vanhempi lehtori, joka myös ammattiliittonsa vpj (1)

- Vieraiden kielten didaktiikan professori ja lehtori(1)

- Yliopiston rehtori (1)
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TAULUKKO 3. Vuosien 2007 ja 2008 aineistojakauma

Vuosien 2007 ja 2008 aineisto: yhteensä 20

tekstiä

Näiden tekstien kirjoittajat jakautuivat

asemaltaan seuraavasti:

- uutisia (10)

- mielipidekirjoituksia (5)

- lehden  artikkeleita (3)

- henkilöhaastatteluja (1)

- reportaasi (1)

- Aamulehden toimittaja (14)

- Opettaja (1)

- Yläkoulun opettaja (1)

- Lukiolaisen vanhempi (1)

- Yksityinen pariskunta (1)

- Helsingin ja Jyväskylän yliopiston dosentti (1)

- Erikoislääkäri (1)

Tarkempi analyysimme 36:sta Aamulehden tekstistä rakentuu tekstisitaattien varaan, joiden

avulla lukijan on mahdollista saada käsitys aineistosta ja arvioida tekemiemme tulkintojen

kohdallisuutta. Suorat aineistoalainaukset on kursivoitu ja merkitty koodilla, joka kertoo

Aamulehden tekstin tyypin (uutinen = UU, artikkeli =ART, mielipideteksti =M,

henkilöhaastattelu =HH, reportaasi =R), julkaisuvuoden (mm. -95 tai -08) ja kirjoittajan aseman

(Aamulehden toimittaja = T, luokanopettaja =LO, yläkoulun opettaja =YLO, vanhempi lehtori

=LE, yliopiston rehtori= YRE, oppilaan vanhempi =V, kasvatustieteen lisensiaatti =KTL,

koulunjohtaja =KJ, professori = P, dosentti =D, lääkäri=L, ei tietoa asemasta= E, ).

7.3 Tutkimuksen toteutus

Poimimme laajasta arkistosta ensitarkastelun kohteeksi yhteensä 44 artikkelia eli yli kymmenen

artikkelia yhtä tutkimaamme ajanjaksoa kohden. Tästä joukosta valitsimme noin kymmenen

artikkelia ajanjaksoa kohden lähempään tarkasteluun, jota analysoimme tarkemmin.
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8. TUTKIMUSTULOKSET

Koko aineistomme koostui aluksi 44 tekstistä. Analysoimme ensin koko tämän aineiston.

Tutkimusaineiston ensitarkastelun teksteissä esiintyviä koulumaailmaan liittyviä asioita

alleviivasimme teksteistä. Etsimme artikkeleista pelkistettyjä ilmauksia ja listasimme tekstistä

esiin nousevia aihesanoja (esimerkiksi koulu-uudistus). Teimme ”tukkimiehen kirjanpidolla”

laskentaa siitä, kuinka monessa artikkelissa mainittiin aineistosta listattuja ilmauksia. Näin

saimme selville sen, mitkä termit nousevat ajanjaksolla eniten esille. Tämän jälkeen osittain

tutkimuskysymysten pohjalta niputimme samaan aiheeseen liittyviä aihesanoja yhteen

muodostaen termeille yläkäsitteet (esimerkiksi koulutuspolitiikka). Yläkäsitteen alle listasimme

yksittäisiä aihetta kuvaavia ja aineistosta nousseita termejä. Tämä tehtävä ei aluksi ollut kovin

helppo, koska monet aihesanat liittyvät toisiinsa ja muihinkin yläkäsitteisiin. Pyrimme kuitenkin

laittamaan termin siihen kategoriaan, mihin pääasiaan artikkelissa aihesanalla viitattiin. Tämä

jaottelu oli tärkeä selkeyttämään aineistoa ja muodostamaan kokonaiskuvaa eri ajanjaksoista.

Aihesanojen perässä oleva numerointi kertoo, kuinka monessa artikkelissa aihesana esiintyi.

8.1 Aamulehden koulutuspoliittisia tekstejä laman jälkeisinä vuosina

1. Koulutuspolitiikka

- koulu-uudistus (10)

- koulutuspolitiikka (3)

- uusliberalismi (terminä käytetty) (3)

- opetuslaki, lainsäädäntö (2)

- nopea kehitys (1)

- yhtenäiskoulu (1)

- koulutoimen tehostaminen (1)

- esi- ja alkuopetuksen yhdistäminen (1)

- muutokset (1)

- valtionosuudet, valtionosuusuudistus (1)
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2. Säästöpolitiikka ja määrärahat

- säästöpolitiikka ja määrärahat (10)

- opetusvälineiden kunto, resurssit (kirjat, atk

jne.) (4)

- kouluruoka (3)

- tietotekniikka (3)

- pula tukiopetuksesta (resurssit) (1)

- kerhotoiminta (1)

3. Opetussuunnitelma ja uusi oppimiskäsitys

- koulukohtainen OPS (8)

- uusi oppimiskäsitys (4): tiedonhankinta ja

sovellustaidot (1)

- tuntikehysmäärän väheneminen (3)

- opetussisällöt, didaktiikka (2)

- yksilöllinen opetus, yksilökeskeisyys (1)

- oppimisympäristö (1)

- koulun ja kodin välinen yhteistyö (1)

- kurssimuotoisuus (1)

4. Uusliberalismi

- koulujen profiloituminen ja

kilpailuttaminen(7)

- tehokkuus, tuloksellisuus (4)

- vapaa valinnaiset koulut (vanhempien

valinnaisuus) (4)

- eri arvoinen yhteiskunta ja oppilaat (2) eliitti

ja roskakoulut (1) tasa-arvottomuus (1) yht.4

- kehittäminen (2)

- valinnaisaineet, valinnaisuus koulutyössä (2)

- mallia yritysmaailmasta (1)

- laatuajattelu (1)

- oppimistulokset (1)
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5. Opettajan työ

- opettajien jaksaminen (5)

- opettajien muuttunut rooli (2), opettajan

asema (1), opettaja mallikansalaisena,

käsitys malliopettajasta(1) yht. 4

- kiire (3)

- opettajien (jatkuva) koulutus (3)

- arvokeskustelut, arvomaailma (3)

- loppuun palaminen, uupuminen (2)

- opettajan työn historia (1)

- virkavelvollisuus (1)

- ammattitaito (1)

- ahdistus ja hätä (1)

- katkeruus (1)

- stressinhallinta koulutus (1)

- väsymys (1)

- kasvattajan rooli (1)

- opettajan kannustava rooli (1)

- masentuneisuus (1)

- arvostus (1)

- syyllisyydentunto (1)

- mahdoton yrittäminen (1)

- oikeusturva (1)

6. Koulun ongelmat

- suuri luokkakoko (5)

- opetuksen laatu (opetus kärsii) (3)

- yksityis- ja pienryhmäopetus (2)

- erityisopetuksen tarve (2)

- työrauhattomuus (1)

- koulujen kurjistuminen (1)

- ristiriitoja (1)

- koulun ongelmat (1)

- epävarmuuden lisääntyminen (1)
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7. Oppilaat

- oppilaiden psyykkiset ongelmat (3)

- oppilaiden arvosteleminen (1)

- oppivelvollisuus (1)

- väliinputoajat (1)

- syrjäytyminen (1)

- lahjakkuus (1)

- käytöshäiriöt (1)

- oppimisvaikeudet (1)

- arviointi (1)

8. Yhteiskunta

- yhteisvastuu (1)

- kansainvälistyminen (1)

- talouselämän tarpeet (1)

- kasvatusvastuu (1)

8.2 ”Ei tässä olla tekemässä sen kummempaa kuin ennakoimassa yhteiskunnan
kehitystä, kasvattamassa ihmisiä toimimaan 2000-luvulla.”

Vuosina 1994 ja 1995 Aamulehden media-arkistosta poimituista kolmestatoista tekstistä

lähempään tarkasteluun valitsimme kymmenen tekstiä, joissa korostuivat seuraavat ajanjaksoa ja

sen koulutuspolitiikkaa kuvaavat asiat.

Uusi koulutuspolitiikka ja sen mukanaan tuomat vaikutukset

”Viime vuosina koko maatamme on ravistellut kehitys, joka on selvemmin kuin koskaan

aikaisemmin, osoittanut, miten sidoksissa koulu ja koulutus ovat myös laajoihin kansainvälisiin

ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin”. (Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997, 11.) Jokainen

pyrkimys saada aikaan muutoksia koulussa edellyttää muiden asioiden ohella vallitsevien

tottumusten muuttamista jollakin tavalla. Tavoitteena on saada aikaan mm. vallitsevan

tottumuksen muuttuminen, yhden tai useamman tottumuksen eliminoiminen tai uusien

vakiintuminen. (Sahlberg 1996, 19.) Jo vuodesta 1994 Aamulehden artikkeleiden mukaan alettiin

puhua uudesta koulutuspolitiikan esiin nostamasta kasvavasta koulujen ja oppilaiden välisestä
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kilpailukulttuurista ja siten huolestuttu mahdollisesta kansalaisten ja oppilaiden

eriarvoistamisesta. Uutta koulutuspolitiikkaa kritisoitiin sen talouselämästä tuomista termeistä,

kuten tulosjohtamisesta ja tulosvastuusta. ”Koulutusta kokonaisuudessaan ollaan oksastamassa

yhä selkeämmin osaksi suomalaista taloudellista kilpailutarinaa ja sanomassa hyvästit

perinteiselle sosiaalisille ja kulttuurisille arvoille.” (Rinne 2001, 130–131.)

”Liike-elämästä tutut termit ovat levinneet kaikille elämän aloille”. (17.3.1994

ART, KJ)

”Onko niin, että opetus on arvokasta ainoastaan siinä tapauksessa, kun sen avulla

pystytään ruokkimaan talouselämän tarpeita?” (Kajaanilainen luokanopettaja

25.9.1995 UU, T)

”Useammat näkevät kilpailun pelkästään hyvänä asiana, jotkut varoittelevat sen

johtavan eliitti- ja roskakouluihin”. (15.5.1994 ART, T)

Suuret koulunuudistukset vaativat tuekseen yhteiskunnallisen tilauksen (Sarjala 2005, 36). 1990-

luvun taloudellinen lama antoi alkusysäyksen uusliberalismin nousulle ja markkinavoimien

korostamiselle myös koulun kehittämisessä. (Johnson 2007, 67.) Uusliberalistiselle

koulutuspolitiikalle tunnusomainen koulujen välinen profilointi nähtiin monessa artikkelissa

huolestuttavana ilmiönä, mutta paikoin myös positiivisesti.

”Kouluihin tulee nyt helposti sellainen hengästynyt ilmapiiri, että aina tulee saada

aikaan jotakin erikoista, jotta pärjättäisiin koulujen keskinäisessä kilpailussa.”

(17.3.1994 ART, T)

”Koulut, jotka eivät kykene osoittamaan laatua, kaatuvat tai kuihtuvat.” (Uusikylä,

K. 15.5.1994 HH, T)

”On hyvä asia, että kilpailun ongelma on tiedostettu ja että siitä puhutaan. Jo se

osaltaan takaa sen, että vinoutunutta kilpailua ei pääse syntymään.”

(Koulunjohtaja 15.5.1994 HH, T),

Tämä koulutuspolitiikan ’kolmas aalto’ merkitsee siirtymistä meritokratian ideologiasta

vanhempainvallan ideologiaan. Tällöin olennaista on, että oppilaan koulutus on yhä enemmän

riippuvainen vanhempien toiveista ja vauraudesta kuin oppilaan kyvyistä ja pyrkimyksistä.

Vanhemmille annetaan lisää päätäntävaltaa ylipäätään koulutusasioissa ja koulutusvalinnoissa.

(Rinne 2001, 133.) Koulujen profiloinnin ja koulupiiriasetuksen vuoksi vanhempien oikeus
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valita lapsensa koulu nähtiin eriarvoistavana niiden koululaisten suhteen, joilla ei ole pitkän

koulumatkan vuoksi mahdollisuutta valita ”suosikkikouluaan”.

”Koti on päättänyt valita lähikoulun siitäkin huolimatta, vaikka kauempana

sijaitsevassa koulussa olisi mahdollisesti pienempi ryhmäkoko”. (19.6.1995 ART,

ET)

Laman seurauksia

Vuodet 1991 1993 olivat raskaita laman vuosia (Uosukainen 2005, 147). Laman seuraukset

näkyivät Aamulehden teksteissä puheena rahasta ja kaupunkien säästötoimenpiteistä

opetustoimessa. Useat kirjoittaneet tai haastatellut opettajat kokivat ristiriitaa uuden

opetussuunnitelman ja koulu- uudistusten tuomien opetusodotusten ja niukkojen määrärahojen

kanssa. He katsoivat, että kirjatut tavoitteet vaatisivat myös enemmän rahaa, kuin on

käytettävissä.

”Tilanne luo meille sisäisiä ristiriitoja, kun kuullaan ja nähdään, miten asiat

pitäisi tehdä ja sitten on vastassa puute rahasta ja tiloista.” (Luokanopettaja

25.9.1995 UU, T)

”Opettaja on pantu mahdottoman vartijaksi.” (Simola 27.2.1995, ART, T)

”Opetussuunnitelman myötä alati vähenevistä määrärahoista tappeleminen

saadaan siirrettyä koulujen sisäiseksi riitelyksi.” (15.5.1994 ART, T)

Riitta Uosukainen toimi 1990-luvun alussa opetusministerinä. ”Oli saatava rahat riittämään. Oli

leikattava yhtä ja lakkautettava toista, ja huuto oli hirmuinen.” Hän sai sanojensa mukaan

ujutettua Esko Ahon hallitukseen ohjelman:” Peruskoulutukseen tulee varata riittävät

taloudelliset resurssit, jotka tulee turvata myös taloudellisten laskusuhdanteiden aikana.”

(Uosukainen 2005, 147.) Laman seurauksena myös pula välineistä ja opetusmateriaaleista

heijastui kirjoittelussa ja haastatteluissa.

”Meidän määrärahamme on viety aivan pohjaan. On hyvä, jos pystymme hikisesti

hoitamaan perusopetuksen.” (15.5.1994 HH, T)

”Määrärahojen jatkuvassa leikkaamisessa on kyse paljon muustakin kuin kynistä ja

kumeista. On kyse lapsien tulevaisuudesta. Nyt tulee ns. uus-tiedottomia lapsia, kun
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ei ole varaa antaa tukiopetusta, ja tämä ”pommi” räjähtää käsiin ehkä viiden tai

kymmenen vuoden kuluttua.” (Atalan koulun opettajat 4.11.1994 HH, T)

”Rahapula tuntuu kaikessa. Pian ei ole annettavaa muuta uutta kuin kynä, puolikas

kumi ja ruutuvihko, viivottimiakaan ei riitä kaikille. Osa kirjoista kierrätetään jo

seitsemättä vuotta.” (Atalan koulun opettajat 4.11.1994 HH, T)

Suuret luokkakoot ja opettajien työssäjaksaminen

Suuret luokkakoot ja puute erityisopetuksesta puhututtivat rahan puutteen lisäksi Aamulehden

teksteissä.

”Kun luokat ovat suuria, aikaa yhtä oppilasta kohden on vähemmän. Tarvittaisiin

tukiopetusta, mutta siihenkään ei ole varaa.” (Atalan koulun opettaja 15.5.1994

HH, T)

”Oppilaita on 1.-3.luokilla keskimäärin 25 per luokka, 4.-6.luokilla 30. Kaikki

opetustilat ovat käytössä, myös väestönsuoja ja kirjasto.” (Atalan koulun opettajat

4.11.1994 HH, T)

Peruskoulun arviointi 90-tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa kouluelämän viihtyvyyttä.

Arvioinnin tulokset osoittivat muun muassa oppilas-opettajasuhteissa olevan runsaasti

kehittämisen tarvetta, kun taas oppilaiden keskinäistä sosiaalista kanssakäymistä arvioitiin varsin

myönteisesti. (Välijärvi, Linnakylä & Kupari 2005, 220.) Osittain luokkakokojen suuruudesta ja

rahanpuutteesta johtuen monessa artikkelissa nostettiin esiin opettajien työssäjaksaminen ja

lisääntynyt työuupumus.

”Turhautumisen, lamaantumisen ja suuttumuksen tunteet ovat pinnalla. Opettajien

jaksaminen alkaa olla koetuksella.”(Atalan koulun opettajat 4.11.1994 HH, T)

Syrjäläisen tutkimuksen mukaan (1995) kodin ja koulun välisen yhteistyön lisääntyminen on

koettu kouluissa myös koulutyötä häiritseväksi. Osa opettajista väitti, että vanhemmat sanelevat

sen, kuka opettaja opettaa mitäkin luokkaa. Näin opettaja voi kokea olevansa vanhempien

armoilla. Perinteinen opettajan rooli ei siedä avointa toimintamallia. Tällöin vanhempien

aktiivisuus alkaa ahdistaa opettajaa, lisää opettajan epävarmuutta. (Syrjäläinen 1995, 19.)

Opetus- ja kasvatusaloilla työuupumus on jopa niin tavallista, että niitä pidetään työuupumuksen
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suhteen riskialoina. Työyhteisön toimiva vuorovaikutus ja hyvät yhteistyösuhteet suojaavat

opettajaa haitalliselta työstressiltä ja uupumukselta. (Kykyri 2007, 111.) Muutamissa

artikkeleissa korostettiin opettajien tuntemuksia varsin huolestunein sanoin.

”Tässä muutosliikkeessä ei ole riittävästi osoitettu resursseja onnistuneeseen

koulunkehittämiseen ja opettajan jaksamiseen riittävällä aikavälillä. Varsinainen

burnout-pommi kytee kouluissa ja punainen ”en jaksa”-tulilanka on jo syttynyt

opettajissa nopeammin kuin kukaan osasi arvatakaan.” (19.6.1995 ART, ET)

Kovista paineista huolimatta suomalaiset koululaiset menestyivät OECD:n PISA-tutkimuksissa.

”Suomen koulujärjestelmän menestyksen salaisuus on työ, työ ja työ. Opettajien selkänahasta on

hyvät tulokset paljolti tehty, ja kenties vanhemmatkin terästäytyivät olemaan koulun puolella

vaikeina aikoina.” (Uosukainen 2005, 148.)

Oppilaiden psyykkiset ongelmat ja syrjäytymisen uhat

1990-luvulla yksilöllisyys sai enemmän tilaa, kuin opetusta varten kunkin oppilaan on

mahdollista saada henkilökohtainen opetussuunnitelma. (Kuikka 2001, 176.) Myös oppilaiden

psyykkisistä ongelmista oli puhetta Aamulehden teksteissä. Tämä nähtiin osaksi johtuvan juuri

resurssipulasta mm. tukiopetuksessa ja yksilöllistävään opetukseen tähtäävän opetuksen

mahdottomuudesta suurten ja kasvavien luokkakokojen vuoksi.

”Yksilöllisen opetuksen sijaan kouluista on muodostunut joukkojenkäsittelylaitos.”

(Simola 27.2.1995 HH, T)

Tällöin esille nousi myös huoli syrjäytymisriskin alttiiksi joutuvista ’väliinputoaja- oppilaista’.

”Ala-asteen yli 30 oppilaan ryhmissä on liian monta lasta ja liian paljon

ongelmia”. (19.6.1995 ART, ET)

”Lapsen paras on oltava politiikan päämäärä.” (19.6.1995 ART, ET)

”Lasten eriarvoistuminen alkaa jo nyt ala-asteella. Peruskoulun koko perusajatus

on romuttumassa.” (Atalan koulun luokanopettaja 1.10.1995 HH, T)

Yhden syrjäytyneen lapsen ylimääräiset hoitokulut ovat hänen elinaikanaan n. 670 000–840 000

euroa. Samaisen laskelman mukaan 40 vuoden syrjäytyminen työelämästä merkitsee 500 000
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euron yhteiskunnallista kustannusta. Tämän vuoksi syrjäytymiskehityksen ymmärtämiseen ja sen

ehkäisyyn on viime aikoina käytetty paljon varoja sekä tutkimus- että kehittämistyön kautta.

(Kykyri 2007, 195.)

Uusi opetussuunnitelma opettajan työn luonteen muuttajana

Koulu-uudistuksessa sallittiin myös koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Kun näin oli menty

paikallisissa vapauksissa äärimmäiseen sallivaan suuntaan, keskushallinnon tietämys

paikallisista toteutuksista, ratkaisuista ja tulkinnoista jäi kovin heikoksi. (Laukkanen 2005, 240.)

Uusi koulukohtainen opetussuunnitelma on muuttanut myös käsitystä opettajan työn luonteesta.

kuten yhteistyöstä, kollegiaalisuudesta ja sitoutumisesta opetussuunnitelmatyöhön sekä käsitystä

oppimisesta, muun muassa uusi tiedon- ja oppimisenkäsitys.

”Entinen pieni koululainen on nykyisin uusi, utelias tiedon ja elämänverkonkutoja

eli oppija.” (19.6.1995 ART, ET)

Niin sanottuun informaatioyhteiskuntaan siirtyminen on merkinnyt tarvetta varmistaa

kouluopetuksen pysyminen nopean tieteellis-teknisen kehityksen vauhdissa, toisaalta oppilaiden

itsenäinen arviointi- ja päätöksentekokyvyn vahvistaminen aikaisempaa voimakkaammin, jotta

he pystyvät tekemään valintoja joka puolelta tulevan tietotarjonnan paineessa. (Kääriäinen,

Laaksonen & Wiegand 1997, 11.) Uuden tiedon ja oppimisenkäsityksen toimivuutta saatettiin

kritisoida Aamulehden teksteissä siitä näkökulmasta, että resurssit eivät riitä uuden

oppimiskäsitysten toteutumiselle.

”Ei ole aikaa pohtia, syventyä ja perehtyä?” (26.3.1994 ART, KTL)



62

8.3 Aamulehden koulutuspoliittisia tekstejä vuosituhannen vaihteessa

1. Koulutuspolitiikka

- koulu-uudistukset, -muutokset (5)

- uudet koulutuspoliittiset lait, koululait (4)

- uusi koulutuspolitiikka, uusliberalismi (4)

- yhtenäiskoulu (2)

- päätökset paikallistasolle (2)

- EU:n koulutuspolitiikka (1)

- OECD (1)

- koulutuksen laatu (1)

- koulu-uudistusvisiot (1)

- esiopetus (1)

2. Säästöpolitiikka ja määrärahat

- säästöpolitiikka (2) - koulun koko, suurkoulut (1)

3. Opetussuunnitelma ja uusi oppimiskäsitys

- valinnaisaineet (5)

- oppimiskäsitys (2)

- elinikäinen oppiminen (1)

- yksilöllistävä opetus (1)

- koulukohtainen OPS (1)

- oppimisympäristö (1)

4. Uusliberalismi

- kilpailukulttuuri (2)

- koulujen profiloituminen (1)

- erinomaisuuden eetos (1)

- tehokkuus (1)

- tuloksellisuus (1)

- lahjakkuus (1)
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5. Opettajan työ

- opettajien jaksaminen (turhautuminen,

uupuminen) (6)

- opettajan muuttunut työnkuva, -rooli (5)

- kiire, nopea tahti (3)

- opetusmenetelmät (1)

- tavoitteet ristiriitaisia (1)

- oppimateriaalit opetusta ohjaavana tekijänä (1)

- opettajakeskeisyys (1)

6. Koulun ongelmat

- suuret luokkakoot (4)

- koulukiusaaminen (2)

- työrauhattomuus (1)

- pula erityisopetuksesta (1)

7. Oppilaat

- oppilaiden ongelmat (4) - syrjäytyminen (3)

8. Yhteiskunta

- tasa-arvoisen koulutuksen toteutuminen,

eriarvoisuus (4)

- kasvatusvastuu (2)

- kouluun kohdistuvat odotukset (2)

- opettajan työn arvostus (1)

- kerhotoiminta (1)
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8.4 ”Koulun perustehtävä on yhä edelleen yksilön kasvu ja oppiminen, eikä termeillä
kikkailu muuta sitä muuksi.”

Vuosina 1998–2001 Aamulehden media-arkistosta poimituista yhdestätoista tekstistä lähempään

tarkasteluun valitsimme kymmenen tekstiä, joissa korostuivat seuraavat, kootusti ajanjaksoa ja

sen koulutuspolitiikkaa kuvaavat asiat.

Koulu-uudistus, uusi opetuslaki ja valinnanvapaus

Uuden perusopetuslain piti astua voimaan Aamulehden uutisoinnin mukaan elokuun alussa 1998,

mutta se astuikin voimaan vasta 1.1.1999.

”Laki vei opetusministeri Olli-Pekka Heinosen (kok) kirjeen mukaan eduskunnassa

ennakoitua pidemmän ajan. Lakiteesin mukaan oppilas voi pyrkiä muuhunkin kuin

ensisijaiseen kouluunsa. Oppilaita otettaessa on sovellettava yhdenvertaisia

valintaperusteita. Sanamuoto on herättänyt pelkoja pääsykokeiden käytöstä.”

(4.6.1998 UU, T)

Koulujen profiloituminen ja jonkinasteinen kilpailu aktivoi vanhempia tilanteessa, jossa

vanhemmilla on vapaus valita lapsensa koulu. ”Vanhemmille on annettu yhä enemmän

mahdollisuuksia valita lastensa opinahjot, samaan aikaan kouluilla alkaa olla mahdollisuus

valikoida oppilaansa” (Syrjäläinen 1995, 19; 116). Uusi koululainsäädäntö herätti keskustelua

myös Aamulehden artikkeleissa.

”Vuoden 1999 alussa peruskoululaki muuttui perusopetuslaiksi, kun uudet

koululait tulivat voimaan. Peruskoulu nimistä laitosta ei siis valtakunnallisesti

enää ole, eikä valtio enää muutenkaan määrää, missä ja minkä nimisessä talossa

koulua pidetään.” (29.4.2001 R, T)

”Liian liberaali koululainsäädäntö jättää sekä oppilaat että opettajat heitteille,

koulutuksen perusehdot on määriteltävä.” (7.4.1998 ART, LE)

”Uudet lait linjaavat tulevan koulutuksen suunnan. Ne välittävät aikamme

markkinavoimia myötäilevän uusliberalistisen hengen koulutukseen, vaikka

muualla tuo linja on jäämässä taka-alalle.” (7.4.1998 ART, LE)
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Koulun muutos tapahtuu aina tietyssä sosiaalisessa, kulttuurisessa ja poliittisessa ympäristössä,

joka vaikuttaa muutoksen onnistumiseen. (Sahlberg 1998, 79–80.) Vuosituhannen vaihteen

teksteissä näkyi myös kansainvälistyminen ja EU:n vaikutus yhteiskuntaan. Aamulehdessä

uutisoitiin 20.9.1999, että EU:n opetusministerit kokoontuivat Tampereella.

”EU:n koulutuspolitiikka on kuitenkin jäsenmaiden sisiäinen asia.”

Uusliberalistisen koulutuspolitiikan ohjelmasta olemme Suomessa jäljessä kuitenkin siinä, ettei

toistaiseksi ole siirrytty laajassa mitassa koululaitoksen yksityistämiseen, vaan pitäydytty kiinni

valtiomonopolistisessa omistuksessa ja kansalaisten perusoikeudessa maksuttomaan

peruskouluopetukseen. (Rinne 2001, 136.)

Myös uudessa koululaissa korostunut valinnaisuuden lisääminen näkyi Aamulehden teksteissä.

” Pienissä kouluyksiköissä valintatarjotin on niukasti katettu ja niihin vaikuttavat

monet vähäpätöiset seikat kuten kavereiden mielipiteet ja henkilösuhteet

rakennettaessa koko tulevan elämän koulutusperustaa.” Varhain tehdyt valinnat

voivat merkitä sitä, että nuori huomaamattaan valitsee itsensä ulos niiltä

kouluttautumislinjoilta, jotka olisivat hänen taipumustensa mukaisia. Kouluyhteisö

on aina erillisten oppiaineiden tiedollista summaa suurempi sivistyslaitos.”

(7.4.1998 ART, LE)

”Suuri valinnaisaineiden määrä merkitsee jatkuvaa hyppäämistä paikasta toiseen.

Se tekee lapset levottomiksi.” (Viiden lapsen äiti 29.4.2001 R, T)

”Jos laaja valinnaisuus otetaan ykköskriteeriksi, niin maakunnissa joudutaan

lakkauttamaan paljon kouluja.” (Opetushallituksen pj Sarjala 29.4.2001 R, T)

Samassa reportaasissa nostettiin esiin erään kuopiolaisen 9.luokan valintatarjotin, josta löytyi

muun muassa seuraavanlaisia kursseja: lennokkien ja pienmallien rakennus, vaapunrakennus ja

elokuvakurssi. Opetussuunnitelmauudistus toi opettajillekin erilaistumiseen pyrkivän

koulutuspolitiikan iloja ja suruja. Monella paikkakunnalla on innostuttu kilpailemaan

valinnaisuuden lisäämisellä niin, että etenkin peruskoululaisten koteja on alkanut painaa huoli

lasten perustaitojen oppimisen mahdollisuudesta liiallisen valinnanvapauden vuoksi.

Peruskouluissa valinnaisuuteen on runsaasti mahdollisuuksia, joskin on aihetta korostaa, että

perustaitojen opettaminen on keskeisin peruskoulun tehtävä. (Jakku-Sihvonen 1998, 21.)
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Koulu-uudistus ja yhtenäiskoulu

Uuden lainsäädännön vuoksi lisääntyneet yhtenäiskoulut myös näkyivät Aamulehden teksteissä.

Yhtenäiskoululla tarkoitetaan sitä, että ala- ja yläaste on fyysisesti ja hallinnollisesti nivottu

yhteen. Ylä- ja ala-asteen välisen siirtymän tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen ei

kaksijakoisessa peruskoulussa juurikaan ole kiinnitetty huomiota. (Pyhältö & Soini 2007, 147.)

Opetuksen uudet rakenteet ja järjestämistavat, kuten paikallistasolle hajautettu päätösvalta ja

yhtenäiskoulujen muodostaminen ovat tärkeimpiä syitä opetuksen rakenteen muutokselle.

(Luukkainen 2005, 11- 13.)

”Nykyisen lain mukaan yhtenäiskoulu-käsitteellä ei ole täsmällistä sisältöä, eikä

termi ole edes virallinen. Yhtenäiskouluajatukseen liitetyt pedagogiset oivallukset

ovat kuntien ikiomia, mitään valtakunnallista sisältöä tai tavoitteita

yhtenäiskoululla ei ole.” (29.4.2001 R, T)

”Joillakin paikkakunnilla tähän on menty pelkästään säästösyistä, kun on haluttu

säästää yhden rehtorin palkka. Tämä ei tietenkään ole hyvä lähtökohta.”

(Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala 29.4.2001 R, T)

Uusliberalismi

Vuosien 1994–1995 tapaan keskustelua uudesta uusliberalistisesta koulutuspolitiikasta jatkettiin

myös vuosina 1998–2001.

”Tällä hetkellä näyttää olevan vallalla suuntaus, joka suosii liikemaailmasta

tuttujen markkinavoimien ja keskinäisen kilpailun tuomista myös kasvatukseen.

Oppilaitoksia kilpailutetaan “asiakkaista” ja niitä listataan jopa

paremmuusjärjestykseen. Näin ilmapiiri ei ole kovinkaan suotuista

koulujenväliselle yhteistyölle.” (22.5.1998 ART, P)

Koulutusta ja ihmisiä markkinoistetaan ja tuotteistetaan ja kysyntä saa ohjata tarjontaa

markkinoilla: asiakkaiden ja rahoittajien valinnat muokata koulutusmarkkinoita ilman holhoavan

valtion väliintuloa. (Rinne 2001, 137.) Luonnollisesti tällöin esiin nousi kysymys arvoista.
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”Markkinatalouden toimintafilosofia ja ohjausmekanismit eivät riitä kasvatuksen

eettiseksi arvopohjaksi eivätkä edistä sellaista kasvatustyötä, joka nähdään

ihmisten kohtaamisena ja oppilaan henkisen kasvun tukemisena.” (22.5.1998

ART, P)

Kasvatustieteen professori Simola (13.5.2001 HH, T) varoittaa Suomea uhkaavasta

koulutuspoliittisesta epidemiasta; taudinkuvaan kuuluvat hänen mukaansa erinomaisuus,

tehokkuus ja tuloksellisuus.

”Koulua on kehitetty ikään kuin se ei olisi koulu. Opettajat ovat olleet Suomessa

koulun kehittäjille pelkkä kohde, usein jopa este.”  (Simola 13.5.2001 HH, T)

Simola siteeraa kansainvälistä tutkimusta, jossa rinnastetaan koulupolitiikka ja huippu-urheilu.

”Tuloksiin ja niiden parantamiseen keskittyvä koulupolitiikka tuottaa väistämättä

suorituskykyä nopeasti kohottavien, keinotekoisten ja kyseenalaisten menetelmien

kysyntää ja tarjontaa. Koulupolitiikan ihmelääkkeitä ovat muun muassa

standardoidut oppisaavutustestit, päätösvallan siirtäminen koulutasolle sekä

kouluorganisaation manageralistiset ja laatujohtamiseen perustuvat

uudelleenjärjestelyt.” (Simola 13.5.2001 HH, T)

Myös koulujen profiloitumiseen Simola toteaa: ”Monesti tuntuu siltä, että on

paljon tärkeämpää esiintyä hyvänä kouluna, saada aikaan hyvän koulun

vaikutelma kuin olla hyvä koulu todellisuudessa.” (13.5.2001 HH, T)

Simola (AL13.5.2001) tarjoaa vaihtoehdoksi tälle koulutuspolitiikalle riittävyyden eetosta.

Hänen mukaansa riittävän hyvä koulu on sellainen paikka, missä hiljennytään, keskitytään ja

syvennytään. Tärkeää Simolan mukaan on myös yhdessä tekeminen ja koulun sosiaalisen

voiman hyödyntäminen. Opettaja saa nämä aikaan, kunhan vain tietää mitä tahtoo.

”Ei siinä tarvita karismaa, vaan uskoa omaan työhön ja sitkeyttä.” (Simola

13.5.2001 HH, T)



68

Kuntien päätösvalta tasa-arvon uhkatekijänä?

Pohjoismaille on tyypillistä tietty hyvinvointivaltiomalli, jolle on ominaista vahva julkinen

vastuu heikompiosaisista, tuloerojen vähyys, maksuttomien peruspalvelujen laaja tarjonta,

naisten korkea itsellisyys ja työssäkäynti, täystyöllisyyden ideaali ja kansalaisten korkea

keskinäinen solidaarisuus. Maamme kansallinen koulutuspolitiikka on lujin sitein kytketty tähän

pohjoismaiseen hyvinvoinnin malliin ja juuri koulutusta ja tasa-arvoisten

kouluttautumismahdollisuuksien politiikkaa on pidetty keihäänkärkenä kansakuntamme onnelle

ja vauraudelle sekä kansalaisten keskinäiselle tasa-arvolle. (Rinne 2001, 129.) Julkisessa

puheessa kannettiin kuitenkin huolta edelleen myös tasavertaisuuden säilymisen puolesta.

”Yhteiskunnan yksi keskeisimmistä vastuista on tasavertaisen koulutuksen

tarjoaminen eri osissa maata asuville lapsille ja nuorille”. (7.4.1998 ART, LE)

”Näinä päivinä kunnallisen päättäjän perusurotekoja ovat säästöt ja supistukset.

Näillä keinoilla paikkakunnasta voi hetkessä kehittyä koulutuksellinen takapajula,

josta veronmaksukykyinen väki tahtoo muuttaa sinne, missä lapset saavat

kunnollisen koulutuksen.” (7.4.1998 ART, LE)

Koulutuksen hallinnollinen toimintavalta on hajautettu kuntiin ja kuntayhtymiin. Koulutuksen

kunnille ja ylläpitäjille aiheuttamien kulujen lakisääteistä valtionosuusjärjestelmää on tarkistettu

useita kertoja. Tarkoituksena on löytää koko maata ja kaikkia koulutusmuotoja varten

mahdollisimman joustava ja oikeudenmukainen malli. Kunnallispoliitikkoja (etenkin etelän

vauraista kunnista) on harmittanut ”tasoitusjärjestelmä”, joka on tarkoitettu tukemaan

rahavaikeuksissa kamppailevia kuntia. (Jakku-Sihvonen 1998, 21.)

Oppilaiden ongelmat ja uhka syrjäytymisestä

Uusimpien selvitysten mukaan jopa 20 prosenttia perusopetuksen oppilaista on erityisen tuen

tarpeessa, joko oppimis- tai muiden kehityksellisten vaikeuksien tai perheen elämäntilanteesta

aiheutuvien syiden vuoksi. Lisäksi suomalaisen kulttuurin monimuotoistuminen

kansainvälistymisen ja maahanmuuton yleistymisen myötä lisää entisestään sitä moninaisuuden

kirjoa, jonka kohtaamiseen ja käsittelemiseen opettaja tarvitsee herkkyyttä sekä kehittyvää

ammattitaitoa. (Kykyri 2007, 111.) Myös oppilaiden ongelmista ja syrjäytymisen vaaroista

kirjoitettiin Aamulehden artikkeleissa.
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”Jos koulujärjestelmämme tuottaa säästöjen tai liian liberaalin lainsäädännön

seurauksena koulupudokkaita, on edessämme uuden tyyppinen sosiaalinen

ongelmaryhmä. Jo nyt tutkimukset osoittavat, että hyvä koulutus on paras tae

yksilön hyvinvoinnille ja este syrjäytymiselle.” (7.4.1998 ART, LE)

”Ensimmäiset luokat ovat kaikkein tärkeimmät. Syrjäytymisen leima luodaan

nykyään entistä aiemmin.” (Niemi, H. 19.4.1998 HH, T )

Aamulehdessä kerrottiin (22.5.1998 ART, P) myös Nokian ja Tampereen kaupungin OK-

projektin (1994–1998) tutkimustuloksia. Sen mukaan yhteiskunnallinen murrosvaihe,

eriarvoisuuden lisääntyminen ja monenlaiset epävarmuustekijät muuttavat kouluakin. Nämä

heijastuvat myös oppilaisiin ja kouluun työrauhattomuutena, puutteellisena keskittymiskykynä,

väsymyksenä ja toisten kiusaamisena.

”Tällöin myös opettajan työ muuttuu joiltakin osin sosiaalityön suuntaan.”

(22.5.1998 ART, P)

”Koulu ei voi ottaa vastuuta yhteiskunnallisesta epäoikeudenmukaisuudesta tai

murrosten aiheuttamista sosiaalisista ongelmista, joskin se joutuu kohtaamaan

niiden seurauksia oppilaiden kautta.” (20.8.1998 ART, T)

Lasten ja nuorten elämän arkitodellisuus on nykyisessä yhteiskunnallis-kulttuurisessa tilanteessa

sellainen, ettei perustarpeiden tyydyttäminen onnistu pelkästään perheen sisällä. Pätkätöiden,

työuupumuksen, taloudellisten huolien ja yksilöllistymisen kulttuurin painamana vanhemmuus

on heikentynyt, samalla kun ammattikasvattajien merkitys lapsen arkipäivässä on kasvanut.

(Kykyri 2007, 194.) Kasvatusvastuukysymykset perusteltiin Aamulehdessä kouluviranomaisten

näkemyksellä.

”Kouluviranomaiset toivovat vanhemmilta parempaa lasten perushuolenpitoa,

jotta koulutyöllä olisi edellytykset onnistua. Opetushallituksen ylijohtajan Aslak

Lindströmin mukaan koluluokkiin tulee vuosi vuodelta enemmän lapsia, jotka

käyttäytyvät miten mieleen juolahtaa.”(20.8.1998 ART, T)

”Koulun tulisi olla paikka, jossa jokaisesta yksilöstä pidetään huolta ja erityistä

tukea tarvitseva myös saa sitä”. (Sarjala 29.4.2001 R, T)

Opetushallituksen puheenjohtaja Sarjalan mukaan koulutus on parasta syrjäytymisen torjuntaa

tulevaisuutta ajatellen. Hän ilmaisee huolensa kasvaneesta kilpailukulttuurista, jossa tavoitellaan
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paikkaa auringosta jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Tällöin hän kuuluttaa kaipaamansa

ryhmädynamiikan perään, jonka mukaan toimiminen ja ryhmään kuuluminen jo sinänsä

opettavat jotakin.

”Alisuoriutujia on liian paljon. Oppilaalla olisi kanttia parempiin suorituksiin,

mutta hänellä ei ole motivaatiota tai hän on jollakin tavalla pudonnut kärryiltä.

Tässä joukossa itävät myös syrjäytymisen siemenet.” (Sarjala 29.4.2001 R, T)

Opettajan työn muuttunut rooli

Opettajan muuttuneesta roolista kirjoitettiin myös vuosina 1998- 2001.

”Hyvä opettaja on sitoutunut työhänsä ja arvostaa kasvatustyötä. Hyvä opettaja

haluaa kehittää omaa työtään ja nähdä lapsen tärkeimpänä. Hyvä opettaja

ymmärtää, ettei hän tee työtään yksin, vaan yhteistyössä muiden opettajien kanssa.

Hyvä opettaja on inhimillinen tuki lapselle. Tällä hetkellä suomalaisilta opettajilta

vaaditaan lähes yli-inhimillisiä voimia olla hyvä opettaja. Luokat ovat kerta

kaikkiaan liian suuria, opettajilta on viety oppimateriaalit ja tilat sekä lasten

mukanaan tuomat ongelmat ovat lisääntyneet.”(Niemi 19.4.1998 HH, T )

”Aiemmin opettajia kunnioitettiin, joitakin palvottiin, tai sitten heitä pelättiin. Tänä

päivänä keski-ikäistä naisopettajaa huoritellaan v-alkuisen sanan säestyksellä.”

(20.8.1998 ART, T)

”Opettajien ei tarvitse esittää mitään muuta kuin itseään, siis aikuisia ihmisiä.

Heidän tarvitsisi vain tehdä sitä, mihin itse uskovat.”. (Simola 13.5.2001 HH, T)

Opettajien käsitys omasta ammatistaan on muuttumassa siten, että opettaja ei ole vain tiedollinen

ja pedagoginen vaan myös työyhteisöllinen asiantuntija. Kouluorganisaation erityisluonteeseen

vaikuttaa myös opettajan työn luonne, sillä työ on professionaalista asiantuntijatyötä ja poikkeaa

monin tavoin muista ammateista. Myös eri ajanjaksoina opettajan työhön on kohdistunut erilaisia

vaatimuksia tai odotuksia. Myös uusi oppimiskäsitys on muokannut opettajan roolia muun

muassa yksinpuurtajasta tiimin jäseneksi. (Johnson 2007, 49.)

” Tämä edellyttää eristäytyneestä työotteesta luopumista ja uudenlaisen

yhteisöllisen kultturin luomista kouluun.”(22.5.1998 ART, P)
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”Opettajat kohtaavat työyhteisössään ristipaineita ja myös eri tavoin ilmenevää

uudistusten vastustusta. Opettajan ammatillinen identiteetti avartuu oppimisen

ohjaamisen ja koulun aktiivisen kehittäjän suuntaan. Vaikka muutos on

haasteellinen ja palkitseva, se myös kuluttaa voimia.”(22.5.1998 ART, P)

Opettajan laajentunut toimenkuva ja ristiriitaiset vaatimukset herättivät keskustelua myös

edelleen työssäjaksamisesta ja voimista.

”Opettajat kokevat riittämättömyyttä ja turhautumistakin”. (20.12.1999 ART,

YRE)

”Monissa muutoshankkeissa nimenomaan taitavista ja moraalisia tavoitteita

toteuttavista opettajista tulee joko kyynisiä tai loppuunpalaneita. Tälle

erinomaisuuden eetokselle vain paras on kyllin hyvää ja keskinkertaisuus

kirosana.” (Simola 13.5.2001 HH, T)

Kuitenkin Työterveyslaitoksen teettämän tutkimuksen mukaan, opetusalalla vakavasti

uupuneeksi on arvioitu useampi kuin joka kymmenes opettaja ja lisäksi lievästi uupuneita on

moninkertainen määrä. Uupuminen saattaa johtaa syvään riittämättömyyden tunteeseen ja

pettymykseen itseä kohtaan. Opettaja joutuu kohtaamaan työssään vaikeita sosiaalisia

konfliketjä. Opettajan työ on toisinaan suorastaan kaoottisen ja hajottavan ristivetoisuuden

keskellä elämistä. (Heikkinen 1998, 95–96.)

Kasvavat luokkakoot

OECD:n tilastoissa Suomi on jo romahtanut hävettävän alas, esimerkiksi keskimääräinen

oppilasluku opettajaa kohti peruskoulussa on muihin pohjoismaihin verrattuna yli

puolitoistakertainen. (Simola 2001, 296.) Ryhmäkoot ja koulujen koko puhuttivat Aamulehdessä

myös vuosituhannen vaihteessa.

”Luokat ovat kerta kaikkiaan liian suuria.“ (Niemi 19.4.1998 HH, T)

”Heti kun luokassa on yli 30 oppilasta, palataan takaisin vanhoihin menetelmiin;

opettaja puhuu ja kirjoittaa kalvolle ja oppilaat kirjoittavat perässä. Vastaako

tällainen 1950-lukulainen opetus nykyistä tiedonkäsitystä ja auttaako se

selviytymään tietoyhteiskunnassa?”(Niemi 19.4.1998 HH, T)
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”Pelkästään koulun koon vaikutusta oppimistuloksiin on mahdoton arvioida.

Oppimista on ylimalkaan mahdoton selittää yhden tai kahden taustamuuttujan

avulla. Esimerkiksi ryhmäkoolla ja oppimistuloksilla ei ole johdonmukaista

riippuvuutta.” (Opetushallituksen pj Sarjala 29.4.2001 R, T)

Opetussuunnitelman merkitys

Opetushallitus julkisti vuonna 2000 ala-asteita koskevan selvityksen, jonka mukaan koulun

opetussuunnitelma antoi tukea vain 60 prosentille opettajista. Näyttää siltä, että monet

suomalaiset opettajat tukeutuvat vahvasti oppikirjoihin ja valmiisiin opetusmateriaaleihin

vierastaessaan itse opetussuunnitelmaa. (Niemi 2005, 242.)

”Oppikirjat ovat edelleen lähes opetussuunnitelman asemassa, vaikka

viranomaiset eivät niitä enää tarkasta. Opetushallituksen mukaan oppimateriaalit

ohjaavat liikaa päivittäistä opetusta.” (29.4.2001 R, T)

Kouluissa tehtävä opetussuunnitelmatyö on paljon keskusteluttanut niin tutkijoita, opettajia kuin

vanhempiakin. Syrjäläisen tutkimuksen mukaan (1995) osa opettajista kuvasi

opetussuunnitelmauudistustyössä koulunpidon muuttuneen selvästi negatiiviseen suuntaan,

koska opetussuunnitelmatyö on tuonut tullessaan niin paljon ylimääräistä, ilmaiseksi tehtävää

työtä. Uusia leimallisia piirteitä aikuisyhteisössä ovat väsymys ja stressaantuminen. Työ koetaan

kiireellisenä ja sekasortoisena. (Syrjäläinen 1995, 10.) Opetussuunnitelman vierastamista

kuvasivat myös seuraavat Aamulehden tekstit:

”Jos ulkoavaruuden olio lukisi vuoden 1994 perusopetussuunnitelman, hän jäisi

siihen luuloon että suomalainen peruskoulu on oppimiskeskus, jossa oppilaat

työskentelevät pienissä ryhmissä tai kahden kesken opettajansa kanssa.” (Simola

13.5.2001 HH, T)

”Pedagogiset ilmiöt tulevat ja menevät, mutta yksi pysyy – opettajakeskeinen

luokkahuoneopetuksen malli on osoittautunut ilmiömäisen elinvoimaiseksi.”

(Simola 13.5.2001 HH, T)

”Opettajajohtoiseen opiskeluun tottuneet oppilaat saattavat pitää opettajaa, joka

jakaa vastuuta oppilaidensa kanssa, jotenkin huonompana.”(22.5.1998 ART, P)
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8.5 Aamulehden koulutuspoliittisia tekstejä tässä ja nyt

1. Koulutuspolitiikka

- Pisa- vertailu (5)

- laatuvaatimukset (4)

- koulun kehittäminen (4)

- koulun ja laadun arviointi (3)

- koulujen koko, suurkoulut (3)

- yhtenäiskoulut (2)

- perusopetuksen laatu (3)

- ympäristön kansainvälinen vertailu (2)

- koulu-uudistus (2)

- koulutuspolitiikka (1)

- lakimuutokset ja – uudistukset (1)

- valtionosuuslakimuutokset (pienkoululisien

poisto) (1)

- OECD (1)

- koulupiirirajat, vrt. vanhempien vapaus

valita (1)

- opetusministeriö (1)

2. Säästöpolitiikka ja määrärahat

- rahan puuhe (8)

- peruskoulujen lakkauttaminen, koulujen

yhdistäminen (5) vrt. suuret koulut

mahdollisuutena (1); suvaitsevaisuus,

erilaisuuden arvostaminen (1)

- resurssit (4)

- kouluruokailu (2)

- oppimateriaalit (1)

3. OPS

- opetussuunnitelma (4)

- oppilas yksilönä (2)

- yhteistoiminnallisuus (1)

- oppimiskäsitykset (1)



74

4. Uusliberalismi

- tulosvastuu (3)

- koulujen välinen kilpailu (3)

- mittarit (1)

- brändi Suomen koulutietämyksestä (1)

- suomen koulun menestyksen tuotteistaminen

ja hyödyntäminen (1)

5. Opettajan työ

- opettajien jaksaminen (7)

- opettajien ja oppilaiden vuorovaikutus,

oppilaan tuntemus (3)

- opettajien koulutus (2)

- täydennyskoulutus (2)

- ammatillinen osaaminen (2)

- tiedon salassapitovelvollisuus, tietosuoja (2)

tiedonsiirto (1) ongelmia

- opettajan asema (1)

- täydennyskoulutus (1)

- opettajan työn kehittäminen (1)

- oppilaiden tunteminen (1)

- tarvetta rajojen asettamiselle (1)

- alanvaihto (1)

- opettajuus (1)

- opetuksen tukihenkilöstö (1)

- opettajan työmäärän kasvu (1)

6. Koulun ongelmat

- suuret luokkakoot (10)

- oppimisympäristö (turvaton?) (3)

- työrauhaongelma (2)

- vaara- ja uhkatekijät (2)

- opeuksen sisällön yksipuolistuminen (1)

- turvallisuus puutetta (1)

7. Oppilaat

- oppilaiden pahoinvointi (5)

- syrjäytyminen (3)

- järjestys- ja käytöshäiriöt (2)

- käytöshäiriöt (2)

- koulusurmat (1)



75

8. Yhteiskunta

- yhteisöllisyys (6)

- kuntapolitiikka, mm. kuntaliitokset (4)

- tasa-arvo (4)

- opettajan ammatin arvostaminen (3)

- kasvatusvastuu (2)

- oppilaiden määrän väheneminen (2)

- peruskouluun satsaaminen (2)

- hallituksen satsaus (1)

- EU (1)

- palvelurakenneuudistus (1)

- koulusta saatava sivistys (1)

- maahanmuuttajat (1)

- peruskoulun historia (1)

- oppilashuolto (1)

- koulua kohtaan positiivinen kirjoittelu (1)

8.6 ”Suomalainen koulu tekee ´tulosta´. Hyvät oppimistulokset ovat kuitenkin vain
kolikon toinen puoli. Koulumaailmaa varjostavat myös monet vaikeudet ja ongelmat.”

Vuosista 2007–2008 otimme ensitarkastelun kohteeksi 20 tekstiä. Määrä on siitä syystä selkeästi

isompi kuin edeltävät ajanjaksot, koska pitkin syksyä huomasimme Aamulehteä lukiessamme

esiin nousevan lähes päivittäin uutisia koulutukseen liittyen. Mielipide- osastolla keskustelu kävi

vilkkaana sekä uutisointi oli runsasta. Ajattelimme tulevien kunnallisvaalien vaikuttaneen

osaltaan tähän keskusteluun, koska turvallisuuden koetaan olevan varsinkin kouluissa jokseenkin

uhattuna ja ryhmäkokojen puhuttaneen lähes jokaista puolueryhmää, on selvää, että asiasta

keskustellaan. Emme halunneet jättää tätä arvokasta keskustelua sivuun.

Vuosina 2007–2008 Aamulehden media-arkistosta poimituista kahdestakymmenestä tekstistä

lähempään tarkasteluun valitsimme neljätoista tekstiä, joissa korostuivat seuraavat, kootusti

ajanjaksoa ja sen koulutuspolitiikkaa kuvaavat asiat.
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Puhetta koulutuspolitiikasta

”Opetusministeriössä laaditaan parhaillaan laatukriteerejä, jolla määritellään

oppimisen edellytykset. Aikaa laadintaan on kevääseen 2009. Opetusministeri Sari

Sarkomaan mukaan laatukriteereillä määritellään, onko koulu hyvä. Vasta sen

jälkeen poliittisella puolella laitetaan asiat kuntoon, Sarkomaa kommentoi ja lisää,

ettei usko kriteerien johtavan lakimuutoksiin, koska nykyiset perusopetuslaki sekä

valtakunnalliset opetussuunnitelmat riitävät.” (26.4.08 UU, T)

Olisiko siis syytä siirtää koulupolitiikan, erityisesti koulun kehittämisen painopistettä

erinomaisuuden sijaan riittävyyden suuntaan ja nostaa päämääräksi riittävän hyvä koulu? Simola

siteeraa Nevanlinnaa (1999) kirjoittaessaan (2001): ”Kaikkein tärkeimmät asiat ovat aina

sivutuotteita, jotka menetetään jos niihin pyritään. Niinpä on ajateltavissa, että koulutuksellista

erinomaisuuttakin voi syntyä vain riittävän hyvien koulujen työn sivutuotteena.”(Simola 2001,

293.) Koulutuspolitiikan ”gurua” Erkki Ahoa haastateltiin Aamulehteen (10.5.07) hänen 70-

vuotispäivänsä kunniaksi. Hänellä on takanaan ura kouluhallituksen pääjohtajana, lukuisia

puheenjohtajatehtäviä koulutusasioissa sekä mm. Unescon koulutuskonsultin tehtävä. Hän sanoo

seisovansa tänäkin päivänä sanojensa takana puhuessaan koulutuspolitiikan tilasta.

”Koulutuksen sisältö on vaarassa yksipuolistua tulosvastuun edellyttämän tulosten

mittaamisen myötä. Opetus keskittyy helposti mitattaviin asioihin ja koulutuksen

humanistiset, kulttuuriset ja kansainväliset ulottuvuudet syrjäytyvät.” (10.5.07 HH,

T)

Professorin arvonimen joulukuussa 2006 saaneella Aholla on selvä näkymä koulutuspolitiikan

rakennemuutoksista ja siitä mihin nykyinen toiminta johtaa.

”Koulutuspolitiikkaa ollaan kytkemässä liian yksipuolisesti taloudellisen

kilpailukyvyn ylläpitäjäksi. Kilpailua ollaan tuomassa jopa peruskouluun. Missä

määrin on mahdollista pitää kiinni persoonallisuuden kokonaisvaltaisesta

kehittymisestä näissä olosuhteissa?” (10.5.07 HH,T)
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Mistä oikein on kysymys? Voiko huipputuloksia takova peruskoulu olla sisältä mätä vai

onko hätä liioiteltu?

”Jos uhkailuja ei saada kuriin, niin tulevaisuudessa lapsemme käyvät yksityiskouluissa

aseistettujen vartijoiden valvomina, siis ainoastaan ne joiden vanhemmilla sattuu olemaan

reippaasti massia.” Lähettäjä: Kari to 2.10 klo 10:39 ” (AL blogi www.aamulehti.fi)

Peruskoulua koskeva arvostelu on näinä päivinä herkkää. Monella on esittää jonkinlainen

mielipide tai käsitys koulunpidosta, koska oma koulutausta takaa jokaiselle kokemuksen kouluun

liittyen. Dosentti Esko Korkeakoski kirjoittaa:

”Koulun todellisuutta on tarkasteltava jalat maassa: kiire on kouriintuntuva,

tavoitteet ovat ylimitoitetut, odotukset repivät eri suuntiin, eikä oppilaiden

moninaisia tarpeita voida sivuuttaa.”(21.4.08 ART, D)

Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen psykologian professori Timo Järvilehto esitti 11.10.08

Aamulehden uutisessa kärkkäitä kommentteja otsikolla

”Koulu on pahan olon lähde kasvavalle lapselle.”

Järvilehdon mukaan koulu on pohjimmiltaan ihan sama kuin 100 vuotta sitten.

”Koulun on alisteinen paikka, symboli, josta ongelmat lähtevät, kun oppilaita

pakotetaan tottelemaan eikä tilaa todelliselle kehittymiselle anneta. Kouluihin

tehdyt hyökkäykset ovat indikaattoreita siitä.” (11.10.08 UU, T)

 Psykologi Järvilehto moittii koulua siitä, ettei se valmista ihmistä työelämään ja aikuisuutta

varten. Hänen mukaansa oppilaiden osaamista tulisi mitata tuotoksilla ja keskusteluilla, ei

numeroilla, joita oppilaat vertaavat heti toistensa numeroihin ja kilpailevat keskenään. 17.10.08

Erikoislääkäri Jorma Lehtinen kirjoitti mielipidevastineen Järvilehdon väitteille. Asian tarkastelu

useasta näkökulmasta kertoo sen puhuttavuudesta ja ajankohtaisuudesta. Lehtinen kommentoi

Järvilehdon puhuneen virhepäätelmistä, syyttäessään koulua kaiken pahanolon lähteeksi.

 ”Tosiasiassa viimeisen 40 vuoden aikana koulu on kokenut erittäin suuria

muutoksia ja nimenomaan Järvilehdon ajamaan liberaaliin suuntaan. Jos

koulujärjestelmän vaativuus ja autoritaarisuus on uhkailujen ja ampumisten

http://www.aamulehti.fi
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takana, pitäisi tämän teorian mukaan esimerkiksi armeijan olla paikka, jossa

vastaavaa sattuisi todella paljon.” (17.10.08 M, L)

Lehtinen peräänkuuluttaa koulujen valikoituvan uhkailujen ja ampumisten tapahtumapaikaksi

sen takia, että se on lasten ja nuorten ainoa yhteisö, johon he ovat sidoksissa. Koulua

oppimisympäristönä kuvaavissa teksteissä turvallisuus oli esillä hyvin selvästi.

”Koulu ei tarjoa sitä yhteisöllisyyttä ja turvapaikkaa oppilaalle, jota se voisi

tarjota.” (11.10.08 UU, T)

Mielipidetekstissä vanhempien argumenttina oppimisympäristön osalta esiin nousi juuri

turvallisuus.

”Turvallinen, riittävän pieni oppimisympäristö, jossa oppilaat, vanhemmat ja

koulun henkilökunta tuntevat toisensa” (28.9.08 M,V)

 ”Kasvatustieteen professori Kari Uusikylä muistuttaa, että jatkuva menestykseen

pyrkiminen ja hyvien suoritusten vaatiminen voi johtaa menestyjänkin kohdalla

ahdistukseen ja mielenterveysongelmiin.”(25.5.08 R, T)

”Viestit oppilaiden levottomuudesta, sulkeutuneisuudesta ja

välinpitämättömyydestä kertovat myös siitä, millaisia arvoja kasvuympäristöt

kätkevät. Näistä taustatekijöistä olisi saatava nopeasti lisää monitieteistä

tutkimustietoa.” (21.4.08 ART, D)

Television Yle 2 –kanavan Ajankohtaisessa kakkosessa 23.9.2008 haastateltiin Stakesilla

työskentelevää professori Matti Rimpelää Kauhajoen koulusurman tapahtumien vuoksi.

Keskustelussa käsiteltiin myös koulutuspolitiikkaa. Rimpelä kritisoi Suomen

yhtenäiskoulujärjestelmää siitä, että ”missään muussa maassa kuin Suomessa, koulut eivät

hajoita ryhmäkokoonpanoja niin herkässä ikävaiheessa kuin murrosikä.” Rimpelä näkee syyt

tähän toimintakulttuuriin johtuvan ammattijärjestöistä, ei kouluista. Esiin nousi myös kysymys,

pitäisikö Suomen palata luokanopettaja-malliin yläkouluopetuksessa. Rimpelän huoli oli, että

yläkouluissa ja toisen asteen kouluissa oppilailta puuttuvat lähellä olevat aikuiset. Keskustelussa

peräänkuulutettiin moneen otteeseen yhteisöllisyyttä sekä varojen ja päätösten kohdentamista

kouluihin ja lasten ja nuorten terveyspalveluihin. Esille nousi myös lakiehdotus yhteisestä

oppilashuoltolaista. Ajankohtaisessa kakkosessa haastateltiin myös erään tamperelaisen koulun
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terveydenhoitajaa, jolla oli myös näkemys lasten- ja nuorten lisääntyvään pahoinvointiin. Hän

totesi, että monet nyky-yläkoulun oppilaista ovat olleet lapsia silloin, kun Suomi eli laman aikaa

1990-luvun alussa. Tuolloin perheet terveydenhoitajan mukaan saattoivat usein voida pahoin.

(Yle 2 Ajankohtainen kakkonen.)

”Yläkoulun ope” pohti mielipidetekstissä otsikolla ”Alakoulusta pitäisi tehdä seitsenvuotinen”

tukeeko peruskoulu ylipäätään kenenkään kasvua vai keskittyykö se liiaksi vain opetukseen?

”Onko nykyinen jako ala- ja yläkouluun oikeasti oppilaan kannalta sopiva?

Nykyisin lapsi on alakoulussa kuusi vuotta ja kasvaa yhteisönsä jäseneksi. Tämä

yhteisö puretaan yläkouluun siirryttäessä. Kahdeksannella luokalla,

myrskyisimmässä murrosiän aikana, aletaan paukuttaa paljon uutta, hyvin

teoreettista asiaa. Monella on tunnelmat sekavat.”(6.10.08 M, YLO)

Uudenlaisesta koulureformista voisi puhua, kun uutta jakoa ala- ja yläkoulun välille esitetään.

” Entäpä, jos alakoulu kestäisi seitsemän vuotta luokanopettajavetoisesti, mutta

aineenopettaja voisi olla mukana viidennestä luokasta eteenpäin. Alakoulun

luokkatuntemuksen perusteella muokattaisiin luokkyhteisöt, säilytetään hyvät ja

puretaan tulehtuneet.”(6.10.08 M, YLO)

”Miksi koululuokka revitään juuri herkimmässä vaiheessa yläasteella. Luokat 1-9

pitäisi voida viettää yhdessä. Irtoaminen pitäisi tapahtua myöhemmin, jos halutaan

rakentaa toisenlainen, kiinnipitävä koulumiljöö. ” (Sosiologi 10.10.08 UU, T)

Suomen kouluja ravistelleet koulusurmat ovat aiheuttaneet ison huolen, ison aiheen keskusteluun

ja toimenpiteisiin. Oppilashuollon resurssien selkeä lisääminen nähdään tärkeänä.

”Nuorisotutkijat ja nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset laativat syksyn

´08 aikana selkeitä ehdotuksia, mitä Suomessa pitää tehdä Kauhajoen

koulutragedian jälkeen. Yli 50 ammattilaisen raportti julkistetaan joulukuun alkuun

mennessä. Mukava on myös opettajia ja opetusministeriön väkeä. ”(10.10.08 UU,

T)
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”Kauhajoki, Jokela ja Myyrmanni ovat oireita siitä, että järjestelmä ei toimi.

Vanhemmuuden lisäksi täytyy katsoa kaikkia kasvuympäristöjä, joissa nuoret ovat

mukana.” (10.10.08 UU, T)

Muun muassa erikoislääkäri Lehtinen pohtii syitä sille mistä koulu-uhkaukset ja nuorten

pahoinvointi johtuvat.

”Itse odotan, että alettaisiin paneutua pahoinvoinnin todellisiin syihin. Julkinen

keskustelu on painottanut vain seurauksien hoitamista, mutta todelliset ratkaisut eli

panostaminen pienten lasten kotihoidon tukemiseen, päivähoitoryhmiin, pienempiin

koululuokkiin, tasokurssien palauttamiseen ja luokattoman lukion purkamiseen.

Näissä asiossa ei ole kyse rahasta. Monet asioista ovat meille suomalaisille

vaikeita vain siksi, että huonojen päätösten purkaminen on jostain syystä

äärimmäisen vaikeaa.” (17.10.08 M, L)

”Peruskoulun jälkeen tuhannet nuoret ovat vaarassa syrjäytyä, eikä peruskoulu

kasvata lapsistamme tasapainoisia aikuisia!” (25.5.08 R, T)

”Vieläkin tarkempaa kuin vartioida oppimistuloksia on miettiä sitä, millaisia

aikuisia peruskoululaisista kasvaa. Kun perheiden pahoinvointi siirtyy kouluihin,

pitäisi koulujen- ja yhteiskunnan laajemminkin- pystyä ottamaan koppi ja

antamaan lapselle eväät tasapainoiseen kasvuun. Muuten meillä on vuosien

kuluttua käsissämme tuhansien ja taas tuhansien syrjäytyneiden aikuisten joukko.”

(25.5.08 R, T)

Puhetta yhteiskunnasta

”Koko kansan koulun pedagogiikan tila heijastaa koko yhteiskunnan arvomaailmaa” (21.4.08

ART, D)

Koulujen lakkauttamiseen on osassa kuntia näyttänyt olleen paniikinomainen intomielisyys. Jopa

elinkelpoisia kouluja on suljettu. Yhä useammin on alettu kysyä, pitäisikö kunnille hajautettua

toimi- ja päätösvaltaa, itsemääräämisoikeutta, kouluasioissa kaventaa, sillä liiallisten säästöjen

vuoksi ovat oppilaat paikoin joutuneet keskenään eriarvoiseen asemaan.  (Nikkinen 1999, 118)
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Tasa-arvokeskustelu on ollut esillä eri koulu-uudistusten tuomien muutoksien sekä liberalistisen

koulutuspolitiikan takia voimakkaana joka ajanjaksolla aineistossamme. Helsingin ja Jyväskylän

yliopistojen dosentti Esko Korkeakoski kirjoittaa 21.4.08 Aamulehden artikkelissaan

peruskoulun opettavan tasa-arvoisesti.

 ”Suomalainen peruskoulu on tasa-arvoinen laitos: oppimistulokset eivät riipu

koulusta eivätkä paikkakunnasta. Kansainvälisen IEA- vertailun sekä PISA-

vertailujen mukaan koulujemme tuloserot ovat olleet pieniä. Koulutuksen

arviointineuvoston kansallisessa arvioinnissa on päädytty samanlaisiin tuloksiin.”

Perusopetuksen laatu tulee turvata kaikissa kouluissa. (21.4.08 ART, D)

2000-luvun alkuvuosina globalisaation vaikutukset alkoivat tuntua yhä enemmän koulun

kehittämiskeskusteluissa esimerkiksi PISA -arviointien takia. (Johnson 2007, 67.) Kysymyksiä

opettajien ja oppilaiden piirissä on herättänyt oppimistulosten arviointijärjestelmän kehitys.

Oppimistulosten arvioinnit tehdään kiinteässä kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. Tulokset

julkaistaan OECD:n raporteissa ja erillisissä suomenkielisissä julkaisuissa. (Jakku-Sihvonen

1998, 22–23.) PISA tulosten mukaan rehtorit ovat arvioineet muun muassa suomalaisilla

opettajilla olevan keskeinen vastuu monista yleisistä koulun toimintaa säätelevistä osa-alueista.

Tämä on selvästi laajempi vastuu koulussa annettavan opetuksen sisällöistä ja erityisesti

kurssitarjonnasta ja oppikirjavalinnoista kuin OECD-maissa keskimäärin. (Välijärvi 2006, 18-

19)

Professori Erkki Aho näkee tasa-arvon ja resurssien kulkevan käsi kädessä

”Tällä hetkellä peruskouluissa ei ole riittävästi resursseja, jotta kaikille nuorille

voitaisiin taata tasapuoliset mahdollisuudet valita oma elämänuransa. Etenkin

oppilashuollolle ja tukiopetukselle olisi kiireesti saatava lisää rahaa” (10.5.07 HH,

T)

Aineistomme mukaan huoli koulutuksen tasa-arvosta opettajia koskevassa

täydennyskoulutuksessa oli aiheellinen.

 ”Perusopetuksen opettajien ammatillinen osaaminen on hyvää tasoa - kiitos muun

muassa opettajankoulutuksen. Tasa-arvoiset palvelut saattavat kuitenkin
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vaarantua, jos opettajien täydennyskoulutukseen ei osoiteta nopeasti lisää varoja.”

(21.4.08 ART, D)

Asian tärkeys on huomattu myös ministeritasolla, jossa opettajien täydennyskoulutuksen

järjestämiseen on tulossa muutoksia. Sarkomaa kommentoi asiaa:

”Tekeillä on myös lakiuudistus, joka velvoittaa koulutuksen järjestäjää antamaan

opettajille heidän tarvitsemaansa täydennyskoulutusta. Nykyisessä laissa ei

täydennyskoulutukseen velvoiteta, mutta virkaehtosopimuksissa on siitä joitakin

mainintoja. Se on johtanut epätasa-arvoon opettajien kesken.” (26.4.08 UU, T )

OAJ järjesti suuren koulukeskustelun 2.10.2008 Helsingissä, joka oli seurattavissa myös OAJ:n

netti- sivuilta. Paneelikeskusteluun osallistui eri puolueiden kansanedustajia. Lähes jokainen

panelisti kommentoi Pisa- teemaa. Esille nousi seuraavanlaisia asioita: (Poiminnot

nettikeskustelua seuratessa)

-Opetusministeri Sari Sarkomaa (Kok): ”Meidän kouluissa lapset oppivat tasavertaisesti, PISA-

tutkimukset ovat hyviä, mutta eivät ole menestymisen edellytys! Peruskoulun tehtävä on

kasvattaa ihmisyyteen ja tiedollista osaamista. Tärkein arvo, miksi Suomi on pärjännyt PISA-

tutkimuksissaon se, että lapset saavat olla lapsia. Se on tärkein arvo!”

- ”PISA on Suomelle myös hyvä asia. Taitoaineita tulisi lisätä viihtyvyyden vuoksi. Tarvitaanko

jotain muuta vaihtoehtoja kuin suorituskeskeisyyttä? Voidaan arvostella osaamista toisella tapaa,

sillä menetelmiä löytyy.”(Mikaela Nylander, Rkp)

- Tuomo Puumala (Kesk.) tuo esiin elämänhallintaan liittyvät tärkeät asiat, joita koulussa tulisi

myös pitää tärkeinä. Hän korosti yhteistyötä ja ihmisten kohtaamista. PISA- tutkimuksessa nämä

asiat eivät tulisi jäädä jalkoihin. ”Parhaista koulutuspoliittisista avauksista tähän mennessä on

tullut kansanedustaja Tommy Tabermannilta, jonka mukaan ihmisenä oleminen tulisi olla

oppiaine.”

- ”Koulutyö on kilpailua: kilpaillaan aine aineen kanssa, oppilas oppilaan kanssa, ei aikaa

keskustelulle! Opetustavoitteet ovat niin kovat, että henkilöstö joutuu lujille. PISA alkaa olla

kirosana, koska siihen aina vedotaan.” (Palm Sari, Kd)
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Pisa- vertailusta saadut positiiviset tulokset Suomen kouluksesta kiinnostavat laajalla rintamalla

kansainvälisesti. Suomessa on vieraillut jo vuosia Pisa- vieraita tutustumassa maamme kattavaan

koulujärjestelmään ja sen huippukohtiin.

”Nyt joudutaan sanomaan jo kohteliaasti ”ei”. Helsingin yliopiston koulutuksen

arviointikeskuksen projektipäällikkö Pekka Arisen mielestä Suomen pitäisi

hyödyntää Pisa taloudellisesti. Kenenkään aika ei riittäisi kaikkien kiinnostuneiden

emännöintiin. Japanista on käynyt vieraita, joilla olisi vara maksaa mitä tahansa.

Arisen mielestä opetusministeriö on ollut hämmästyttävän passiivinen. Pisasta olisi

tehtävä vientituote. Suomalaisen peruskoulun salaisuus pitäisi avata ja tuotteistaa.

Vientituotteita olisivat opetussuunnitelmat, opettajan asema luokassa, opettajan ja

oppilaan vuorovaikutus, tulosten arviointi, oppimateriaalit ja opetuksen

tukihenkilöt.” (28.9.08 UU, T)

Pisasta saadut erinomaiset oppimistulokset siivittävät samalla myös toisenlaiseen keskusteluun.

Ollaankin huolissaan siitä, kenen kustannuksella hyvät oppimistulokset on saatu.

”Pisa tutkimukset osoittavat suomalaisten loistaneen OECD- maiden vertailussa

luonnontiedossa, lukutaidossa ja matematiikassa. Vaikka Pisalle on veisattu

ylistystä, viime vuosina ovat tutuksi tulleet myös toisenlaiset uutiset koulusta.

Stakesin kouluterveyskyselyt kertovat oppilaiden voivat huonosti.” ( 25.5.08 R, T)

Helsingin Yliopiston professori Kari Uusikylä kommentoi reportaasissa huolen oppilaita kohtaan

olevan aiheellinen. Uusikylä ihmettelee, miksei maailman huippu- peruskoulusta pidetä

lujemmin kiinni: ”Tässäkin asiassa raha ja resurssit nähdään tärkeimpinä.”

”Huikeat oppimistulokset eivät tee autuaaksi. Jos kasvavilta lapsilta ja nuorilta

vaaditaan tehokkuutta samalla mitalla kuin aikuisilta työelämässä, tulokset eivät

välttämättä ole kauan mairittelevia.”(25.5.08 R, T)

Uusikylä uskoo kuitenkin Suomen pärjäävän jatkossakin Pisa-testeissä.

 ”Kiitos hyvien opettajien ja opinhaluisten oppilaiden.” (25.5.08 R, T)
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Puhetta yhä suurista luokkakoista

Luokkien ryhmäkoot puhuttavat edelleenkin peruskoulua koskevissa puheenvuoroissa

Aamulehden uutisissa, artikkeleissa sekä mielipideteksteissä. Varsin paljon tilaa lehden sivuille

saanut ryhmäkokoja puhuttava teema on selvästi myös tämän syksyn Kunnallisvaalien 2008 yksi

tärkeä puheenaihe koulutukseen liittyen. Aineistostamme nousi esille asian tärkeys. Vuodesta

1994 ryhmäkoot ovat olleet jo huolenaiheina mutta opetusministeri ei ole ollut 1990-luvun

jälkeen tietoinen koulujen ryhmäkokojen totuudesta. Opetusministeri Sari Sarkomaa (Kok) on

kommentoinut Aamulehdelle eri tilaisuuksissa juuri luokkien oppilasmäärien osalta.

”Edelliset ryhmäkokojen tilastot suomalaisista kouluista ovat 1990-luvuilta.

Sarkomaa hämmästelee, ettei edellisellä opetusministeri Olli-Pekka Heinosella

ollut tietoa, millaiset ryhmäkoot kouluissa ovat.” (26.4 UU, T)

Täksi syksyksi Sarkomaan mukaan piti saada tilastoja opetusryhmistä.

”Perusopetuksen ryhmien koosta valmistellaan parhaillaan laatukriteerejä.”

(Sarkomaa, 7.10.08 UU, T)

”Aamulehti keräsi itse lukuvuoden alkajaisiksi tiedot maakunnan alakoulujen

koosta. Tampere ei pystynyt vielä kertomaan ryhmäkokoja.”(17.8 UU, T)

Aineistomme valossa opettajat näkevät huolenaiheena isojen luokkakokojen vaikuttavan

jokaiselle oppilaalle huomioituun aikaan.

”Kun luokassa on liikaa oppilaita, ei opettajalta riitä huomiota kaikille, häiriöiden

määrä lisääntyy ja oppiminen on vaikeaa.” (25.5.08 R, T)

”Opetusryhmän koosta ei Suomessa ole valtakunnallisia säädöksi tai edes

suosituksia. Usein käytetyt luvut ovat 25 alaluokilla ja 32 ylemmillä. OAJ:n

koulutusasiain päällikön Matti Lahtisen mukaan ne eivät ole enää käyttökelpoisia.

Kuudessa pirkanmaalaisessa kunnassa on jopa 30 oppilaan ryhmä tai ryhmiä.

Viime keväänä ilmestyneen koulutuksen arviointineuvoston raportin mukaan 25

oppilasta suuremmat ryhmät ovat pedagoginen ongelma” (17.8 UU, T).
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Sarkomaa toteaa (Al 26.4.08), että ei ole kuitenkaan valmis säätämään lakia tai antamaan

suosituksia opetusryhmien koosta. Perusteluiksi hän esittää koulujen erilaisuuden.

”Vastuu tässäkin asiassa kuuluu kunnille, joille Sarkomaan mukaan osoitetaan

vuonna 2009 rahaa ylisuurten ryhmien pilkkomiseen.” (26.4.08 UU, T)

Sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen totesi OAJ:n koulukeskustelussa

”Kun erityisoppilaita integroidaan yleisopetukseen, pitäisi myös ryhmäkokojen

pienentyä.” (2.10.08)

Puhetta opettajuudesta

Opettajien työ on yhä voimakkaampien, nopeampien ja monivaikutteisempien muutosten

kohtaamista. Uuden opettelu edellyttää motivaatiota, perehtymistä ja rohkeutta epävarmuuden

kohtaamiseen. Uupunut vastustaa muutosta. Heikentyneen ammatillisen itsetunnon merkkejä

ovat pelko, jossa työstä ei suoriuduta ja työasiat eivät pysy hallinnassa. Työuupumukseen liittyy

huonommuuden tunne suhteessa omaan aikaisempaan pätevyyden tunteeseen. On todennäköistä,

että työuupumus johtaa heikentyneeseen työmotivaatioon ja suoritukseen. Luukkainen (2004)

viittaa Kalimon ja Toppisen tutkimukseen, jonka mukaan työuupumus on yleistä koulutuksen

parissa työskentelevillä. Joka kymmenes koulutus – ja opetustehtävissä työskentelevä arvioitiin

vakavasti uupuneeksi ja lähes puolet lievästi uupuneiksi. (Luukkainen, 2004. 36- 39).

”Keväällä 2008 opettajien ammattijärjestö OAJ ja Kotiliesi- lehti tekivät opettajille

kyselyn, joka puhui karua kieltä. Työ on raskasta, koska luokat ovat isoja ja

oppilaat häiriköivät. Riittämättömyyden tunne on valtava. Sanallisen häirinnän

lisäksi pientä osaa opettajista on uhattu myös fyysisellä väkivallalla.” (25.5.08 R,

T)

”Stakesin kouluterveyskyselyt kertovat, että oppilaat voivat huonosti ja

oppilashuollossa on puutteita. OAJ on huolissaan opettajien jaksamisesta suurissa

luokissa häiriköivien oppilaiden keskellä.” (25.5.08 R, T)
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”Opettajat arvioivat, että alaluokilla ryhmäkoko saisi olla enintään 18, ylemmillä

luokilla 24 ja työtunteja 16”(17.8.08 UU, T)

Opettaja Katriina Ruonala korostaa, että vastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla.

”Peruskoulussa ryhmäkoot pitäisi saada pienemmiksi, sillä opettajan on jaksettava

pitää yhteyttä koteihin. Koulut eivät saa olla liian suuria, jotta opettajat tuntevat

oppilaansa. Pysyvä, tuttu yhteisö on tärkeä.”(26.9.08 UU, T)

Opetustyö on raskasta ja kuluttavaa ja opettajien työuupumus on valitettavan yleistä. Toisaalta

opettaja voi olla pätevä ammattilainen, osata paljon ja hyvin mutta silti kokea riittämättömyyttä,

joka johtaa itsesyytöksiin ja muutosten torjuntaan. Kari Uusikylän mukaan on uskallettava sanoa,

että opettajakunnassa on myös niitä, joille saattaisi joku muu ammatti sopia paremmin.

Opettajasta ehdottomasti alalle sopimattoman tekee piirre, jossa hän tietoisesti tai

tiedostamattomasti haluaa nöyryyttää, alistaa ja nolata oppilaita. (Uusikylä 2006, 9-10.)

Opettajien sopivuudesta alalle kirjoitettiin uutisessa, jossa opettajien valintakokeita kehittävät

Pekka Kosonen ja Pekka Räihä väittivät jopa kolmannekselta suomalaisopettajalta puuttuvan

ammatin vaatimia ihmissuhdetaitoja. Tieteellistä tutkimusta miehillä ei ole väitteensä tueksi,

mutta arvio pohjautuu OAJ:n ja Kotiliesi- lehden huhtikuussa´08 tekemään opettajakyselyyn.

”Se kertoo jotain, jos viimeisen vuoden aikana 47 % miesluokanopettajista ja 39 %

naisluokanopettajista on harkinnut alan vaihtoa ja kolmannes kokee työnsä

negatiivisvoittoisena. Ollaanko silloin oikealla alalla, kysyy Kosonen. Töissä

väsyminen voi johtua siitä, että opettaja on kerta kaikkiaan väärällä alalla. On

harhainen käsitys, että opettajankoulutukseen valittu on automaattisesti hyvä

ihmisten kanssa ja osaa ratkoa ongelmia. On kipeä kysymys, jos on ajatellut

olevansa hyvä opettaja, mutta ei pärjääkään työssä.”(25.8.08 UU, T)

Puhetta säästöpolitiikasta

”Säästöleikkuri iskee tulevaisuudessa kipeästi monen pirkanmaalaiskoulun arkeen.”
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Rahan puute ja säästäminen ovat selvästi tätä päivää suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Kuntien

ahdinko vaikuttaa moniin koulujen arkitoimintoihin sekä yleisiin linjauksiin. Aamulehden

tekemässä kyselyssä viisi pirkanmaalaista kuntaa ilmoitti 26.2.08 uutisessa suurentavansa

perusopetusryhmien kokoa, jotta kunta-alan palkankorotuksista selvitään. Rahan puutteen vuoksi

kolme muuta kuntaa ilmoitti mahdollisesta opetustuntimäärän vähentämisestä, varsinkin

jakotuntien karsimista.

”Ryhmien suurentaminen ei ole mukavaa, mutta todennäköisesti välttämätöntä.

Palkkakulut nousevat ja valtionosuudet laskevat oppilasmäärän kutistuessa,

perustelee Virtain sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen.” (26.2.08 UU, T)

Ne ongelmat, joista koulujen tasolla puhutaan, ovat yllättävän samanlaisia. Suomalaiset opettajat

valittavat määrärahojen pienuutta, stressin, kiireen ja työtaakan kasvua, paperitöiden ja

kokousten lisääntymistä. He pelkäävät lisääntyvän kilpailun tuovan eriarvoisuutta koulujen,

opettajien ja oppilaiden välille ja ovat havainneet kasvavaa etäisyyttä yhtäältä päättäjien ja

opettajien, toisaalta koululle asetettujen tavoitteiden ja käytännön mahdollisuuksien välillä.

Kaikki tämä näyttää liittyvän kouluille asetettuihin yhä suurempiin vaatimuksiin ja odotuksiin –

ja siihen, että ne olisi toteutettava yhä pienemmillä voimavaroilla. (Simola 2001, 292.)

Opetusministeri Sari Sarkomaa kertoi Oaj:n suuressa koulukeskustelussa, että kustannustarkistus

tullaan tekemään ensimmäistä kertaa historiassa. Rahat, jotka kunnille tulee, tulisi myös käyttää

opetukseen: kunnat ovat vastuussa tästä asiasta. Yksin valtionosuudet eivät riitä.

Suomalaisissa selvityksissä katsotaan koulun koolla olevan merkitystä työrauhan ja koulun

ihmissuhteiden kannalta. Pienessä koulussa saattaa olla niukemmin opetusvälineitä, mutta

ihmissuhteet ovat läheisempiä. Monisarjaisissa yläasteissa esiintyy usein häiriöitä, kuten

levottomuutta, ahtautta ja kouluväkivaltaa. (Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997, 63.)

Ryhmäkokojen suurentamisen lisäksi koulujen lakkauttaminen on yksi säästöpoliittinen asia,

joka on näkynyt viime vuosina kirjoituksissa.
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”Oppilaiden väheneminen on perussyy, mutta palkkamenojen kasvu vahvistaa

näkemystä, ettei nykyrakennetta voida säilyttää, toteaa Ikaalisten

sivistystoimenjohtaja Ilkka Niemi.”(26.2.08 UU, T)

Aamulehti uutisoi 1.6.08 neljänsadan koulun sulkeneen ovensa vuosina 2005–2007.

”Vaikka oppimistulosten kannalta optimaalista koulun kokoa ei ole voitu osoittaa,

ei ole ihme, että vanhemmat haluavat jälkikasvunsa kohtuullisen kokoiseen kouluun

kodin lähelle. Tuttu on turvallista” (25.5.08 R, T)

Mielipide- osaston kirjoituksissa sanansa saavat kuuluviin myös esimerkiksi oppilaiden

vanhemmat. Koulu-uudistuksista kirjoittelu on ollut viime vuosina hyvin esillä yleisellä

mielipide- palstalla. Eräs pariskunta kirjoitti koulujen lakkautuksista Tampereella:

”Kun alakouluissa luodaan perusta kaikelle oppimiselle tulevaisuudessa, on

käsittämätöntä, että Tampere haluaa pakkosiirtää lapsia keskusyksiköihin

perusteinaan kyläkoulujen vajaakäyttö ja laadukkaampi opetus isoissa kouluissa.

Peruskoulu on investointi tulevaisuuteen, jota ei voi mitata kannattavuudella

tilikauden päätteeksi. ” (28.9.08. M, V)

Tarkastellaanpa yhteiskuntakehitystä mistä näkökulmasta tahansa, oppiminen nousee

tietoyhteiskunnan tärkeimmäksi tekijäksi. Oppiva ihminen joutuu yhä enemmän itse luomaan ja

rakentamaan maailmankuvansa, ihmiskäsityksensä ja totuutensa yleensä hyvin sirpaleisen ja

asenteellisen tiedon perusteella. (Luukkainen 2005, 11- 13.)

”Yhtenäiskoulun etuna on, että oppilaan opetussuunnitelma jatkuu yhtenäisenä

koko peruskoulun eikä siihen tule katkoksia. Koulu on oppilaalle tuttu, ja me

tunnemme heidät ensimmäisestä luokasta lähtien.” (25.5.08 R, T)

Näin yhtenäiskoulun etuja kommentoi yhden kahdeksasta Tampereella olevan yhtenäiskoulun,

Linnainmaan koulun rehtori Tero Suni. Yhtenäiskouluista puhuttaessa esiin nousee monenlaisia,

eri näkökulmista pohdittuja kommentteja.

”Monessa kunnassa yhtenäiskoulujen perustamiselle on hyvät mahdollisuudet, kun

oppilasmäärät ovat vähentyneet. Pienissä kunnissa yhteinäiskoulu voi tarjota

mahdollisuuden säilyttää kaikkien luokka-asteiden opetus omassa kunnassa.
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Oppilaan näkökulmasta yhtenäiskoulun etuna on, että koululainen saa käydä koko

peruskoulunsa samassa turvallisessa koulussa, tuttujen aikuisten ympäröimänä.

Ala- ja yläluokkien välillä koululainen säästyy myös hyppäykseltä

opetussuunnitelmassa.” (25.5.08 R, T)

Aamulehden kirjoituksissa havaitsimme mielenkiintoisen, isoja kouluja koskevan uutisoinnin

päräkkäisinä päivinä. 6.10.08 lukiolaisen vanhempi kirjoitti mielipidekirjoituksen otsikolla

”isossa koulussa on suuria ongelmia”, kun taas seuraavana päivänä 7.10.08 uutisoitiin otsikolla

”iso koulu antaa mahdollisuuksia”. Mielipidetekstistä erottui selvästi oppilaan vanhemman

omakohtainen huoli turvattomuutta, järjestyshäiriöitä, oppimisympäristöä ja syrjäytymistä

kohtaan:

”Koululaisten turvallisuus ei tunnu painavan Tampereen päättäjien vaa´assa

mitään. Koulun merkitystä huonosti voivien nuorten havaitsemisessa korostetaan.

Samalla koulukokoja ollaan kasvattamassa. Nämä kaksi ovat vahvasti ristiriidassa

keskenään. Yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ei ole suuressa koulussa. Kun oppilaat

tuntevat huonosti toisiaan, syntyy klikkejä ja osa syrjäytyy. ”(6.10.08 M, V )

Uutisessa 7.10.08 kerrottiin eri pirkanmaalaisten isojen yhtenäiskoulujen, mm. Ylöjärven uuden

yhtenäiskoulun tilanteesta. Oppilasmääräksi isoissa kouluissa tulee noin 600–700 oppilasta. Ison

koulun hyvinä puolina esiin nousi:

”Iso koulu antaa mahdollisuuksia toimia. Kun koulussa on eri-ikäisiä lapsia ja

nuoria, koululaiset oppivan suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden arvostamista. Isot

auttavat pieniä. Kun ryhmät ovat pieniä, kukaan ei häviä massaan. Mahdolliset

ongelmat havaitaan, ja niihin tartutaan heti. ” (7.10.08 UU, T)

Koulutus ja opettajat ovat aina oman aikansa tuotteita ja tulkkeja. Koulutuksessa kehitys

näyttäytyy kuitenkin viiveen kautta. Tämän päivän ratkaisut näkyvät huomisen toimijoissa, sillä

suurin osa vuonna 2004 kelpoisuutensa saavuttavista opettajista toteuttavat opettajuuttaan vielä

vuonna 2045 työskennellen lasten kanssa, jotka ovat aktiivista työvoimaa vielä vuonna 2100!

Luukkainen kysyykin missä muussa ammatissa tulevaisuuden tekeminen on samalla tavalla

läsnä?  (Luukkainen 2005, 4-5.; Luukkainen 2000, 58.)
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET

Pro gradu – tutkielmamme tarkoituksena oli perehtyä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan ja sen

muutoksiin viimeisten 15 vuoden aikana Aamulehdessä julkaistuja tekstejä tarkastellen.

Koulutuspolitiikkaa on Suomessa tutkittu paljon, jolloin saimme tutkimuksemme teoreettiseen

viitekehykseen melko kattavan koonnin. Saimme aineistosta hyvän kokonaiskuvan käyttämällä

Aamulehden tekstejä monipuolisesti. Uutiset ilmaisivat enemmän koulutuspoliittisia aiheita

faktanomaisesti esimerkiksi raportoimalla koululain muutoksista. Mielipidekirjoitukset, raportit

ja henkilöhaastattelut olivat koulutuspoliittisesti pohdiskelevia, joissa esiin nousi uutisista

poiketen tuntemuksia ja kokemuksia koulutuspoliittisista uudistuksista ja siten opettajan

”työkentän” ääni. Aineistojen lähteet toisin sanoen kirjoittajat tai haastateltavat edustavat

kasvatusalan erilaisia asiantuntijoita, kuten muun muassa opettajia, professoreita, rehtoreita ja

vanhempia. Aineistossamme koulutuspoliittisten uutisten määrä lisääntyi vuoteen 2008 menessä

etenkin kunnallisvaalien alla. Tämä kertoo sen, että koulutuspoliitiikka on yksi puhutuimmista

julkisen keskustelun aiheista. Koulu koskettaa kaikkia jossain elämän vaiheessa. Lehden tekstien

sekä teorian pohjalta uskomme saaneemme realistisen kokonaiskuvan suomalaisen

koulutuspolitiikan piirteistä ja kehittymislinjoista tähän päivään saakka sekä nykypäivän

opettajan työkentästä.

Tutkimus eli koko ajan vahvasti tutkijoiden kesken sekä julkisesti (televisio, lehdet, gradun

ohjaaminen) käytyjen keskustelujen pohjalta. Pro gradu-tutkielman avulla oma yhteiskunnallinen

tietämys ja herääminen opettajan ammatin näkökulmasta avautuivat. Tämä vaikuttaa olennaisesti

myös ammatilliseen kehittymiseen ja ammatissa toimimiseen. Koemmekin saaneemme suuren

oppimiskokemuksen pro gradu -työtä tehdessä. Tarkoituksenamme ei ollut pyrkiä johonkin

tiettyyn yleistykseen suomalaisesta koulutuspolitiikasta ja sen kehittymisestä, mutta emme

myöskään voineet olla panematta merkille niitä yhtäläisyyksiä, joita eri ajanjaksojen aineistot

tarjosivat.

Tutkimuksemme mukaan yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset muutokset näkyivät

Aamulehden teksteissä 1994–2008. Uusliberalistisen koulutuspolitiikan tuomista piirteistä, kuten

kasvaneesta vanhempainvallasta ja koulujen välisestä profiloitumisesta sekä kilpailusta

kirjoitettiin jo vuodesta 1994 alkaen huolestuttavana ilmiönä. Kasvanut vanhempainvalta
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esimerkiksi koulun valinnassa lisää teoreettisen viitekehyksen sekä aineiston perusteella

koulujen välistä kilpailua ja siten se voidaan nähdä oppilasta eriarvoistavana. Terminä

uusliberalismi esiintyi useammassa aineistomme kirjoituksissa jo ensimmäisen

tutkimusajankohtamme aikana 1994–1995. Uusliberalismi ja sen tuomat koulutuspoliittiset

piirteet, kuten tehokkuus ja tuloksellisuus, korostuivat aineistomme kirjoituksissa myös

kasvavassa määrin vuoteen 2008 asti. Aineistomme kirjoittajia ja haastateltuja ihmetytti sekä

huolestutti taloudesta esiin nousseet käsitteet, jotka olivat rantautuneet Suomen

koulutuspolitiikkaan. Uusliberalismi nähdäänkin tutkimusaineistomme tekstien valossa

negatiivissävytteisenä koulutuspoliittisena suuntauksena. Taloudelliset ongelmat puhututtivat

laman jälkeisinä vuosina 1994–1995 raha- ja resurssipulana, sillä säästötoimenpiteitä harjoitettiin

myös koulutuspolitiikassa. Muun muassa luokkakokojen suuruudesta kirjoitettiin jo vuodesta

1994 ja tämä nähtiin tuolloin juuri laman seurauksen säästötoimenpiteinä. Tänäkin päivänä

taloudellisesta elpymisestä huolimatta luokkakoot ovat yksi koulutuspolitiikan puhuttavampia

teemoja.

Laman seuraukset on tuotu esiin jälleen vuonna 2008 Aamulehden teksteissä. Huoli oppilaiden

pahoinvoinnista on kasvanut etenkin vuosien 2007 ja 2008 koulusurmien johdosta. Nämä nuoret

surmaajat ovat itse olleet lapsia ja käyneet koulua laman jälkeisessä Suomessa ja kokeneet jo

aineistomme ensiajanjakson puutteita. Eräässä laman jälkeisessä artikkelissa mainittiin huoli, että

” pommi räjähtää käsiin noin kymmenen vuoden päästä.” Pelottavalla tavalla näin taisi käydäkin.

Laman aikana säästötoimenpiteitä kohtasivat niin koulu kuin terveyspalvelut. Perheiden ja

oppilaiden esiin noussut pahoinvointi laman jälkeisissä kirjoituksissa heijastui

koulukäyttäytymiseen ja näin kuormittaa myös opettajaa. Opettajan ammatti on saanut siten

myös sosiaalityön piirteitä. Yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset muutokset ovat heijastuneet

joko suoraan tai välillisesti opettajan työhön ja työssäjaksamiseen. Henkilöstö ja resurssipula,

esimerkiksi erityisopetus, täydennyskoulutus ja opetusmateriaalit, korostuivat etenkin laman

jälkeisinä vuosina ja Aamulehden kirjoituksista nousi huoli opettajien työssäjaksamisesta.

Opetussuunnitelman uudistus on tuonut mukanaan enemmän tarvetta huomioida oppilas

yksilönä. Opettajat kokevat tässä ristiriitaa, sillä huomiointi on haasteellista, ellei jopa

mahdotonta ylisuurissa ja ”liian” heterogeenisissä luokissa, joissa myös oppilaiden ja perheiden

ongelmat ovat kasvaneet. Opetussuunniltelma painottaa aktiivista oppimista ja siihen liittyviä

vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä. Professori Hannele Niemen mukaan käytännössä

suurikokoisissa luokissa palataan takaisin 1950- luvun opetusmenetelmiin, jossa opettaja puhui
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ja oppilaat toimivat passiivisesti. Tämä ei vastaa uutta tiedonkäsitystä mutta vallalla olevat

resurssit eivät anna välttämättä muulle sijaa. Opetuksen muuttuminen kouluissa on myös jätetty

aika lailla opettajien harteille. Opettajan työn toimintaympäristö näyttäytyi Aamulehden

artikkeleiden perusteella (1994–2008) monikerroksisena ilmiönä. Opettajan työhön ja työoloihin

vaikuttavat opettajan itsensä ja koulun työyhteisön lisäksi myös oppimateriaali- ja

välineresurssit, joita laman aikana supistettiin. Työtä säätelevät edelleen myös lait, säädökset ja

ohjeet sekä virkaehtosopimus. Kun monet eri tahojen edut ja intressit käyvät ristiin, opettajan

toimintaympäristöön sisältyy monia ristipaineita.

Kunnallisvaalien alla 2008 puhuttiin paljon kuntien kasvaneesta vallasta päättää muun muassa

koulutuspoliittisia asioita. Se missä kunnassa asutaan, näyttää keskustelujen perusteella

vaikuttavan siihen, minkälaisia kouluresursseja tarjotaan. Koulujen lakkauttamiset olivat

puheenaihe Aamulehdessä etenkin vuosina 2007 ja 2008. Lakkauttaminen terminä jo herättää

negatiivista sävyä ja näin tapahtuikin aineistomme kirjoituksissa. Kritisoijat perustelivat

koulujen lakkauttamiset taloudellisista näkökulmista johtuvina eli säästötoimenpiteinä.

Uudistajat sen sijaan perustelevat ratkaisunsa hallinnollisilla eduilla, kuten tiedonkulun

parantamisella. Koulujen lakkauttaminen usein tarkoitti koulujen yhdistämistä tai

yhtenäiskoulujen perustamista. Yhtenäiskouluissa nähtiin tekstien perusteella niin huolta kuin

positiivisiakin näkökulmia. Yhtenäiskouluratkaisut perustellaan esimerkiksi opetussuunnitelman

uudistuksella ja ala- ja yläastejaottelun poistamisella ja hallinnollisena yhtenäisyytenä.

Positiivisena ajatuksena yhtenäiskoulu tarjoaa opetussuunnitelman jatkumisen yhtenäisenä sekä

oppilaalle koulutien turvallisena jatkumona tutun henkilökunnan ympäröimänä. Uhkana asiassa

nähtiin kuitenkin koulujen kokojen kasvaminen, joka pahimmassa tapauksessa juuri lisää

syrjäytymisuhkia ja estää oppilaan huomioimista yksilönä. Suomea on ylipäätään kritisoitu siitä,

että se hajoittaa kriitttisessä kasvuvaiheessa olevat murrosikäiset uusiin oppimisympäristöihin ja

luo siten turvattomuutta.

Pisa-arvioinnit ovat toimineet yleisesti Suomen koulujärjestelmän laadun mittarina. Näin ollen

niiden antamista tuloksista on myös uutisoitu ja kirjoitettu Aamulehdessä. Kunnallisvaalit 2008

nostivat esiin myös huolen tuudittautumisesta liikaa Pisa-arviointeihin. Niiden mukaan

suomalainen koulu voi hyvin ja tulokset ovat erinomaisia. Samaan aikaan kuitenkin tutkimukset

lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuvat toista. Jokelan koulusurmaajan Pekka-Eric Auvisen
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vanhempia haastateltiin MTV3:n ohjelmassa 45 minuuttia 5.11.2008. Keskustelu kävi

lisääntyneissä lasten ja nuorten mielenterveysongelmissa ja pahoinvoinnissa. Auvisen äiti

esittikin kysymyksiä, jotka nousivat kiteyttävästi esiin myös omassa tutkimuksessamme: ”Onko

koulumaailmamme viety liian tiukalle? Onko pakko kilpailla koko ajan? Onko pakko suorittaa?

Pitäisikö löysätä joskus jossakin? Onko kaiken oltava koko ajan niin tavoitekeskeistä?”

Koulujärjestelmän muutokset ja kaikkien oppilaiden tasavertaiset oppimismahdollisuudet

osoittivat jo 1980 – luvulla koulutulosten olevan hyviä ja erot lasten koulusaavutuksissa pieniä.

Mietimme juontavatko nykyiset Pisa-tulokset pitkäjänteisempää koulutusjärjestelmän

kehittämisen tulosta kuin hetkellistä arviointia. Koulutuksellinen tasa-arvo ja koulutuksen hyvä

taso on näkynyt Suomessa jo pitkään ja näinä vuosina se heijastuu myös hyvinä Pisa-tuloksina.

Nykypäivän koulu ei ole vain oppilaitos, jossa mitataan tuloksia, vaan se on ihmisenä

kasvamisen ja kasvattamisen paikka.

Julkinen koulutuspoliittinen keskustelu Aamulehdessä 1994–2008 oli sävyltään melko kriittistä.

Artikkeleissa esiin nousi enemmän huoli kuin helpotus, mutta mediassa uutiskynnystä ei

perinteiseti taideta ylittää positiivisilla uutisaiheilla muualla kuin loppukevennyksissä.

Mielenkiintoista olisi täten myös tutkia, minkälaisia koulumaailman aiheita Aamulehdessä

uutisoidaan tai julkaistaan positiivisessa näkökulmassa. Onko koulun näkeminen positiivisena

yhteiskunnallisena paikkana uutiskynnyksen ylittävä aihe? Mikäli haluamme palata joskus

myöhemmin samaan tutkimusaiheeseen uudelleen, mielenkiintoista olisi haastatella itse

poliittisia päätöksentekijöitä, opettajia ja oppilaiden vanhempia. He ovat niitä henkilöitä, joiden

ääni kuulsi tässä tutkimuksessa läpi Aamulehden julkaisujen kautta. Tässä tutkimuksessa

tutkittava ajanjakso oli 15 vuotta. Opetussuunnitelmien ja opetuslakiuudistusten määrä kasvoi

1990-ja 2000-luvulla aikaisemmista vuosikymmenistä. Tällöin koulutuspolitiikka sai

julkisuudessa myös huomiota. Mikäli muutosvauhti pysyy samana, voisi olla mielenkiintoista

perehtyäkin useamman lehden näkökulmiin koulutuspoliittisissa teksteissä esimerkiksi yhden

vuoden aikana. Tämä voisi antaa suuntaa enemmän valtakunnallista puhetta kattavaan

keskusteluun.
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10. LUOTETTAVUUS

Tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä (Hirsjärvi yms. 2005, 216). Laadullisen

tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on

tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Näin ollen laadullisessa tutkimuksessa pääasiallisin

luotettavuuden kriteeri on tutkija itse. Tällöin luotettavuuden arviointi koskee koko

tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1998, 211.) Olemme tutkijoina pyrkineet suhtautumaan

omaan tutkimukseemme avoimin, mutta kriittisin mielin.

Tutkimuksessamme on ollut läsnä kaksi tutkijaa. Tällöin tutkimusprosessi on ollut alituisesti

vahvan keskustelun ja pohdinnan kohteena, jossa on myös omat näkökulmat pitänyt perustella.

Koemme, että yhteistyöstä on ollut hyötyä tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkimuksen reliaabelius

tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia.

Reliaabelius voidaan todeta mm. jos kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen.

Tutkimuksen arvioinnin käsite on myös validius, joka tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän

kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Validius merkitsee kuvauksen ja siihen

liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Sopiiko selitys kuvaukseen eli onko selitys

luotettava? (Hirsjärvi yms. 2005, 217.) Mielestämme tutkimusmenetelmänä käyttämämme

aineistoanalyysi sopi omaan tutkimukseemme teoriaa täydentäen. Laadullisessa tutkimuksessa

luotettavuus on riippuvainen kahdesta asiasta: toisaalta tarkastellaan sitä, kuinka aineisto ja siitä

tehdyt johtopäätökset vastaavat tutkimushenkilöiden tarkoittamia merkityksiä ja toisaalta

arvioidaan sitä, miten tutkimustulokset ovat yhteneviä teoreettisen viitekehyksen kanssa.

(Hirsjärvi 2007, 226.) Tutkimuksessamme luotettavuutta tulee pohtia myös siitä näkökulmasta,

millainen alkuperä ja tarkoitus aineistolla on. Tutkimuksessamme aineistomme kerättiin

julkisesta lähteestä, joka on suosittu pirkanmaalainen lehti. Aamulehdellä on kuitenkin vahva

kokoomuslainen tausta. Lehti on myös hintava, jolloin se ei tavoita välttämättä kaikkia

sosiaalisia ryhmittymiä. Tämän vuoksi suoria ”yksi yhteen” – johtopäätöksiä ja yleistyksiä ei

voida tehdä.

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen

toteuttamisesta. Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet

olisi kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti. Laadullisessa aineiston analyysissa on keskeistä

luokittelujen tekeminen. Lukijalle olisi kerrottava luokittelun syntymisen alkujuuret ja
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luokittelujen perusteet. (Hirsjärvi yms. 2005, 217.) Omassa tutkimuksessamme rajasimme

aineiston haun Aamulehden media-arkistosta tutkimuskysymystemme ja teoreettisen

viitekehyksen perusteella.

Teemoittamisessa on kyse aineiston pelkistämisestä etsimällä tekstin olennaiset asiat. Teemojen

avulla pyritään tavoittamaan tekstin merkityksenantojen ydin. Tekstiä teemoittaessaan tutkija

lukee tekstin useaan kertaan pyrkien löytämään rivien välistäkin sen keskeiset merkitykset.

Ongelmanasettelusta riippuu hakeeko tutkija tekstistä johonkin tiettyyn asiaan liittyviä

merkityksiä vai lähestyykö hän tekstiä kokonaisuutena pyrkien rakentamaan sen oman

sisällöllisen järjestyksen. (Moilanen & Räihä 2001, 53.) Olemme noudattaneet aineistolähtöistä

sisällönanalyysia ja tutkineet yksittäisiä artikkeleita tutkimusaiheeseemme liittyen ja nostaneet

niistä nousevia teemoja ja ylempiä aihekokonaisuuksia tarkastelun kohteeksi. Analyysin

kattavuus tarkoittaa sitä, että tulkintoja ei perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta (Eskola

& Suoranta 1998, 216.)

Tutkimuksen tarkoitus ei ole vain pyrkiä yleistämään tutkimustuloksia johonkin perusjoukkoon,

vaan tavoitteena on edistää keskustelua ja laajentaa näkökulmaa tutkimushavaintoihimme

perustuen (Alasuutari 1994, 206).  Parhaimmillaan tutkimuksemme herättää ajatuksia ja

keskusteluja sekä huomioimaan erilaisia koulutuspoliittisia näkökulmia yhteiskuntaamme

ymmärtäen.
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