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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, miten oppilaan yksilöllisyys määritellään koulutuspuheen
perusteella. Samalla pohdittiin, miten tämä määritelmä sijoittuu suhteessa koulun arvoihin ja
politiikkaan. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistona
tutkimuksessa olivat kirjallisuus, aikaisemmat tutkimukset, opettajien ja rehtoreiden haastattelut
sekä Opettaja-lehtien tekstit. Koulutuspoliittisessa puheessa yksilöllisyys on hyvin vahvasti esillä.
Yksilöllisyyden korostuminen juontaa juurensa koululaitoksen kehityksestä sekä muutoksista, joita
on tapahtunut muun muassa aatesuuntauksissa, oppimiskäsityksissä ja opetussuunnitelmissa.
Muutosten johdosta kouluun ovat rantautuneet liike-elämän termit. Koulu on tullut
tulosvastuulliseksi toiminnastaan ja koulussa korostetaan tehokkuutta sekä tuloksellisuutta. Myös
yksilölliset oppimispolut ja elinikäinen oppiminen ovat tulleet ajankohtaisiksi teemoiksi.

Tutkimuksessa lähdettiin tarkastelemaan oppilaan yksilöllisyyttä historian kautta. Tarkastelu
jaettiin Hargreavesin ja Goodsonin (2006) kolmen perättäisen globaalin koulutuksen uudistuksen
mallin perusteella kahteen osaan. Ensimmäinen tarkastelujakso oli kansakouluasetuksesta 1970-
luvun loppuun ja toinen tarkastelujakso käsitti ajanjakson peruskoulun perustamisesta nykypäivään.
Ensimmäisen tarkastelujakson perusteella korostui näkemys oppilaasta materiana ja toinen
tarkastelujakso korosti käsitystä oppilaasta asiakkaana. Analyysissä paikannettiin Opettaja-lehtien
tekstien ja haastatteluaineiston avulla oppilaan yksilöllisyyteen liittyvät keskeiset puheenaiheet.
Näiden keskeisten teemojen avulla määritettiin oppilaan yksilöllisyys ja selvitettiin, miten
määritelmä sijoittuu suhteessa koulutuksen arvoihin ja politiikkaan. Oppilaan yksilöllisyyden
määritelmää luotiin erityisesti materia- ja asiakasnäkökulmasta.

Oppilaan yksilöllisyyttä voidaan määrittää suhteessa opetukseen, luokassa toimimiseen,
koulun sidosryhmiin, koulutuspoliittisiin päätöksiin ja koulun arvoihin. Yksilöllisyyden tulisi olla
sekä yhdenvertaista että yhteisöllistä. Yksilöllisyyden tulee kuulua tasavertaisesti kaikille oppilaille
ja sitä tulee tukea yhteisöllisyydellä. Yksilöllisyyden suhde koulun arvoihin ja politiikkaan oli
aineiston perusteella hyvin ristiriitainen.  Toisaalta oppilaan yksilöllisyyttä pidetään tärkeänä, mutta
taloudelliset säästötoimenpiteet menevät kuitenkin sen edelle. Asiakasnäkemyksessä nähtiin olevan
oppilaan yksilöllisyyttä tukevia piirteitä. Se voi kuitenkin myös heikentävät peruskoulun johdosta
saavutettua oppilaiden yhdenvertaisuutta. Kansainvälisessä vertailussa oppilaan yksilöllisyyden
huomioiminen on Suomessa hyvällä tasolla, mutta sen toteutuminen vielä jatkossakin vaatii
aktiivista työskentelyä koulutuspoliittisella kentällä.

Avainsanat: yksilöllisyys, oppilas, koulutuspolitiikka
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1 JOHDANTO

Yksilöllisyys on yhteiskunnallinen ilmiö, joka on noussut vahvasti esiin viimeisten

vuosikymmenien aikana. Minäkuva koetaan tärkeäksi ja yksilöiden tulee pyrkiä erottumaan

joukosta. Erityisesti työmarkkinoilla itsensä ”brändääminen” on tuttua. Työnhakija pyrkii

erottumaan massasta ja luomaan itsestään työnantajan näkökulmasta mielenkiintoisen kuvan. Ei

ole sattumaa, että yksilöllisyyttä kuvaavat termit ovat rantautuneet myös koulutuspoliittiseen

keskusteluun. Oppilaat ovat tulevaisuuden työnhakijoita ja heille tulee luoda hyvät mahdollisuudet

yhteiskunnassa pärjäämiseen. Esimerkiksi itsearvioinnista ja yksilöllisestä opetuksesta on tullut

koulumaailmassa arkipäivän termejä. Tutkimuksessa selvitetään, miten koulumaailma on ottanut

vastaan yhteiskunnasta kumpuavat yksilöllisyyttä korostavat haasteet ja miten yksilöllisyys

määritellään suhteessa koulun arvoihin ja politiikkaan.

 Oppilaan yksilöllisyyden korostaminen heijastuu sekä yhteiskunnasta että yhteiskunnassa

vallitsevista aatesuuntauksista. Tämän lisäksi oppilaan yksilöllisessä huomioimisessa merkittäviä

tekijöitä ovat koulutuspoliittiset linjaukset ja vallitseva oppimiskäsitys. Oppilaan asema yksilönä

nähdään erilaiseksi eri aikakausina johtuen eri aikakausien kasvatusihanteista ja kirkon

vaikutusvallasta.

Teoreettisessa viitekehyksessä oppilaan yksilöllisyyttä tarkastellaan kahdesta eri

näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma kuvaa oppilasta massakoulutuksen aikana, jolloin

oppilasta pidettiin materiana, jota muokattiin yhteiskunnan tarpeisiin. Määritelmää perustellaan

tutkimuksessa koulu-uudistuksilla ja tarkasteluaikakautena vallinneilla kasvatusihanteilla. Lisäksi

liberalistinen aatesuuntaus ja opetussuunnitelmat kuvastavat vallinneita näkemyksiä. Toinen

näkökulma kuvaa puolestaan oppilasta uusliberalistisessa koulussa. Oppilasta verrataan

asiakkaaseen kilpailuhenkisessä yhteiskunnassa, jossa koulut eli palveluiden tarjoajat tuottavat

koulutuspalveluita asiakkaille eli oppilaille. Oppilaan vertaamista asiakkaaksi perustellaan

tutkimuksessa muun muassa yhteiskunnallisilla muutoksilla, uusliberalistisella aatesuuntauksella,

uusilla koulutuspoliittisilla linjauksilla sekä tehokkuusvaatimuksilla. Näkemys ilmenee lisäksi

opetussuunnitelmissa, konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä ja elinikäisessä oppimisessa.

Materia- ja asiakasnäkökulman taustalla ovat kolme perättäistä Hargreavesin ja Goodsonin

(2006, 28–31) esittämää globaalin koulutuksen uudistusvaihetta. Aikaa 1970-luvun lopulle asti
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kuvataan koulutuksen näkökulmasta toiveikkuuden ja uudistusten ajaksi. Aikakaudelle oli

tyypillistä oppilaiden kasvava määrä sekä taloudellinen kasvu. Nämä asiat johtivat yksilön

vapautumiseen ja teknologian kehittymiseen. Oppilasaines pyrittiin pitämään mahdollisimman

homogeenisena. Toista aikakautta 1970-luvun lopulta 1990-luvun puoleen väliin kuvastavat

monimutkaisuus ja ristiriitaisuus. Aikakaudelle oli tyypillistä koulujen ulkoisen kontrollin

lisääminen muun muassa arvioinnilla ja opettajan autonomian väheneminen. Oppilasaines muuttui

heterogeenisemmaksi ja korostettiin sitä, että koulutus kuuluu kaikille. Kolmannelle ajanjaksolle,

1990-luvun puolivälistä nykypäivään, on tunnusomaista standardointi ja markkinoituminen. Tämä

tarkoittaa käytännössä oppimisen ja arvioinnin standardointia sekä koulujen välisen kilpailun

lisääntymistä. Arvioinnin korostuessa opetus keskittyy yhä vahvemmin testeissä menestymiseen.

Hargreavesin ja Goodsonin (2006, 4) edellä kuvattu malli perustuu heidän tekemäänsä

tutkimukseen. Siinä haastateltiin yhdysvaltalaisia ja kanadalaisia opettajia, jotka olivat

työskennelleet yläkoulun ja lukion opettajina 1970-luvulla, 1980-luvulla ja 1990-luvulla.

Pitkittäistutkimuksessa oli mukana opettajia kahdeksasta eri koulusta. Hargreavesin ja Goodsonin

malli valittiin tutkimuksen teoreettiseksi taustaksi siksi, että tutkimuksen kolme globaalin

koulutuksen uudistusvaihetta kuvastavat myös hyvin Suomessa tapahtuneita koulu-uudistuksia ja

koulutuspoliittisia linjauksia.

 Perusteena tälle väitteelle on Alasuutarin (1996, 11–12) tutkimus, jossa hän kuvaa Suomen

kulttuuris-yhteiskunnallisia muutoksia ja siirtymiä kolmen tasavallan kautta. Ensimmäinen

tasavalta kuvaa Suomen itsenäisyyden alkuaikoja. Aikakaudelle oli tyypillistä vastakkainasettelu

”punaisten” ja ”valkoisten” välillä. Toiseen tasavaltaan siirtyminen jatkosodan päättymisen jälkeen

merkitsi Suomen geopoliittisen aseman muutosta. Siirtymisen taustalla oli poliittisen kulttuurin ja

ulkopolitiikan muutokset. Toinen tasavalta päättyi ja kolmas tasavalta alkoi Neuvostoliiton

hajottua ja Suomen liityttyä Euroopan Unioniin. Kuten Hargreaves ja Goodson (2006, 3) toteavat,

monet koulutuspoliittiset muutokset perustuvat historiallisiin tapahtumiin, joten on ilmeistä että

Suomen siirtyessä tasavallasta seuraavaan, myös koulutuspoliittisella rintamalla oli havaittavissa

merkittäviä muutoksia. Hargreavesin ja Goodsonin tutkimukseen perustuva malli kuvaa

yhteiskunnan muutosta erityisesti koulutuspoliittisesta näkökulmasta, joka on tutkimuksen

kannalta Alasuutarin kuvaamaa kulttuuris-yhteiskunnallisia muutoksia oleellisempi esitystapa.

Tutkimuksen lähtökohtana ja perustana tarkastella oppilaan yksilöllisyyttä kriittisesti on

opetushallituksen teettämä arviointiraportti, joka käsittelee peruskoulun

opetussuunnitelmauudistusta. Arvioinnin toteutti englantilaisen East Anglian yliopiston CARE

(Center for Applied Research in Education) -tutkimuslaitoksen työryhmä. Vuoden 1994

peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden uudistuksella pyrittiin yksilöllisempään ja oppimisen
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laatua korostavampaan opetukseen. Opetussuunnitelmauudistuksen arviointi kohdistui niin

periaatteisiin kuin käytäntöön kaikilla tasoilla. Merkittävin arviointityöryhmän tekemä huomio oli

piintyneiden tapojen muodostama ongelma. Piintyneiden tapojen takia itsenäisen opiskelun

kehittyminen jäi luokkahuoneessa vähiin. Arviointityöryhmä kertoi nähneensä paljon perinteistä

opetusta, jolla he tarkoittavat koko luokan samanaikaista opettamista. Perinteiseen opetukseen

liittyy vahvasti myös opettajan tai oppikirjan seuraaminen.  Opetuksen uudistaminen oli siis vasta

aluillaan. (Norris, Aspland, MacDonald, Schostak & Zamorski 1996, 1–2, 83.) Raportti osoittaa,

että vaikka koulutuspoliittisessa keskustelussa yksilöllisyys on hyvin vahvasti esillä, muutokset

eivät ole vielä siirtyneet käytäntöön.

Oppilaan yksilöllisyyden tarkastelun tekee ajankohtaiseksi edellä mainitun arviointiraportin

lisäksi esimerkiksi Leena Kosken (2004, 79, 88–89) artikkeli Yksilöllisyyden moraalisuus

koulutuspolitiikassa. Koski tuo artikkelissaan ilmi, että yksilö on koulutuspoliittisessa puheessa

hyvin vahvasti esillä. Yksilöllisyys ilmenee esimerkiksi koulu- ja oppiainevalintoina.

Valinnaisuuden vastapainona yksilöt ovat vastuussa omista kyvyistään ja selviämisestään

kilpailuhenkisessä yhteiskunnassa. Hän varoittaa myös yksilöllisyyden katoavaisuudesta.

Yksilöllisyyden muuttuessa institutionaaliseksi normiksi tulee ihmisistä entistä

yhdenmukaisempia. Koulutuspoliittisen säätelyn tiukentuessa oppilaita velvoitetaan olemaan

muuntuvia ja keskenään samankaltaisia.

Oppilaan yksilöllisyyttä tarkastellaan tutkimuksessa kvalitatiivisen sisällönanalyysin keinoin.

Aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen perustuen luodaan tutkimukselle tausta ja

teoreettinen viitekehys. Tarkastelun kohteena ovat individualismin ja pedagogisen individualismin

määritelmät sekä historiallinen katsaus oppilaan yksilöllisyyteen. Historiallisen katsauksen

tarkoituksena on luoda pohjaa oppilaan yksilöllisyyden määritelmälle.  Kirjallisuuteen tutustumalla

muotoutuivat näkökulmat oppilaasta materiana ja asiakkaana. Näkökulmat tukevat oppilaan

yksilöllisyyden määritelmää ja antavat raamit tutkimukselle. Teoreettinen viitekehys etenee edellä

kuvatun Hargreavesin ja Goodsonin (2006) globaalien koulutuspoliittisten uudistusten mallin

mukaisesti. Luvussa 3 kuvataan oppilasta massakoulutuksen aikana, jolloin korostui oppilaan

vertaaminen materiaan. Luvussa 4 on puolestaan esitelty oppilaan yksilöllisyyden ilmeneminen

uusliberalistisessa koulussa.

Teoreettinen viitekehys rakentaa kuvaa oppilaan yksilöllisyydessä tapahtuneesta

muutoksesta. Tämän pohjalta konstruoidaan kuvaa nykypäivän oppilaasta yksilönä. Määritelmän

rakentamisessa on käytetty aineistona Opettaja-lehtien tekstejä sekä opettajien ja rehtoreiden

haastatteluita. Aineiston analyysi on esitetty luvussa 5.  Luvussa 6 on puolestaan vastattu

tutkimusongelmiin, jotka on esitetty tarkemmin seuraavassa tutkimustehtävää ja tutkimuksen
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taustaa käsittelevässä luvussa 2. Luvuissa 5 ja 6 on oppilaan yksilöllisyyden konstruoimisen lisäksi

peilattu haastatteluaineistoa sekä Opettaja-lehtien tekstejä teoreettisessa viitekehyksessä

ilmenneisiin keskeisiin asioihin. Tutkimuksen rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa 1.

1866-1980 Toiveikkuuden ja OPPILAS MASSAKOULUTUKSESSA
 uudistusten aikakausi,
 homogeeninen oppilasaines

1980-1995 Monimutkaisuuden
 ja ristiriitaisuuden aikakausi,
 heterogeeninen oppilasaines

1995- Standardointi OPPILAS UUSLIBERALISTISESSA KOULUSSA
 ja markkinointi

OPPILAS MATERIANA

OPPILAS ASIAKKAANA

O P P I L A S     Y K S I L Ö N Ä

Luku 3

Luku 4

Luvut 5 & 6

TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TAUSTA Luku 2

KUVIO 1. Tutkimuksen lähtökohta ja rakenne
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2 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN
TAUSTA

Tutkimuksen kohteena ovat oppilaan yksilöllisyyden määrittelyt. Aikaisempien tutkimusten,

kirjallisuuden, Opettaja-lehtien tekstien ja haastatteluaineiston avulla selvitetään, miten oppilaan

yksilöllisyys on muuttunut vuosikymmenien saatossa ja miten se ilmenee nykypäivän

koulutuspuheessa. Aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus ovat pohjana teoreettiselle

viitekehykselle, jota vasten litteroituja haastatteluja ja Opettaja-lehtien tekstejä peilataan.

Kasvatustieteellisen lähestymistavan lisäksi tutkimuksessa on mukana myös taloustieteellistä ja

sosiologista näkökulmaa. Myös politiikka on tutkimuksessa esillä, sillä uudet koulutuspoliittiset

päätökset tehdään politiikan maailmassa.

Tutkimusongelmat muotoutuivat tutkimuksen edetessä. Ensin tarkoituksena oli tarkastella

oppilaan asemaa yleisesti, mutta tutkimusta rajatessa oli mielekästä fokusoida tarkastelu oppilaan

yksilöllisyyden alle. Tutkimuksessa oppilasta tarkastellaan yksilönä erityisesti materia- ja

asiakasnäkökulmasta. Tutkimusongelmiksi muodostuivat lopulta: Miten oppilaan yksilöllisyys

määritellään ja miten sen nykyiset määritelmät sijoittuvat suhteessa koulutuksen arvoihin ja

politiikkaan?

2.1 Tutkimuksen luonne ja aineisto

Tutkimus on luonteeltaan kartoittava tutkimus. Kartoittavalla tutkimuksella tarkoitetaan uusien

näkökulmien etsimistä ja vähän tunnettujen ilmiöiden selvittämistä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara

2007, 134). Tutkimuksen tarkoituksena on avata uusia näkökulmia ja luoda määritelmä oppilaasta

yksilönä sekä selvittää, miten sen määritelmät sijoittuvat suhteessa koulun arvoihin ja politiikkaan.

Kartoitusta pyritään tekemään keräämällä aineistoa mahdollisimman laajasti erilaisista lähteistä

sekä erilaisilta toimijoilta.

Tutkimus tehdään kvalitatiivisena sisällönanalyysinä. Sisällönanalyysin tarkoituksena on

kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman tiiviisti ja yleisesti sekä luoda selkeä sanallinen kuvaus

tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysissä käytettävä kirjallinen tutkimusaineisto on jaettavissa
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yksityisiin dokumentteihin, joita tässä tutkimuksessa ovat litteroidut haastattelut, ja

joukkotiedotuksen tuotteisiin, joita puolestaan edustavat Opettaja-lehdet. Sisällönanalyysissä

aineistoa voidaan analysoida hyvin systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009,

84, 103, 108.)

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostetaan aikaisempia tutkimuksia ja kirjallisuutta

hyödyntäen. Tutkimusaineistona ovat kirjallisuuden lisäksi vuosien 2000–2010 Opettaja-lehtien

tekstit sekä opettajien ja rehtoreiden haastattelut. Edellä kuvatun aineiston avulla kootaan oppilaan

yksilöllisyyden määritelmä ja kuvataan oppilaan yksilöllisyyden ilmenenistä koulutuspuheessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti vuoden 2010 Opettaja-lehtiä. Tämän lisäksi ARTO-

tietokannan avulla etsittiin kymmenen vuoden aikajänteellä Opettaja-lehtien artikkeleita, joissa

mainitaan oppilaan yksilöllisyys. Tämän johdosta saatiin kattava käsitys siitä, miten yksilöllisyys

on ilmennyt erityisesti vuoden 2010 koulutuspuheessa sekä kymmenen vuoden aikaperspektiivillä.

Vuoden 2010 Opettaja-lehtien teksteistä oleellisia olivat muun muassa Hannu Laaksolan

pääkirjoitukset sekä Opetusalan Ammattijärjestön puheenjohtajan Olli Luukkasen kirjoittamat

tekstit. Teksteissä esitetään huomioita koulutukseen liittyvistä puheenaiheista. Kolmas tarkastelun

kohde ovat artikkelit, joissa kuvataan erityisesti poliittisesti merkittävien henkilöiden mielipiteitä

koulutukseen ja kasvatukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Oli mielenkiintoista huomata, että

oppilaan asema yksilönä herättää julkista keskustelua. Teksteissä ei tosin viitata suoraan

oppilaaseen yksilönä, vaan yksilöllisyys ilmenee keskeisissä keskustelun aiheissa, kuten opettajien

lomautuksissa ja lahjakkaiden oppilaiden tukemisessa. Opettaja-lehtiä tarkastellaan ainoastaan

kymmenen vuoden aikajänteellä, sillä Opettaja-lehden keskustelulla on tarkoitus saada kuva

nykypäivän tilanteesta.

Opettaja-lehtien tekstien lisäksi aineistona ovat haastattelut. Haastattelut toteutettiin

teemahaastatteluna. Haastattelujen teemat perustuvat teoreettiseen taustaan, jossa luodaan kuva

oppilaasta yksilönä niin materia- kuin asiakasnäkökulmasta. Yksittäiset kysymykset muotoutuivat

kuitenkin Opettaja-lehdistä nousseiden aihealueiden perusteella. Opettaja-lehden teksteissä

ilmenee nykypäivän koulutuspolitiikan näkökulmasta mielenkiintoisia aihealueita, joten niiden

hyödyntäminen haastatteluissa oli mielekästä. Toisaalta aineiston analysoiminenkin oli antoisaa

ajankohtaisten aiheiden takia.

Teemahaastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen mukaan. Metodologisessa

mielessä on oleellista, että teemahaastattelussa painotetaan haastateltavien tulkintoja asioista ja

heidän asioille antamia merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.) Kaikki haastateltavat henkilöt

ovat luokanopettajataustaisia. Kaksi heistä toimii edelleen luokanopettajana, yksi aineen opettajana

ja kaksi alakoulun rehtoreina. Haastateltavat henkilöt edustavat tasapuolisesti molempia
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sukupuolia ja kattavasti eri ikäryhmiä uransa alkutaipaleella olevista opettajista eläkeiän

kynnyksellä oleviin opettajiin. Liitteenä (1) olevat haastattelukysymykset esitettiin haastateltaville

henkilöille haastattelurungon mukaisessa järjestyksessä. Keskustelut kuitenkin muokkautuivat

jokaisen haastateltavan kokemustaustan perusteella hieman eri suuntiin ja eri kysymykset

painottuivat eri tavoilla.

Haastattelukysymykset jakautuvat neljän eri teeman alle. Ensimmäisen teeman kysymykset

painottavat yleisellä tasolla oppilaan yksilöllisyyteen liittyviä asioista. Ensimmäisen teeman

aihealueina ovat muun muassa opetussuunnitelmat ja henkilökohtaiset oppimisen järjestämistä

koskevat suunnitelmat. Toisen teeman kysymykset käsittelevät suuria oppilasryhmiä ja opettajien

lomautuksia materianäkökulmasta. Kolmas teema käsittelee asiakasnäkökulmaa erityisesti

lahjakkaiden oppilaiden ja valinnaisten oppiaineiden valossa. Neljännen teeman tarkoituksena on

koota keskustelua ja selvittää haastateltavien mielikuvia oppilaalta vaadittavista yksilöllisistä

ominaisuuksista.

2.2 Tutkimuksen toteuttaminen ja luotettavuus

Sisällönanalyysiä voidaan pitää kvalitatiivisen tutkimuksen perusmenetelmänä. Se voidaan nähdä

joko yksittäisenä metodina tai väljempänä teoreettisena viitekehyksenä, joka voidaan liittää

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Tutkimus toteutetaan edellä

kuvatulla aineistolla hyödyntäen sisällönanalyysiä yksittäisenä metodina.

Haastatteluaineisto on kerätty teemahaastattelulla, joten haastattelun teemat muodostavat

jäsennyksen aineistoon. Tutkimuksen analyysivaihe oli mielekkäintä tehdä aineistoa

tyypittelemällä. Tyypittelyssä aineiston teemojen sisältä etsitään näkemyksille yhteisiä

ominaisuuksia ja näiden yhteisten ominaisuuksien pohjalta muodostetaan yleistys. Tarkoituksena

on luoda kattava kuva siitä, miten oppilas yksilönä asettuu suhteessa koulutuksen arvoihin ja

politiikkaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)

Kvalitatiivisen tutkimuksen analyysi voidaan suorittaa joko aineistolähtöisesti,

teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Tässä tutkimuksen analyysi suoritetaan teoriaohjaavasti.

Kyseisessä analyysitavassa on teoriakytkentöjä ja teoria toimii apuna analyysin etenemisessä.

Aikaisemman tiedon tarkoituksena on aukoa analyysivaiheessa ajatuksia. Teoriaohjaavassa

analyysissä käytetään apuna abduktiivista tieteen päättelyn logiikkaa, jonka mukaan

teorianmuodostus on mahdollista, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus.

Teoriaohjaavassa analyysissä vertaillaan aineistoa ja teoriamalleja pyrkien yhdistämään niitä

toisiinsa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97.)
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Tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä ilmeni kaksi oppilaan yksilöllistä asemaa

määrittävää näkökulmaa, materiaalinäkökulma ja asiakasnäkökulma. Analyysin alkuvaiheessa

edettiin ensin hyvin aineistolähtöisesti, mutta analyysin edetessä tuotiin ohjaavaksi ajatukseksi

edellä mainitut teoreettisesta viitekehyksestä nousseet näkökulmat.

Teoriaohjaava analyysi etenee siis aineiston ehdoilla. Analyysin tarkoituksena on lisätä

informaatiota luomalla hajanaisesta aineistosta selkeää ja yhtenäistä tietoa. (Tuomi & Sarajärvi

2009, 117, 108.) Vaikka haastattelut suoritettiin teemahaastattelun keinoin, ensimmäinen vaihe

analyysissä oli aineiston teemoittelu. Keskustelu ei aina edennyt suoraan teemasta teemaan, vaan

vastauksia ja kommentteja joihinkin kysymyksiin löytyi eripuolilta haastattelua. (Eskola 2007,

169–170. )

Teemoittelun jälkeen oli vuorossa aineiston varsinainen analyysi. Analyysivaiheessa aineisto

ei vielä supistu, mutta sitä on kuitenkin tarkoitus tiivistää, järjestää ja jäsentää niin, että sen

informaatiomäärä kasvaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi pyritään konstruoimaan yleisimpiä

tyyppejä. (Eskola 2007, 173.) Tyypittelyllä tarkoitetaan sitä, että aineisto ryhmitellään tyypeiksi

etsimällä samankaltaisuuksia eri teemojen sisältä. Poikkeavia vastauksia ei kannata pelätä, vaan

erilaisuuksiin perehtymisen jälkeen samanlaisuuskin on rikkaammin jäsentynyttä. Tarkoituksena

on muodostaa mahdollisimman yleisiä tyyppejä niin, että mukaan otetaan vain sellaisia asioita,

jotka esiintyvät suuressa osassa haastatteluiden vastauksia. (Eskola & Suoranta 1998, 182–183.)

Edellä kuvattu tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta on tärkeää kvalitatiivisen

tutkimuksen luotettavuuden kannalta (Hirsjärvi ym. 2007, 227). Selostuksessa tulee ilmetä

valinnat, rajaukset, analyysin etenemistä ohjaavat periaatteet sekä aineiston osat, joille

päähavainnot rakentuvat (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 27).  Tarkan selostuksen

lisäksi tutkimuksen luotettavuutta pyritään parantamaan aineistotriangulaatiolla.

Tutkimusaineistoon liittyvällä triangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että tietoa kerätään monelta eri

tiedonantajaryhmältä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 144).  Tutkimuksessa käytetään aineistona niin

Opettaja-lehtien tekstejä kuin opettajien ja rehtoreiden haastatteluita. Erityyppisten aineistojen

käyttöä voidaan perustella sillä, että tutkimuskohdetta tulee tarkastella hyvin monesta eri

näkökulmasta, jotta oppilaan yksilöllisyydestä saadaan kattava kuva.

2.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Seuraavaksi luodaan pohjaa oppilaan yksilöllisyyden tarkastelulle tutustumalla oppilaan

yksilöllisyyteen läheisesti liittyviin termeihin, kuten eriytymiskehitykseen ja tasa-arvoon. Tässä
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luvussa määritellään lisäksi tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet, individualismi ja

pedagoginen individualismi.

Viimeisten vuosikymmenien aikana suomalaiseen koulutuspoliittiseen keskusteluun on tullut

käsitteitä, joissa viitataan oppilaaseen yksilönä. Esimerkiksi tulevaisuudessa menestymisen ja

hyvän oppimisen edellytyksinä pidetään yksilöllisiä ominaisuuksia, kuten tervettä itsetuntoa ja

minäkuvaa sekä itsearviointia. Konkreettisesti yksilöllisyys ilmenee muun muassa kannustamisena

elinikäiseen oppimiseen sekä osittain vapaina oppiainevalintoina, joilla tuetaan yksilön omia

pyrkimyksiä. Elinikäisellä oppimisella pyritään tukemaan yksilöllisiä koulutuspolkuja ja

huomioimaan yksilöiden erilaisia elämäntilanteita. (Koski 2004, 79.)

Edellä mainittua yksilöä tukevaa koulutuspoliittista ja yhteiskunnallista muutosta voidaan

Hautamäen (1998, 35–38) mukaan kutsua eriytymiskehitykseksi. Eriytymiskehityksellä

tarkoitetaan sitä, että yhtenäiskulttuuri hajoaa ja yksilöiden erilaisuudesta tulee hyväksyttävää.

Ihmisten oma identiteetti tulee tärkeäksi ja halutaan löytää yhteisöjä, joissa yksilön omat arvot

hyväksytään. Kivirauman (2001, 81) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin koulutuspolitiikan ja

kouluhallinnon muutoksia viimeisten vuosikymmenien aikana, korostui yksilön merkitys

yhteiskunnallisena toimijana. Haastateltujen koulutuspoliitikkojen puheissa esiintyivät ilmaisut

”yksilöllisyyden renessanssi” ja ”vapauden ja valinnaisuuden eetos” kuvaamaan yksilön merkitystä

yhteiskunnallisena toimijana. Nykypäivän yhteiskunnassa yksilön nähdään olevan ennen kaikkea

itse vastuussa omista teoistaan, eli menestymisestään tai menestymättömyydestään (Rinne 2001,

97).

Vaikka yksilö on itse vastuussa teoistaan, yhteiskunnassa toimivan yksilön toimiin

vaikuttavat taloudelliset kannustimet. Taloudellisten kannustimien avulla yhteiskuntapolitiikassa

voidaan ohjata yksilöiden käyttäytymistä. (Julkunen 2001, 164.) Yksilöllisyyden ihannointi on

muuttanut tasa-arvon määritelmää kollektiivisesta tasa-arvosta yksilölliseen tasa-arvoon

(Kivirauma 2001, 82). Koulumaailmassa tämä tarkoittaa sitä, että pyritään pois koulun

tasapäistävästä vaikutuksesta ja pyritään huomioimaan jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet.

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin yksilöllisyyden eli individualismin ja pedagogisen

individualismin määritelmiä.

2.3.1 Individualismi

Yksilöllisyyden tai sen synonyymin individualismin määritteleminen ei ole helppoa.

Individualismin perusteena on käsitys ihmisestä subjektina. Erilaiset ryhmät eivät ole yksilöön

verrattavia subjekteja, sillä erilaiset ideat ja ajatukset eivät kumpua ryhmästä, vaan ryhmässä
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toimivista yksilöistä. Subjektiivisuuden lisäksi individualismia määrittävät autenttisuus ja

sosiaalisuus.  Autenttisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmiset tulee nähdä ainutlaatuisina

subjekteina, jotka tiedostavat omat tavoitteensa ja pyrkimyksensä. Individualismin määritelmässä

sosiaalisuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, että ihminen voi yksilöllistyä ainoastaan suhteessa

muihin ihmisiin. Ihmisen rajallisuus ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen liittyvät myös vahvasti

individualismin määritelmään. (Harisalo & Miettinen 2004, 136–138.)

Hilpelä (2007, 672) ottaa artikkelissaan mielenkiintoisesti huomioon nykypäivän

individualismin kahdet kasvot. Hän jakaa individualismin vastuulliseksi individualismiksi ja

narsistiseksi individualismiksi. Vastuulliseksi individualistiksi hän määrittelee yksilön, joka

tunnustaa muut itsensä kanssa arvokkaiksi yksilöiksi ja myöntää heille samat toimintaehdot kuin

itselleen. Narsistinen individualisti ei puolestaan anna toisille itsensä kaltaista arvoa. Narsistinen

individualisti näkee toiset ainoastaan välineinä omissa hankkeissaan. Narsistisen individualistin

piirteisiin kuuluvat myös ”vapaamatkustaminen” ja yhteisten sääntöjen yläpuolelle asettuminen.

Narsistisen individualismin voidaan katsoa olevan tulos epäonnistuneesta moraalikasvatuksesta ja

epäsuotuisista kasvuoloista. Hilpelä esittää artikkelissaan huolensa siitä, että nyky-yhteiskunnassa

vallitseva aatesuuntaus uusliberalismi, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 4.3, suosii egoismia ja

ahneutta. Uusliberalismin värittämässä yhteiskunnassa koululla on haasteellinen tehtävä luoda

koulutyölle sellaiset puitteet, jotka edesauttavat vastuulliseen individualismiin kasvamisessa.

2.3.2 Pedagoginen individualismi

Carlgren, Klette, Mýrdal, Schnack ja Simola (2006, 312–313) toteavat pedagogisen

individualismin saapuneen Suomeen myöhään verraten muihin Pohjoismaihin. Yksilöllinen opetus

tuli käsitteenä kasvatustieteelliseen sanastoon vasta 1960-luvulla ja opetussuunnitelmat muuttuivat

yksilöä painottavimmiksi peruskoulun myötä 1970-luvulta alkaen. He kokoavat artikkelissaan

useiden tutkijoiden ajatukset pedagogisen individualismin kehityksestä kolmeksi

siirtymävaiheeksi. Vuosia 1970-luvulta 1980-luvun lopulle voidaan kuvailla ajanjaksoksi, jolloin

individualismi tulkittiin tasa-arvon tai sosiaalidemokratian kannattamisena. 1980-luvun lopulta

1990-luvun lopulle puhuttiin puolestaan individualismin kilpailullisesta tai markkinaliberaalisesta

tulkinnasta. Nykypäivään tultaessa on palattu jälleen individualismin tasa-arvoa painottavaan

tulkintaan, mutta näkökulma ei ole enää sosiaalidemokraattinen, vaan sosiaali-liberaalinen.

Yksilöllisyyden vastuuta ja tuottavuutta korostava painotus vaihtui yksilölliseen vapauteen.

Varsinkin 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa individualismi oli vahvasti esillä

koulutuspoliittisissa teksteissä. Jokaisen oppilaan tuli saada omia kykyjä vastaavaa opetusta.
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Tämän näkemyksen seurauksena innostuttiin vuosiluokkiin sitoutumattomasta opetuksesta

(VSOP), joka kattoi koko koulutusputken esikoulusta ammatilliseen koulutukseen. Vuosiluokkiin

sitoutumaton opetus sisälsi paljon yksilöllisiä käytänteitä pienryhmätyöskentelystä itsenäiseen

työskentelyyn. Suomen 1990-luvun alun taloudellinen lama kuitenkin taannutti intoa yksilöllisen ja

joustavan opetuksen kokeiluihin. Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

palattiin jälleen yhteiseen opetukseen, mutta painotettiin yrittäjyyskasvatus. (Carlgren ym. 2006,

313.)

Vuosiluokkiin sitoutumattomaan opetukseen liittyvä julkinen keskustelu on jäänyt Suomessa

hyvin vähäiseksi. Tammikuussa 2006 ainoastaan kolmen kaupungin ja 23 peruskoulun Internet-

sivustoilla oli mainintaa vuosiluokkiin sitoutumattomasta opetuksesta. On kuitenkin yhä enemmän

ja enemmän oppilaita ja vanhempia, jotka haluaisivat yksilöllisempää opetusta. Tulevaisuudessa

pyritään kohti inkluusiota ja oppilaiden integrointia yleisopetuksen luokkiin. Tässä tilanteessa

yksilöllinen opetus tulee välttämättömäksi. (Carlgren ym. 2006, 314–316.)

Sosiaalisten muutosten, poliittisten diskurssien muutosten sekä koulussa tapahtuvien

muutosten yhdistäminen on haastavaa. 1990-luvun individualistisista puheista huolimatta

suomalaisen koulun opetus on ollut hyvin perinteistä. (Carlgren ym. 2006, 318.) Asia ilmeni

esimerkiksi opetushallituksen teettämästä peruskoulun opetussuunnitelmauudistusta käsittelevästä

arviointiraportista (Norris ym. 1996)

Seuraavaksi tarkastellaan johdannossa esitetyn Hargreavesin ja Goodsonin (2006) kolmen

perättäisen globaalin koulutuksen uudistusvaiheen valossa suomalaista koulua ja oppilaan asemaa

yksilönä vuodesta 1866 nykypäivään. Lukujen 3 ja 4 rakenteet muodostuvat siten, että ensin

kuvataan oppilaan yksilöllisyyttä niin yhteiskunnan kuin koulun näkökulmasta. Tämän jälkeen

muodostunutta kuvaa perustellaan kirjallisuuden pohjalta.
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3 OPPILAS MASSAKOULUTUKSESSA –
TOIVEIKKUUDEN JA UUDISTUSTEN
AIKAKAUSI

3.1 Homogeeninen oppilasaines, oppilas materiana

Hargreavesin ja Goodsonin (2006, 29) globaalin koulutuksen uudistuksen ensimmäinen vaihe

kuvaa aikaa ennen 1970-luvun loppua. Tässä tutkimuksessa Hargreavesin ja Goodsonin mallia

mukaillen ensimmäinen tarkasteltava ajanjakso ovat vuodet 1866–1980 eli aika Suomen

kansakoulun perustamisesta peruskoulun alkutaipalelle asti. Hargreaves ja Goodson (2006, 29)

kuvaavat ajanjaksoa toiveikkuuden ja uudistusten aikakaudeksi. Vuosina 1866–1980 tapahtui

myös Suomessa monia koulutukseen liittyviä uudistuksia. Ensimmäisenä koulutuksen

uudistuksena voidaan pitää jo mainittua vuoden 1866 kansakouluasetusta. Kansakouluasetuksen

jälkeen merkittävin tapahtuma Suomen koulutuksen historiassa oli oppivelvollisuuslain astuminen

voimaan vuonna 1921. Ajanjakson viimeisenä koulutukseen liittyvänä uudistuksena oli siirtyminen

peruskouluun, josta tehtiin esitys 1960-luvulla. (Ahonen 2003, 67, 107, 157.) Ensimmäisen

tarkasteluajanjakson merkittäviä yhteiskunnallisia tapahtumia ja koulujärjestelmää on kuvatuttu

tarkemmin luvussa 3.2.

Hargreavesin ja Goodsonin (2006, 29) mallin mukaan ensimmäiselle ajanjaksolle oli

koulutuksen uudistusten ja toiveikkuuden lisäksi tunnusomaista oppilaiden kasvava määrä sekä

taloudellinen kasvu, jotka johtivat yksilön vapautumiseen ja teknologian kehittymiseen

koulutuksen avulla. Kansakouluasetuksen aikoihin Suomi oli vielä hyvin vahvasti pientilallisten

maa ja sivistys tavoitti ainoastaan osan kansalaisista. Oppivelvollisuusasetuksen jälkeen koulutus

tavoitti yhä suuremman määrän lapsia ja massakoulutushanke sai tuulta purjeidensa alle. Sotien

jälkeinen sotakorvauksien maksu ja maan jälleenrakentaminen johtivat Suomessa teollistumisen

kasvuun ja teknologian kehittymiseen. Suomi muuttui pientilallisten maasta teollisuus- ja

palveluyhteiskunnaksi. (Ahonen 2003,68, 110.)

Hargreavesin ja Goodsonin (2006) mukaan ajanjaksolle oli tyypillistä myös se, että

oppilasaines tuli pitää mahdollisimman homogeenisenä. Myös Suomessa massakoulutushanke loi
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pohjaa oppilaiden yhtenäisyydelle. Oppivelvollisuuskoulu saikin tehtäväkseen eheyttää ja

yhdenmukaistaa Suomea, sillä kuten kansallissota osoitti, oli Suomi itsenäistymisen jälkeen

jakautunut kahteen osaan, hyväosaisiin ja huono-osaisiin (Ahonen 2003, 68–69). Ruotsinkielisen

pedagogin A.K. Ottelin kirjoittaman vuonna 1931 ilmestyneen kirjan, Pedagogikens Grunddrag,

mukaan yksilöllisyys jäi 1930–1940-luvun koulussa luokkakokonaisuuden ja opetettavien

sisältöjen varjoon. Hänen mukaansa tämän seurauksena luokkahuoneesta katosi paljon hyvää,

mutta myös turha pöyhkeily ja särmikkyys jäivät luokkahuoneen ulkopuolelle. Ottelin mielestä

koulussa tuli olla tilaa oppilaan itsenäisten ajatusten ilmaisulle ja itsenäiselle tahdolle. Oppilaiden

oma-aloitteisuus ja itsenäinen ponnistelu oli nähtävä positiivisina asioina. (Ottelin 1931, Hilpelän

2007, 658 mukaan.) Myös Matti Koskenniemi (1946, 102) korostaa teoksessaan, Kansakoulun

opetusoppi, oppilaan yksilöllisyyttä. Hänen mukaansa jokainen lapsi on yhtä arvokas ja jokaista

oppilasta on kohdeltava oppilaan tarvitsemalla tavalla. Arkaa oppilasta on rohkaistava ja energistä

oppilasta on ohjattava oikeille raiteille. Oppilaiden yksilöllisyys jäi pedagogien positiivisista

asenteista huolimatta muutamiksi vuosikymmeniksi vielä kauas koulujen käytännöstä.

Yhteisöllisyyttä korostettiin koulumaailmassa aina 1950-luvulle asti (Hilpelä 2007, 656).

Koulutusmahdollisuudet tulivat tasavertaisemmiksi koulu-uudistusten vuoksi. Oppilaiden

eriarvoisuus muuttui oppilaita tasapäistäväksi tasa-arvoksi 1980-luvulle tultaessa (Hämäläinen,

Taipale, Salonen, Nieminen & Ahonen 2002, 23). Koulua koskevia muutoksia edesauttoi

liberaalinen liike, joka näkyi sivistymispyrkimyksenä. Merkittävänä asiana oli myös Suomen

elinkeinorakenteen muutos. Suomen siirtyessä maatalousmaasta teollisuus- ja

palveluyhteiskunnaksi muutto kaupunkeihin yleistyi. (Ahonen 2003, 110.) Tämä tarkoitti sitä, että

oppilailla oli enemmän aikaa koulutöille, kun heitä ei enää tarvittu apuna maataloustöissä ja

koulumatkat lyhenivät.

Oppilaan asemaa voidaan tarkastella myös koulun sisäisestä näkökulmasta tarkastelemalla

kasvatusihanteita sekä opettajan auktoriteettia ja kurinpitokeinoja. Kansakoulun alkuaikoina

pidettiin kristillisiä kasvatusihanteita arvossaan. Tärkeimpänä pidettiin kuuliaisuutta ja työn

tekemistä. Oppilaiden tuli olla rauhallisia, hiljaisia ja täsmällisiä. Kasvatusihanteet pyrittiin

saavuttamaan tiukalla koulukurilla. Koulukurilla katsottiin olevan kaksi eri merkitystä. Toisaalta

sillä tarkoitettiin järjestyksenpitoa opetustilanteissa ja toisaalta, laajemmassa merkityksessä, se

tarkoitti lapsen tahdon herättämistä ja taivuttamista hyvään. Kasvatuksen keinoksi nähtiin tiukka

auktoriteetti. Ulkoisella järjestyksellä pyrittiin luomaan sisäistä järjestystä. Katsottiin, että lapsi

pääsee auktoriteetin avulla pois luonnon vallasta kohti siveellistä vapautta ja itsekasvatusta.

(Launonen 2000, 132, 136–137.)
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Oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen koulujen kasvatustavoitteina olivat erityisesti

itsekuri ja rehellisyys. Tämän lisäksi oppilaan tuli vaalia järjestystä sekä olla ahkera ja

säästäväinen. Sotien jälkeen ilmeni kriittisyyttä kasvatusihanteiden nimeämistä kohtaan, mutta

edelleen itsekuria pidettiin tärkeänä hyveenä. Sotien jälkeen alettiin myös irtautua perinteisestä

rangaistusajattelusta.  (Launonen 2000, 187, 216–217, 224.)

Koulua uudistettiin jälleen 1960-luvulla ja peruskoululaki asetettiin yhteiskunnallisen

muutoksen tarpeesta. 1970–1980-luvuilla peruskoulun päämääränä oli kehittää oppilaita

monipuolisesti huomioiden oppilaiden yksilöllisyys ja erilaisuus. Oppilaiden tuli kasvaa

tasapainoisiksi, hyväkuntoisiksi, vastuuntuntoisiksi ja luoviksi. Opettajan aseman nähtiin

muuttuvan myös ehdottomasta auktoriteetista virikkeiden antajaksi ja erilaisten näkökulmien

esittäjäksi. (Launonen 2000, 260, 263.) Nähtiin, että vasta 1960-luvulta lähtien toteutui

yksilökohtainen valinnanvapaus. Lainsäädäntö olisi antanut sille mahdollisuuden jo aiemmin,

mutta yleisen mielipiteen voima yksilöön nähden oli ennen ylivoimainen. Yksilökohtaiseen

valinnanvapauteen tarttuivat erityisesti opiskelijat. Uusina mahdollisuuksina nähtiin muun muassa

kirkosta eroaminen, avoliitossa eläminen ja asepalveluksesta kieltäytyminen. (Hilpelä 2007, 662.)

Oppilaan asema opettajaan verrattuna oli kansakoulussa ja oppivelvollisuuskoulussa

alisteinen. Tämä johtui tiukasta opettajan auktoriteetista ja koulukurista. Kasvatusihanteilla

tavoiteltiin opettajan näkökulmasta ihanteellisia oppilaita. Esimerkkeinä kansakoulun

kasvatusihanteista ovat edellä mainitut kuuliaisuus, täsmällisyys, rauhallisuus ja hiljaisuus.

Kasvatusihanteissa ei mainita oppilaan kehittymisen osalta tärkeitä asioita. Oppilaan asema koki

muutoksen sotien jälkeen, jolloin kritiikki kohdistui kasvatusihanteisiin ja rangaistusajatteluun.

Kuten edellä on todettu, oppilaan asemaan ja yksilöllisyyteen liittyviä tekijöitä voidaan

tarkastella niin yhteiskunnallisesta kuin koulun sisäisestä näkökulmasta. Kuviossa 2 on kuvattu

oppilaan asemaa näistä molemmista näkökulmista ja tiivistetty yllä oleva teksti kuvamuotoon.

Vaakasuuntaisten nuolten avulla on kuvattu yhteiskunnallista ja koulua koskevaa muutosta vuoden

1866 kansakouluasetuksen ja vuoden 1980 välillä.
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YHTEISKUNTA

KOULU

Maatalousvaltainen
elinkeinorakenne,
köyhyys, säätyjako

Kansakouluasetus,
oppivelvollisuus,
peruskoulu, liberalistiset
aatteet, muutto
kaupunkeihin

Oppilaiden eriarvoisuus,
koulun
massamuotoistuminen

Oppilaiden kollektiivinen
tasa-arvoistuminen,
koulun
massamuotoisuus

Tiukka
auktoriteetti,
koulukuri,
kasvatusihanteet

Kritiikki
kasvatusihanteita
kohtaan,
irtautuminen
rangaistus-
ajattelusta

Oppilaiden
yksilöllisyys
vähäistä Oppilaiden

yksilöllistyminen

KUVIO 2. Oppilaan yksilöllisyyteen liittyviä näkökulmia massakoulutuksen alkuajoilta 1980-
luvulle

Oppivelvollisuuskoulua ja maailmansotien jälkeistä laajentunutta koulua yleisesti katsottuna

leimasi massamuotoisuus. Suomalaista massakoulutuksen hankkeen mukaista koulua voidaan

verrata osittain Reichin (1995, 74) kuvaamaan amerikkalaiseen massatuotantokouluun, jossa

oppilaat siirtyivät luokalta toiselle liukuhihnalla ennalta määrätyn oppiaineista muodostuneen

ohjelman mukaisesti. Suurin osa lapsista omaksui asioita keskivauhtia. Nopeasti asioita omaksuvat

lapset siirrettiin nopeille liukuhihnoille ja lapset, jotka olivat kurittomia tai lapset, joilla oli heikko

asioiden omaksumiskyky, siirrettiin hitaammille hihnoille. Liukuhihnalla oli ajoittain

tarkastuspisteitä, joissa selvitettiin, miten asiat olivat pysyneet lasten päissä. Kyseinen malli on



19

hyvin karkea kuvaus koulusta, mutta se kuvaa kärjistetysti tarkasteluajanjakson koulun

toimintaperiaatteita.

Kun oppivelvollisuuskoulua ja sotien jälkeistä laajentunutta koulua nimitetään

massatuotantolaitokseksi, voidaan oppilas rinnastaa samankaltaista terminologiaa käyttäen

materiaan. Yhteiskunnan näkökulmasta oli tärkeää sivistää kansalaisia, jotta Suomen yhteiskunnan

kehittyminen maatalousvaltaisesta maasta kohti teollisuusmaata oli mahdollista. Oppilaat olivat

siis materiaa, jota muokattiin yhteiskunnan tarpeeseen. Kansan sivistäminen nähtiin keinona

pelastaa Suomi köyhyyden noidankehästä ja siinä onnistuttiin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna

yhteiskunta on asiakas, joka saa jäsenikseen sivistyneitä kansalaisia. Asiaa on selkeytetty kuviolla

3.

Materia:
Oppilas

Massatuotantolaitos:
Koulu

Asiakas:
Yhteiskunta

KUVIO 3. Oppilas materiana ja koulu massatuotantolaitoksena

Perusteeksi edellä esitetylle yhteiskunnalliselle ja koulua koskevalle tarkastelulle on seuraavaksi

luvussa 3.2 kuvattu yksityiskohtaisemmin suomalaista yhteiskuntaa ja koulujärjestelmää. Luvussa

3.3 perehdytään tarkasteluajanjaksolla vallinneeseen aatesuuntaukseen liberalismiin. Oppilaan

yksilöllisyyden tarkastelussa on oleellista perehtyä lisäksi behavioristiseen oppimiskäsitykseen ja

opetussuunnitelmiin (ks. luvut 3.4 ja 3.5)

3.2 Yhteiskunta ja koulujärjestelmä oppilaan yksilöllisyyden määrittäjinä

3.2.1 Kansakouluasetus

1800-luvun alussa Suomi oli maatalousvaltainen yhteiskunta, jossa kirkollinen ja maallinen

hallinto sulautuivat yhteen muodostaen vanhan yhtenäiskulttuurin (Launonen 2000, 79). Köyhässä

Suomessa yli 90 prosenttia kansalaisista sai elantonsa maataloudesta. Tilannetta haluttiin parantaa

sivistämällä kansaa. Vuonna 1866 senaatin antaman kansakouluasetuksen mukana kansainvälistä

linjaa noudatteleva massakoulutuksen hanke rantautui Suomeen. Massakoulutuksen hanke oli
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tarkoitettu korvaamaan kirkon järjestämää lukutaidon opetusta sekä laventamaan kansalaisten

sivistystä ajan tarpeiden mukaiseksi. (Ahonen 2003, 18–20.)

Massakoulutuksen hanke saapui Suomeen samoihin aikoihin kuin Ruotsiin ja Britanniaan,

jotka olivat jo Suomea teollisesti kehittyneempiä maita. 1800-luvun puolessavälissä Ruotsissa

maataloudesta eli 65 prosenttia väestöstä ja Britanniassa vain 22 prosenttia. Teollistumisen astetta

suurempi merkitys massakoulutuksen rantautumiseen oli maan rakenteellisella sijainnilla

maailman yhteisössä. Massakoulutus soveltui hyvin läntisen maailman kehityslinjoihin.

Koulutusinstituutio oli monissa läntisissä yhteiskunnissa hyvin samantapainen. Koulutuksen

laajentumiselle oli tunnusomaista massamuotoisuus, sulkeutuneisuus ja luokkamuotoinen opetus.

(Rinne & Salmi 1998, 24, 26.) Suomessa yhteiskunnallinen muutos oli massakoulutuksen

alkuaikoina vasta aluillaan, mutta aatteellisella rintamalla muutoksen toimijat olivat valppaina.

Kansakouluasetus ei tehnyt koulunkäyntiä Suomessa vielä pakolliseksi, joten sivistys ei

massakoulutuksesta huolimatta tavoittanut vielä kaikkia kansalaisia. (Ahonen 2003, 18,20.)

Suomessa kansanopetusaatteet heräsivät 1800-luvun alussa. Kasvatuksen aatteellinen pohja

perustui Hegelin ja Snellmanin ajatuksiin. (Launonen 2000, 80.)  Filantroopit, joiden mukaan

sivistys vapauttaa ihmisen osaamattomuudesta ja vahingollisista uskomuksista, halusivat saada

erityisesti köyhien lapset kouluun. Samoin liberaalit ja kansallisuusaatteen ajajat halusivat

kansalaiset sivistyksen pariin. Konservatiivien tarkoituksena oli puolestaan pitää sivistyksen avulla

kansalaiset kumousaatteita vastaan. (Ahonen 2003, 22.)

Kuviossa 4 on kuvattu vuoden 1866 kansakouluasetuksen ja vuoden 1872 koulujärjestyksen

mukainen rinnakkaiskoulujärjestelmä. Alakoulu oli tarkoitettu 7–9-vuotiaille lapsille. Alakoulusta

siirryttiin kansakouluun ja kansakoulusta oli puolestaan mahdollista pyrkiä oppikouluun 9–13-

vuotiaana. (Ahonen 2003, 18.)
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       OPPIKOULU

Alakoulu
2 vuotta

KANSAKOULU
4 vuotta

Valmistava koulu

Keskikoulu
5 vuotta

Lukio
3 vuotta

KUVIO 4. Rinnakkaiskoulujärjestelmä (mukaillen Ahonen 2003, 18)

3.2.2 Oppivelvollisuuslain säätäminen

1900-luvun alussa Suomen väestöstä 60 prosenttia sai edelleen elantonsa maanviljelystä ja

teollistuminen oli hidasta. Vuoden 1905 suurlakko ja vuoden 1918 kansallissota osoittivat, että

säätyläisten ja rahvaan välinen kuilu pysyi ennallaan huolimatta kansakouluasetuksesta. Suomen

kansan eheyttämistä ja yhdenmukaistamista varten säädettiin yleinen oppivelvollisuuslaki vuonna

1921. Oppivelvollisuus perustui tasa-arvon ihanteisiin ja sillä pyrittiin saavuttamaan yhteistä

hyvää. Tämän käänteentekevän koulutuspoliittisen säädöksen avulla oli tarkoitus kaventaa eroa

hyväosaisten ja huono-osaisten välillä. Kouluverkko tuli myös tiheämmäksi, sillä kuntien oli

järjestettävä opetusta valtion taloudellisen tuen turvin. Edellä mainitut asiat ja oppivelvollisuuslain

voimaantulo johtivat alakansakoulun laaja-alaisen opetusohjelman käyttöönottoon.

Opetusohjelman johdosta opetuksen sisältö tuli yhtäläiseksi kaikille oppilaille. (Ahonen 2003, 68–

69, 106–107.)  Kirkon vastuu yleissivistyksen antajana päättyi ja koulutuksesta tuli julkisen vallan

asia. On kuitenkin huomioitava, että oppivelvollisuuslain säätämisestä huolimatta koulunkäynti tuli

käytännössä lähes pakolliseksi vasta toiseen maailmansotaan mennessä. (Launonen 2000, 98.)

Oppivelvollisuuslain mukaisen oppivelvollisuuskoulun neljä alinta luokkaa toimivat

oppikoulun pohjakouluna (kuvio 5) ja lasten oppimisvalmiudet tasoittuivat. Kaupungeissa

sijainneet kansakoulujen jatkoluokat tukivat oppilaiden siirtymistä työ- ja kansalaiselämään.

Muutosten seurauksena lasten koulunkäynti pidentyi ja suomalaisten koulutuksellinen tasa-arvo

lisääntyi. Kuitenkin oppikoulun käyneiden lasten (12 prosenttia) mahdollisuudet

jatkokouluttautumiseen olivat huomattavasti paremmat verrattuna muihin saman ikäluokan lapsiin.
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Valtaosa oppikouluista oli yksityisiä, joten oppilaiden sosioekonominen tausta vaikutti

valikoitumiseen. (Ahonen 2003, 68, 107.)

           OPPIKOULU

KANSAKOULU
6 vuotta Valmistava koulu

Keskikoulu
5 vuotta

Lukio
3 vuotta

Jatkoluokat

KUVIO 5. Oppivelvollisuuskoulu (mukaillen Ahonen 2003, 68)

Koululainsäädäntöä uudistettiin vuoden 1957 aikana. Uuden kansakoululain mukana poistettiin

käytöstä ala- ja yläkansakoulu. Niiden tilalle tuli kaikille yhtenäinen kuusi vuotta kestävä

kansakoulu ja kansalaiskoulun kaksivuotinen jatko-opetus (kuvio 6). (Launonen 2000, 196.)

           OPPIKOULU

KANSAKOULU
6 vuotta Valmistava koulu

Keskikoulu
5 vuotta

Lukio
3 vuotta

Kansalaiskoulu
2 vuotta

KUVIO 6. Vuoden 1957 kansakoululain mukainen kansakoulu (mukaillen Launonen 2000, 196)
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3.2.3 Peruskoulu

Vuosien 1950–1975 välisenä aikana Suomi muuttui ennätysvauhtia pientilallisten maasta

teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Erityisesti 1960-luvulla elinkeinorakenteen muutos oli

nopeaa. Pientilavaltainen maatalous oli heikkotuottoista ja ihmisten elintaso matalaa. Teollisuus- ja

palvelusektoreiden kasvu oli puolestaan nopeaa ja tuottavuus korkeaa. Tästä syystä kaupunkeihin

muutto yleistyi. Pientilallisten maatalousyhteiskunta muuttui nopeasti palkkatyöläisten

yhteiskunnaksi. Suomen rakennemuutokselle oli leimaavaa siirtyä suoraan

maatalousyhteiskunnasta palveluyhteiskunnaksi jättäen teollistumisvaihe väliin.

Elinkeinorakenteen muutos vaihtoi kuilun rahvaan ja säätyläisten välillä maalaisten ja

palkkatyöläisten vastakkainasetteluun. (Ahonen 2003, 109–111.) Vaikka usko yhteiskunnan

kehitykseen, elintason kasvuun, koulutuksen luomiin mahdollisuuksiin ja lisääntyvään vapaa-

aikaan oli voimakasta, muutokset eivät tapahtuneet ongelmitta. Erityisesti kaupungistumisen lisäsi

rikollisuutta, juurettomuutta ja sosiaalisia ongelmia.  (Launonen 2000, 193.)

1960-luvulla myös koulu koki uudistuksen eduskunnan säädettyä Suomelle

yhdeksänvuotisen peruskoulun. Kansakoulu ei pystynyt enää vastaamaan yhteiskunnan tarpeisiin,

sillä työntekijöiltä edellytettiin yhä moninaisempia taitoja ja valmiuksia. Koulun uudistuksen tarve

heijastui myös kansalaisten kautta, sillä yhä suurempi osa oppilaista oli halukkaita siirtymään

oppikouluun.  Muutos johti rinnakkaiskoulujärjestelmän lakkauttamiseen ja oppilaat olivat

peruskoulussa yhdenvertaisessa asemassa 16-vuotiaiksi asti. Peruskoulun jälkeen nuoret

sijoittuivat lukioon, ammattikouluihin tai työelämään. Peruskoulun puitelaki hyväksyttiin

eduskunnassa vuonna 1968. (Ahonen 2003, 109–113.)  Peruskoulujärjestelmä on esitetty kuviossa

7. Luopuminen rinnakkaiskoulujärjestelmästä ei tapahtunut nopeasti, vaan peruskoulujärjestelmä

otettiin Suomessa asteittain käyttöön vuosina 1972–1977 (Launonen 2000, 233).
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PERUSKOULU
7-16 -vuotiaat

Ammattikou-
lutus 16-19-
vuotiaat

Lukio
16-19 -
vuotiaat

KUVIO 7. Peruskoulujärjestelmä (mukaillen Ahonen 2003, 109)

1960-luvun alku muutti Suomen suhtautumista koulutusta kohtaan. Kansakoulun perustamisesta

lähtien, 1800-luvun lopulta 1960-luvun alkuun saakka, koulun tarkoituksena oli yhdenmukaistaa

oppilaita ja lisätä kansallisen tason yhteisöllisyyttä. Peruskoulun ja liberaalisten aatteiden

innoittamana koulutusajattelu nosti etusijalle tasa-arvon, yksilön arvon, vapauden ja sekä

moniarvoisuuden. Aatteellisen muutoksen siivittämän kansan koulutukselliset mahdollisuudet

paranivat ja 1980-luvulla jo puolet ikäluokasta aloitti lukion. Suomen valtion näkökulmasta

”kulttuurisen pääoman” kasvun nähtiin lisäävän kansallista suorituskykyä. Todellisuudessa

koulutuksen räjähdysmäinen kasvu toi mukanaan myös tutkintoja koskevan inflaation ja yksilöiden

välisen kilpailun. (Hilpelä 2007, 667.)

3.3 Liberalismi massakoulutushankkeen vauhdittajana

Suomeen rantautui 1850-luvun tienoilla liberaalinen liike, joka vauhditti edellä mainittua

massakoulutuksen hanketta. Liberalismi mursi myös perinteistä maailmakatsomusta ja kavensi

kirkon vaikutusvaltaa. Liberalismin mukaan ihmisten välillä ei ole moraalista tai poliittista

arvojärjestystä perustuen syntymäperään tai luontoon. Liberalismiin kuului ihmisten tasa-arvon

kannattaminen sekä yksilön vapauden ja yksilön oikeuksien puolesta puhuminen.  Suomi otti

liberalistiset aatteet vastaan askel askeleelta ja liberalismi näkyi Suomessa voimakkaana

sivistymispyrkimyksenä. Liberalististen aatteiden mukaisesti Suomen säätyjakoinen

kansanedustuslaitos korvattiin yleiseen ja yhtenäiseen äänioikeuteen perustuvalla
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kansanedustuslaitoksella vuonna 1906. Kasvatuspuolella liberalistiset aatteet toivat mukanaan

lapsen kunnioittamisen. (Launonen 2000, 91–93.)

Liberalismista voidaan erottaa poliittinen ja taloudellinen puoli. Poliittisella liberalismilla

tarkoitetaan oppia yksilön suvereenisuudesta hallitsijaan nähden. Taloudellisella liberalismilla

pyritään vapauttamaan taloutta ja luomaan edellytyksiä kapitalismille. (Julkunen 2001, 48.)

Liberalismi nostaa esiin yksilön sekä korostaa yksilön oikeuksia ja vapauksia. Liberalismin

olennaisiin arvoihin kuuluvat tasa-arvo ja suvaitsevaisuus. Aate korostaa ihmisten vapautta toisten

ihmisten pakotuksesta sekä yksilön vapautta ja oikeuksia suhteessa valtioon. Vapaus on hyvää, jota

tulee jakaa kaikille ihmisille ja se esiintyy ihmisissä autonomiana. Liberalismin koulutuspoliittinen

merkitys onkin nimenomaan autonominen kasvatus. (Hilpelä 2001, 142–145.)

3.4 Behavioristinen oppimiskäsitys

Tarkasteluajanjaksona vallitsi behavioristinen oppimiskäsitys, joka osaltaan muokkasi oppilaan

yksilöllisyyttä. Behavioristinen oppimiskäsitys perustuu ulkoisiin oppimisen ärsykkeisiin, joihin

oppilas reagoi käyttäytymisellä. Kyseinen oppimiskäsitys näkee oppilaan luontokappaleena, joka

oppii asioita yrityksen ja erehdyksen kautta. Opittaviksi halutuista yrityksistä palkitaan.

Palkitsemismenetelmästä käytetään nimitystä vahvistamisen periaate. Oppilas oppii monimutkaisia

taitoja asteittain yksinkertaisten toimintojen kautta oppimisen assosioiduttua niitä virittäviin

ärsykkeisiin. Behaviorismin mukaan oppimisen perusperiaatteena on monimutkaisen

käyttäytymisen redusoiminen osiin. (vonWright 1993, 6–7.)

Behavioristinen oppimiskäsitys kuvastaa arkikäsitystämme oppimisesta ja se soveltui hyvin

esimerkiksi teollisuuden työtehtävien opettamiseen. Behaviorismi ohjasi myös vahvasti

opetussuunnitelmatyötä. Yksityiskohtaisessa opetussuunnitelmassa tuli ilmetä tehtävä/ärsyke-

toiminto/reaktio -sarja, joka ohjasi tavoitteisiin. Opettaja esitti ainekset ja ohjasi prosessia oppilaan

tuottaessa oikeat reaktiot ja suoritteet. Behavioristinen oppimiskäsityksen nähtiin johtavan

oppikirjasidonnaisuuteen. Lisäksi oppimiskäsityksen katsottiin passivoivan oppilaita sekä estävän

itseohjautuvuuden ja luovuuden kehittymisen. (Patrikainen 1998, 73–76.)

Behavioristisen oppimiskäsityksen taustalla on suunnilleen 1960-luvulle asti

vaikutusvallassa ollut tieteenfilosofinen suuntaus, looginen positivismi. Loogiselle positivismille

oli ominaista jyrkkä empirismi ja vaatimus luonnontieteiden ja ihmistieteiden ykseydestä.

(Raatikainen 2005, 43.) Oppilas nähtiin ennen kaikkea luontokappaleena, jota tuli tutkia

luonnontieteellisistä lähtökohdista käsin. Loogista positivismia ja behavioristista oppimiskäsitystä
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voidaan pitää osaltaan perustana sille, että oppilasta ei nähty ja tutkittu tarkasteluajanjaksona

yksilönä oppilaan omasta näkökulmasta.

3.5 Opetussuunnitelma oppilaan aseman ilmentäjänä

Opetussuunnitelma heijastaa yhteiskunnassa vallitsevia aatesuuntauksia ja ihmiskäsitystä. Näin

ollen opetussuunnitelmista saa käsityksen myös oppilaan yksilöllisyydestä. Ralf W. Tyler (1969,

127–128) kuvaa opetussuunnitelmatyötä jatkuvaksi ja sykliseksi prosessiksi.

Opetussuunnitelmatyö sisältää jatkuvaa uudelleen suunnittelua, uudelleen kehittelyä ja uudelleen

arviointia. Suunnittelutyössä tulee olla mukana koko opettajakunnan ja siinä tulee ottaa huomioon

oppilaat ja elämäntyyli nyky-yhteiskunnassa sekä kuulla alan ammattilaisia. Opettajien on hyvä

tehdä yhteistyötä yli oppiainerajojen ja luokka-asteiden. Tylerin mukaiset opetussuunnitelmatyötä

koskevat ohjeet ovat 1960-luvulta, mutta asiat ovat kutakuinkin samat vielä nykypäivänäkin.

Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti opetussuunnitelmatyötä Suomessa vuodesta 1881 vuoteen 1970.

Kansakoulu sai sen perustamisen yhteydessä laajan yleissivistävän tehtävän.

Kansakouluasetus määräsi opetettavat aineet, mutta opetussuunnitelmat vaihtelivat

koulukohtaisesti. Opetettavia aineita yhtenäistettiin vuonna 1881 mallikursseilla, jotka koottiin

parhaiksi koettujen opetussuunnitelmien ja kokemuksen perusteella. Maalaiskansakoulun

opetussuunnitelma syntyi vuonna 1925 Mikael Soinisen vaikutuksesta. Opetussuunnitelma loi

kouluopetukselle pedagogista pohjaa aina 1900-luvun puoleenväliin asti. Maalaiskansakoulun

opetussuunnitelmassa otettiin huomioon ”käytännön elämän vaatimukset”. Vuonna 1935 ilmestyi

puolestaan alakansakoulun opetussuunnitelma, joka oli Aukusti Salon laatima. Alakansakoulun

opetussuunnitelma perustui tieteelliselle tutkimukselle ja siinä huomioitiin erityisesti

lapsikeskeisyys ja kokonaisopetuksen periaatteet. Sotien jälkeen ryhdyttiin jälleen uudistamaan

kansakoulun opetussuunnitelmaa. Vaikuttavana henkilönä oli tällöin Matti Koskenniemi. Vuonna

1952 hyväksyttiin uudistettu kansakoulun opetussuunnitelma. (Launonen 2000,89, 168–169, 196.)

Vuonna 1968 asetetun peruskoululain johdosta aloitettiin työskentely uuden

opetussuunnitelman parissa. Kaksiosainen opetussuunnitelma ilmestyi vuonna 1970. Peruskouluun

liittyvän koulunuudistustoiminnan lähtökohtana oli oppilaan yksilöllinen arvo ja

itsemääräämisoikeus. Opetussuunnitelman päämääränä oli oppilaan persoonallisuuden

kehittäminen, kulttuuri-ihmisen luominen ja oppilaan sivistäminen. Tämän lisäksi koulutuksella

saavutettava yhteiskunnallinen hyöty nähtiin merkittäväksi. (Launonen 2000, 233–234, 246, 248.)
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4 OPPILAS UUSLIBERALISTISESSA
KOULUSSA – STANDARDOINNIN JA
MARKKINOINNIN AIKAKAUSI

4.1 Heterogeeninen oppilasaines, oppilas asiakkaana

Toinen Hargreavesin ja Goodsonin (2006, 29–30) globaalin koulutuksen uudistusvaihe kuvaa

aikaa 1970-luvun lopulta 1990-luvun puoleenväliin. Kolmas uudistusvaihe sijoittuu puolestaan

1990-luvun puolestavälistä nykypäivään. Tutkimuksessa tarkastellaan toista ja kolmatta

uudistusvaihetta yhdessä eli tarkasteluajanjakso käsittää peruskoulun alkuajat ja peruskoulu-

uudistuksen 1990-luvun lopulla. Hargreaves ja Goodson kuvaavat toista koulutuksen uudistusten

vaihetta monimutkaiseksi ja ristiriitaiseksi. Tämä ilmeni koulujen ulkoisen kontrollin lisäämisenä

muun muassa arvioinnilla ja opettajan autonomian vähenemisenä. 1980-luvulla Suomen

yhteiskunnalliset muutokset tapahtuivat vauhdilla ja suomalaista koulua muokattiin globaalien

koulutuspoliittisten linjojen suuntaiseksi.

Koulutuksen uudistuksien kolmannelle vaiheelle oli tunnusomaista standardointi ja

markkinoituminen (Hargreaves & Goodson 2006, 30). Koulujen markkinoituminen ilmeni muun

muassa koulupiirien lakkauttamisena ja vanhempien vapaana kouluvalintana. Koulua tuli

tarkastella koulutuksen markkinoilla tuotantolaitoksena. Koulun markkinoituminen johti myös

tuloksellisuuden ja tehokkuuden käsitteiden käyttöönottoon. Tämä tarkoitti käytännössä oppimisen

ja arvioinnin standardointia sekä koulujen välisen kilpailun lisääntymistä.

Oppilaan yksilöllisyyttä koskevat merkittävimmät koulutuksen uudistukset olivat

oppilasaineksen muuttuminen heterogeenisemmaksi ja koulutuksen tasapuolisuus (Hargreaves &

Goodson 2006, 30). Ennen peruskoulu-uudistusta oppilaita pyrittiin rohkaisemaan itsensä

ylittämiseen. Peruskoulu-uudistuksen jälkeen ilmapiiri muuttui ja tavoite siirtyi itsensä

voittamisesta toisten voittamiseen. Uudistusten mukaan tuli korostaa oppilaiden erottumista toinen

toisistaan. Oppilaita tuli rohkaista huippusuorittajiksi, -osaajiksi, -tutkijoiksi ja -yksilöiksi.

Lähtökohtana oli se, että kelvatakseen yhteiskunnalle yksilön tulee olla huippuluokkaa. (Hilpelä

2007, 665.)
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Oppilaan yksilöllisyyden korostuminen ilmeni vuonna 1992 opetushallituksen julkaisemasta

erittäin markkinahenkisestä ohjelmapaperista. Ehdotuksessa esitettiin koululaitoksen muuttamista

avoimeksi palveluverkoksi, joka palvelee asiakkaiden odotuksia. Liike-elämän termejä mukaillen

koulukasvatusta ja opetusta kutsuttiin palveluiden tuottajiksi, vanhempia ja oppilaita asiakkaiksi ja

valtion avustusta kilpailun kannustimeksi. (Ahonen 2003, 168, 175.) Koulutuspoliittiset muutokset

johtivat myös kasvatuksen tavoitteiden uudelleen arviointiin.  Lindblandin (2001, 63) mukaan

oppilaita ei pyritty enää kasvattamaan demokraattisiksi kansalaisiksi, vaan markkinoiden

kuluttajiksi.

Uusi peruskoulu muutti koulutuksen taloutta. Koulutusmenoja leikattiin ja koulutuksen

järjestäjien saamien valtionosuuksien maksuperusteita uusittiin. (Jakku-Sihvonen 1998, 20.)

Periaatteessa opetusresurssit olivat kaikille oppilaille samat, mutta oppilaskohtainen valtionapu oli

sidottuna kuntien olosuhteisiin. Muutos valtionosuuksien maksuperusteissa johti kunta- ja

koulukohtaisten erojen syntymiseen. Edellä mainitusta muutoksesta huolimatta ei haluttu luopua

tasa-arvotavoitteesta, vaan tasa-arvo tuli määritellä uudelleen. Haluttiin siis hylätä koulun

tasapäistävä vaikutelma ja siirtyä kohti ”mahdollisuuksien tasa-arvoa”. (Hämäläinen ym. 2002,

23.)

Koulujen profiloitumisella pyrittiin luomaan edellytykset koulutusmarkkinoille. Koulujen

eriytymiskehitys vahvisti oppilaiden eriarvoistumista edistäviä piirteitä. Eriyttämismahdollisuudet

paranivat muun muassa valinnaisuutta lisäämällä, mutta resurssien niukkuuden seurauksena

pelkona oli se, että panostus koskisi ainoastaan lahjakkaita oppilaita. (Hämäläinen ym. 2002, 23,

31.) Tuloksellisuus ja tehokkuus vaatimukset näkyivät oppilaiden arjessa käytännössä säästöinä ja

opettajien lomautuksina (Jakku-Sihvonen, 1998, 22). Oppilaiden näkökulmasta tämä tarkoitti

kouluolojen heikkenemistä ja joidenkin oppilaiden syrjäytymistä. Kuviossa 8 on kuvattu edellä

mainittuja uusliberalistiseen yhteiskuntaan ja kouluun liittyviä tekijöitä, jotka ovat merkittäviä

oppilaan yksilöllisyydelle. Kuvan vaakasuuntaiset nuolet ovat kaksisuuntaisia, sillä

uusliberalististen koulutuspoliittisten linjausten tuomilla muutoksilla, kuten kilpailulla ja

vanhempien vapaalla kouluvalinnalla, on kahdensuuntaista merkitystä.
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YHTEISKUNTA

KOULU

Koulujen välisiä eroja
opetusresursseissa

Uusliberalistinen
koulutuspolitiikka

Yhtenäiskoulu, mutta
kouluissa kunta- ja
koulukohtaisia eroja,
"mahdollisuuksien
tasa-arvo"

 Oppilaiden
yksilöllinen tasa-arvo

Säästöt,
opettajien
lomautukset

Koulujen
profiloituminen

Kouluolojen
heikkeneminen,
oppilaiden
syrjäytyminen

  Valinnaisuuden
lisääntyminen
koulussa,
lahjakkaiden
oppilaiden
kehittyminen

Reilun kilpailun
avulla saavutetut
erot

Vanhempien vapaa
kouluvalinta

Tuloksellisuus,
tehokkuus

KUVIO 8. Oppilaan yksilöllisyyteen liittyviä näkökulmia 1980-luvulta nykypäivään

Oppilaan yksilöllisyyteen on yhteiskunnallisten ja koulutuspoliittisten muutosten lisäksi

heijastunut työn murros. Työn murros on kadottanut koululta sen monopolisen asema oppimiseen,

edistymiseen ja menestymiseen. Tarjolle on noussut lukuisia muita informaatioyhteiskunnan

luomia väyliä tietojen ja taitojen hankkimiseksi. Voidaan puhua ”oppimis-shoppailukeskuksista”,

joiden tiskeiltä valikoidaan yksilöllistä opetusta ja oppilaita kontrolloidaan yhä vähemmän.

Oppilaat ovat vapautuneet kuluttajiksi ja oppilaista voidaan puhua asiakkaina. Oppilaat eivät enää

samaistu kouluun, eivätkä he tunne solidaarisuutta koulua kohtaan. Tämä johtaa siihen, että

oppilaat eivät enää kasva yhteisön jäsenyyteen ja kansalaisuuteen. (Rinne & Salmi 1998, 184.)

Työn murroksen ohella uusliberalismi muutti koulutuksen tehtäviä ja oppilaan yksilöllistä

huomioimista Tulevaisuudessa tulee korostumaan erityisesti koulun varastointitehtävä. Kovan
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kilpailun takia kaikille yhteiskunnan jäsenille ei riitä täysipäiväisesti töitä, joten on olemassa

joukko joutilaita kansalaisia. Koulutuksen avulla nämä henkilöt saadaan sidottua osaksi

yhteiskuntaa. Varastointitehtävänsä takia koulu olisi hyvä laajentaa kokoikäiseksi. Elinikäisestä

oppimisesta kerrotaan tarkemmin luvussa 4.9. Kaikki opiskelu ei välttämättä aina liity

ammattitaidon parantamiseen tai työvalmiuksien ylläpitämiseen, vaan yksilön omien tarpeiden

tyydyttämiseen. Tällöin puhutaan, että koululla on myös viihteellinen arvo. Opiskelu voi olla yksi

tapa kuluttaa vapaa-aikaa. (Rinne & Salmi 1998, 189.)

Koulutuksen nähdään siis liittyvän yhä vahvemmin yksilön vapaa-aikaan ja kulutukseen.

Kulutusta pidetään yhteiskunnan rakentavana tekijänä. Koulutuspaketeista on tullut kilpailutavaraa

muiden vapaa-ajan aktiviteettien ja palveluiden rinnalle. Samalla raja koulutuksen, vapaa-ajan ja

harrastusten välillä on kaventunut. Asioita opitaan yhä enemmän ohi koulutuksen ja opiskelun.

Esimerkiksi TV-ohjelmat ja Internet tarjoavat jatkuvasti uutta tietoa. Koulutuksesta on tulossa

”arjen alajärjestelmä”, joita ennen ovat olleet viihde-elektroniikka, turismi ja muotivaatteet.

Voimme siis suorittaa ”koulutusostoksia” ja valita sopivia ”koulutustavaroita”. Koulutus tulee

olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän ihmisiä luokitteleva tekijä. (Rinne & Salmi 1998, 190–

192.)

Edellä kuvattuun yhteiskunnalliseen muutokseen, koulun markkinoitumiseen sekä koulun

muuttuneeseen tehtävään vedoten oppilaan yksilöllisyyttä voidaan kuvata asiakasnäkökulmasta.

Asiakkuus näkemys ilmenee myös tarkasteltaessa koulua tuotantolaitoksena, tutustuttaessa

laatujohtamisen malliin sekä luettaessa opetushallituksen vuoden 1992 ohjelmapaperia. Kyseisen

näkökulman mukaan koulut eli yritykset tuottavat profiloituja koulutuspalveluita asiakkaille eli

oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Järjestelmä on esitetty kuviossa 9. Hilpelän (2004, 58) mukaan

asiakkuuskäsitys on yhteiskunnan yleinen ilmiö, eikä se koske ainoastaan oppilaita, sillä myös

muitakin toimijoita, kuten potilaita, matkailijoita, työnhakijoita sekä radionkuuntelijoita, kutsutaan

asiakkaiksi.
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Palveluyhteiskunta

Asiakaskunta: Oppilaat ja oppilaiden vanhemmat

Palveluntuottaja 1:
Musiikkiin
erikoistunut koulu

Palveluntuottaja 3:
Liikuntaan
erikoistunut koulu

Palveluntuottaja 2:
Kieliin erikoistunut koulu

KUVIO 9. Oppilas asiakkaana ja koulu profiloituja koulutuspalveluita tuottavana yrityksenä

Oppilaan yksilöllisyyden määrittelyn perustaksi uusliberalistisessa koulussa on luvussa 4.2 kuvattu

suomalaista yhteiskuntaa 1980-luvulta lähtien sekä peruskoulu-uudistuksen jälkeistä koulua.

Tämän lisäksi oppilaan asiakkuuskäsityksen teoreettisena lähtökohtana tarkastellaan koulutuksen

markkinoita, koulua tuotantolaitoksena sekä koulun tehokkuus- ja tuloksellisuusvaatimuksia ja

arviointia.

Oppilaan asiakkuus käsitykseen läheisesti rinnastettava määritelmä, joka korostaa oppilaan

yksilöllisyyttä on oppilaan näkeminen yrityksenä. Jokaista yksilöä voidaan tämän näkemyksen

mukaan pitää oman ”elämänsä yrittäjänä”. Yksilön on pyrittävä omien resurssiensa avulla

maksimaaliseen menestykseen. Koulutus on yksilön investointi, jonka avulla hän pyrkii samaan

mahdollisimman hyvää tuottoa niin palkkana kuin arvostuksena. (Hilpelä 2001, 140.) Kosken ja

Nummenmaan (1995, 345) mukaan yksilöt joutuvat yrityksinä vertaamaan itseään suhteessa

muihin ja etsimään itselleen paikkaa kilpailussa. Alla olevassa kuviossa 10 on kuvattu yksilön

asemaa kilpailuyhteiskunnassa, jossa jokainen oppilas yksilönä toimii oman ”elämänsä yrittäjänä”

ja koulut ovat puolestaan kyseisessä mallissa palveluiden tarjoajina. Oppilaan näkeminen

asiakkaana tai yrityksenä liittyy hyvin vahvasti uusliberalistisen koulun muokkaamaan käsitykseen

oppilaasta. Tutkimuksessa käsittely rajataan koskemaan asiakasnäkökulmaa.
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Kilpailuyhteiskunta

Yritys 1:
Oppilas Yritys 3:

Oppilas

Yritys 2:
Oppilas

Palveluntuottaja:
Musikkiin erikoistunut
koulu

Palveluntuottaja:
Ilmaisutaitoon
erikoistunut koulu

Palveluntuottaja:
Kieliin
erikoistunut koulu

Palveluntuottaja:
Liikuntaan
erikoistunut koulu

Yritys 4:

Oppilas

KUVIO 10. Oppilas yrityksenä ja koulu profiloitujen koulutuspalveluiden tuottajana

4.2 Yhteiskunta ja uusi peruskoulu oppilaan yksilöllisyyden määrittäjinä

1980–1990-luvuilla Suomi eli jälkiteollista vaihetta ja yhteiskuntarakenne muuttui yhä

palveluvaltaisempaan suuntaan. Teknologinen kehitys kasvatti tietotyöstä elantonsa saavan väestön

osuutta sekä muutti elinkeinoja. Tämä johti yhteiskunnan keskiluokkaistumiseen. Suomen

historiassa köyhät olivat ensimmäistä kertaa vähemmistönä, mutta jako suuri- ja pienituloisiin

syventyi. 1990-luvun talouslama lisäsi pätkätyöllistymistä ja korosti meneillään olevia

yhteiskunnallisia muutoksia. (Ahonen 2003, 159–160.) Yhteiskunnallisen muutoksen takana oli

edellä mainitun laman, työttömyyden ja yhteiskunnan moniarvoistumisen lisäksi pelko

hyvinvointivaltion romahtamisesta ja sosiaalisten tukiverkostojen pettämisestä (Launonen 2000,

267). Hyvinvointivaltion kohtaamat uhat johtuivat politiikasta, jossa siirryttiin julkisten ja

sosiaalimenojen kasvusta kyseisten menojen karsintaan ja rajoittamiseen (Julkunen 2001, 11).
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Koulutuspoliittisista ristiriidoista huolimatta 1990-luvulla alkoi koulun sovittaminen

taloudellisiin vaateisiin ja keskiluokan tarpeisiin (Ahonen 2003, 11). Kivirauman (2001, 76)

mukaan koulutuspoliittinen muutos perustui ennen kaikkea globaaleihin yhteiskunnallisiin

muutoksiin ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen lahjakkaiden oppilaiden kehittämisen avulla.

Koulutuspoliittisten muutosten seurauksena koulupiirien tilalle tuli vanhempien vapaa

kouluvalinta. Kaupungeissa tämä tarkoitti sitä, että lapset eivät välttämättä menneet enää

lähikouluun. Maaseudulla kehitys johti puolestaan kyläkoulujen lakkauttamiseen. Koululaitos

muuttui koulumarkkinoiksi ja koulua koskeva päätösvalta hajautettiin sekä koulu alistettiin

tulosohjaukselle. (Ahonen 2003, 158–159, 195–196.)

Vapaa kouluvalinta toteutetaan niin, että kunta osoittaa oppivelvollisille koulupaikan, jossa

oppilaalla on oikeus käydä koulua, mutta oppilaalla on mahdollisuus hakea oppilaaksi myös

muuhun kouluun (Seppänen 2001, 185–186). Kouluvalinnalla oli konkreettinen merkitys oppilaan

aseman muokkaajana. Oppilaat eivät olleet enää passiivisia opetuksen kohteita, vaan oppilaat

joutuivat tekemään aktiivisesti valintoja ja kilpailemaan niukoista resursseista

koulutusmarkkinoilla. (Aro 2001, 248.)

 Rahoitusjärjestelmän muutoksen takia oppimateriaaleista ja koulutarvikkeista jouduttiin

säästämään. Lisäksi kouluruokailuun käytettävät varat vähenivät ja opettajia lomautettiin.

Opetussuunnitelman perusteiden määrääminen säilyi valtiolla, mutta kunnat ja koulut saivat

tarkentaa opetussuunnitelmia ja kouluilla oli mahdollisuus profiloitua. (Jakku-Sihvonen 1998, 20,

22.)

Kaiken edellä mainitun muutoksen sinetöi vuonna 1999 asetettu uusien koululakien

kokoelma, joka toi liike-elämän periaatteet koulumaailmaan. Yksilön kilpailua ei saanut rajoittaa,

eikä enää ajettu takaa yhteiskunnallista tasavertaisuutta vaan reilun kilpailun avulla saavutettuja

eroja. Vuoden 1999 uusien koululakien kokoelma mahdollisti peruskoulun jälkeisessä

koulutuksessa lukio ja ammattioppilaitoksen opintojen yhdistämisen. Tämän lisäksi 6-vuotiailla

koulutulokkailla oli oikeus esiopetukseen. Peruskoulun rinnalle tulivat myös vaihtoehtoiset

yksityiskoulut. (Ahonen 2003, 11, 158–159.) Vuoden 1999 jälkeinen peruskoulumalli on esitetty

kuviossa 11. Perusopetuslaki muutti koulun tehtävää kasvatuksen tyyssijana olemisesta

koulutuspalveluiden tulosvastuulliseksi tuottamiseksi (Ahonen 2001, 178).
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PERUSKOULU
7-16 -vuotiaat

Ammattikoulutus
16-19- vuotiaat

Lukio
16-19 -vuotiaat

Esiopetus

KUVIO 11. Vuoden 1999 peruskoululain mukainen peruskoulu (mukaillen Ahonen 2003,
158)

Rinteen (2001, 93, 95–96) mukaan Suomessa pyrittiin ottamaan käyttöön hyvin pitkälti globaaleja

koulutuspolitiikan kehityspiirteitä. Koulutuspoliittiset kehityslinjat olivat Suomessa kuitenkin

globaalia kehitystä jäljessä, sillä Suomessa ei vielä ryhdytty koulujen laajamittaiseen

yksityistämiseen. Kouluja ei myöskään listattu julkisesti paremmuusjärjestykseen, eikä

tulosvastuuta ulotettu yksittäisten opettajien tasolle.

2000-luvulle tultaessa erot kuntien talouksissa olivat hyvin suuret. Osalla kunnista oli

ennennäkemättömiä vaikeuksia ja hyvän veropohjan omaavilla kunnilla meni puolestaan hyvin.

Kuntien vastatessa pääsääntöisesti peruskoulutuksen ja lukion toiminnasta, eri kuntien kouluja

jouduttiin hoitamaan hyvin erilaisin resurssein. On kuitenkin huomioitava, että moniin muihin

maihin verrattuna koulujen väliset erot ovat Suomessa hyvin pieniä. (Hämäläinen ym. 2002, 28,

31.)

4.3 Uusliberalismi koulumaailmassa

1980-luvulta alkaneen yhteiskunnallisen muutoksen pohjalla, joka muokkasi niin koulua kuin

oppilaan asemaakin, oli aatteellinen suunnanmuutos uusliberalismi.  Keskiluokan vaurastuminen

oli johtanut siihen, että enää hyvinvointivaltion takaamia julkisia palveluita ei pidetty arvossa,

vaan julkiselle sektorille haluttiin toimintavapautta. Autonominen kansalainen nousi ihmisten

ihanteeksi ja hyvinvointimalli sai osakseen ankaraa kritiikkiä. (Ahonen 2003, 162–163.)
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Hyvinvointivaltion katsottiin passivoivan kansalaisia sekä tuhoavan oma-aloitteisuuden ja

omavastuisuuden (Hilpelä 2001, 139). Hyvinvointivaltiolla oli myös puolustajansa, jotka

varoittivat tuloerojen kasvamisen johtavan yhteiskunnan taloudellisen turvallisuuden

heikkenemiseen. Suomen kokema taloudellinen lama 1990-luvun alussa auttoi hyvinvointivaltion

kannattajia, mutta kaikesta huolimatta yhteiskunnan rakenteelliset puitteet muuttuivat

hyvinvointirakenteiden kalleuden ja joustamattomuuden seurauksena. (Ahonen 2003, 165–166.)

Muutoksen johdosta julkisen vallan toiminnan malliksi nostettiin yritystoiminta.

Tehokkuutta arvostettiin ja puhuttiin panoksista ja tuotoksista riippumatta siitä oliko kyseessä

terveydenhoito, liikenne tai koulu. Perimmäinen syy tehokkuusvaatimuksille, tulosten arvioinnille

ja mittaamiselle oli kansakunnan kilpailukyvyn saavuttaminen globalisoituneilla markkinoilla.

Kilpailukykyä pyrittiin lisäämään ennen kaikkea koulutuksen avulla, josta seurasi koulutustason

yleinen nousu.  Rakennemuutos teki oppilaista ja heidän vanhemmistaan koulun asiakkaita.

Uusliberalismi merkitsi tehokkuuden ja säästämisen lisäksi elämänmuodon muuttamista.

Uusliberalistinen yhteiskunta pakotti yksilöt kilpailemaan riippumatta siitä halusivatko he sitä tai

eivät. (Hilpelä 2001, 139–141, 148.)

Luvussa 3.3 esitettyyn liberalismiin verraten oikeudenmukaisuus korvattiin uusliberalismissa

markkinoilla. Uusliberalistisen ihmisen arvo määräytyi markkinoilla, eikä liberalismin mukainen

vapaa ja rationaalinen ihminen ollut enää arvossa. Uusliberalismi antoi lisäksi ihmisille selvän

mallin, jonka mukaisesti tuli elää, liberalismi puolestaan painotti erilaisuuden kunnioitusta.

Uusliberalistisen aatteen mukaisia hyveitä olivat epävarmuuden sietäminen, valmius jatkuvaan

kilpailuun, lannistumattomuus, kyky mukautua nopeasti, uutteruus, yritteliäisyys sekä muista

riippumattomuus.  (Hilpelä 2001, 146.) Uusliberalistisen ihmisen ihanteet heijastuivat myös

suoraan ideaalioppilaalta vaadittaviin piirteisiin.

Uusliberalistiset näkökulmat levisivät koulutuspolitiikkaan erityisesti työnantajajärjestöjen

kautta (Ahonen 2001, 178). Koulun näkökannasta uusliberalismi tarkoitti erityisesti koulutuksen

järjestämistä markkinoiden tapaan. Puhuttiin koulutuksen tarjoajista eli oppilaitoksista ja

koulutuksen asiakkaista eli oppilaista. Peruskoulu on rahoitettu Suomessa julkisin varoin, joten

koulujen tuli hintakilpailun sijaan kamppailla menestymisessä valtakunnallisissa testeissä.

Koulujen oli mahdollista kilpailla lisäksi opetussuunnitelmilla, opettajilla ja viihtyisällä

työympäristöllä. Jatkuvan kilpailun lisäksi koulujen oli luotava omaa imagoaan. Koulut halusivat

asiakkaikseen oppilaita, joilla olisi koulun arvoa nostava vaikutus. Suuntaus johti väistämättä

koulujen eriarvoistumiseen. (Hilpelä 2001, 151–152.)

Uusliberalistiset kannanotot muuttivat tasa-arvon käsitystä. Yhdenvertaisuuden periaatteen ei

nähty enää olevan arvossaan, vaan jokaisella oppilaalla tuli olla oikeus saada edellytystensä
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mukaista koulutusta. Konkreettinen esimerkki uusliberalismista on kuntien koulutoimien

vapautuminen piirijakonormeista vuosien 1990 ja 1993 lainsäädännöllä. Tämä tarkoitti

käytännössä vanhempien vapaata kouluvalintaa. (Ahonen 2001, 162, 168.)

Koulumaailmassa uusliberalismi nosti oppilaan asiakkuuskäsityksen lisäksi ajatuksen

oppilaiden yksilöllisestä asemasta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että oppilaiden menestyminen

oli kiinni yksilön lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. Näkemyksen mukaan heikoimmat oppilaat

olivat itse vastuussa pärjäämisestään ja hyvin menestyviä ja lahjakkaita oppilaita huomioitiin, sillä

se oli kansainvälisen menestymisen takaamiseksi tärkeää. (Aro 2001, 246.)

4.4 Oppilas koulutuksen markkinoilla

Nyky-yhteiskunnassa markkinat ovat hyvin vahvasti esillä. Tämä näkyy esimerkiksi palveluiden

tuotteistamisessa ja tuotteiden kehittämisenä erilaisiin tarpeisiin. Ihmisten identiteetti on alkanut

rakentua yhä vahvemmin kulutukselle. (Hautamäki 1998, 38–39.) Kuten edellä on todettu, sama

suuntaus näkyy myös koulumaailmassa. Puhutaan koulutuspalveluista ja koulun asiakkaista eli

oppilaista ja heidän vanhemmistaan.

Markkinoituminen on johtanut uuden julkisen johtamisen mallin käyttöönottoon. Tämä

malli, New Public Management (NPM), perustuu epäilylle julkisen sektorin tehottomuudesta.

Tämän takia julkinen sektori tulee alistaa markkinavoimille ja tiettyjä julkisen palvelun laitoksia

tulee yksityistää. New Public Management toi mukanaan kilpailun, joka koskettaa myös

koululaitosta. (Ahonen 2003, 167.) Esimerkkinä New Public Managementin harjoittamisesta

koulumaailmassa on kuntien koulutoimien vapautuminen budjettinormeista vuosien 1990 ja 1993

lainsäädännöllä. Tämä uudistus ei kuitenkaan tapahtunut ongelmitta, sillä lamavuosina monet

kuntien päättäjät käyttivät valtionosuusuudistuksen tuomaa vapautta koulutuksen etuja vastaan.

(Ahonen 2001, 168, 173.)

Markkinoituminen näkyy selvästi myös koulutuksen markkinoilla, joilla toimiminen

perustuu kysyntään ja tarjontaan. Koulutuksen markkinoilla korostuvat erityisesti asiakkaiden eli

oppilaiden ja vanhempien rooli sekä valinnanmahdollisuudet. Suomessa koulutuksen markkinat

ovat puolimarkkinat, sillä koulutuspalveluja tuottavat sekä kunta että yksityinen sektori. Tämä

tarkoittaa sitä, että yksityiset koulut ja lukukausimaksut ovat ainoastaan yksi vaihtoehto.

(Syrjäläinen 1997, 17.) Puolimarkkinoille on ominaista, että vanhemmat saavat valita lastensa

koulun, koulut ovat autonomisia ja niitä ohjaa valtakunnallinen lainsäädäntö (Whitty 1997,

Syrjäläisen 1997, 17 mukaan). Kilpailua esiintyy näin ollen myös puolimarkkinoilla, eikä sitä tule

estää. Koulutuksen markkinoituminen on yleistä kehittyneissä maissa, joissa on vallalla
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uusliberalistinen aatesuuntaus. Koulujen asiakkaiden osallistumista ja valtaa halutaan lisätä monin

tavoin koulutuksen kehittämisen nimissä. (Syrjäläinen 1997, 17–18.)

Seppälän (2001, 186, 199) mukaan koulutuksen markkinoiden sijaan olisi parempi käyttää

termiä ”julkiskoulumarkkinat”, sillä Suomen oppivelvollisuuskoulut omistetaan ja hallitaan

julkisesti. Koulutuksen markkinoita säätelevät ennemmin kunnan opetusviranomaiset

oppilasalueiden koolla kuin vanhemmat vapaalla kouluvalinnallaan. Koulujen ylläpitäjät eivät siis

kilpaile keskenään. Vanhempien vapaa kouluvalinta poisti termin koulupiirit käytöstä ja

korvaavaksi termiksi valittiin oppilasalueet. (Seppälä 2001, 186, 199.) Suomessa vallitsee

seuraavanlaiset koulutusmarkkinat. Peruskouluista suurin osa, 99 prosenttia, on kuntien

omistuksessa, yksityinen sektori omistaa peruskouluista 0,7 prosenttia ja valtio 0,3 prosenttia.

Yksityiset koulut ovat peruskouluasteella lähinnä pedagogisia vaihtoehtoja kuntien tarjoamille

peruskouluille. (Varmola 1996, 71.)

Oppilaan asema koulutuksen markkinoilla selviää pelkistetystä koulutuksen kysynnän,

tarjonnan ja ohjauksen mallista sekä markkinasuuntautuneen koulutuksen mallista (kuviot 12 ja

13). Oppilaat ja heidän vanhemmat ovat koulutuksen markkinoilla asiakkaina. Asiakkaiden

koulutuskysyntä kanavoituu koulutuksen tarjoajiin eli instituutiomuotoisiin oppilaitoksiin.

Oppilaitokset tuottavat tutkintoja ja asiakkaat saavat valmiuksia, joita kannattaa hankkia.

Koulutuksen ohjauksesta vastaa julkinen valta, jolle koulutuksen asiakkaat, oppilaiden

vanhemmat, ovat osoittaneet resursseja verovaroin. Markkinasuuntautuneessa mallissa

markkinoilla toimimisella tarkoitetaan kysynnän ja tarjonnan välistä vuoropuhelua. Koulutuksen

ohjaamisesta voidaan käyttää markkinatyyppisiä toimia. (Varmola 1996, 51–53.)

Markkinoituminen korostaa oppilaan yksilöllisyyttä, sillä asiakkaat voivat

kulutuskäyttäytymisellään ohjata kouluja lainsäädännön puitteissa.
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KOULUTUKSEN TARJONTA
-instituutiomuotoiset oppilaitokset
-muu tarjonta

KOULUTUKSEN OHJAUS
-julkinen valta

KOULUTUKSEN
KYSYNTÄ
-asiakkaat: oppilaat ja
heidän vanhemmat

KUVIO 12. Koulutuksen perusmalli (mukaillen Varmola, 1996, 52)

KOULUTUKSEN TARJONTA
-instituutiomuotoiset oppilaitokset
-muu tarjonta

KOULUTUKSEN OHJAUS
-julkinen valta

KOULUTUKSEN
KYSYNTÄ
-asiakkaat: oppilaat ja
heidän vanhemmat

MARKKINA-
OHJAUS

MARKKINA-
OHJAUS

MARKKINOILLA
TOIMIMINEN

KUVIO 13. Markkinasuuntautunut koulutus (mukaillen Varmola, 1996, 53)

Markkinoitumisen nähdään johtaneen tilanteeseen, jossa kustannuslaskennasta on tullut ”ihmisillä

laskemista”. Sanontaa ei voida tietenkään ottaa kirjaimellisesti, mutta markkinakäyttäytymisen

perimmäistä vaikutusta ei voida yliarvioida. Niin julkisia kuin yksityisiä päätöksiä tehtäessä,

yksilölliset henkilöt eivät ole absoluuttisia arvoja. (Hayek 1998, 182.) Kustannuslaskennan

perimmäisenä tarkoituksena on tuottaa maksimaalinen hyöty. Koulumaailmaa koskeva



39

kustannuslaskentaan liittyvä esimerkki on kyläkoulujen lakkauttaminen. Kyläkoulun

lakkauttamisesta saatavista säästöistä saadaan parempi tuotto keskitetyssä koulumallissa.

4.5 Oppilas osana koulun tuotantoprosessia

Koulua voidaan tarkastella koulutuksen markkinoilla tuotantolaitoksena. Koulun tarkoituksena on

tuottaa tietoja, taitoja ja valmiuksia. Koulun tuotosten erikoisuutena on se, että koulutus on aina

sitoutuneen koulutettuun eli oppilaaseen. Koulutusta ei voida näin ollen myydä eteenpäin

kokonaisuutena, vaan ainoastaan määräaikaisesti ja osana työvoimaa. (Heikkilä, Juva, Kettunen,

Lahtinen, & Tiihonen 2008, 16.) Seuraavaksi tarkastellaan koulutuksen panoksia, tuotoksia ja

tuotantoprosessia.

Koulutusprosessin tärkeimpiä panoksia ovat tilat, opetusvälineet ja opettajien työ. Panosten

mittaaminen on helppoa, sillä niille voi antaa markkinahinnan ja suoritemittarit. On kuitenkin

olemassa vielä sellaisia panoksia, joita ei voida markkinahinnalla mitata. Ne ovat koulutettavaan

liittyvät panokset, kuten aika ja oppimiskyky. Lasten opettamisen ajankäytölle on vaikea laskea

hintaa, mutta aikuiskoulutuksessa hinta muodostuu koulutuksen aikaisista ansioiden menetyksistä.

Tarkasteluun voidaan ottaa mukaan vielä koulutettavan fyysinen ja henkinen terveys, joita voidaan

pitää oppimisen edellytyksinä. Peruskoulussa panosten laskentaan on otettava mukaan myös

kouluruokailu ja koulukuljetukset. (Heikkilä ym. 2008, 16–17.)

Koulutuksen tuotoksiksi voidaan määritellä ne muutokset, joita koulutuksen avulla

saavutetaan. On kuitenkin huomioitava, että tuotoiksi lasketaan vain toivotut muutokset. Tieto

rakentuu aina aiemmin opitun päälle, joten kulloisenkin koulutustason tuotokseksi voidaan laskea

ainoastaan kyseessä olevan koulutuksen aikana syntynyt lisäoppi. Lapset ja nuoret kehittyvät myös

normaalin kasvun mukaan, eikä tätä voida katsoa koulutuksen ansioksi. Koulutustaloudessa

käytetään usein hyödyksi karkeita mittareita, kuten suoritettuja tutkintoja. Kansantalouden

näkökulmasta koulutuksen arvo on panosten arvo, jotka koulutukseen on sijoitettu. Toisesta

näkökulmasta koulutuksen tuotos voidaan laskea arvona, joka koulutuksesta maksetaan

työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden ulkopuolella koulutuksella on merkitystä myös koulutetun

omaan elämään ja hyvinvointiin. (Heikkilä ym. 2008, 17–18.)

Tuotantoprosessin avulla koulutukseen osoitetuista panoksista saadaan tuotoksia.

Taloudellisesta näkökulmasta opetus on osa prosessia, mutta sitä pidetään ikään kuin mustana

laatikkona, jonka sisältöä ei tiedetä. Koulutusprosessiin, kuten muihinkin tuotannon prosesseihin,

kuuluvat keskeiset talouden suhteet, tehokkuus ja tuottavuus.  Koulu poikkeaa yksityisistä

yrityksistä siinä määrin, että julkisessa omistuksessa olevat yritykset eivät pyri tuottamaan
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taloudellista voittoa. Tämän takia koulu ei toimi normaaleilla markkinoilla. Kun koulun pidetään

tuotantolaitoksena, asiakkaita ovat koulutettavat opiskelijat/oppilaat ja rahoittajat, jotka ovat

hallinnon ja politiikan päättäjiä. (Heikkilä ym. 2008, 19–20.) Koulutusprosessia ja oppilaan

asemaa koulutusprosessissa on kuvattu kuviossa 14.

 OPPILAS/ ASIAKAS:

KUSTANNUKSET PANOKSET PROSESSI TUOTOKSET VAIKUTUKSET

- aika
- oppimiskyky
- fyysinen terveys
- henkinen terveys

- oppiminen - tutkinnot
- lisäoppi
- sitoutuneena
oppilaaseen

- arvo työmarkkinoilla
- hyvinvointi

Tehokkuus Tuottavuus

KUVIO 14. Oppilas/asiakas osana koulutusprosessia (mukaillen Heikkilä ym. 2008, 19)

4.5.1 Tuloksellisuus

Edellä kuvatun koulutuksen markkinoitumisen seurauksena koulumaailmaan rantautuivat

tuloksellisuuden vaatimukset. Katsottiin, että koulutuksen asiakkailla on veronmaksajina oikeus

saada tietää, mitä koulutukseen sijoitetut varat tuottavat. Koulun näkökulmasta tuloksellisuus

tarkoitti tehokkuutta, tuottavuutta, taloudellisuutta, mittaamista, arviointia, kehittämistä ja

kilpailukyvyn parantamista. Käytännössä nämä asiat lisäsivät koulujen kehitystyötä, uusien

käsitteiden ja toimintamallien omaksumista sekä kiirettä ja uupumista. (Oravakangas 2008, 43,

47.) Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten tuloksellisuuden mukana tuomat vaatimukset heijastuvat

oppilaan asemaan yksilönä.

Tuloksellisuuden tuoma merkittävin muutos oppilaan yksilöllisyyteen oli se, että

kasvatuksen ja koulutuksen nähtiin ajautuvan käsitteinä erilleen toisistaan. Koulutuksen

päämääräksi nähtiin tehokkaiden ihmisten valmentaminen työelämän tarpeisiin. Erityisesti

opettajat joutuivat hankalaan tilanteeseen arvottaessaan opetettavien asioiden tärkeyttä.

Tuloksellisuuden tuomat muutokset heijastuivat oppilaaseen erityisesti opettajan kautta. Opettajat

uupuivat jatkuvaan muutokseen, arviointiin ja uudelleen suunnitteluun, sillä he kokivat niiden

häiritsevän opetustyötä. Tuloksellisuus näkyi koulujen arjessa opetusresurssien vähenemisenä ja

siirtymisenä suurempiin yksiköihin. Suurempien luokkien ja koulujen lisäksi itsenäistä

työskentelyä lisättiin. (Oravakangas 2008, 43–44.)
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Tuloksellisuuden tuomat muutokset ovat johtaneet sekä kiireen että oppimis- ja

käyttäytymisvaikeuksien lisääntymiseen koulussa. Tämän lisäksi oppilailla ilmeni entistä

enemmän psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ja oppilashuollon tarve kasvoi. Myös opettajat

joutuivat tasapainoilemaan itsensä säästämisen ja ajanhenkeen sopeutumisen välillä. Opettajien ja

oppilaiden näkökulmasta ajan henkeen sopeutuminen tarkoitti erityisesti mitattavien

oppimistuloksien tavoittelua. Muutoksista huolimatta suomalainen koulutusjärjestelmä oli

kansainvälisessä vertailussa huippuluokkaa. (Oravakangas 2008, 47–48, 53.)

Tuloksellisuuteen liittyvien asioiden tarkastelu on hankalaa, sillä sen määrittely käsitteenä on

ollut hajanaista. Tuloksellisuudella voidaan tarkoittaa koulumaailmassa joko laadukasta opetusta,

valmistuneita tutkintoja tai hyviä oppimistuloksia. Toisten mielestä kyseistä käsitettä ei tulisi liittää

kasvatuksen ja koulutuksen pariin lainkaan. Tuloksellisuus saakin aikaan paljon sekaannusta

koulun arjessa, sillä sen sisältö jää koulumaailmassa hyvin ontoksi. Yhtenä tavoitteena tuntuu

olevan tavoitteiden aineellistaminen, joka on kasvatuksen maailmassa lähes mahdotonta. Kasvun

vaatima aika ja rauha unohdetaan. (Oravakangas 2008, 45.) Viimeaikaisten kansainvälisten

koulusaavutustulosten perusteella on kuitenkin oikeutettua väittää, että suomalainen

koulutuspolitiikka on ollut tuloksellista (Sarjala 2002,21).

4.5.2 Tehokkuus

Tuloksellisuuteen läheisesti liittyvä käsite tehokkuus on hyvin vahvasti esillä koulun arjessa ja

muokkaamassa oppilaan yksilöllisyyttä. Seuraavaksi käsitellään tehokkuusnäkökulmasta luokan ja

koulun kokoa sekä itsenäistä opiskelua vaihtoehtona opettajajohtoiselle opetukselle.

Koululaitosta koskevassa taloustieteellisessä keskustelussa on ollut hyvin voimakkaasti esillä

luokkakoon vaikutus oppimiseen. Yleisesti ajatellaan, että pienempi luokkakoko takaa paremman

oppimistuloksen ja tekee opetustyöstä helpompaa. Tutkimusten mukaan suuren luokkakoon

vaikutus oppimista heikentävänä tekijänä ei ole kuitenkaan merkittävä. Tulosajattelun

näkökulmasta luokkakokojen pienentämiseen ei siis nähdä riittävää tarvetta. Opetusryhmien

pienentämisessä ollaan selvästi vähenevien tuottojen alueella. Pienet luokkakoot eivät siis ole

yhteiskunnan näkökulmasta kannattava ratkaisu. (Heikkilä ym. 2008, 20–21.) On kuitenkin

ilmeistä, että mitä isompi luokka on kyseessä, sitä vähemmän opettajalle jää aikaa oppitunnilla

ottaa oppilaita yksiöllisesti huomioon.

Luokkakoon lisäksi keskustelua on herättänyt koko koulun koko. Onko suurempi yksikkö

tuottavampi kuin pienempi yksikkö? Tämä pitää paikkansa lähes kaikilla tavara- ja

palveluntuotanto aloilla. Oppilaitosten optimaalisin kustannusfunktio on U:n muotoinen, sillä suuri
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koulu lisää byrokratiaa ja tehottomuutta. Näin ollen taloudellisesta näkökulmasta keskikokoinen

koulu olisi paras ratkaisu. Koulujen koko on ollut monissa kunnissa tapetilla ja monet kunnat ovat

lakkauttamassa pieniä kyläkouluja ja siirtymässä yhä suurempiin yksikköihin. Käyttömenot ovat

tällöin halvemmat, vaikka kuljetuskustannukset lisääntyvät. (Heikkilä ym. 2008, 22.)

Luokan ja koulun koon lisäksi opettajajohtoisten opetustilanteiden ja itsenäisen opiskelun

suhde on ollut jo pitkään keskustelun alla. On vaikea sanoa kumpi on tehokkaampi opetusmuoto,

sillä oppimista tapahtuu myös paljon ilman ohjausta. Taloudellisesta näkökulmasta katsoen

tietokoneiden tehokkuus kasvaa ja hinnat alenevat, kun opettajien palkkakustannukset ovat

puolestaan nousussa. Opetukseen tulisi näillä perusteilla lisätä itsenäistä työskentelyä. (Heikkilä

ym. 2008, 24.) Itsenäisen työskentelyn lisääminen liittyy erityisesti toisen asteen opintoihin ja

jatko-opintoihin, mutta tulevaisuudessa tietotekniikan käytön yleistyttyä voi itsenäinen työskentely

lisääntyä myös peruskoulutasolla. Toisaalta peruskoulutasolla toteutettava itsenäinen työskentely

joko tietotekniikkaa hyödyntäen tai esimerkiksi yksilöllisten tehtävien avulla vaatii opettajan

läsnäoloa ja tukea. CARE-tutkimuslaitoksen työryhmä nosti peruskoulun

opetussuunnitelmauudistuksen arviointiraportissa itsenäisen työskentelyn kehittymisen ongelmaksi

opettajien ja oppilaiden piintyneet tavat. Jotta itsenäistä opiskelua voitaisiin lisätä, tulisi oppilaiden

ja opettajien muuttaa tottumuksiaan pois perinteisestä opettajajohtoisesta opetuksesta. (Nigel ym.

1996, 83.)

Konkreettisten toimien lisäksi tehokkuutta yritetään parantaa kouluissa johtamisperusteista

lähtien. Koulutuksen pariin on tuotu kokonaisvaltaisen laatujohtamisen malli (Total Quality

Management), jonka taustat ovat liike-elämästä. Kokonaisvaltaisessa laatujohtamisessa tärkeitä

seikkoja ovat asiakkaiden tyytyväisyys, kannattavuus sekä edullinen hintataso. Laatujohtamisessa

panostetaan erityisesti tiimityöhön ja jatkuvaan kehittymiseen. Laatua tulee parantaa jatkuvan

arvioinnin avulla. Syrjäläinen (1997, 41) kertoo eri asiantuntijoiden esittäneen kyseistä mallia

kohtaan niin kritiikkiä kuin myönteisiä ilmauksia. Ongelmana on ollut erityisesti asiakaskäsitys.

Laatujohtamisen mallin näkökulmasta unohtuu kokonaan oppilas itseohjautuvana ja elinikäisenä

oppijana. Malli korostaa lisäksi liikaa tilastollista tietoa. Tämän seurauksena itse oppimisprosessi

kokee hallaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaiden epäonnistumisen pelot kasvavat ja

oppilas valitsee itselleen usein helppoja tehtäviä. Osa asiantuntijoista on kuitenkin sitä mieltä, että

malli soveltuu loistavasti kouluun ja se on tarkoitettu erityisesti oppilaitoksen aikuisyhteisön

välineeksi. Uuden järjestelmän avulla kouluväki saa käyttöönsä terminologian, joka on tuttu

vanhemmille ja yhteistyötahoille. (Syrjäläinen 1997, 40–41.)

Maamme yhtenä koulutuspoliittisena linjauksena on kilpailuttamisen avulla parantaa

koulujen tehokkuutta. Tämän takia vanhemmilla on vapaus valita lastensa koulu. Valinnan
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vapaudessa ja markkinajärjestelmässä on sama lopputulos, aina on voittajia sekä häviäjiä. Tämä

johtaa ristiriitaan, sillä koulutuksen olisi kuuluttava jokaisen kansalaisen oikeuteen ja se on yksi

hyvinvoinnin tekijä. Hyvän maineen kouluilla on valta valita oppilaansa. Tällaisissa tapauksissa

köyhien vanhempien lapsilla on riskinsä jäädä häviäjiksi ja yhteiskunnan epätasa-arvo korostuu.

Viimekädessä koulujen epätasa-arvo tarkoittaa tiettyjen koulujen kurjistumista. (Syrjäläinen 1997,

25.)

4.6 Arviointi yksilön itsetunnon vahvistajana

Markkina-ajattelu on tuonut koulumaailmaan arvioinnin sekä kansallisten että kansainvälisten

testien muodossa.  Nähdään, että arvioinnilla voidaan taata kansallisen kouluoppimisen taso tai sitä

voidaan ainakin kontrolloida. Arviointi kuuluu osaksi koulujen kilpailuttamista ja resurssien

jakamista. Koulujen vertaaminen testien avulla on kuitenkin arveluttavaa testien

luotettavuussyiden takia. Ongelmana hyvien testitulosten tavoittelussa on se, että koulujen opetus

keskittyy ainoastaan testeissä tarvittaviin tietoihin. Opetussuunnitelma ja pedagogiikka eivät pääse

näin ollen kehittymään. Tällöin koulujen kehittyminen muuttuu taantumaksi. Testaaminen johtaa

myös opetussuunnitelmien kapea-alaistumiseen, heikkojen oppilaiden koulunkäynnin

vaikeutumiseen sekä eriarvoistumisen lisääntymiseen. Hyvien oppimistulosten edellytyksinä ovat

uteliaisuus, kysymykset ja erehdykset, joita ei esiinny vertailuun ja arviointiin tähtäävässä

opetuksessa. (Syrjäläinen 1997, 27–28.)

Jotta koulut voivat julkisesti osoittaa tuloksellisuutensa, on kouluissa tehtävä jatkuvaa

arviointityötä niin kunnallisesti kuin valtakunnallisestikin huolimatta testien aiheuttamista

ongelmista. Arvioinnilla voidaan taata, että oppilaat saavat peruskoulutuksen avulla valmiudet

jatkokouluttautumiseen ja vanhemmilla on mahdollisuus arvioida koulutuspoliittisia valintojaan.

Arviointi on tärkeää myös koulutuskentän laajuuden ja hajanaisuuden takia. Kansainvälinen

arviointi on puolestaan merkityksellistä väestön liikkuvuudesta johtuen. (Syrjäläinen 1997, 15–16.)

Kansainväliset PISA-tutkimukset (Programme for International Student Assessment) otettiin

käyttöön 2000-luvun alussa. PISA-testaus on teollisuusmaiden talousjärjestelmän OECD:n luoma

koululaisten mittaamistapa, joka vertailee kattavasti osaamista lukemisessa, matematiikassa ja

luonnontieteissä. Tutkimus toistetaan kolmen vuoden välein ja siihen osallistuvat teollisuusmaat ja

yhä laajemmin myös muita maita. PISA-testaus toimii uudenlaisena osaamisen standardina

maailmassa. Mittaamistapa on mahdollistanut taloudellisesta näkökulmasta tulosten vertailun

pelkkien panosten vastapainoksi. PISA-tutkimuksen sanoma on ollut selvä, koulutuskustannuksilla

ei näytä olevan merkitystä koulutuksen tuloksiin. Parhaiten menestyneimmät maat, kuten Suomi,
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Japani, Korea ja Australia näyttivät olevan koulutuskustannuksiltaan keskivertaisia maita. Paljon

koulutukseen panostavat maat, kuten Italia, Tanska ja Yhdysvallat eivät ole saavuttaneet kuin

huonoja tai keskinkertaisia tuloksia. Tšekki ja Irlanti menestyivät tutkimuksessa edellä mainittuja

maita paremmin, vaikka koulutuskustannukset ovat olleet alhaiset. (Heikkilä ym.2008, 45–46.)

Mutta minkä takia juuri Suomi menestyy hyvin PISA-tutkimuksissa? Tarkkaa syytä on

vaikea sanoa, mutta menestyksen on oletettu johtuneen tasa-arvoisesta hyvinvointiyhteiskunnasta,

oman kielen ja kulttuurin arvostuksesta, peruskoulun yhtenäiskoulumallista, maisteritason

opettajankoulutuksesta, luottamuksesta opettajiin sekä koulun tuki- ja erityisopetuksen

kattavuudesta. Mutta selvää ja suurta selitystekijää ei ole löydetty. (Heikkilä ym. 2008, 46–47.)

Simola (2004, 95) tiivistää Suomen PISA-menestyksen opettajien arvostukseen, poliittiseen ja

pedagogiseen konservatiivisuuteen sekä opettajien tyytyväisyyteen. Näiden tekijöiden lisäksi

Suomessa on poikkeuksellinen koulutususko, laaja erityisopetusjärjestelmä ja oppilaiden

kulttuurinen homogeenisyys. On hyvin ilmeistä, että näillä lähtökohdilla Suomella on erinomaiset

edellytykset menestyä kansainvälisiä oppimistuloksia vertaavissa testissä.

Edellä mainittua konservatiivista kuvaa suomalaisesta koulusta osoitti myös CARE-

tutkimuslaitoksen työryhmän laatima peruskoulun opetussuunnitelmauudistusta käsittelevä

arviointiraportti. Sen mukaan suomalainen koulu vaikutti rauhalliselta ja turvalliselta paikalta,

jossa opettajalla oli oppilaisiin nähden tiukka auktoriteetti. Arviointiraportti osoitti myös sen, että

opetuksen uudistus, jossa pyrittiin yksilöllisempään ja oppimisen laatua korostavaan opetukseen,

oli vasta aluillaan. (Norris ym. 1996, 37.)

Edellä kerrotun johdosta on syytä yhtyä Simolan (2004, 96) huoleen opetuksen siirtymisestä

suoraan konservatiivisesta pedagogiikasta talouspoliittisen eetoksen läpäisemään uuden

tottelevaisuuden ja alamaisuuden pedagogiikkaan. Tällöin oppilaskeskeinen pedagogiikka jää

siirtymättä käytännöntasolle. Tämä uudenlainen pedagogiikka siirtää oppimisen vastuuta oppilaille

ja koulussa painottuu vieläkin enemmän arviointi ja itsearviointi.

Arvioinnilla on koulun läpinäkyvyyden sekä koulun ja oppilaiden

vertaamismahdollisuuksien lisäämisen lisäksi tärkeä tehtävä oppilaan yksilöllisen

oppimisprosessin edistäjänä. Arvioinnista on tullut yksi koulutuspolitiikan innovaatiosta, kuten

esimerkiksi edellä kuvattu PISA-tutkimus osoittaa, mutta ennen kaikkea arvioinnilla pyritään

vahvistamaan yksilön itsetuntoa sekä auttamaan yksilöä tunnistamaan omat taitonsa. Hyvä

itsetunto nähdään kilpailumarkkinoilla pärjäämisen lähtökohdaksi. Arviointi määrittää instituution

äänellä kuka yksilö on ja mihin hän kelpaa. Alakoulujen sanallisella arvioinnilla korostetaan

erityisesti yksilöllisyyden normatiivista määritystä. Sanallisessa arvioinnissa yksilön persoonallisia

ja sosiaalisia ominaisuuksia tarkastellaan koulun ideaalien perspektiivistä. (Koski 2004, 83–84.)
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4.7 Opetussuunnitelmien yksilöllistyminen

Vuoden 1985 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa oli havaittavissa yhtenäiskulttuurin

hajoaminen ja yksilöllisyyden korostuminen. Opetussuunnitelmatekstissä korostettiin erityisesti

elinympäristöä, kansallista arvoa, kansainvälistä yhteistyötä ja rauhaa sekä sukupuolten välistä

tasa-arvoa. (Launonen 2000, 253, 257.) Nähtiin, että yksilön tulee kasvaa itseään varten

saavuttaakseen mahdollisimman hyvän elämän. Lähtökohtana vuoden 1985 Peruskoulun

opetussuunnitelman perusteille oli individualismi. Individualistista opetussuunnitelmaa lähdettiin

rakentamaan kansalliseen kulttuurin nojaten välttäen liiallista nationalistista painotusta. (Hilpelä

2007, 664.)

Yhteiskunnallisen muutoksen takia 1990-luvulla oli jälleen tarve päivittää

opetussuunnitelmaa. Myös uusi oppimiskäsitys, joka näki oppilaan aktiivisena toimijana ja

tietorakenteen jäsentäjänä, toimi lähtökohtana opetussuunnitelmatyölle. Opetussuunnitelmissa

painotettiin yhä enemmän oppilaiden yksilöllisyyttä. Kasvun lähtökohdiksi nähtiin subjektiivisuus,

itsetunto ja omien valintojen merkitys. (Launonen 2000, 274–275, 282.)

Opetussuunnitelmatyöryhmä joutui keskustelemaan myös paljon arvioinnista uusliberalististen

vaatimusten ja koulun laskennallisen tulosvastuun seurauksena. Uusliberalismi ei kuitenkaan

vaikuttanut laman takia aivan odotetulla tavalla opetussuunnitelmatyöhön. Merkittävin uudistus

vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa oli normiohjauksen purku. Tämä

tarkoitti sitä, että opetussuunnitelman perusteissa asetettiin ainoastaan tavoitteet ja koulut saivat

itse päättää opetuksen sisällöistä. (Ahonen 2001, 170–171.) Koulu nähtiin ennen kaikkea

”oppimiskeskukseksi”, jonka tehtävänä oli tarjota yksilöllisiä, laadukkaita ja joustavia

koulutuspalveluita (Hilpelä 2007, 666).

Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvopohja oli hyvin

samankaltainen kuin se oli vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa.

Ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuus ja monikulttuurisuuden

hyväksyminen nähtiin tärkeiksi asioiksi. Perusopetuksen tehtävänä oli opetussuunnitelman

perusteiden mukaan yhteisöllisyyden, vastuullisuuden sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien

edistäminen. Perusopetuksen avulla pyrittiin lisäämään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa.

Tavoitteena oli myös oppilaiden tukeminen elinikäiseen oppimiseen. (Opetushallitus 2004, 14.)
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4.8 Konstruktivismi oppilaskeskeisenä oppimiskäsityksenä

Behavioristinen oppimiskäsitys sai 1980-luvun puolenvälin paikkeilla osakseen kritiikkiä. Nähtiin,

että nykyisen tiedon opettaminen ei riitä, vaan oppilaalle tulee luoda edellytykset oppimaan

oppimisen taidolle. Keskustelun seurauksena behavioristisesta oppimiskäsityksestä siirryttiin kohti

konstruktivismiin perustuvaa mallia. (Patrikainen 1998, 72, 76.) Oppimiskäsityksen muutos oli

havaittavissa myös opetussuunnitelman perusteiden muuttuessa yksilökeskeisimmiksi 1900-luvun

lopulla.

Uusi, muuttunut oppimiskäsitys konstruktivismi korosti erityisesti oppilasta yksilönä.

Konstruktivismin mukaan oppiminen rakentuu aina edellisen tiedon päälle. Tiedonhankintaa

voidaan verrata rakentamiseen.  Tieto ei siirry suoraan opettajalta oppilaalle, vaan oppilaan on

konstruoitava tietoa itse ja jäsennettävä sitä aiemman tiedon pohjalta. Tämä oppimiskäsitys muutti

opettajan roolin tiedon välittäjästä oppilaiden ohjaajaksi. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että

opettajan tuli esittää oppilailleen johdattelevia kysymyksiä, jotta oppilaiden itsenäinen pohdinta

lisääntyisi. Opetus muuttui oppilaslähtöisemmäksi ja alettiin korostaa itseohjautuvuutta ja

omaehtoista tavoitteiden asettelua.  (Launonen 2000, 276, 284.)

Kuten konstruktivismin määritelmästä selviää, se nostaa oppilaan yksilölliset tiedot ja

omaksumiskyvyn tärkeiksi asioiksi. Merkittävä konstruktivismin tuoma muutos oppilaan

yksilöllisyyteen on opettajan roolin muuttuminen yhteisten opetustuokioiden pitäjästä oppilaita

ohjailevaksi toimijaksi. Konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä huolimatta opetus on säilynyt

Suomessa opettajajohtoisena ja perinteikkäänä (Norris ym. 1996).

4.9 Oppilaiden yksilöllisten koulutuspolkujen rakentuminen ja elinikäinen
oppiminen

Yhteiskunnassa vallitseva suuntaus, joka koskettaa koulua käyviä oppilaita sekä muuttaa yleistä

suhtautumisilmastoa kohti yksilöllistä oppimista, on elinikäinen oppiminen. Erityisesti

yhteiskunnallisen muutoksen ja työelämän myllerryksen takia elinikäistä oppimista pidetään

avainasemassa talouskasvun ja hyvinvoinnin takaamisessa. Elinikäiselle oppimiselle on hyvin

monenlaisia määritelmiä, mutta perusajatuksena on oppimisen käsittäminen muuksikin kuin

erillisissä oppimis- ja koulutuspaikoissa hankituksi koulutukseksi. Ihminen kykenee oppimaan

koko ikänsä ja selviytyäkseen hänen on myös opittava koko ikänsä. Perusteluna elinikäiselle

oppimiselle voidaan pitää rakenteellista, poliittista ja yhteiskunnallista muutosta. (Rinne & Salmi

1998, 134, 160.)
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Aikaisemmin yksilöiden kategorisoimiseen käytettiin erilaisia käsitteitä kuten oppilas,

opettaja, lapsi tai vanhus. Nykyään edellä mainitut kategoriat voidaan korvata yhteisellä käsitteellä

valitsija. Yksilöt johtavat omaa elämäänsä ja esimerkiksi koulutus valitaan omien tarpeiden ja

halujen mukaan. Tämä tarkoittaa oman koulutuksellisen tien valintaa, suunnittelua ja rakentamista

eri vaihtoehdoista. Koulutuksellisen tien valinta johtaa siihen, että ihmisten on yksilöllistyttävä ja

opittava. (Rinne & Salmi 1998, 168–169.)

Työmarkkinoiden muutoksen takia töitä ei riitä kaikille koko eliniäksi. Yksilöiden

pärjääminen työmarkkinoilla riippuu siitä, kuinka hyvin he kestävät epävarmuutta ja vaihtelevia

olosuhteita. Enää hyvän työntekijän kriteereinä ei pidetä ainoastaan hyvää työkykyä. On myös

olemassa näkemyksiä, joiden mukaan edes koulutus ei pysty tulevaisuudessa takaamaan

työmarkkinoilla pärjäämistä. Entistä suurempi painoarvo tulee olemaan yksilön omilla valinnoilla

ja sosiaalisella pelisilmällä. (Rinne & Salmi 1998, 180–181.)
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5 TEKSTIEN KERTOMAA

Teoreettisessa viitekehyksessä luotiin pohjaa Hargreavesin ja Goodsonin (2006) globaalin

koulutuksen uudistuksiin perustuvan mallin avulla oppilaan yksilöllisyyden määritelmälle.

Historiaperspektiivin lisäksi tarkastelun kohteina olivat, eri aikakausina vallinneet aatesuuntaukset,

koululaitoksen rakenteet, opetussuunnitelmat ja oppimiskäsitykset. Seuraavaksi tarkastellaan

analyysiin perustuen sitä, miten nykykoulun toimijat kuvaavat käsityksiään oppilaasta yksilönä.

Tarkoituksena on selvittää, missä määrin materia- ja asiakasnäkökulma kietoutuvat yhteen, kun

oppilasta tarkastellaan yksilönä. Toinen asia, johon tutkimusaineiston avulla on tarkoitus saada

selvyyttä, on oppilaan yksilöllisyyden määritelmien suhde koulutuksen arvoihin ja politiikkaan.

Analyysissä litteroidun haastatteluaineiston ja Opettaja-lehtien tekstien analysointi tapahtuu

lomittain neljään teemaan perustuen. Ensimmäisessä teemassa käsitellään yleisellä tasolla oppilaan

yksilöllisyyteen liittyviä aihealueita. Toinen ja kolmas teema selvittävät materia- ja

asiakasnäkökulman ilmenemistä nykypäivän koulussa ja oppilaan yksilöllisessä huomioimisessa.

Neljännessä teemassa pyritään luomaan kokonaiskuvaa käsitellyistä näkökulmista ja

konstruoimaan kuvaa nykypäivän ideaaliyksilöstä.

5.1 Yksilölliset käsitteet koulun arkipäivässä

Oppilaan yksilöllinen asema on noussut yhdeksi keskeiseksi koulutuspolitiikan teemaksi. Oppilaan

yksilöllisyyttä huomioivien käytäntöjen taustalla ovat työelämän muutokset, koulutusjärjestelmän

tehostamisen vaatimukset sekä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteiden

moninaisuus. (Koski 2004, 77.) Haasteltavat kokivat oppilaan yksilölliset tarpeet ja niiden

huomioimisen tärkeiksi asioiksi ja opetuksen perustaksi. Kaksi haastateltavaa korosti ajatusta, että

ainoastaan oppilasta ei voida nähdä yksilönä, vaan kaikki ihmiset opettajat mukaan lukien tulee

nähdä yksilönä.

Mun mielestä ei voida ajatella vaan oppilasta yksilönä, vaan jokainen ihminen on
ylipäätään yksilö. Ja koulussa pitää muistaa, että myös opettaja on yksilö.
(Haastattelu 2.)
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Tulee mieleen, että oikeastaan siinä on ihminen yksilönä, että en mä oikein osaa
sitä pelkästään oppilaaseen pelkistää. (Haastattelu 4.)

Osa haastateltavista koki haasteelliseksi sen, että niin opettajat kuin oppilaatkin ovat yksilöitä

omine heikkouksineen ja vahvuuksineen, mutta opetussuunnitelman tavoitteet ja sitä kautta

yhteiskunnan oppilaille asettamat tavoitteet ovat kaikille oppilaille yhteisiä. Lisäksi opettajien

resurssit oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen koettiin vähäisiksi. Yksi haastateltava etsi

selitystä oppilaan yksilölliseen aseman korostumiseen erityisesti koululaitoksen kehityksestä, jota

kuvattiin luvuissa 3.2 ja 4.2. Nykyinen yksilöä korostava koulumaailma nähtiin selkeänä

kehityksen luomana jatkumona. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen nähtiin olevan toinen selitys

oppilaan yksilöllisyyden vahvistumiselle. Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppilaan

yksilöllistä roolia korostavia asioita ovat erityisesti oppimisprosessin muuttuminen tiedon

konstruoimiseksi aiemmin opitun pohjalta ja opettajan roolin muuttuminen oppimisen ohjaajaksi

(Launonen 2000, 276).

Kun katsoo koululaitoksen kehitystä, niin se on ihan perusteltua, miksi tässä
vaiheessa on tällainen ajattelutapa vallalla. Ja, kun olen miettinyt ylipäätään
kasvatushistorian suuntauksia, niin nythän ollaan enemmän tällaisessa
konstruktivismissa. Sitten kun katsoo semmoisen sata vuotta taaksepäin, niin
silloinhan behaviorismi oli enemmän vallalla. (Haastattelu 1.)

Haastateltavat kertoivat yksilöllisten käsitteiden olevan vahvasti esillä koulun arkipäivässä.

Luokkatasolla tapahtuvasta oppilaiden yksilöllisestä huomioimisesta ilmenivät muun muassa

eriyttäminen, tukiopetus, yksilölliset työskentelytavat ja oppilaan kotitaustan huomioiminen.

Koulun tasolta oppilaan yksilöllisyyden huomioimisessa korostuivat oppilashuollon tarjoamat

palvelut sekä koulukuraattorin ja psykologin tekemä yhteistyö koulun kanssa. Haastateltavina

olleet rehtorit kertoivat pääsevänsä pedagogisina johtajina pohtimaan uusia luovia ratkaisuja

oppilaiden yksilöllisen huomioimisen parantamiseksi. Esimerkkeinä yksilöllisyyttä tukevista

ratkaisuista ovat opettajien tiimityöskentely ja samanaikaisopetus. Tiimityöskentelyllä tarkoitetaan

sitä, että saman vuosiluokan opettajat suunnittelevat yhdessä esimerkiksi tietyn aineen

opetusjakson ja jakavat vuosiluokan oppilaat eri ryhmiin, siten että oppilaat saavat

mahdollisimman yksilöityä opetusta. Tarvittaessa lisätukena voidaan käyttää myös erityisopettajaa.

Samanaikaisopetuksessa pyritään myös tukemaan oppilaiden yksilöllisyyttä. Siinä hyödynnetään

yhteisopettajuutta ja oppilasryhmiä ajatellaan ennen kaikkea oppimistyylien ja -tarpeiden mukaan.

Oppilaiden yksilöllisen huomioimisen tarve on lisääntynyt koulutuspoliittisen painotuksen

lisäksi oppilasaineksen moninaistumisen vuoksi. Moninaistumisen takana ovat esimerkiksi

maahanmuuttajataustaiset oppilaat sekä oppilaiden erilaiset kokemusmaailmat ja erityisen tuen
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tarpeet. Frimanin (2010, 22) artikkelista, Suomen opettaja näkee toisiin kulttuureihin, ilmenee, että

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden nähdään avaavan opettajille ikkunoita erilaisiin

kulttuureihin. Samalla heidän opetustaan voidaan pitää yksilötyönä.  Koululuokan moninaisuuteen

kuuluvat myös seksuaalivähemmistöjä edustavat oppilaat. Aiheesta kertoo Puustisen ja Tikkasen

(2010, 18) kirjoittama opettajille teetettyyn kyselyyn perustuva artikkeli Lukijakysely:

Yhdenvertaisuuteen on oppilaitoksissa vielä matkaa. Opettajat arvioivat kouluympäristön olevan

suvaitsematon paikka seksuaalivähemmistöön kuuluvalle oppilaalle, vaikka yksilöllisyys ja

erilaisuuden hyväksyminen ovat olleet pitkään mukana julkisessa keskustelussa.

Kaikki haastateltavat kokivat oppilaiden yksilöllisen huomioimisen tavoitetilaksi, mutta

suhtautuivat sen toteutumisen onnistumiseen vaihtelevasti. Osa haastateltavista kertoi, pääsevänsä

melko lähelle tätä tavoitetta, mutta osa koki sen puolestaan lähes mahdottomaksi. Jokaisessa

haastattelussa kuitenkin ilmeni kritiikkiä oppilaiden yksilöllistä huomioimista kohtaan, vaikka sillä

todettiin saavutettavan paljon hyvää. Kritiikki kohdistui esimerkiksi 1980-luvulta lähteneeseen

yhteiskunnalliseen muutokseen, joka on johtanut kohti oppilaiden yksilöllistämistä. Oppilaiden

yksilöllistä huomioimista koulumaailmassa ei voida jatkaa loputtomiin ja kaivattiin lisää kodin

vastuuta. Samanaikaisopetuksella oli saatu hyviä tuloksia aikaan, mutta sen jatkamiseksi vaaditaan

lisää resursseja. Yksi haastateltava näki yksilöllistämisessä riskinä keskivertaisten oppilaiden

jäämisen huomaamattomiksi, lahjakkaiden ja heikkojen oppilaiden viedessä yksilöllisine

tarpeineen suuren osan opettajan ajasta. Koettiin myös, että joistakin oppilaan yksilöllisyyteen

liittyvistä asioista on luovuttava, jotta oppilaat täyttävät koulun heille asettamat tavoitteet.

Oppilaiden on siis pystyttävä yksilöllisistä tavoitteistaan huolimatta sovittamaan toimintansa

ryhmän tavoitteeseen.

Eli, kun puhutaan yksilöllistämisestä, niin eihän se ole mikään sellainen
loppumaton sammio, mitä koulun ja yhteiskunnan pitäisi täyttää. Kyllä olen sitä
mieltä, että kodin vastuu pitäisi ottaa myös huomioon ja sitä pitäisi olla paljon
enemmän. (Haastattelu 3.)

Kun luokissa on niin paljon erilaisia oppilaita, niin mä olen alkanut jo melkein
huolestua, näistä niin sanotuista normaaleista oppilaista, joilla ei ole tavallaan
mitään hätää, että koti on kunnossa ja koulumenestys on tasaista ja jotka ovat
sellaisia kaikin puolin tavallisia ja tasaisia lapsia, niin nehän voi jäädä
loppupeleissä huomiotta kokonaan. (Haastattelu 2.)

Koulun funktiohan on kansallinen kilpailukyky tai sitä vartenhan siellä ollaan ja
oppilaat ovat oppivelvollisuuttaan suorittamassa. Ja tavallaan sitten, kun
puhutaan oppilaasta yksilönä, niin totta kai näitä kahta asiaa voidaan linkittää
yhteen, mutta oppilailla on tietty tavoite täytettävänä. Niin siinä valitettavasti
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joskus joutuu luopumaan jostain tällaisista asioista, mitkä ovat yksilöllisyyden
määritelmiä tai yksilöllisyyden edellytyksiä. (Haastattelu 1.)

Haastateltavilta kysyttiin jatkokysymyksenä keinoja oppilaan yksilöllisyyden tukemiseen.

Koulutasolla nähtiin oppilashuolto ja opettajien tiimityöskentely opetuksen suunnittelussa tärkeiksi

asioiksi. Luokkatason esimerkeissä painottuivat kodin ja koulun välinen yhteistyö, eriyttäminen ja

tukiopetus eri työtapoja ja tehtävätyyppejä hyödyntäen. Myös oppilaan vahvuuksien

huomioimisella ja kannustamisella koettiin tukevan oppilasta yksilönä. Lisäksi oppilaan on

oleellista saada tarvittaessa oma avustaja ja lahjakasta oppilasta on tuettava hänelle sopivin

tukimuodoin. Oppilaan yksilölliseen huomioimiseen liittyy myös se, että opettajan on peilattava

omaa puhetyyliään oppilaan kokemusmaailmaan, kuten seuraavatsa sitaatissa ilmenee.

Tehtävätyypit ja ylipäätään se, miten mä puhun oppilaille. Joillekin oppilaille
puhuminen vaatii pientä pilkettä silmäkulmassa, jos ne tulevat puhumaan mulle
sillain samalla tavalla. Tai vaikka miten esimerkiksi käsken oppilasta. Jotkut
uskovat pienemmästä ja jotkut vaativat sitten vähän kovempaa sanomista.
(Haastattelu 1.)

Edellä kuvattu puhetyylin huomioiminen liittyy siihen, miten oppilaat kokevat annetun palautteen.

Yksilön moraalinen kasvu alkaa jo ensimmäisenä elinvuotena. Lapsen kokemusmaailmassa

tapahtuu iso hyppy hänen mennessä kouluun. Kouluvuosilla nähdään olevan tärkeä merkitys

oppilaan moraalikehitykselle. Lapset arvioivat toisten käyttäytymistä omien aiempien

kokemuksien perusteella. Esimerkiksi opettajan äänenkäyttö tai rangaistukset voivat tuntua

oppilaista erilaisilta, mikäli oppilas on hiljainen ja arka tai hän tulee perheestä, jossa kova

äänenkäyttö on arkipäivää. On tärkeää, että edellä mainituissa tilanteissa opettaja käy oppilaiden

kanssa jälkikäteen keskustelua, jotta oppilaat ymmärtävät, että on olemassa yhteisöllistä

oikeudenmukaisuutta ja yksilöllisiä kokemuksia eli ihmisten kunnioittamista. (Tamminen 2010,

15.)

Moninaisen oppilasaineksen takia yksilöllisen opetuksen tarvetta ei voi kiistää. Yksilöllisen

opetuksen elinehtona on kuntapäättäjien sitoutuminen kuntakohtaiseen erityisopetuksen

suunnitelmaan. Yksilöllisen opetuksen takaamiseksi on henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä

koskevan suunnitelman (HOJKS) laatiminen tarpeen. Suunnitelma toimii lapsen näkökulmasta

rajaamisen, eheyttämisen ja jäsentämisen välineenä. Kuntapäättäjillä on vastuu siitä, miten

yksilöllisyyden huomioonottava suunnitelma toteutuu. (Koivisto 2001, 24–26.) Haastateltavat

kokivat, että henkilökohtainen oppimisen järjestämistä koskeva suunnitelma tukee nimensä

mukaisesti yksilöllistä opetusta. Henkilökohtaista oppimisen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa

ennen oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma, jonka hyödyksi nähtiin puolestaan kodin ja koulun
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välisen yhteistyön parantuminen. Haastateltavat totesivat edellä kuvattujen yksilöllisten

tukimuotojen lisäävän opettajan työmäärää.

Henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien lisäksi mielenkiinnon kohteena olivat

opetussuunnitelmat ja se, miten niiden avulla voidaan tukea oppilaan yksilöllistä opetusta. Vuoden

2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostetaan yksilöllisten oikeuksien ja

vapauksien edistämistä sekä yksilöllistä tasa-arvoa (Opetushallitus 2004, 14). Kaksi haastateltavaa

näkivät opetussuunnitelman liikkumavaran mahdollisuudeksi opettaa oppilaita yksilöllisesti.

Mä olen kokenut sen niin, että mä katson opetussuunnitelmasta mitä mun täytyy
vähintään opettaa ja mä kyllä lihotan sen omalla kokemuksellani, käytännölläni
ja asenteellani. Sitten taas HOJKS on vähimmäisturva tälle heikolle oppilaalle.
(Haastattelu 4.)

Opetussuunnitelma antaa liikkumavaran, että me voidaan ajatella sitä
yksilöllisesti. Siellä voidaan eriyttää ylös- ja alaspäin. Ja sitten opettajan pitää
muistaa siinä aina sellainen terve oppilaslähtöinen ajattelu ja terve järjen käyttö.
Ihan jokaisen ei tarvitse ihan kaikkea tietää, että tärkeämpi on se
oppimisprosessi. (Haastattelu 5.)

Opetussuunnitelman liikkumavarasta huolimatta osa haastateltavista koki opetussuunnitelman

yhteisten tavoitteiden ja oppilaiden yksilöllisen huomioimisen ristiriitaisiksi. Tämän luvun alussa

esitetty huomio ja yksilöllisyyttä kohtaan esitetty kritiikki osoittavat, että yksilölliset käsitteet eivät

ole rantautuneet koulumaailmaan ongelmitta. Jo nyt on olemassa monia hyviä oppilaiden

yksilöllisyyttä tukevia käytänteitä kuten oppilashuolto, eriyttäminen ja erilaiset työskentelytavat.

Kuitenkin yksilöllisyyden tuomat haasteet, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa,

työllistävät opettajia.

5.2 Yksilöllisyyden haasteet koulumaailmassa

Yhteiskunnan eriytymiskehitys, jossa yhtenäiskulttuuri hajoaa ja ihmisten oma identiteetti tulee

tärkeäksi, on johtanut huoleen yhteisöllisyyden katoamisesta (Hautamäki 1998, 35–36). Tiina

Tikkasen (2005, 24–26) artikkelissa otettiin mielenkiintoisella tavalla kantaa yhteisöllisyyden ja

yksilöllisyyden väliseen suhteeseen. Yhden näkökulman mukaan yhteisöllisyys tukahduttaa

yksilön. Näkemys perustuu siihen, että yksilöt eivät uskalla kohdata ainutkertaista minuutta

pelätessään erilaisuutta. Tämän seurauksena yksilöt tavoittelevat samaa kuin kaikki muutkin.

Artikkelin mukaan opetussuunnitelman nähtiin olevan virallinen käsikirjoitus, joka määrää, kuinka

hyvin koulu mahdollistaa oppilaiden kehittymisen erilaisina ihmisinä. Opetussuunnitelmasta

huolimatta opettajan tapa kohdata oppilas yksilönä saattaa olla piilossa jopa häneltä itseltään.
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Toisen näkökulman mukaan yksilöllisyys ja yhteisöllisyys eivät ole toisiaan poissulkevia

tekijöitä, vaan yksilöllisyyden kautta päästään yhteisöllisyyteen. Yhteisössä ymmärretään yksilön

erilaisuus rikkaudeksi. Artikkeli sisälsi vielä kolmannen näkökulman, jonka mukaa koululuokassa

jokaista oppilasta ei yksinkertaisesti voida kohdella ainutkertaisena yksilönä. Oppilaan

persoonallisuuden nähdään kasvavan koululuokassa ryhmien suojissa. (Tikkanen 2005, 24–26.)

Haastateltavat yhtyivät artikkelissa esitettyyn näkökulmaan, jonka mukaan yhteisöllisyydellä

ja yksilöllisyydellä on vahva side. Heidän mielestään hyvä yhteisöllisyys tukee oppilaan

yksilöllisyyttä ja erilaisuuden kunnioittamista. Yksilöllisyyden korostumisen seurauksena

ilmenevä yhteisöllisyyden vähyys ja puute koulumaailmassa huolestuttavat haastateltavia.

Laaksola (2010b, 3) yhtyy pääkirjoituksessaan haastateltavien huoleen. Hänen mukaansa

yksilöllisten opetuspolkujen lisäämisellä on omat vaaransa, sillä kaivattu yhteisöllisyys vähenee ja

pudokkaiden määrä kasvaa. Haastatteluissa ilmeni, että jokaisella yhteiskunnan jäsenellä ja myös

koululaisella on oma tavoite täytettävänä.

Musta yhteisöllisyyttä ei tule ennen kuin osaa olla yksilöllinen. Tämä on nyt
oikeastaan semmoinen asia, mikä on koko yhteiskunnassa ristiriidassa. Ei tämä
ole pelkästään mikään koulun juttu. Kyllä mun mielestä kaiken kaikkiaan ihmisten
pitäisi sivistyä ja kehittyä yhteiskunnan tarpeeseen koska me ollaan kaikki
yhteiskunnan jäseniä ja meidän toiminta vaikuttaa siihen, miten yhteiskunta
toimii. Jos me ei toimita yhdessä jonkun tietyn päämäärän saavuttamiseksi, niin
tää koko rakennelma hajoaa. Sitten, jos koulussa koko ajan kovasti pönkitetään,
että sinä, sinä, sinä ja sinä, niin en mää oikein tiedä, miten nämä oppilaat oppivat
kantamaan vastuuta yhteisistä asioista. (Haastattelu 2.)

Nykypäivän opetus on kehittynyt Reichin (1995, 74) kuvaamasta massatuotantokoulusta (ks. sivu

18) kohti yksilöllisempää opetusta. Opettajat tiedostavat tarpeen huomioida oppilaita yksilöllisesti.

Jokaisella haastateltavalla oli kuitenkin oma näkemyksensä siitä, mihin oppilasryhmään

opetuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota nykyisillä resursseilla. Vastauksissa korostuivat

heikkojen huomioiminen, keskikastiin panostaminen, lahjakkaiden tukeminen ja huoli keskikastin

jäämisestä huomiotta ääripäiden viedessä opettajan ajan. Eli selkeää yhteistä näkemystä ei ollut.

Lahjakkaiden oppilaiden tukeminen liittyy erityisesti uuden koulutuspolitiikan linjauksiin

(Hämäläinen ym. 2002, 31).

Sen kuuluisi olla heikoin kolmannes, ketä siellä opetetaan. Se on niin kuin se
opetuksen lähtökohta, sillä ne vahvemmat kaksi kolmannesta kyllä tavallaan
hakee sen tiedon muutenkin. (Haastattelu 1.)

Tunneilla voi sitten justiinsa käydä sitten niin, että ne heikot ja lahjakkaat
huomioidaan ja sitten se tasainen porukka jää sitten siellä välillä huomiotta.
(Haastattelu 2.)
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No kyllä tämä menee tietysti niin, että ei se yksin pelkästään kenenkään ryhmän
ehdoilla mene, vaan kyllä siinä täytyy kaikki ottaa huomioon. (Haastattelu 3.)

Mä kyllä kerta kaikkiaan ajattelen niin, että näitten hyvien ja lahjakkaiden
oppilaiden tukeen täytyy kiinnittää huomiota. (Haastattelu 4.)

No perinteinenhän on se, että mennään keskikastin mukaan ja sitten
tukiopetuksella korjataan jälkikäteen niitä heikoimpia. Ja sit ylöspäin
eriyttäminen on sangen paljon lisätehtävien ja tuumavihkojen tai kerhotoiminnan
varassa. Mutta tällä uudella mallilla [samanaikaisopettajuus] me mennään
kaikkien oppijoiden ehdoilla. (Haastattelu 5.)

Kuten jo aikaisemmin todettiin (ks. sivu 41) suuren luokkakoon vaikutus oppimista heikentävänä

tekijänä ei ole merkittävä (Heikkilä ym. 2008, 21). Tutkimusaineiston valossa suuret

oppilasryhmät luovat kuitenkin opettajille omat haasteensa oppilaiden yksilölliseen

huomioimiseen. Luukkanen (2010b, 10) kertoo Opettaja-lehdessä suurentuneiden oppilasryhmien

johdosta oppilaan yksilöllisyyden hukkumisesta ja siitä, että oppilas jää yksilöllisien tarpeidensa

kanssa yksin. Suurentuneiden oppilasryhmien seurauksena jää paljon lahjakkaita oppilaita ilman

huomioita. Tämän johdosta tuloksellisuus heikkenee varsinkin, kun sitä mitataan elinikäisen

oppimisen näkökulmasta. Elinikäinen oppiminen on avainasemassa talouskasvun ja hyvinvoinnin

kannalta (Rinne & Salmi 1998, 134). Haastateltavien näkemykset suurista oppilasryhmistä olivat

Luukkasen esittämien ajatusten suuntaisia. Haastateltavat kokivat, että suurten oppilasryhmien

johdosta opetus muuttuu massaopetukseksi ja siinä edetään pitkälti keskikastin ehdoin. Yksi

haastateltava esitti huomion, että oppilasryhmän koon lisäksi ryhmän oppilasaineksella on

merkitystä. Suuren ja heterogeenisen ryhmän opettaminen voi olla haasteellista, mutta ryhmän

koostuessa homogeenisista ja innostuneista oppilaista opetus voi sujua ryhmän suuresta koosta

huolimatta hyvin. Toisesta haastattelusta ilmeni puolestaan se, että samanaikaisopetuksella on

saatu hyviä tuloksia aikaan. Vaikka luokkakoko onkin suuri oppilaat saavat yksilöllistä opetusta,

kun opettajia on riittävästi.

Voi olla joku oppilasryhmä, johon on vaan sattunut niitä vaikeita tapauksia, joko
perhesyistä tai muista, niin se on opettajalle jo niin raskas, ettei sinne kaivata
lisää. Mutta jos sulla on hyvä, homogeeninen ja innostunut ryhmä, niin 25 menee
vielä helpolla. (Haastattelu 3.)

Se oppilasryhmä voi olla siis suuri, mutta silloin siellä pitää olla niitä aikuisia,
että silloinhan se on pienempi, kun ajatellaan, miten sitä opettajuutta riittää niille
oppilaille. (Haastattelu 5.)

Suurten oppilasryhmien lisäksi opettajien lomautukset ovat ristiriidassa oppilaiden yksilöllisen

huomioimisen kanssa. Luukkanen (2010b, 10) kritisoi kirjoituksessaan hyvin vahvasti opettajien
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lomautuksia. Lomautukset alentavat opettajan arvoa sekä johtavat oppilaan aseman rinnastamisen

materiaksi. Koulun tehtävä muuttuu lomautusten aikana säilytykseksi. Säilöntäajatus ilmeni myös

yhdessä haastattelussa.

Mun mielestä siinä vaiheessa, kun päätetään, että opettajia lomautetaan, niin
unohdetaan se oppilas yksilönä. Siinä on vaan se säilöntäajatus sitten.
(Haastattelu 1.)

Kaikkien haastateltavien näkemykset olivat edellisen siteerauksen kanssa samansuuntaisia siinä

suhteessa, että lomautuksien ja oppilaan yksilöllisen kohtaamisen nähtiin olevan hyvin kaukana

toisistaan. Haastateltavat esittivät erilaisia huomioita liittyen kyseiseen aiheeseen. Nähtiin muun

muassa, että taloudelliset säästötoimet menevät oppilaan yksilöllisyyden edelle ja lomautukset ovat

huono malli oppilaille yhteisten asioiden hoitamisesta.

Ihan mun mielestä annetaan väärä malli oppilaalle, että tälleinkö näitä
yhteiskunnallisia asioita voi hoitaa vasemmalla kädellä. Joku käy ojentamassa
monistenipun oppilaalle ja sanoo, että täyttäkää, palauttakaa opettajanpöydälle
ja menkää välitunnille. Minusta se on niin kuin mallina huono, koska
tiedetäänhän toi nyt lapsipsykologiasta, että mitä pienempi lapsi on kyseessä, niin
sen varmemmin se oppii mallioppimisen kautta. (Haastattelu 4.)

Myös Åbo Akademin ihmisoikeus instituutin johtaja ja kansainvälisen oikeuden professori Elina

Pirjatanniemi kertoo häntä koskevassa Opettaja-lehden artikkelissa, Lomautukset vasten lapsen

oikeuksia, huolestaan opettajien lomautuksia kohtaan.

Opettajien lomautukset vaarantavat Suomen perustuslakiin kirjatun lapsen
oikeuden perusopetukseen. Lapsen oikeus opetukseen on kirjattu myös
kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Yk:n lapsen oikeuksien sopimukseen – joka on
lapsia koskeva ihmisoikeussopimus – ja EU:n perusoikeuskirjaan. (Stenberg
2010, 6–8.)

Pirjatanniemi muistuttaa, että laissa ei kuitenkaan suoraan kielletä opettajien lomautuksia, mutta

hänen mukaansa lapsen oikeudet ovat aina etusijalla. On kuitenkin olemassa oikeudellisia

argumentteja siitä, että opettajia lomautettaessa oppilaiden koulunkäynti kärsii ja tämä on

puolestaan lasten oikeuksien vastaista. Perusopetuslain mukaisesti lapsilla on oikeus opetukseen

jokaisena koulupäivänä ja ryhmät eivät saa olla ylisuuria. (Stenberg 2010, 6–9.) Pirjatanniemen

mielipiteet saivat tukea, myös koulumaailmassa lomautuksia kohdanneilta haastateltavilta.

Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen koetaan haasteelliseksi lomautuksien ja suurten

oppilasryhmien takia. Opettajille ei anneta puitteita toteuttaa yksilöllistä opetusta parhaalla

katsomallaan tavalla. Yksilöllisellä opetuksella on vähemmän arvoa, mikäli vaakakupeissa ovat
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yksilöllinen opetus ja taloudelliset säästötoimenpiteet. Myös yksilöllisyyden toteuttaminen tuo

mukanaan haasteita, kuten luvun alussa esitetty huoli yhteisöllisyyden vähyydestä osoittaa.

5.3 Bisnesajattelu koulussa – erottelujärjestelmän paluu?

Kuten jo edellä on todettu yhteiskunta asettaa yksilöä kohtaan tiukkoja tavoitteita ja bisnesajattelu

näkyy koulumaailmassa tehokkuutena ja tuloksellisuutena luvuissa 4.5.1 ja 4.5.2 esitettyyn tapaan.

Haastateltavien mukaan yhteiskunnan oppilasta kohtaan asettamat tiukat tavoitteet heijastuvat

oppilaaseen erityisesti koululle asetettujen tavoitteiden, perheen ja harrastuksien kautta.

Opetuksessa ei korosteta taloudellista näkökulmaa, vaan opettajat pyrkivät ennen kaikkea

herättämään oppilaiden sisäistä yrittäjyyttä. Yrittäjyyskasvatus esitettiin vuoden 2004

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Calgren ym. 2006, 131).

Koulujen rehtorit ovat tulosvastuullisia toiminnastaan. Tulosvastuullisuus tarkoittaa sitä, että

koulun on tultava vähemmillä resursseilla toimeen. Käytännön tasolla säästötoimenpiteet

tarkoittavat suuria oppilasryhmiä ja valinnaisuuden vähenemistä. Nämä seikat vaikeuttavat

oppilaiden yksilöllistä huomioimista. Koululle asetetuista tiukoista tavoitteista huolimatta

taloudelliset näkemykset eivät ole heijastuneet opetuksen tasolle, vaan opettajat korostavat sisäistä

yrittäjyyttä. Haasteltavat kuvasivat sisäistä yrittäjyyttä yksilöllisten tavoitteiden asettelun,

projektitöiden ja henkilökohtaisen kehittymisen kautta. Kyseisen käsitteen puitteissa oppilaille

opetetaan keinoja selvitä työelämässä ja korostetaan huolellisuuden merkitystä.

Niukkenevilla resursseilla pitäisi jotenkin selvitä. Sillä voi olla just sitten
päinvastaista merkitystä suurentuneiden oppilasryhmien muodossa ja
vähentämällä valinnaisuutta, joka on muuten yksi hyvä keino yksilöllistämiseen.
… Yrittäjyysnäkökulma nähdään koulussa vähän eri tavalla, kun tämmöisenä
rahan tavoitteluna, ehkä yksilöllisten tavoitteiden asetteluna ja tämmöisenä,
projektitöinä ja henkilökohtaisena kehittymisenä. (Haastattelu 3.)

Yhteiskunnan asettamat tiukat tavoitteet heijastuvat oppilaaseen perheen ja harrastusten kautta.

Vanhempien ja lasten yhteisen ajan nähdään vähentyneen ja oppilaita ohjataan menestymään

erilaisten palkintojärjestelmien avulla. Lisäksi harrastukset vievät voimia ja aikaan koulutöiltä,

eikä harrastusmaailman kilpailuhenkinen ilmapiiri voi olla heijastumatta luokassa toimimiseen.

Haastateltavat ovat havainneet yksilötasolla kilpailuhenkisyyden lisääntymistä, kyynärpää

taktiikkaa, toisen alas painamista, itsekkyyttä, pitkäjänteettömyyttä, periksi antamista ja

levottomuutta.

Opettaja-lehden pääkirjoituksessa Laaksola (2010c, 3) toteaa bisnesajattelun levinneen

koulumaailmaan ja kirjoittaa erottelujärjestelmän paluusta. Yksityinen bisnesajattelu on tullut
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suomalaiseen kouluun lyhyen ajan sisällä ja julkisuudessa on kerrottu maksullisen

tukiopetuspalvelun aloittamisesta pääkaupunkiseudulla. Markkinoilla vallitsee kysynnän ja

tarjonnan laki. Tukiopetuksessa on ollut selkeästi tyhjä aukko, jota paikkaamaan yritykset ovat

tulleet. Tällainen aukko tukiopetuksessa on päässyt syntymään, koska koulutuksen järjestäjät ovat

leikanneet systemaattisesti koulutuksen voimavaroja. Muutoksen jatkuessa samanlaiseen suuntaan

koulutus on palautumassa Suomessa 1960-luvun rinnakkaiskoulujärjestelmään.

Laaksola (2010a, 3) huomauttaa lisäksi, että taloustaantuma ja asenneilmaston muutos ovat

tuoneet koulutukseen eriarvostavia tekijöitä, vaikka viimeaikaisten tutkimusten mukaan

koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu Suomessa OECD-maista parhaiten. Koulujen eriarvoisuus

johtuu siitä, että kunnat ovat leikanneet opetustoimeaan hyvin eri tavoin. Toiset kunnat ovat

nostaneet verotusta ja toiset kunnat ovat puolestaan kohdistaneet leikkauksia opetukseen. On myös

kuntia, joiden ikärakennetta kuvaa kärjellä oleva kolmio. Tällaisissa kunnissa opetus ei kuulu

ykköspalveluiden joukkoon. Leikkauskohteiden lisäksi kuntien oppilaille tarjoama kielivalikoima

on hyvin erilainen. Myös lomautuksien seuraukset näyttäytyvät hyvin eritavoin oppilaille. Osa

suomalaisista kouluista on siis huippuluokkaa, mutta osa puolestaan on heikkoja.

Jotta Suomi pysyisi vetovoimaisena maana, on lahjakkaiden oppilaiden tukemiseen

kiinnitettävä huomiota. Pienellä maalla ei ole haastateltavien mukaan varaa menettää lahjakkaita

oppilaita esimerkiksi elitismin takia, johon edellä kuvattu erottelujärjestelmän paluu voisi

mahdollisesti johtaa.  Koulutasolla lahjakkuuden tukemista hankaloittaa esimerkiksi lahjakkuuden

määrittelemisen vaikeus ja sen tunnistaminen. Lahjakkuutta voi ilmetä hyvin monella eri alalla ja

sen tunnistaminen suurista oppilasryhmistä on haastavaa. Alakoulussa lahjakkuuden tukemiselle

tuo omat haasteensa eri aineiden substanssien hallinta.

Haastatteluissa kävi myös ilmi, että ylöspäin eriyttämiseen ei ole olemassa selkeää

toimintastrategiaa, vaan eriyttäminen on opettajien resursseista kiinni. Jotta eriyttäminen olisi

toimivaa, se vaatii opettajan läsnäoloa, eikä sitä voida korvata antamalla lahjakkaille oppilaille

lisätehtäviä, joista oppilaat eivät saa palautetta. Osa haastateltavista koki, että tasoryhmät tukisivat

lahjakkaita oppilaita ja mahdollistaisivat dialogin. Tasoryhmien ei kuitenkaan katsota olevan

kasvatusideologisessa mielessä nyky-yhteiskunnassa hyväksyttyjä. Lahjakkuuden tukemisen

haasteista huolimatta haastateltavat kertoivat keinoista, jotka tukevat lahjakkuutta. Esimerkiksi

dialogin, oivaltavan oppimisen ja projektitöiden nähtiin olevan menetelmiä, joilla opettaja voi

luokan sisällä tukea lahjakkaita oppilaita. Edellä mainittujen seikkojen toteuttamisessa

opetusryhmien koolla on kuitenkin suuri merkitys. Luokkatoiminnan ulkopuolella lahjakkuutta

tuetaan esimerkiksi erilaisin kerhoin, lisäämällä valinnaisuutta sekä erityispainotteisia luokkia.
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Ensinnähän on tietysti kysymys siitä, miten lahjakkuus tunnistetaan? Kuka oppilas
on mahdollisesti lahjakas jossakin ja mitä se lahjakkuus on? Ajatellaanko nyt
koulussa, että se on johonkin oppiaineen sisältöön kohdistuvaa lahjakkuutta?
Joku on liikunnallisesti lahjakas tai joku on matemaattisesti lahjakas. Joku voi
olla myös sosiaalisesti lahjakas. (Haastattelu 2.)

Lahjakkuuden tukemisen haasteiden lisäksi pääministeri Mari Kiviniemi kertoo olevansa

huolissaan siitä, miten heikot oppilaat pärjäävät koulussa. Kiviniemen mukaan ei tule rakentaa

ainoastaan huippuja suosivaa järjestelmää, eikä eriarvoistuminen saa tapahtua peruskoulussa.

Suomessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että myös heikoimmat pärjäävät. (Rutonen 2010, 6.)

Opettaja-lehden kolumnissaan kansanedustaja, opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja

ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen Aila Paloniemellä (2010a, 14) on

samansuuntaisia näkemyksiä Mari Kiviniemen kanssa. Hän pitää oppilaan yksilöllistä tukemista

yhdenvertaisuuden toteuttamisessa tärkeänä ja näkee tasa-arvon erityisesti yksilöllisten

valmiuksien tukemisena.

Opetushallituksen lääkkeet yhdenvertaisuuden toteuttamiseen koulutuksessa
liittyvät siihen, että jo opintopolun alussa tunnistetaan ja huomioidaan jokaisen
lapsen vahvuudet sekä erilaiset lahjakkuudet, ja toisaalta tuen tarvitsijat eivät jää
vaille kaipaamaansa tukea. Jokaisen oppijan on saatava pyrkiä täyteen mittaansa
kykyjensä ja halujensa mukaan, kasvamalla samalla ihmisyyteen ja aktiiviseen
kansalaisuuteen. (Paloniemi 2010a, 14.)

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Ravi kertoo Opettaja-lehden hänestä

kertovassa artikkelissa koulutuksen laadun takaamisen ja huippuosaajien seulomisen tärkeydestä.

Ravin mukaan huippuosaajia syntyy ainoastaan, jos voidaan taata laadukasta perusopetusta.

(Korkeakivi 2010, 6.)

Vuonna 2010 valinnaiset oppiaineet herättivät paljon julkista keskustelua kesän kynnyksellä

esitetyn perusopetuksen uudistuksen johdosta. Valinnaisuutta lisäävä esitys perusopetuksen

uudistamisesta ja uudesta tuntijaosta kaatui kuitenkin joulukuussa 2010 Keskustapuolueen

vastustuksen takia, eikä asia edennyt kyseisellä hallituskaudella. (Liiten 2010.) Haastateltavien

mielestä valinnaisuuden lisäämisessä tulee ennen kaikkea miettiä hyötyä, järkeä ja resursseja.

Valinnaisuudella tulisi olla kauaskantoisia tuloksia. Tästä hyötynäkökulmasta kolme haastateltavaa

olisi halukkaita lisäämään kielivalintoja. Haastateltavat näkivät kuitenkin yleisesti, että koulun

resurssit ovat tuntimäärien puitteissa rajalliset ja jo nyt opetussuunnitelman sisällöt ovat erittäin

laajat. Erityisesti alakoulussa oppilaiden tulisi saada hyvät taidot välineaineissa. Eräässä

haastattelussa ilmeni ajatus siitä, että alakoulun puolella valinnaisuuden sijaan tulisi kiinnittää
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huomiota oppiaineiden integrointiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Edellä mainittu muutos

vaatisi kuitenkin asenneilmaston muuttamista jo opettajankoulutuksesta lähtien.

Mun mielestä oppilaiden kannalta paras ratkaisu olisi se, että opettajalla olisi
enemmän kykyä integroida oppiaineita keskenään. Koska eihän se elämässä mene
silleen, että nyt sä tarvitset tätä matematiikkaa ja nyt sä tarvitset äidinkieltä, vaan
eri aineet nivoutuvat toisiinsa todella rankasti. Se, että lisätään oppiaineiden
määrää tai valinnaisten oppiaineiden määrää, niin ei sillä mun mielestä mitään
parempaa kouluviihtyvyyttä tai koulumenestystä saavuteta. (Haastattelu 1.)

Esitetyn perusopetuksen uudistuksen mukaiset valinnaisuuden mahdollisuudet nähtiin lisäksi

näennäisinä, eikä niillä koettu olevan merkitystä oppilaan yksilöllisyyteen. Käy helposti siten, että

oppilaan valinta muuttuukin koulun valinnaksi, sillä valinnaisiin ryhmiin on asetettava

resurssisyistä vähimmäisosallistujamäärät. Kahdessa haastattelussa ilmeni ajatus vapaaehtoisen

kerhotoiminnan palauttamisesta. Kerhotoiminnan avulla olisi mahdollista tasoittaa oppilaiden

sosiaaliekonomisista taustoista nousseita eroja, lisätä oppilaan konkreettista valinnaisuutta ja

oppilaan yksilöllistä huomioimista.

Se valinnaisuus [perusopetuksen uudistuksen mukainen], mikä oli ajateltu
alakoulun puolelle, niin sehän ei missään nimessä olisi oppilaan valintaa, vaan
sehän olisi koulun valintaa. Mitä koulussa päätetään, että millaisia
valinnaisuuksia oppilaat saavat tehdä, että ihan niin kun näennäistä.
Ennemminkin nyt jos ajattelisi koulussa yksilöllisyyden tukemista, niin täytyisi
saada niitä entisaikojen kerhoja. … Silloinhan se olisi jotain oppilaan omaa
valintaa, mennä sen mukaan, mihin haluaa.  (Haastattelu 2.)

Kun pohditaan oppilaan yksilöllistä opetusta erityisesti huomioiden oppilaan asiakasnäkökulma,

taloudelliset resurssit ovat merkittävässä asemassa. Luukkanen (2010a, 10) kirjoittaa kolumnissaan

julkisen talouden olevan Suomessa kireällä ja hallituksen on pohdittava sitä, mitkä

hyvinvointipalvelut ovat julkisen hallinnon ja mitkä yksilön vastuulla.

Kilpailuhenkisyys on siis tullut myös osaksi koulun arkea. Yksilöiden itsekritiikki kasvaa ja

tärkeintä on olla esillä ja erityinen muokkaamalla itseään ja identiteettiään. Yksilöille asetetut

kovat tavoitteet uuvuttavat jo koululaisiakin. Yksilöllisyyden korostaminen on johtanut siihen, että

jokaisen tulee selvitä itsenäisesti omista ongelmistaan. (Ahola 2009, 24.) Oppilaan asemaan ja sitä

kautta oppilaan yksilöllisyyteen on viime aikoina kiinnitetty yhteiskuntapolitiikassa yhä enemmän

huomiota. Suomen vanhempainliiton puheenjohtajan Kurttilan mukaan olemme siirtymässä

hyvinvointivaltiosta kehitysvaiheeseen. Kehitysvaiheessa korostuu erityisesti lähiyhteisöjen

hyvinvointi. Vanhempainliitolle on tärkeää, että lapsen asema ja oikeudet ovat esillä sekä kunnissa

että valtioneuvostossa. (Rinne 2010, 16–18.)
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Aila Paloniemi (2010b, 15) kertoo kolumnissaan, Mitä tapahtui lapsuudelle, huolestaan

oppilaita kohtaan. Hänen mukaansa lapsille ei anneta kasvun tarvitsemaa rauhaa, vaan lasten

kasvuympäristössä on tapahtunut dramaattisia muutoksia. Perheiden, sukulaisten, naapureiden,

koulujen ja harrastuspiirien väliset siteet ovat katkenneet, eikä oppilailla ole yksilöinä muuta

vaihtoehtoa kuin kilpailla, menestyä ja pärjätä. Tällaisessa yhteisössä heikot ja erilaiset yksilöt

ovat vaarassa pudota. Tästä seuraa puolestaan käyttäytymis- ja keskittymisvaikeuksia sekä

uupuneita yksilöitä.

Aila Paloniemen huoli ei ole aiheeton, sillä yhteiskunnan yksilöitä kohtaan asettamat tiukat

tavoitteet, jotka heijastuvat perheen ja harrastusten kautta koulumaailmaan ovat muokanneet

oppilaiden arkea. Kuntien leikkaukset, kilpailuhenkisyys, sekä mahdollisesti palaava

erottelujärjestelmä ovat omiaan unohtamaan lapsen kaipaaman rauhan. Yksilöiltä tullaan

vaatimaan yhä moninaisempia ominaisuuksia, kuten seuraavassa luvussa 5.4 selviää.

Bisnesajattelu ei toki ole tuonut ainoastaan negatiivisia asioita, vaan esimerkiksi sisäiseen

yrittäjyyteen kasvattaminen, lahjakkaiden oppilaiden tukeminen ja valinnaisuus ovat oivia keinoja

oppilaan yksilöllisyyden tukemiseen.

5.4 Ideaaliyksilö

Oppilaan yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välistä suhdetta sekä asiakas- ja materianäkökulmaa

voidaan tarkastella niin yhteiskunnan, koulun kuin opetuksen tasolla. Koululla on yhteiskunnassa

toimivana instituutiona selkeä päämäärä toiminnalleen.

Sehän on tarkoituksena, että oppilas pystyy opiskelemaan myöhemmin, Suomi
pärjää ja meitäkin hoidetaan vielä joskus vanhainkodissa. Tarkoituksena on, että
saadaan työntekijöitä, ammattitaitoa ja tietoa ja Suomea viedään maailmalle, niin
totta kai silloin ovat materiaintressit. (Haastattelu 5.)

Yhteiskunnan materiaintresseistä huolimatta oppilaat tulevat nykypäivän kouluun yksilöllisyyttä

korostavasta yhteiskunnasta asiakkaina yksilöllisine tarpeineen. Koulussa oppilaan yksilöllisiä

tarpeita pyritään tukemaan olemassa olevin resurssein, mutta koulutasolla oppilaiden

materiamainen kohtelu on yleistä. Opetustasolla yksi haastateltavista näki eri näkökulmien

korostuvan riippuen opettavasta aineesta ja opetuksen etenemisestä.

Ei mun mielestä oppilasta voida nähdä kumpanakaan ääripäänä. Oppilas liikkuu
tällä akselilla [oppilas materiana – oppilas asiakkaan] eri kohdilla opettajan
kanssa. Ja samoin on tän pystyakselinkin [yksilöllisyys – yhteisöllisyys] kanssa.
Koska riippuuhan se itse asiassa vähän siitäkin, mikä vaihe on
oppiaineskäsittelyssä. (Haastattelu 2.)
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Yhteisöllisyys- ja yksilöllisyys -akselilla koettiin, että hyvä yhteisöllisyys tukee oppilaiden

yksilöllisyyttä. Haastateltavat kokivat kuitenkin tarvetta lisätä koulun resursseja, jotta oppilaiden

yksilöllisyyden tukemiseen olisi paremmat mahdollisuudet. Vaikka haastatteluista ilmeni, että

asiakasnäkökulman mukana tuomat kilpailuhenkisyys ja elitismiajattelu eivät ole toivottuja asioita

koulumaailmassa, asiakasnäkökulmasta tulisi poimia julkisen sektorin palveluun sopivat piirteet.

Haastatteluissa esitettiin inkluusiota tukeva lähikouluajattelu, joka pyrkii tukemaan oppilaan

yksilöllisiä tarpeita. Toisaalta asiakasnäkökulman toivottiin myös tukevan opettajan ja oppilaan

välistä suhdetta. Oppilaan kohtelua asiakkaan tavoin puoltaa lisäksi tehokkuutta käsittelevässä

luvussa 4.5.2 esitetty kokonaisvaltaisen laatujohtamisen malli, joka perustuu muun muassa

asiakkaiden tyytyväisyyteen (Syrjäläinen 1997, 40–41).

Mä tulkitsen tän asian nyt nimenomaan niin, että yhteisöllisyyden sisällä mä voin
tukea yksilöllisyyttä paremmin kuin toisinpäin. Sitten mä haluan, että pitää
oppilasta enemmän mun asiakkaana kuin, materiana. Tää vaan sisältää sen, että
haluan kohdella oppilasta niin kuin mä nyt itse toivon kaupassa minua
kohdeltavan, tällein niin kuin hyvin konkreettisesti ajateltuna. (Haastattelu 4.)

Haastateltavat korostivat ajatusta, että huomioiden oppilaita edellä kuvatuin kouluun soveltuvin

asiakaslähtöisin keinoin ja oppilaan yksilöllisyyttä tukien, myös yhteiskunta hyötyy

materiaintresseissään.

Mutta se ei tee homogeenistä joukkoa, vaan se mahdollistaa sen, että meillä on
oppijoita, jotka sijoittuvat työelämään, Suomi pärjää ja peruspalvelut toimivat,
kun meillä on tekijöitä. Et mun mielestä kun tää [oppilas asiakkaana] hoidetaan,
niin myös tämä [oppilas materian] toimii. (Haastattelu 5.)

Yhteiskunnan, koulun ja opetuksen lisäksi neljänneksi tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa oppilas.

Oppilaalle merkittävin tuloksellisuuden tuoma muutos oli kasvatuksen ja koulutuksen käsitteiden

erottaminen toisistaan, jolloin koulun päämääräksi tuli tehokkaiden ihmisten valmentaminen

työelämään (Oravakangas 2008, 44). Opettaja-lehden artikkelissa, Koulutus kulkee kohti ajassa

olevaa oppimista, kerrottiin koulumaailman uusista tuulista. Artikkelissa käsiteltiin erityisesti

avaintaitoja, joita 2000-luvun työntekijältä vaaditaan. Harvardin yliopiston Change Leadership

Groupin johtajan Tony Wagnerin mukaan yritysjohtavat kaipaavat työntekijöiltään laajan

tiedollisen osaamisen lisäksi kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyökykyjä,

vaikutusvaltaista johtamista, ketteryyttä, sopeutumiskykyä, aloitteellisuutta, yritteliäisyyttä,

tehokasta suullista ja kirjallista kommunikaatiota, informaation hankintataitoja, analysointikykyä,

uteliaisuutta ja mielikuvitusta. Wagner näkee ongelmaksi sen, että koululaitos ei tuota, arvioi tai

arvosta edellä kuvattuja yksilön ominaisuuksia. (Järvinen 2010, 24–25.)
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Artikkelin mukaan Roger Bybee, joka on Suomen koulujärjestelmän kansainvälisen

arvostuksen aikaansaajana merkittävä henkilö, oli Wagnerin kanssa samoilla linjoilla. Hänen

mukaansa 2000-luvun avaintaidoilla on yhteiskunnan lisäksi erityisen paljon merkitystä yksilölle

itselleen. Bybee listaa avaintaidoiksi sopeutuvuuden, monimutkaiset kommunikaatiotaidot ja

sosiaaliset taidot, ongelmanratkaisutaidot, itsensä johtaminen ja kehittäminen sekä systemaattisen

ajattelun. (Järvinen 2010, 24–25.)

Koulussa toimivat haastateltavat kokivat, että koulun tulee ennen kaikkea vastata oppilaan

yksilöllisiin tarpeisiin, eikä koulu ole paikka, jossa vaaditaan oppilaalta tiettyjä ominaisuuksia.

Tulevaisuuden yhteiskunnassa selviämisessä tärkeitä taitoja ovat haastateltavien mukaan muun

muassa hyvä itsetunto, myönteinen minäkuva, sosiaaliset taidot, yhteistyökyky sekä

tiedonhankintataidot.

Ne sosiaaliset taidot ovat mun mielestä semmoiset kuitenkin. Semmoinen ihminen,
jolla on hyvät sosiaaliset taidot, osaa ottaa toiset huomioon, eettiset arvot
kohdallaan, tasapainoinen ja realistinen minäkuva. (Haastattelu 3.)

Yksi haastateltava osoitti huolensa Hilpelän (2007, 672) esittämien narsistisen individualismin

piirteiden esiintymisestä oppilaissa. Koulussa nämä piirteet ilmenevät ”vapaamatkustamisena” ja

yhteisten sääntöjen yläpuolelle asettumisena. Haastateltava kuvaili kyseisiä henkilöitä ”kaikki

mulle heti tänne nyt” -tyypeiksi. Kaikkea työtä kasvattaakseen oppilaita yhteiskunnan jäseniksi

koulu ei voi tehdä yksin, vaan koulu tarvitsee siihen kodin yhteistyön tuekseen. Ennen kaikkea

avainasiana on se, että kukaan ei saavuta mitään yksin, vaan tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan

aina yhteistyötä.

Oppilaalta vaaditaan nykypäivänä kykyä toimia niin materia- kuin asiakasnäkökulmasta

käsin. Eri näkökulmia voidaan tarkastella niin yhteiskunnan, koulun, opetuksen kuin oppilaankin

tasolla. Haastatteluissa ilmeni mielenkiintoisena huomiona se, että mikäli oppilasta tuetaan

asiakaslähtökohdista käsin, myös yhteiskunta hyötyy materiaali-intresseissään. Toimiessaan

yhteiskunnan ideaaliyksilönä oppilaalta vaaditaan hyvin monipuolisia taitoja

ongelmanratkaisukyvystä mielikuvitukseen.
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6 OPPILAS YKSILÖNÄ MODERNISSA
KOULUSSA

Edellä, teoreettisessa viitekehyksessä selvitettiin, miten oppilaan yksilöllisyys on muuttunut

vuosikymmenien saatossa sekä muodostettiin käsitykset oppilaasta materiana ja asiakkaana.

Edellisen luvun analyysissä, joka perustui Opettaja-lehtien teksteihin ja haastatteluihin,

rakennettiin puolestaan nykypäivän kuvaa oppilaasta yksilönä. Analyysissä oli tarkastelun

kohteina keskeiset koulutuspolitiikan teemat sekä oppilaan yksilöllisyyden tarkastelu materia- ja

asiakasnäkökulmasta. Seuraavaksi kuvataan oppilasta modernissa koulussa vastaten tutkimuksen

alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten oppilaan

yksilöllisyys määritellään ja miten sen määritelmät sijoittuvat suhteessa koulun arvoihin ja

politiikkaan. Luvun lopussa tutkimusta paikannetaan ajankohtaisen uutisoinnin avulla ja luodaan

arvio tutkimuksen toteutuksesta sekä esitetään mahdolliset jatkotutkimuksen aiheet.

6.1 Yksilöllisyyden määritelmä

Yksilön korostamisella on pitkä historiallinen tausta lähtien liberalismista ja 1900-luvun

alkupuolella toimineiden pedagogien Ottelinin ja Koskenniemen näkemyksistä (Hilpelä 2007, 658;

Hilpelä 2001, 142–145; Koskenniemi 1946, 102). Kasvatusihanteiden muututtua demokraattiseksi

kansalaiseksi kasvattamisesta kohti markkinakuluttajaksi kasvattamasta on oppilaan

yksilöllisyyden määritelmää tarkasteltava uudessa valossa (Lindbland 2001, 63). Oppilaan

yksilöllinen huomioiminen voidaan tutkimusaineiston valossa määrittää suhteessa opetukseen,

luokassa toimimiseen, koulun sidosryhmiin, koulutuspoliittisiin päätöksiin ja koulun arvoihin.

Oppilaiden yksilöllisiä tarpeita vastaava opetus on mahdollista esimerkiksi lisäämällä opettajien

tiimityöskentelyä, samanaikaisopetusta ja luokkatasolla tapahtuvaa eriyttämistä. Luokassa

toimiessaan heikoille ja lahjakkaille oppilaille tulee järjestää erilaisia tukimuotoja. Oppilaiden

tarpeiden huomioiminen edellyttää resursseja, joita kuluu suunnittelu- ja valmistelutyöhön.

Koulun sidosryhmistä erityisesti oppilaiden vanhemmilla on suuri merkitys oppilaan

yksilöllisyyden tukemisessa. Kodin ja koulun välinen yhteistyö korostuu erityisesti
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ongelmatilanteissa, kuten oppimissuunnitelmia ja henkilökohtaisia opetuksen järjestämistä

koskevia suunnitelmia laadittaessa. Vaikka ongelmia ei ole, on tärkeä saada perhe osalliseksi

tukemaan lapsen koulunkäyntiä ja opettajan työtä sekä tukemaan koulua sen

kasvatuspäämäärissään.

Koulutuspoliittiset päätökset, kuten valinnaiset oppiaineet, Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteet, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä lainsäädäntö sekä vanhempien

vapaa kouluvalinta määrittävät myös oppilaan yksilöllisyyttä. Yksilöllisyyttä tukevan

valinnaisuuden lisääminen oli koulutuspoliittisessa keskustelussa vahvasti esillä vuonna 2010

esitetyn perusopetuksen uudistuksen myötä. Tärkeänä lähtökohtana valinnaisuuden

merkityksellisyydelle on sen kauaskantoinen hyöty. Yksilön kannalta valinnaisuuden lisäämistä

tärkeämpää on kuitenkin hyvä aineenhallinta välineaineissa ja eri aineiden integrointi mielekkäiksi

kokonaisuuksiksi. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat puolestaan perustan

opetustyölle ja oppilaan yksilölliselle huomioimiselle. Kuten opetussuunnitelmia käsittelevässä

luvussa 4.7 ilmeni, oppilaan yksilöllinen huomioiminen on ollut koko peruskoulun historian ajan

esillä opetussuunnitelmateksteissä. Perusopetuksen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi oppilaan

yksilöllisten oikeuksien ja vapauksien edistäminen (Opetushallitus, 14).

Lainsäädännöllä taataan, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada yksilöllisesti

tarvitsemaansa tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Perusopetuslainmuutos, jolla parannettiin

oppilaan oikeutta saada tukea mahdollisimman varhain ja suunnitelmallisesti, tuli voimaan

1.1.2011. Lakimuutokseen sisältyvät oppilaan oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta,

oppilaan ohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Oppilaalla on lisäksi oikeus saada tarvittaessa erityisopetusta ja mahdollisuus tehostettuun

oppimissuunnitelman mukaiseen tukeen. Mikäli edellä kuvatut tukimuodot eivät riitä, voidaan

tehdä päätös erityisen tuen antamisesta. Tällöin oppilaalle tehdään henkilökohtainen oppimisen

järjestämistä koskeva suunnitelma. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011b.) Kuten jo

tutkimusaineiston analyysissä selvisi, henkilökohtaisen oppimisen järjestämistä koskevan

suunnitelman laatiminen on esimerkki yksilöllistetystä opetuksesta. Lainsäädännön puitteissa

oppilaan yksilöllisyyttä on lisätty edellä kuvatun lakimuutoksen lisäksi vanhempien vapaalla

kouluvalinnalla, joka oli seurausta koulujen markkinoitumisesta. Yksilöllisiä kouluvalintoja

tehdessään oppilaista ja heidän vanhemmistaan tulee aktiivisia toimijoita.

Oppilaan yksilöllisyyttä määrittäviin aihealueisiin kuuluvat myös koulun arvot. Koulun arvot

sisältävät tutkimusaineiston perusteella inkluusion ja yhteisöllisyyden tukemisen, sisäiseen

yrittäjyyteen kasvattamisen sekä sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittymisen. Inkluusiota

tukevassa lähikoulussa opettajalla on mahdollisuus tukea oppilasta yksilönä hänen omista
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tarpeistaan lähtien. Koulun tulee kasvatuspäämäärissään ottaa huomioon oppilaan itsetunnon ja

myönteisen minäkuvan kehittyminen, sosiaaliset taidot, yhteistyökyky ja tiedonhankintataidot.

Oppilas tarvitsee näitä taitoja menestyäkseen yhteiskunnan jäsenenä. Yksilöllisten tavoitteiden

asettelu, projektityöt, henkilökohtainen kehittyminen ja huolellisuus ovat puolestaan asioita, joita

yksilöltä vaaditaan työelämässä selviämisessä. Koulussa on lisäksi kiinnitettävä huomiota

yhteisöllisyyden tukemiseen, jotta oppilas tulee yksilönä hyväksytyksi tasavertaisena yhteiskunnan

jäsenenä. Yhteisöllisyyden kautta päästään tilanteeseen, jossa erilaisuudesta tulee hyväksyttävää.

Luokkamuotoisessa opetuksessa on oiva mahdollisuus huomioida yksilöitä yhteisöllisyyden

pohjalta.

Kuvioon 15 on listattu teemoittain aineistosta nousseita asioita, joissa painottuvat tai joiden

seurauksena korostuvat joko oppilas materiana tai oppilas asiakkaana. Kuviosta on tummennettu

edellä mainitut yksilöllisyyden määritelmään liittyvät asiat. Oppilaan yksilöllisyyttä tukevat asiat

ovat selkeästi kuvion oikean puoleisessa sarakkeessa, jossa korostuu oppilas asiakkaana.

Yhteisöllisyydestä on merkitty nuoli kohti yksilöllisyyttä, sillä aineiston perusteella hyvän

yhteisöllisyyden nähdään tukevan oppilaan yksilöllisyyttä.
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Oppilas materiana Oppilas asiakkaana
Koululaitoksen kehittyminen

Behavioristinen oppimiskäsitys Konstruktivistinen oppimiskäsitys
Suvaitsemattomuus Heterogeeninen oppilasaines

Opettajien työmäärän kasvaminen Opettajien tiimityöskentely
Resurssien vähyys Samanaikaisopetus

Kodin vastuun vähentyminen
Luokka- ja koulutasolla
yksilöllisyyttä tukevat työskentelytavat

Yhteiskunnan ja opetussuunnitelman
yhteiset tavotteet kaikille oppilaille HOJKS

Yhteisöllisyys Yksilöllisyys

Suuret oppilasryhmät Yksilölliset opetuspolut
Opettajien lomautukset
Valinnaisuuden vähentäminen

Erottelujärjestelmän paluu, Yhteiskunnan asettamat tiukat tavoitteet
maksullisia koulutuspalveluita Bisnesajattelu: tehokkuus & tuloksellisuus
Koulujen eriarvoistuminen Perhe ja harrastukset
Elitismi Palkitsemisjärjestelmät

Lahjakkaiden oppilaiden tukeminen
Sisäiseen yrittäjyyteen kasvattaminen
Valinnaiset oppiaineet

Inkluusio & lähikouluajattelu
Oppilaan hyvät sosiaaliset taidot ja hyvä
itsetunto

Oppilaan kohdetu asiakkaan tavoin

TEEMA 1:
Yksilöllisyys

TEEMA 2:
Materianäkökulma

TEEMA 3:
Asiakasnäkökulma

TEEMA 4

Taloudelliset
säästötoimet

KUVIO 15. Oppilas yksilönä materia- ja asiakasnäkökulmista

Yksilöllisyys on määritelty edellä hyvin monesta eri näkökulmasta. Määritelmän voi kuitenkin

supistaa kolmeen keskeiseen sanaan: yksilöllisyyteen, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että oppilaiden yksilöllisyydessä on tärkeää sen

toteutuminen jokaisen oppilaan osalta yhdenvertaisesti niin, että jokainen oppilas saa

tarvitsemaansa yksilöllistä tukea. Yhdenvertaisuutta tukevat erityisesti yksilöllisyyden

määritelmässä esitetyt koulutuspoliittiset päätökset, joita ovat valinnaiset oppiaineet,

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä lainsäädäntö
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sekä vanhempien vapaa kouluvalinta. Opettajat sekä rehtorit tekevät lisäksi kyseisen asian puolesta

töitä koulun arkipäivässä.

Yhteisöllisyys puolestaan tukee yksilöllisyyttä ja yksilöllisten tavoitteiden saavuttamista.

Yksilöllisyys saavutetaan ennen kaikkea yhteisöllisyyden kautta. Yhteisöllisyys ilmenee

yksilöllisyyden määritelmässä opetuksen, luokassa toimimisen, koulun sidosryhmien ja koulun

arvojen kautta. Opettajat joutuvat tekemään keskenään yhteistyötä toteuttaessaan tiimityöskentelyä

ja samanaikaisopetusta. Opettajien keskinäisen yhteistyön tarkoituksena on tarjota oppilaille

mahdollisimman yksilöllistä oppimista heidän omista tarpeistaan lähtien. Luokka on puolestaan

nähtävä yhteisönä, jossa jokainen oppilas on erilainen yksilö omine heikkouksineen ja

vahvuuksineen. Opettajan tulee tukea oppilaita yksilöllisesti, jotta luokka saavuttaisi yhteisönä

sille asetetut päämäärät. Luokka on oppilaalle paikka, jossa hän harjoittelee yhteiskunnassa

elämistä. Yhteiskunnan kannalta erityisesti koulun arvot ovat tärkeässä asemassa yhteisöllisyyden

ja yksilöllisyyden toteuttamisessa. Inkluusion tukemisessa oppilaat hyväksytään yksilöinä

luokkayhteisöön. Yhteisöllisyys tukee lisäksi sisäiseen yrittäjyyteen kasvattamisessa sekä

sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittymisessä. Myös kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on

kyse ennen kaikkea yhteisöllisyydestä. Toimiva yhteistyö opettajan ja vanhempien välillä tukee

oppilaan yksilöllistä oppimista.

Kuten jo aiemmin mainittiin, kuvioon 15 on kerätty tutkimusaineiston perusteella kunkin

teeman keskeiset asiat. Tummentamattomat asiat, jotka korostavat joko oppilasta materiana tai

asiakkaana antavat suuntaa yksilöllisyyden kehittymiselle. Esimerkiksi koulun kehitys ja

oppimiskäsitykset rakentavat kuvaa yhteiskunnan muutoksesta. Kuviosta voi myös huomata, että

kuvion oikea sarake, johon on kerätty asioita asiakasnäkökulmasta, on vahvasti edustettuna.

Asiakasnäkökulman korostuminen koulumaailmassa juontaa juurensa uusliberalismiin, jota

käsiteltiin luvussa 4.3. Tutkimusaineistosta ilmeni huoli liiallisesta asiakasnäkökulman

painottamisesta, vaikka se tukeekin oppilaan yksilöllistä huomioimista. Asiakasnäkökulman

taustalla on myllerrys koulutuksen taloudessa (Jakku-Sihvonen 1998, 20). Uusittaessa koulutuksen

järjestäjien valtionosuuksien maksuperusteita syntyi kunta- ja koulukohtaisia eroja (Hämäläinen

ym. 2002, 23). Käytännön tasolla tuloksellisuus- ja tehokkuusvaateiden seurauksena opettajien

työmäärän kasvoi, resurssit vähenivät sekä oppilasryhmät kasvoivat, kuten haastatteluaineistosta

ilmeni. Esimerkiksi asiakasnäkökulmaa tarkastelevassa teemassa kolme on myös aiheita, joiden

seurauksena painottuu oppilaan kohtelu asiakkaana (ks. kuvio 15).

Mikäli asiakasideologiaan kuuluvat maksulliset palvelut rantautuvat Suomeen, kuntien

koulutoimia leikataan ja opettajia lomautetaan, koulujen eriarvoistuminen jatkuu. On mahdollista,

että Suomessa palataan rinnakkaiskoulujärjestelmän tapaiseen koulujärjestelmään, joka tarkoittaa
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erottelujärjestelmän paluuta ja elitismiä (ks. kuvio 15). Tämä johtaa puolestaan siihen, että kaikkia

oppilaita ei voida tasavertaisesti kohdella yksilöinä. Kuviossa 16 on kuvattu sitä, miten Suomi on

siirtynyt massakoulutuksesta uusliberalistiseen yksilöä korostavaan kouluun, jossa oppilas nähdään

asiakkaana. Pelkona on se, että saavutettu oppilaiden tasa-arvoinen yksilöllinen huomioiminen

palautuu oppilaiden eriarvoistumiseen ja bisnesajattelu johtaa tiettyjen koulujen heikkenemiseen.

Oppilas
 uusliberalistisessa
 koulussa

Oppilas
massakoulutuksessa

Oppilas asiakkaana
- Oppilaan asema
yksilönä korostettu

Oppilas materiana
- Oppilaat

eriarvoisessa
asemassa

 Koulujen eriarvoistuminen:
- Maksulliset opetuspalvelut
- Koulutoimien leikkaaminen,
säästöt ja opettajien
lomautukset

KUVIO 16. Koulutuksen mahdollinen kehityssuunta

6.2 Oppilaan yksilöllisyyden suhde koulun arvoihin ja politiikkaan

Yksilöllisyyden määrittämisen lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaan

yksilöllisyys sijoittuu suhteessa koulun arvoihin ja politiikkaan. Erityisesti oppilaan

yksilöllisyyden suhde koulutuspolitiikkaan on hyvin ristiriitainen. Toisaalta oppilaan

yksilöllisyyttä korostetaan hyvin paljon. Esimerkiksi opetussuunnitelmat ovat muuttuneet vuodesta

1985 lähtien yksilöllisyyttä korostaviksi (Launonen 2000, 253, 257). Lisäksi valinnaisuutta

pyrittiin lisäämään vuonna 2010 esitetyllä perusopetuksen uudistuksella ja oppimiseen ja

koulunkäyntiin liittyvä lainmuutos tuki oppilaan yksilöllistä huomioimista.  Luvun 5 aineiston

esittelyssä oli myös havaittavissa politiikassa toimivien henkilöiden huoli lahjakkaista ja erityistä

tukea tarvitsevista oppilaista. Yksilöä korostavasta ilmapiiristä huolimatta päätöksiä tehdessä

oppilaan yksilöllisyys jää huomiotta, kun on kyse resursseista. Kuntien säästötoimenpiteet ovat
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aiheuttaneet luokkakokojen kasvamista ja opettajien lomautuksia.  Opettajia lomautettaessa koulun

tehtäväksi tulee ainoastaan oppilaiden säilöminen koulupäivän ajaksi. Kuntien erilaiset

leikkaustoimenpiteet ovat johtaneet koulujen kurjistumiseen ja koulujen eriarvoistumiseen.

Seurauksena on myös opettajan työmäärän kasvaminen. Edellä mainitut asiat on esitetty kuvion 15

vasemman puoleisessa sarakkeessa, jossa korostuu oppilas materiana.

Koulun arvoissa oppilaan yksilöllisen aseman tukeminen nähtiin haastatteluiden valossa

tärkeäksi asiaksi, mutta sen toteuttaminen koettiin hankalaksi. Koulun yksilöllisyyttä tukeviksi

arvoiksi mainittiin yksilöllisyyden määritelmän yhteydessä inkluusion tukeminen, sisäiseen

yrittäjyyteen kasvattaminen sekä oppilaan sosiaalisten taitojen ja hyvän itsetunnon kehittäminen.

Syyksi oppilaiden yksilöllisen huomioimisen vaikeuteen nähtiin ennen kaikkea resurssien puute.

Resurssien niukkuudella tarkoitetaan niin opettajan työmäärän kasvamista kuin koulujen

tulosvastuullisuudesta seuranneita taloudellisia säästötoimenpiteitä. Tulosvastuullisuus johtaa

suuriin oppilasryhmiin ja tekee oppilaiden yksilöllisestä huomioimisesta lähes mahdotonta.

Opetushallituksen teettämä arviointiraportti peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksesta osoitti,

että opetussuunnitelmaan kirjatut oppilaan yksilöllisyyttä korostavat tavoitteet eivät olleet

siirtyneet käytäntöön (Norris ym. 1996). Tulos ei ole yllättävä, kun ottaa huomioon edellä kuvatun

koulutuspolitiikkaa ja koulun arvoja koskevan ristiriitaisen tilanteen, jossa ovat vastakkain

oppilaiden yksilöllinen huomioiminen ja taloudelliset resurssit. Oppilaiden yksilöllisyyteen tulee

kiinnittää edelleen huomiota niin kouluissa kuin opettajankoulutuksessakin, sekä jakaa resursseja

sinne, missä niitä yksilölliseen tukemiseen eniten tarvitaan. Kaikki toimenpiteet eivät kuitenkaan

vaadi rahallista panostusta, vaan ennen kaikkea asennoitumista. Esimerkiksi opettajien

tiimityöskentelyllä voidaan saada hyviä tuloksia aikaan ilman rahallista panostusta.

Oppilaan yksilöllisyyden suhde koulutuksen arvoihin ja politiikkaan sisältää

vastakkainasettelua oppilaan, kouluinstituution ja yhteiskunnan välille. Oppilaat tulevat kouluun

kilpailuhenkisestä yhteiskunnasta, joka on muokannut perheen arkea ja harrastustoimintaa.

Oppilaat odottavat koululta, että heitä kohdellaan asiakkaina yksilöllisistä tarpeista lähtien. Koulut

ovat tulosvastuussa toiminnastaan ja joutuvat säästötoimenpiteiden vuoksi vastaamaan oppilaiden

yksilöllisiin tarpeisiin materialähtökohdista, mistä seuraa ristiriitatilanne. Opetuksessa joudutaan

painottelemaan materia- ja asiakasnäkökulmien välillä riippuen koulu- ja kuntakohtaisista

resursseista sekä opetettavasta aineesta ja sen käsittelyvaiheesta.

Yhteiskunta puolestaan odottaa koulua käyviltä yksilöiltä, että he pystyvät vastaamaan

koulutusputken jälkeen yhteiskunnan heille asettamiin yhteisiin vaatimukseen tuottavina

veronmaksajina. Yhteiskunnan oppilaille asettamat tavoitteet korostavat materiaintressejä ja

oppilasaineksen homegeenisyyttä. Työnantajat odottavat yksilöiltä puolestaan yksilöllisiä
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ominaisuuksia, kuten tehokkuutta ja tuotavuutta. Työnantajan näkökulmasta olisi kiinnitettävä

erityisesti huomiota lahjakkaiden oppilaiden huomioimiseen, jotta he saisivat mahdollisimman

osaavaa työvoimaa. Myös valinnaisuus ja profiloidut koulut ovat avainasemassa työnantajien

näkökulmasta. Koulujen tulisi pystyä tukemaan muun muassa oppilaiden kriittistä ajattelua,

ongelmanratkaisukykyä, yhteistyökykyä ja yritteliäisyyttä. Nämä ovat esimerkiksi asioita, joihin

työnantajien mielestä koulussa ei tällä hetkellä kiinnitetä riittävästi huomiota. Yhteiskunnan ja

työnantajien erilaista tavoitepääristä johtuen seuraa toinen ristiriitatilanne. Edellä kuvattua

tilannetta pyritään selventämään kuviolla 17.

Y  H  T  E  I  S  K  U  N  T  A

Oppilas
asiakkaana
yksilöllisine
tarpeineen

Materialähtökohdista toimiva
koulu

-Opetuksessa painottuvat
materia- ja asiakasnäkökulmat.

Yritykset odottavat
yksilöiltä tehokkuutta ja
tuottavuutta.

Yhteiskunta
asettaa oppilaille
yhteiset tavoitteet.

KUVIO 17. Oppilaan yksilöllisyyden suhde koulutuksen arvoihin ja politiikkaan

6.3 Lopuksi

Opettajankoulutuksen paras anti oppilaan yksilölliseen huomioimiseen ovat opetusharjoittelut.

Opetusharjoittelut osoittavat sen, että pystyäkseen kohtaamaan oppilaat yksilöinä, opettajan

oppilastuntemuksen on oltava hyvää ja ammattitaidon vahvaa. Opettajan ammattitaito on

oppilaiden yksilöllisyyden huomioimisessa tärkeää, sillä opettajan tulee hallita oppilaat sekä

opettava aine. Opettajankoulutus antaa hyvät eväät opettajuuteen niin aineenhallintataidoissa ja -
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tiedoissa kuin kasvatuksessa. Valmistuvalla opettajalla on hyvät mahdollisuudet päästä

toteuttamaan yksilöllistä opetusta jo heti opettajauran alkutaipaleella. Uran alkutaipaleella hyväksi

koetut käytänteet ja tavat säilynevät uran kantavana voimana hyvin pitkään. Aineiston perusteella

syntyneeseen oppilaan yksilöllisyyden määritelmään olisi hyvä lisätä yhtenä näkökulmana

opettajankoulutus.

Tutkimuksen ajankohtaisuutta ja tuloksia puoltaa lokakuussa 2010 WSOY Pro teetin

teettämä sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen kyselytutkimus peruskoulun ja lukion opettajille.

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat mahdollisia pullonkauloja koulun arjessa. Tutkimuksen

mukaan opettajien on yhä vaikeampi hallita heterogeenisiä ryhmiä ja vastata oppilaiden

yksilöllisiin tarpeisiin. Opettajat kaipaisivat lisää resursseja, jotta he voisivat tarjota erilaisia

työkaluja ja sopivia materiaaleja oppimistulosten ja motivaation parantamiseksi. (Laaksola 2011,

8.)

Pro gradu -tutkimuksen kirjoittamisen aikana oli lisäksi sekä Suomen tasolla että

maailmanlaajuisesti esillä hyvin monia suomalaiseen koulujärjestelmään ja sitä kautta oppilaan

yksilöllisyyteen liittyviä uutisia. Jo edellä mainittiin kesällä 2010 esitetystä ja joulukuussa 2010

kaatuneesta perusopetuksen uudistuksesta, jonka tarkoituksena oli lisätä valinnaisuutta (Liiten

2010). Koulutukseen liittyvät uudistukset ovat siis Suomessa hyvin ajankohtaisia ja ne määrittävät

myös oppilaan yksilöllisyyttä. Kevään 2011 eduskuntavaalit ovat koulutuspoliittisesta

näkökulmasta mielenkiintoista seurattavaa, sillä eri puolueiden edustajilla on erilaisia näkemyksiä

koulutuksen uudistamisesta, kuten vuonna 2010 esitetyn perusopetuksen uudistamisen kaatuminen

osoitti.

Suomen koulutus on ollut esillä myös globaalissa mediassa. Elokuussa 2010 julkaistun

amerikkalaisen Newsweek-lehden mukaan Suomi on paras maa asua, kun kriteereinä ovat

koulutus, terveys, elämänlaatu, taloudellinen dynaamisuus ja poliittinen ympäristö. Pro gradu -

tutkimuksen kannalta merkittävintä uutisessa oli se, että Suomi sijoittui ensimmäiselle sijalle

yksittäisistä kategorioista ainoastaan koulutuksessa. Oppilaan yksilöllisyyden kannalta

huomioitavaa oli se, että artikkelissa mainittiin Suomessa joka kolmannen oppilaan saavan

vuosittain yksilöllistä tukiopetusta. (Lewis 2010.) Vaikka Suomessa nähdään yksilöllisen tuen

tarvitsevan lisää resursseja, kansainvälisessä vertailussa Suomalainen koulutus ja oppilaiden

yksilöllinen huomioiminen ovat huippuluokkaa.

Joulukuussa 2010 julkaistiin vuonna 2009 teetettyjen PISA-testien tulokset. PISA-testeistä

on kerrottu tarkemmin arviointia käsittelevässä luvussa 4.6. Vuoden 2009 testauksen pääpaino oli

lukutaidon testaamisessa ja tutkimuksiin osallistui yhteensä 65 maata. Suomi sijoittui lukutaidossa
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kolmannelle sijalle, matematiikan osaamisessa kuudennelle sijalle ja luonnontieteiden osaamisessa

toiselle sijalle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a.)

PISA-tutkimus osoitti, että nuorten lukutaito on Suomessa hiukan heikentynyt vuoden 2000

tuloksiin verrattuna, jolloin testauksen pääpaino oli edellisen kerran lukutaidossa. Lukutaidon

heikkeneminen oli vähäistä, mutta suunta on silti huolestuttava. Tutkimus osoitti myös sen, että

tytöillä on Suomessa huikea etumatka lukutaidossa poikiin verrattuna. Suomalaisten oppilaiden ero

lukutaidossa tyttöjen hyväksi oli OECD-maiden suurin. Mielenkiintoinen ja hyvä tulos on se, että

koulujen väliset erot lukutaidossa ovat Suomessa hyvin pieniä. Koulujen välinen vaihtelu oli

Suomessa kansainvälisessä vertailussa kaikkein vähäisintä. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää

siihen, että koulujen väliset erot ovat Suomessa hieman kasvaneet vuoden 2000 tuloksiin

verrattuna. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010.)

Kansainvälisesti vertaillen Suomessa oppilaiden yksilöllisyyteen kiinnitetään paljon

huomiota. Suomessa ei voida kuitenkaan jäädä odottelemaan hyvän kansainvälisen menestyksen

jatkumista koulutuksen saralla. Edellä esitetyn oppilaan yksilöllisyyden määritelmän perusteella on

helppo todeta, että kehittämisen kohteita on paljon ja oppilaan yksilöllisyyden määritelmän suhde

koulutuksen arvoihin ja politiikkaan on hyvin ristiriitainen. Koulutuksen historiallisesta taustasta

ilmenee, että Suomessa on tehty paljon koululaitosta koskevia uudistuksia, jotka tukevat oppilaan

yksilöllisyyttä. Koulutusta koskevia uusia päätöksiä tehdessä olisi varottava, ettei jo saavutettua

oppilaan yksilöllistä huomioimista heikennetä. Koulua koskevat muutoksen tuulet voivat olla

aloittamassa Hargreavesin ja Goodsonin (2006) esittämään kolmeen perättäiseen globaalin

koulutuksen uudistuksiin neljättä vaihetta.

Tutkimus antoi paljon ajattelun aihetta ja tutustutti sekä koululaitoksen historiaan että

nykypäivän kouluun. Tutkimus muokkautui hyvin paljon sitä tehdessä, kuten tutkimustehtävää ja

tutkimuksen taustaa käsittelevässä luvussa mainittiin. Tutkimus rajautui ja tutkimusongelma

muotoutui vasta tutkimuksen edessä. Tutkimusta tehdessä haasteellisinta oli pysytellä valitulla

tiellä, sillä uusia näkökulmia ja aiheita kumpusi teoreettisesta viitekehyksestä ja

tutkimusaineistosta. Haastatteluihin olisi ollut syytä kiinnittää enemmän huomiota. Haastateltaville

olisi ollut mielekästä painottaa jo haastattelun aluksi selkeämmin sitä, miten tutkimuksessa on

määritelty oppilas materiana ja oppilas asiakkaana. Vasta litteroituja haastatteluja analysoitaessa

selvisi, että haastateltaville olisi tullut selventää myös kysymysten luonnetta. Kysymyksen

luonteella tarkoitetaan sitä, että olisiko vastaus ollut mielekästä saada luokkatasoa koskevana vai

koulutasoa koskevana. Toisaalta avonainen kysymysten asettelu antoi kullekin haastateltavalle

mahdollisuuden puhua täysin siitä näkökulmasta, jonka koko itselle tärkeäksi.
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Tutkimus käsitti kirjallisen aineiston lisäksi Opettaja-lehtien tekstejä sekä opettajien ja

rehtoreiden haastatteluita. Mahdollinen jatkotutkimuksen aihe olisi kerätä haastatteluaineistoa

kuntien sivistystoimissa toimivilta virkamiehiltä. Dokumenttiaineistoa olisi myös mahdollista

laajentaa koskemaan muita foorumeja, kuten opettajien nettikeskusteluita. Toinen mielenkiintoinen

jatkotutkimuksen aihe olisi fokusoida tutkimus esimerkiksi koskemaan tyttöjen ja poikien välistä

eroa yksilöllisyyden huomioimisessa. Aihe olisi ajankohtainen sillä, vuoden 2009 PISA-tulokset

osoittivat tyttöjen ja poikien välisten taitoerojen olevan huomattavia.
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Liite 1(1)

Haastattelurunko

Tutkimuksen kohteena ovat oppilaan yksilöllisyyden määrittelyt. Tarkoituksena on selvittää, miten

määritelmä oppilaasta yksilönä asettuu suhteessa koulun arvoihin ja politiikkaan. Muuttunut

yhteiskunta, sekä koulutuspoliittiset muutokset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa oppilaan

yksilöllisyyden määritelmää on tarkasteltava uudelleen.

Tutkimuksen teoriaosuus jakautuu kahteen eri tarkastelujaksoon. Ensimmäinen tarkastelujakso

alkaa vuoden 1866 kansakouluasetuksesta ja päättyy peruskoulun alkutaipaleelle, 1970-luvun

loppuun. Ajanjakson koulutukselle oli tyypillistä massamuotoisuus, jonka perusteella oppilas

rinnastettiin materiaksi. Tutkimuksen toinen tarkastelujakso kuvaa uusliberalistista koulua (1980-

luvulta nykypäivään). Ajanjaksolle oli merkittävintä koulun markkinoituminen, joka ilmeni mm.

oppilaan rinnastamisena asiakkaaseen. Tutkimuksessa peilataan nykypäivän koulutuspuheen

tuottamaa kuvaa oppilaasta yksilönä niin materia- kuin asiakasnäkökulmaan.

1980 Toiveikkuuden ja OPPILAS MASSAKOULUTUKSESSA
 uudistusten aikakausi,
 homogeeninen oppilasaines

1980-1995 Monimutkaisuuden
 ja ristiriitaisuuden aikakausi,
 heterogeeninen oppilasaines

1995- Standardoinnin OPPILAS UUSLIBERASLISTISESSA KOULUSSA
 ja markkinoinnin aikakausi

OPPILAS MATERIANA

OPPILAS ASIAKKAANA

OPPILAS YKSILÖNÄ:

Oppilaiden yksilöllisyys on hyvin vahvasti esillä koulutuspoliittisessa keskustelussa. Esimerkiksi

tulevaisuudessa menestymisen ja hyvän oppimisen edellytyksinä pidetään yksilöllisiä

ominaisuuksia, kuten tervettä itsetuntoa, minäkuvaa ja itsearviointia.

1. Mitä sinulle tulee mieleen ajatuksesta oppilas yksilönä?



2. Millaisia yksilöllisiä käsitteitä luokan arkipäivästä nousee esiin?

3. Voidaanko moninaisessa koululuokassa (mm. maahanmuuttajataustaiset oppilaat,

seksuaalivähemmistöt, oppilaiden erilaiset kokemusmaailmat, erityisoppilaat) jokaista

oppilasta kohdella ainutkertaisena yksilönä?

4. Jos voidaan, niin millä keinoilla oppilaan yksilöllisyyttä tuetaan?

5. Miten koet opetussuunnitelman ja HOJKS:n ohjaavan oppilaan huomioimista yksilönä?

OPPILAS MATERIANA:

Materiaalinäkökulmassa oppilaiden homogeenisyys koettiin tärkeäksi. Oppilaita tuli sivistää ja

kehittää koulutuksen avulla yhteiskunnan tarpeeseen.

6. Millaisin toimin luokan kollektiivisuutta tuetaan, miten se on suhteessa oppilaan

yksilöllisyyteen?

7. Kenen ehdoilla luokan opetus etenee?

8. Miten suuret oppilasryhmät vaikuttavat oppilaiden yksilölliseen huomioimiseen?

9. Millainen vaikutus opettajien lomautuksilla on oppilaaseen?

OPPILAS ASIAKKAANA:

Asiakasnäkökulma perustuu koulutuspoliittiseen muutokseen, joka toi liike-elämän termit

koulumaailmaan. Muutoksien myötä koulut markkinoituivat ja kouluvalinta vapautui.

10. Miten yhteiskunnan yksilöä kohtaan asettamat tiukat tavoitteet (mm. kilpailuhenkisyys

ja menestyminen) ja bisnesajattelu näkyvät oppilaan toiminnassa?

11. Miten lahjakkaita oppilaita pyritään tukemaan?

12. Tulisiko valinnaisten oppiaineiden määrää lisätä koulussa (oppilaiden näkökulmasta)?

YHTEENVETOA:

13. Mihin kohtaan nelikenttää sijoittaisit nykypäivän oppilaan? Missä kohtaa nelikenttää

oppilaan mielestäsi tulisi olla?



YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS

OPPILAS
ASIAKKAANA

OPPILAS
MATERIANA

14. Kuvaile nykypäivän oppilaalta vaadittavia yksilöllisiä ominaisuuksia.


