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Janne Varjo

Kilpailukykyvaltion koululainsäädännön rakentuminen 
Suomen eduskunta ja 1990-luvun koulutuspoliittinen käänne

Tiivistelmä
Suomalainen koulutuspolitiikka, koulutuksen ohjausjärjestelmä sekä koko koulu-
tusjärjestelmä ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana osana 
yleistä yhteiskuntapoliittista kehitystä. Vanhasta tasa-arvoa korostavasta, erilaisiin 
lupamenettelyihin perustuvasta normatiivisesta sääntelykulttuurista on siirrytty 
kohti desentralisoitua, yksilöllisten valintojen avulla ohjautuvaa, arvioinnin kaut-
ta todennettavaa koulutusjärjestelmää, joka on alettu mieltää myös keskeiseksi te-
kijäksi kansallisen kilpailukyvyn rakentamisessa ja ylläpidossa.

Tutkimuksen tehtävänä on kuvata eduskunnan koulutusta koskevia lainsää-
däntöprosesseja 1990-luvulla sekä analysoida miten muuttuva kansainvälinen 
koulutuspoliittinen puhetapa uudelleenrakentui suomalaisen lainsäädännön 
ja sen valmistelun kontekstissa. Tutkimusaineistona ovat Suomen 1990-luvun 
koulutuspoliittiset valtiopäiväasiakirjat: käsittelyjen pohjana olleet hallituksen 
esitykset sekä vastaavat, istuntosalin keskustelupöytäkirjat ja koulutuspoliittisia 
asioita käsitelleiden valiokuntien arkistot (päätöspöytäkirjat liitteineen, mietinnöt 
ja lausunnot). Valtiopäivien koulutuspoliittisia puhetapoja mallinnetaan kokoa-
vassa tarkastelussa kolmen yleisistä poliittisista tavoitteista oikeudellisia normeja 
muokkaavan politiikan teknologian (johtaminen, markkinat ja suorituskeskei-
syys) avulla.

1990-luvun koulutuksen sääntelyjärjestelmän muutosten lähtökohtana oli 
1980-luvun puolivälistä alkanut valtionhallinnon uudistuskehitys. Tutkimustu-
lokset osoittavat johtamisen ja hallinnan merkitystä uudella tavalla korostaneiden 
paikallisen päätäntävallan lisäämisen, norminpurun sekä oppilaitosten toiminnan 
tehostamisen vaatimusten vaikuttaneen merkittävästi Harri Holkerin hallituksen 
kaudella eduskunnan koulutuspoliittisessa puheavaruudessa. Markkinatyyppisten 
mekanismien vaikutus ilmeni vuosikymmenen vaihteessa epäsuoremmin yksilöl-
lisyyden sekä valinnanvapauden vaatimusten esiinnousuna lainsäädäntötyössä. 
Tämä käy ilmi esimerkiksi nuorisokoulukokeiluun liitetystä ideasta ”madaltaa 
oppilaitosten raja-aitoja” ja näin helpottaa oppilaiden kurssivalintoja myös muis-
ta oppilaitoksista, yksityiskoululain pyrkimyksestä tarjota riittävästi ”pedagogisia 
vaihtoehtoja”, sekä norminpurun aloittamasta asteittaisesta koulupiirijaosta luo-
pumisesta aikaisempaa vapaamman koulunvalinnan mahdollistamiseksi.

Esko Ahon hallituksen kauden alusta alkaen lama ja sen mukaan tuomat kou-
lutuksen rahoitusjärjestelmän leikkaukset alkoivat määritellä eduskunnan koulu-
tuspoliittista lainsäädäntötyötä. Lamaa käsiteltiin hallituspuolueiden edustajien 
puheenvuoroissa kaikenlaisen politiikan pelin yläpuolella olevana ankarana ul-
koisena pakkona, johon oli vastattava hajauttamalla aikaisempaa enemmän pää-
tösvaltaa ja -vastuuta koulutuksen järjestäjille, kannustettava heitä käytettävissä 



olevien resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, sekä kehittämällä ar-
viointimittareita joiden avulla saavutettuja tuloksia voitaisiin vertailla. Toiminnan 
tehokkuutta sekä sen todentamista arvioinnin kautta painottava suorituskeskei-
syys alkoikin vasta 1990-luvun kuluessa muotoutua aktiiviseksi tavoitteiden saa-
vuttamisen mittaamiseksi arvioinnin kohteiden, toimijoiden sekä menetelmien 
tarkentuessa. Oppositiopuolueiden edustajat kritisoivat hallituksen ulkoista pak-
koa korostavaa lamapuhetta nostaen esiin jatkuvasti koulutusmenojen leikkausten 
haittavaikutuksia sekä politisoimalla säästöpäätöksiä kuvaamalla niitä päinvastoin 
laman tuomina tietoisina mahdollisuuksina antaa markkinoille, johtamiselle ja 
suorituskeskeisyydelle lisää tilaa entistä kilpailevammaksi, tuloskeskeisemmäksi 
sekä eriarvoistammaksi koetun koulutusjärjestelmän rakentamisessa.

Kriittinen puhetapa voimistui Paavo Lipposen I hallituksen kaudella opposi-
tion sekä osittain myös hallituksen joukoissa. Esimerkiksi koulutuksellisen tasa-
arvon nimissä vaadittiin aikaisempaa tiukemmin lainsäädännöllisiä rajoituksia 
markkinoille, johtamiselle ja suorituskeskeisyydelle sekä niiden ei-toivottaviksi 
arvioitujen vaikutusten lieventämistä. Kiistakysymyksiksi nousivat muun muassa 
yliopistojen tulosjohtaminen sekä perusopetuksen ostopalvelut osana 1990-luvun 
loppupuoliskon koulutuspoliittiselle lainsäädäntötyölle tunnusomaista erityisen 
”perälautojen asettamisen” puhetapaa, jonka avulla artikuloitiin vaatimuksia esi-
merkiksi normatiivisempaan sääntelyyn, yksityiskohtaisempaan lainsäädäntöön 
tai korvamerkittyihin valtionosuuksiin palaamisesta.

Avainsanat: koulutuspolitiikka, koululainsäädäntö, eduskunta
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Drafting Education Legislation for the Competitive State 
The Parliament of Finland and the 1990s Change in Education Policy

Abstract
Finnish education policy, educational legislation and the entire education system 
changed signifi cantly during the 1990s as part of a general restructuring of public 
administration. There has been a clear divergence from the former tradition of a 
system of regulation, founded on detailed legislation and the principle of equality. 
The new governance, which is based more on individual choice, effi ciency and 
evaluation, emphasizes that the development of a high standard of education is a 
necessity in the light of global competition.

This study explores the legislative process regarding education policy in the 
Finnish Parliament during the   1990s, and highlights in particular how the in-
ternational discourse on education policies was restructured in the context of 
Finnish legislation. The research material consists of all the public parliamentary 
documents relating to education, including government proposals, minutes from 
the discussions in the chamber and archive material (fi nal protocols, reports and 
statements) for the Committee for Education and Culture. The discourse on the 
process of drafting and passing education legislation is modelled on three inter-
related policy technologies (market, management and performance), which are 
understood here as mechanisms connecting general political ideas to normative 
legislation.

The changes in the regulation of education were part of a general public ad-
ministration reform instigated during the mid 1980s. The research results will 
prove that during the left-right coalition cabinet of PM Harri Holkeri, new policy 
technologies affected the parliamentary discourse on education policy. This was 
particularly infl uenced by a change in the preconditions for the management of 
education that was created as a result of the numerous demands to deregulate and 
delegate decision-making authority to the local and school levels while rendering 
the whole education system more effective. At the turn of the decade, market-
type mechanisms were more indirectly manifested in the forms of individuality 
and freedom of choice, which were refl ected, for example, in proposals to “lower 
the hurdles” by separating general from vocational secondary education with a 
view to encouraging students to select courses from other educational establish-
ments, in addition to relaxing the requirements for establishing private schools 
and abolishing a hundred-year-old strict national catchment-area system. Later, 
in the course of the 1990s, after the subjects, players, and methods of evaluation 
had been more precisely defi ned, evaluation based on performance would result 
in the active measurement of the attainment of set objectives.



In the spring of 1991, from the outset of PM Esko Aho’s right-centre coalition 
cabinet, the education budget suffered cutbacks as a result of a global recession 
and this infl uenced the legislative work of, and discourses in, parliament. Repre-
sentatives of the parties in power regarded the recession solely as an external fac-
tor that was remote from the political arena. In their view, the education system 
should rise to the challenge by ensuring the effi cient and innovative use of the re-
sources available and by developing new forms of indicators for evaluating results. 
Representatives of the opposition opposed the cabinet’s standpoint as a result of 
the recession, criticized the measures taken by pointing out the harmful effect of 
constantly cutting the budget and argued that the government had made politi-
cal capital out of the recession by using it as an opportunity to give more room to 
market, management and performance technologies within the Finnish education 
system.

Criticism of the new education policy became even stronger during PM Paavo 
Lipponen’s fi rst “rainbow” coalition cabinet with critical views being expressed 
not only from the opposition but also from representatives within the government. 
Representatives from the left demanded legislative restrictions and the instigation 
of measures to relieve the presumed negative effects of market, management and 
performance in the name of educational equality. The new management by results 
steering method within the university sector and the introduction of commercial 
education services in compulsory education were fi ercely criticized. The argument 
over “setting outer limits” including, for example, the demands for more detailed 
legislation and earmarked state subsidies was characteristic of Parliament’s legisla-
tive discourse in the latter part of the 1990s. 

Keywords: education policy, education legislation, Parliament of Finland



Lukijalle

Suomalainen koulutuspolitiikka, koulutuksen ohjausjärjestelmä sekä itse koulu-
tusjärjestelmä ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana osa-
na yleistä yhteiskuntapoliittista kehitystä. Vanhasta tasa-arvoa korostavasta ja 
erilaisiin lupamenettelyihin perustuvasta normatiivisesta sääntelykulttuurista 
on siirrytty pitkälti hajautettuun, yksilöllisten valintojen avulla ohjautuvaan ja 
arvioinnin kautta todennettavaan koulutuksen johtamisjärjestelmään. Koulu-
tussosiologisessa tutkimuksessa tätä siirtymää on tarkasteltu merkityksellisenä 
paradigman muutoksena koulutuksen historiassa. Vaikka tässä tutkimuksessa uu-
denlaisella koulutuspolitiikalla sekä muuttuneella koulutuspoliittisella eetoksella 
kuvataan nimenomaan suomalaisen koulutuspolitiikan ja lainsäädännön kehitys-
tä, ovat keskeiset kansalliset koulutuspolitiikan kysymykset muuttuneet samalla 
perusteiltaan aikaisempaa kansainvälisemmiksi. 

Tätä kirjoitettaessa alkuvuodesta 2007 näitä keskeisiä kysymyksiä ovat esi-
merkiksi yliopistojen uuden palkkausjärjestelmään (UPJ) liittyvän aikaisempaa 
managerialistisemman johtamistavan vaikutukset yliopistojen opetus- ja tutki-
mustoimintaan sekä arvioinnin korostunut merkitys koko koulutusjärjestelmän 
ohjausmekanismina esimerkiksi laadunvarmistuksen ja auditoinnin muodossa. 

Stephen J. Ballin mukaan eräs mahdollinen tapa jäsentää ja käsitteellistää kan-
sainvälistä koulutuspolitiikkaa sekä sen muutosta ovat uudet koulutuspolitiikan 
teknologiat (markkinat, johtaminen ja suorituskeskeisyys), jotka yhdistävät edellä 
mainittuja kysymyksiä. Ball katsoo niiden yhtä lailla sekä muokanneen koulutusta 
koskevaa julkista ja virallista puhetapaa että normatiivisesti vaikuttaneen koulu-
tusta koskevan lainsäädännön kehitykseen 1990-luvulla. Väitöskirjatutkimuk-
sessani olen yleisemmin kiinnostunut Suomen valtiopäivistä useissa yhteyksissä 
todennetun kansainvälisen koulutuspoliittisen käänteen legitimoijana sekä edus-
kunnasta siihen liittyvän politiikan tekemisen ja kamppailun näyttämönä. Yksi-
tyiskohtaisemmin olen kiinnostunut nimenomaan siitä, miten suomalainen kou-
lutuspoliittinen valtiopäiväkeskustelu ja sitä kautta koulutuksen lainsäädäntö sekä 
ohjausjärjestelmä ovat rakentuneet 1990-luvulla.

Tutkimustani ovat ohjanneet professorit Hannu Simola ja Jukka Rantala sekä 
alkuvaiheessa professori emeritus Martti T. Kuikka. Haluan kiittää sydämellisesti 
heitä kaikkia kannustuksesta sekä käsikirjoitukseni eri versioiden asiantuntevasta 
ja näkemyksellisestä kommentoinnista. Samoin haluan kiittää väitöskirjani esitar-
kastajia, professori emerita Sirkka Ahosta sekä professori emeritus Reijo Raivolaa 
työtäni koskevista arvokkaista huomautuksista. Kiitokset kuuluvat myös kasva-
tustieteen laitoksen koulutussosiologian ja -politiikan jatkokoulutusryhmälle sekä 
soveltavan kasvatustieteen laitoksen historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuk-
sen jatkokoulutusryhmälle väitöskirjaani koskevista kommenteista sekä lukemat-
tomista mielenkiintoisista keskusteluista.

Tutkimustyötäni ovat taloudellisesti tukeneet Kasvatusalan valtakunnallinen 
tutkijakoulu KASVA, Suomen Kulttuurirahasto, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö 
sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. Esitän kaikille kiitokseni mah-
dollisuudesta keskittyä kokopäivätoimisesti tutkimukseeni. Kiitän myös laitoksen 



johtajaa Marja Martikaista mahdollisuudesta julkaista väitöskirjani Kasvatustie-
teen laitoksen tutkimuksia -sarjassa.

Kiitokset kannustuksesta ja paljon muustakin kuuluvat myös perheelleni sekä 
ystäville, jotka ovat eläneet kukin tavallaan mukana pitkässä ja toisinaan myös ras-
kaassa projektissa. Omistan tutkimuksen Veetille sekä Venlalle, jotka molemmat 
syntyivät keskelle tätä hanketta.



Sisällys

1 Johdanto .......................................................................................................... 1

2 Koulutuspoliittinen suunnanmuutos .......................................................... 5
2.1 Koulutuspolitiikka liikkeessä ................................................................... 5
2.2 Uudet koulutuspolitiikan teknologiat ..................................................... 15

2.2.1 Markkinamuotoisuus (market form) ............................................. 20
2.2.2 Johtajuus (management) ................................................................ 26
2.2.3 Suorituskeskeisyys (performativity) ............................................... 29

3 Tutkimustehtävä ja tutkimusote ................................................................... 33
3.1 Tutkimustehtävä ....................................................................................... 33
3.2 Tutkimusote .............................................................................................. 38

3.2.1 Politiikka tekstinä ........................................................................... 41
3.2.2 Politiikka diskurssina ..................................................................... 44

4 Hyvinvointivaltion koulutuspolitiikan ominaispiirteitä ........................... 49
4.1 Peruskoulu-uudistus ......................................................................... 51
4.2 Keskiasteen uudistus ......................................................................... 56
4.3 Byrokratia, professionalismi ja tasa-arvon eetos.............................. 58

5 Kohti kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikkaa  .......................................... 65
5.1 Hyvinvointivaltion kritiikki ..................................................................... 65

5.1.1 Hallinnon hajauttamiskomitea ja hallinnon kehittämisen
ministerivaliokunta ........................................................................ 79

5.1.2 Vapaakuntakokeilu ja valtionosuusuudistus ................................. 84
5.2 Koulutuspoliittinen suunnanmuutos ...................................................... 89

5.2.1 Teollisuuden koulutusvaliokunnan pamfl etit ................................ 92
5.2.2 Opetusministeriön uudet visiot ..................................................... 98

6 Kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikan keskeiset dokumentit  ................ 105
6.1 Harri Holkerin hallituksen koulutuspoliittinen selonteko

eduskunnalle ............................................................................................. 105
6.2 Esko Ahon hallituksen koulutuksen kehittämissuunnitelma  ............... 110
6.3 Opetushallituksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi .............. 115
6.4 Vuosien 1994–1996 opetussuunnitelmien perusteet .............................. 117
6.5 Jaakko Nummisen työryhmän muistio ................................................... 121
6.6 Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen koulutuksen

kehittä missuunnitelma ............................................................................. 125
6.7 Vilho Hirven komitean raportti .............................................................. 127



 7 Koulutuspoliittinen valtiopäivätyö ............................................................ 133
7.1 Koulutuksen ohjausjärjestelmä.............................................................. 133

7.1.1 Rakenne ........................................................................................ 133
7.1.2 Toiminta ....................................................................................... 134

7.2 Koulutuspoliittisen lainsäädäntötyön perusteita .................................. 135
7.2.1 Eduskunnan ja kansanedustajan perustuslaillinen asema ......... 136
7.2.2 Tavallisen lain säätämisjärjestys .................................................. 139
7.2.3 Valiokuntalaitos    ......................................................................... 143
7.2.4 Eduskunta hallituksen valvojana ................................................. 145

 8 Harri Holkerin hallituksen kausi ................................................................ 147
8.1 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja työvoimapoliittinen aikuis-

koulutus .................................................................................................. 147
8.2 Harri Holkerin hallituksen koulutuspoliittinen selonteko eduskun-

nalle ......................................................................................................... 151
8.2.1 Lähetekeskustelu........................................................................... 151
8.2.2 Sivistysvaliokunta ......................................................................... 158
8.2.3 Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittely .................................... 161

8.3 Selonteon linjauksien muotoutuminen lainsäädännöksi ..................... 164
8.3.1 Yksityiset koulut ........................................................................... 165
8.3.2 Norminpurku ............................................................................... 167
8.3.3 Ammatilliset oppilaitokset ........................................................... 170
8.3.4 Nuorisoasteen ja ammattikorkeakoulujen kokeilut ................... 171

8.4 Yhteenvetoa vuosista 1990–1991 ........................................................... 174

 9 Esko Ahon hallituksen kausi ....................................................................... 177
 9.1 Opetustoimen säästöt ........................................................................... 177
 9.2 Korkeakouluopiskelijoiden opintotuki ............................................... 180
 9.3 Kuntien valtionosuudet ....................................................................... 184
 9.4 Välikysymys opetustoimen säästötoimenpiteistä ............................... 188
 9.5 Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteistoiminta .................. 192
 9.6 Vuoden 1993 opetustoimen rahoitusjärjestelyt .................................. 193
 9.7 Oppisopimuskoulutuslaki ................................................................... 196
 9.8 Peruskoululain, lukiolain jne. muuttaminen ...................................... 199
 9.9 Luokaton lukio  .................................................................................... 201
9.10 Muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintotuki ......................... 204
9.11 Ammattitutkintolaki ............................................................................ 205
9.12 Välikysymys korkeakoulujen toimintaedellytysten turvaamisesta .... 207
9.13 Ammattikorkeakoululaki ..................................................................... 209
9.14 Yhteenvetoa vuosista 1991–1995 ......................................................... 213

10 Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen kausi ....................................... 217
10.1 Vuoden 1996 kuntien valtionosuuslain muutos ................................ 217
10.2 Yliopistolaki .......................................................................................... 219
10.3 Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus .................................. 222



10.3.1 Lähetekeskustelu  ...................................................................... 224
10.3.2 Sivistysvaliokunta ...................................................................... 227
10.3.3 Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittely ................................. 231

10.4 Välikysymys perusopetuksen turvaamisesta ....................................... 236
10.5 Yhteenvetoa vuosista 1995–1999 ......................................................... 238

11 Johtopäätökset ja diskussio ......................................................................... 241
11.1 Kokoava tarkastelu ................................................................................ 241
11.2 Diskussio ............................................................................................... 246

Lähde ja kirjallisuusluettelo .............................................................................. 249



Taulukot ja kuviot

Taulukko 1.  Uudet politiikan teknologiat ja avainkäsitteet julkisen sektorin dis-
kurssissa (Ball 2001a; 2003)

Taulukko 2.  Hyvinvointiliberalistinen ja uusliberalistinen näkökulma 
 koulutukseen (Olssen, Codd & O’Neill 2004)
Taulukko 3.  Kulttuurinen ja rakenteellinen muutos Suomessa 1980- ja 1990- 
 luvuilla (Hämäläinen & Heiskala 2004)
Taulukko 4. Julkinen valinta ja managerialismi NPM-doktriinin määrittelyssä 

(Lähdesmäki 2003)
Taulukko 5. Vuoden 1987 valtiopäivien kokoonpano
Taulukko 6. Vuoden 1991 valtiopäivien kokoonpano
Taulukko 7. Vuoden 1995 valtiopäivien kokoonpano

Kuvio 1. Politiikan tekemisen kontekstit (Bowe, Ball & Gold 1992)

Lyhenteet

BKT  Bruttokansantuote
DeVa  Demokraattinen Vaihtoehto
ed.  Kansanedustaja
Eko  Ekologinen Puolue
Halke  Hallinnon kehittämisen ministerivaliokunta
HaV  Hallintovaliokunta
HaVL, HaVM Hallintovaliokunnan lausunto, mietintö
HE  Hallituksen esitys
HM  Suomen hallitusmuoto 94/1919
Kesk.  Suomen Keskusta
kesk.  Suomen Keskustan jäsen
KHO  Korkein hallinto-oikeus
KM  Komiteamietintö
Kok.  Kansallinen Kokoomus
kok.  Kansallinen Kokoomuksen jäsen
L  Laki
LA  Lakialoite
LaVL, LaVM Lakivaliokunnan lausunto, mietintö
lib.  Liberaalisen Kansanpuolueen jäsen
LKP  Liberaalinen Kansanpuolue
min.  Ministeri
ML  Maalaisliitto
ml.   Maalaisliiton jäsen
Nuors.  Nuorsuomalainen Puolue, Nuorsuomalaiset r.p.
nuors.  Nuorsuomalainen Puolueen, Nuorsuomalaiset r.p.jäsen
PeVL, PeVM Perustuslakivaliokunnan lausunto, mietintö



PL  Suomen Perustuslaki 731/1999
OM  Oikeusministeriö
OPH  Opetushallitus
OPM  Opetusministeriö
ptk.   (Eduskunnan täysistunnon) pöytäkirja
r.  Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen
RKP  Ruotsalainen Kansanpuolue
sd.  Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
SDP  Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
SiV  Sivistysvaliokunta
SiVL, SiVM Sivistysvaliokunnan lausunto, mietintö
SKDL  Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
skdl.  Suomen Kansan Demokraattisen Liiton jäsen
SKL  Suomen Kristillinen Liitto
skl.  Suomen Kristillisen Liiton jäsen
SMP  Suomen Maaseudun Puolue
StV  Sosiaali- ja terveysvaliokunta
StVL, StVM Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto, mietintö
SuV  Suuri valiokunta
SuVL, SuVM Suuren valiokunnan lausunto, mietintö
TA  Toivomusaloite
TaV  Talousvaliokunta 
TaVL, TaVM Talousvaliokunnan lausunto, mietintö
TJ  Eduskunnan työjärjestys 1927
UTP  Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva selvitys
Vas.  Vasemmistoliitto
vas.  Vasemmistoliiton jäsen
Vihr.  Vihreä liitto
vihr.   Vihreän liiton jäsen
VJ  Valtiopäiväjärjestys 7/1928
VN  Valtioneuvosto
VNS, VNT Valtioneuvoston selonteko, tiedonanto
VNp  Valtioneuvoston päätös
Vp  Valtiopäivät





1

1 Johdanto

Usko keskitettyyn, valtiojohtoiseen koululaitoksen ohjaus- ja suunnittelujärjestel-
mään sai loppunsa Suomessa 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla osana koko 
valtionhallinnon uudistusta. Aikaisempi sektoroitunut, yksityiskohtainen ja kes-
kitetty suunnittelujärjestelmä koettiin tuolloin yleisesti kankeaksi, byrokraattisek-
si, kalliiksi sekä joustamattomaksi. (Simola, Rinne & Kivirauma 2001, 74.) 1990-
luvun alkupuolen syvä taloudellinen taantuma, joka keskitti päättäjien huomion 
selviytymiseen nopeasti kasvaneesta työttömyydestä ja valtiontalouden velkaan-
tumisesta, vaikutti myös omalta osaltaan siirtymiseen pois esimerkiksi Pentti Ala-
suutarin (1996) kuvaaman toisen tasavallan (toisen maailmansodan päättymisen 
ja 1990-luvun alun välisen ajan Suomen) aikaisen suunnittelutalouden järjestel-
mäkeskeisestä koulutuspolitiikasta (Lampinen 2003). 

Koulutuspolitiikka määritellään tässä yhteydessä yhteiskunnan ja väestön tar-
peista huolehtivaksi yhteiskuntapolitiikan osaksi, jonka pääasiallisena poliittisena 
tehtävänä on valvoa ja ohjata muodollisen koulutuksen jakamista. Koulutuspo-
litiikkaa ovat tällöin kaikki ne toimenpiteet ja pyrkimykset, joilla yhteiskunnassa 
esiintyvät ryhmät – eivät siis ainoastaan julkisen vallan poliittis-hallinnolliset eli-
met – yrittävät vaikuttaa koulutuksen suuntaamiseen, sen voimavaroihin, raken-
teisiin, prosesseihin, sisältöön ja tuotokseen. (Lehtisalo & Raivola 1999, 31–32.)

1990-lukuisen suomalaisen koulupolitiikan, jota on kutsuttu esimerkiksi kol-
mannen tasavallan koulutuspolitiikaksi (Simola 2004a; Lehtisalo & Raivola 1999, 
114) tai tuloskeskeiseksi koulutuspolitiikaksi (Lampinen 2003) tavoitteet ovat en-
tistä selvemmin nähtävissä yhteydessä muihin politiikan lohkoihin sekä markki-
natalouden tavoitteisiin. Alasuutari (1996) kuvaa 1980-luvulla alkanutta yleistä 
valtionhallinnon toimintaympäristön muutosta siirtymäksi suunnittelutaloudesta 
kilpailutalouteen, jolloin nimenomaan keskeisimpien yhteiskunnallisten toimijoi-
den suuntautuminen sekä tapa puhua muutoksesta muuttuivat. Samalla kilpailu-
kyvystä muodostui keskeinen toiminnan arvioinnin kriteeri. 

Tämä ei kuitenkaan Risto Heiskalan ja Eeva Luhtakallion (2006, 10–11) mu-
kaan merkitse, että talous, hallinto, politiikka, media ja ihmisten arvomaailma 
olisivat muuttuneet läpeensä kilpailullisiksi. Kilpailukyvyn vaatimus ei myöskään 
ole kokonaan uusi ilmiö – viimeistään 1950-luvulta alkaen kansallisen kilpailu-
kyvyn kehittäminen on ollut keskeisempiä yhteiskuntapolitiikan tavoitteita Suo-
messa (esim. Kosonen 1988; Smolander 2001) nimenomaan vientiteollisuuden 
vaatimusten täyttämisen merkityksessä. ”Julkisen sektorin on tuettava teollisuu-
den toimintaedellytyksiä ja teollisuustuotteiden vientiä sekä minimoitava niitä 
kotimaisia kustannuksia, joita vientiteollisuus joutuu kantamaan” (Sipilä 2006, 
411; ks. myös Julkunen 2006b, 37–38). Ennen 1980-luvun murrosta keinot kil-
pailukyvyn saavuttamiseksi ammennettiin kuitenkin hierarkkisista yhteiskunnal-
lisista rakenteista, sääntelystä ja keskitetystä suunnittelusta. Vasta näistä keinoista 
luopuminen mahdollisti kilpailukyvyn idean leviämisen koko yhteiskuntapolitii-
kan alalle. (Heiskala & Luhtakallio 2006, 10–11.) Arkkipiispa John Vikströmin 
(1998, 72) mukaan tämä on tapahtunut ”antamalla markkina-arvo jokaiselle elä-
mänalueelle. Luontoa, saastumista, hyvinvointia, koulutusta ja kaikkea sosiaalista 
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käyttäytymistä arvioidaan sen mukaan, miten ne edesauttavat talouskehitystä ja 
voittojen maksimointia.”

Sirkka Ahonen (2003) kuvaa tähän liittyvää koulutusta koskevan moraali-
sen ajattelu- ja puhetavan – koulutuspoliittisen eetoksen – muutosta siirtymäk-
si koululaitoksesta koulumarkkinoihin ja Juha-Pekka Liljander (1996) puolestaan 
tasa-arvoutopiasta kilpailueuforiaan. Tässä tutkimuksessa käytetään Philip Cer-
nyyn (1990; ks. myös Kantola 2006; Sipilä 2006) pohjautuen käsitettä kilpailu-
kykyvaltion koulutuspolitiikka, Alasuurilta (1996) johdetun mahdollisen käsitteen 
kilpailutalouden koulutuspolitiikka tai Heiskalan ja Luhtakallion (2006) kilpailu-
kyky-yhteiskunnan koulutuspolitiikan sijasta kuvaamaan uudenlaista koulutusta 
koskevaa puhetapaa. Kuten hyvinvoinnin myös kilpailukyvyn luominen ja yllä-
pitäminen nähdään tämän tutkimuksen tematiikassa valtiokeskeisinä ilmiöinä, 
jolloin esimerkiksi käsitteen hyvinvointivaltio käyttö Juho Rahkosen (2006, 460; 
ks. myös Rodger 2001) laajemmaksi ja hämärämmäksi luonnehtiman hyvinvoin-
tiyhteiskunnan sijasta sisältää jo ajatuksen mahdollisista tavoista ja keinoista, joilla 
hyvinvointiin pyritään.

Vanha pohjoismainen kollektiivisen tasa-arvon ihanne on saanut väistyä uu-
den, yksilöllisyyttä painottavan näkemyksen tieltä koululaitoksessa sekä sen sään-
telyjärjestelmässä (Simola, Rinne & Kivirauma 2002, 251). Kilpailullisen puheta-
van ideologian ytimeksi on muodostunut inhimillisen pääoman teorian hengessä 
usko koulutukseen taloudellisen tuottavuuden tekijänä sekä oppimiseen yksilöi-
den, organisaatioiden ja kansantalouden kilpailukyvyn kehittäjänä. Ball (1998, 
124) hahmottelee tätä murrosta uuden ja vanhan eetoksen vastakkainasetteluna, 
jossa kiristyvän kansainvälisen kilpailun määrittelemissä uudenlaisissa olosuhteis-
sa on pakon edessä parannettava koulutuksen laatua vähentämällä julkishallintoa. 
Samalla olisi myös mahdollista päästä eroon harmaasta ja hitaasta byrokratiasta 
sekä poliittisesta korrektiudesta, komiteoista sekä hyvinvointivaltion hallintora-
kennusten synkistä käytävistä ja korvata ne nopeilla, rohkeilla, avoimilla, mielui-
ten tietokoneen avulla tehtävillä yksilöllisillä valinnoilla sekä yllättäen avautuvilla 
henkilökohtaisilla mahdollisuuksilla.

Kuvatulla koulutuspoliittisella suunnanmuutoksella on myös normatiivis-ju-
ridinen ulottuvuutensa: Suomen koululakeja on tarkistettu pienissä palasissa use-
asti 1990-luvun aikana muuttuneen poliittisen ilmaston sekä hallintokulttuurin 
tavoitteiden mukaisiksi. Yhteinen nimittävä tekijä kaikille näille muutoksille on 
ollut, että suoraa valtakunnallista ohjausta on vähennetty ja paikallista päätösval-
taa lisätty. Koulutuksen järjestämistä koskevaa sääntelyä on purettu sekä laeissa 
että alemmanasteisissa normipäätöksissä. Erillisiä rahoitusjärjestelmiä on koottu 
yhteen ja muutettu menoperusteisista laskennallisiksi. Uuden koululainsäädän-
nön periaatteiden mukaan oppilaitosten ylläpitäjät ovat voineet päättää entistä 
itsenäisemmin toiminnastaan sekä profi loitua entistä omaleimaisemmin. Kan-
salliset tavoitteet on säädetty valtakunnallisesti opetussuunnitelman perusteissa, 
samalla kun keinojen etsiminen näiden tavoitteiden saavuttamiksi on annettu 
koulutuksen järjestäjien vastuulle. 

Uudenlaisen koulutuspolitiikan esiinnousussa onkin kysymys koko valtion ja 
kuntien, jotka ovat keskeisimpiä koulutuksen järjestäjiä, välisen ohjaussuhteen 
perinpohjaisesta uudelleenrakenteistumisesta 1980-luvulta alkaen. Käytännös-
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sä tämä on merkinnyt valtion ohjauksen supistumista ja kuntien itsehallinnon 
lisääntymistä yleisen hallinnon hajautusideologian mukaisesti. Raija Julkusen 
(2001, 117) mukaan juuri valtion ja kuntien välisen ohjaussuhteen uudelleenmää-
rittelystä onkin tullut keskeisin osa koko suomalaisen julkisen sektorin reformia. 
Peter Scott (1995, 80) kuvaa tätä muutosta julkisen sektorin toiminnassa tapahtu-
neena merkityksellisenä siirtymänä, jossa aiemmin palveluiden tarjoajana toimi-
neesta valtiosta muotoutuu palvelutarjonnan säätelijä sekä tarjottujen palveluiden 
evaluoija. Säätelijänä valtio luo ne olosuhteet, joissa erilaisten sisäisten markki-
noiden sallitaan toimia, ja evaluoijana se puolestaan arvioi näiden markkinoiden 
toiminnan tulokset.

Samalla osana yleistä valtionhallinnon uudelleenrakenteistumista kilpailukyky-
valtion koulutuspolitiikkaan keskeisesti liittyvä ajatus erityisistä ”koulutusmarkki-
noista” (esim. Ahonen 2003; Lehikoinen 2006) on kilpailun ja valinnan järjes-
telmien kautta vaikuttanut avaintekijöihinsä – perheisiin, lapsiin, opettajiin – ja 
sitä kautta muuttanut koko kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä (Ball 2001a, 
31). Esimerkiksi entistä vapaampi koulunvalintaoikeus sekä yksikköhintoihin pe-
rustuva opetustoimen rahoitusjärjestelmä ovat siirtäneet koulutuksen kontrollia 
pois yhteiskunnalta ja luovuttaneet sitä vanhemmille (Ball 1994, 51). Benjamin 
Levinin (1998, 133) mukaan koulutuksen markkinaistuminen (marketization) 
on johtanut vanhempien ja oppilaiden roolien uudelleenmuotoiluun kuluttajik-
si nimenomaan lisäämällä yksilöllistä koulunvalintaoikeutta. Käytännössä tämä 
on tapahtunut tarjoamalla lainsäädännössä perheille mahdollisuus hakea lapselle 
koulupaikkaa muuhun kuin tälle nimettyyn lähikouluun.

Esitys rakentuu seuraavasti: Toisessa luvussa tarkastellaan tutkimuksen läh-
tökohtana olevan koulutuspoliittisen suunnanmuutoksen yleisiä piirteitä Suo-
messa sekä niitä mekanismeja, joiden välityksellä koulutuspoliittisten ideoiden 
ja käytäntöjen on tutkittu liikkuvan globaalisti. Kolmannessa luvussa esitellään 
tutkimuksen tehtävää ja lähestymistapaa. Neljännessä luvussa esitellään tutki-
muskirjallisuuden avulla toisen maailmansodan jälkeisen Suomen koululaitoksen 
ohjausjärjestelmää sekä sen kehitystä erityisesti valtiopäivien näkökulmasta. Tätä 
taustaa vasten viidennessä luvussa tarkastellaan tutkimuskirjallisuuden avulla kes-
kustelua hyvinvointivaltion kriisistä sekä uudenlaisen hallintoideologian (Tem-
mes 1994b) esiinnousua ja sen myötä muuttuvaa koulutuspolitiikkaa. Kuuden-
nessa luvussa uudenlaista koulutuspolitiikkaa ja sen puhetapoja konstruoidaan 
1990-luvun keskeisten suomalaisten valtiollisten koulutusdokumenttien avulla. 
Seitsemännessä luvussa käsitellään koulutuspoliittiseen valtiopäivätyöhön vaikut-
tavia tekijöitä. Tutkimuksen loppuluvuissa analysoidaan yksityiskohtaisesti tutki-
mustehtävän mukaisesti koulupoliittista lainsäädäntötyötä ja valtiopäiväpuhetta 
sekä niiden rakentumista 1990-luvulla. 
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2 Koulutuspoliittinen suunnanmuutos

2.1 Koulutuspolitiikka liikkeessä

Englantilaisen koululaitoksen sosiohistoriaa tutkinut Phillip Brown (1990) on ku-
vannut Alvin Toffl erin (1980) aaltoteoriaa mukaillen maansa koulutuspolitiikan 
kehitystä kolmessa eri aallossa: Ensimmäinen aalto piti sisällään perusopetuksen 
järjestämisen alemmille kansanluokille ja oppivelvollisuuskoulun synnyn, jolloin 
valtiollisesti organisoidulla koulutuksella osoitettiin työväestölle ennalta määrätty 
paikka yhteiskunnassa. Toisen aallon tavoitteena oli siirtää koulutuksen painopiste 
pois ennalta määräytyneisyydestä ja nostaa etusijalle koulutus, joka tapahtuu iän, 
soveltuvuuden ja kyvykkyyden mukaan. Kaikille oli tarjottava mahdollisuus päästä 
kykyjensä, halujensa ja taipumustensa mukaisille elämänraiteille. Yksilölliset me-
riitit ja saavutukset, pikemminkin kuin kodin varallisuus, elinalue, etninen alkupe-
rä tai sukupuoli, alkoivat määrittää ihmisten koulutusuria. (Rinne 2002, 105.)

Koulutuspolitiikan kolmas, useissa yhteyksissä uusliberalistiseksi luonnehdittu 
(esim. Rinne 2003, 154; Apple 2001, 40; Aho 1996, 251) aalto on siirtymä pois 
tästä meritokraattisesta ideologiasta (Young 1967) kohti vanhempainvallan ide-
ologiaa (parentocracy), jolloin lapsen koulutus riippuu yhä enemmän esimerkiksi 
vanhempien varallisuudesta ja heidän toiveistaan kuin itse oppilaan kyvykkyydes-
tä. Kolmas aalto ilmeneekin globaalisti koulutusreformeina, joiden tarkoituksena 
on ollut yleisesti lisätä vanhempien päätösvaltaa kouluasioissa sekä korvata val-
tiovalta markkinavoimilla koulutuspolitiikan keskeisimpänä toimijana. Uudessa 
ajattelutavassa myös koulutuksen järjestämisen katsottiin toimivan parhaiten va-
paiden markkinoiden periaatteita noudattaen, jolloin koulutus voisi eriytyä asia-
kaskunnan tarpeiden ja ”ostokyvyn” mukaan. (Rinne 2001a, 93–94.)

Koulutuspolitiikan kolmas aalto ei ole rajoittunut ainoastaan Englantiin. Geoff 
Whittyn (1998, 3) mukaan koko 1990-luvun ympäri maapalloa on yritetty ra-
kentaa ja järjestellä uudelleen valtiollisia koululaitoksia keventämällä keskitettyä 
hallintoa (an attempt to roll back the state; Ball 1994, 9), lisäämällä koulujen au-
tonomiaa ja vanhempien valintaoikeuksia sekä tuomalla markkinatyyppisiä me-
kanismeja julkisin verovaroin rahoitettujen koulutuspalveluiden tuottamiseen. 
Muutosten merkittävyyden ja kattavuuden takia onkin puhuttu kokonaan uu-
desta paradigmasta eurooppalaisen kasvatuksen ja koulutuksen historiassa. (Ball 
2001a, 21; Simola 2001, 290.)

Erilaisten koulujärjestelmän reformien on todettu leviävän ympäri maapalloa 
ja muokkaavan monenlaisissa sosiaalisissa ja poliittisessa olosuhteissa toimivia, 
erilaisen historian käsittäviä koulutusjärjestelmiä. Globaalit koulutuksen sekä 
siihen liittyvän politiikan tekemisen reformit (travelling policies) kohtaavat näin 
jo olemassa olevia kansallisia, alueellisia ja paikallisia käytäntöjä (embedded poli-
cies) (Ozga & Jones 2006, 2–3). Tässä prosessissa globaalit koulutuspoliittiset ideat 
saavat paikallisia ilmenemismuotoja ja muodostavat lopputuloksena vaihtelevia 
”koulutuspoliittisia maisemia” (policyscapes; Ball 1999, 196). Tom Arnkil, Jaak-
ko Seikkula ja Robert Arnkil (2005, 647–648) painottavat paikallisten käytäntöjen 
merkitystä tässä prosessissa: ”Hyviä käytäntöjä ei voi siirtää kuin esineitä, ne on 
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luotava paikallisesti. ’Ulkoa’ tuodut ratkaisut pulmiin ovat tervetulleita, mutta ne 
eivät missään tule tyhjään tilaan eivätkä täsmälleen samanlaiseen kontekstiin kuin 
se, jossa ne alun perin kehiteltiin.”

Kansallisen koulutuspolitiikan muotoutumisprosessi onkin kaikkea muuta 
kuin suoraviivainen tai selkeä: ”Kansallinen politiikanteko on väistämättä tie-
tynlaista nikkarointia ja yhtyeenliimailua. Siinä lainataan ja kopioidaan ideoiden 
palasia kaikkialta, turvaudutaan paikallisesti ja kantapään kautta opittuihin suh-
tautumistapoihin, irrotetaan käyttökelpoisia osia teorioista, trendeistä ja muo-
ti-ilmiöistä ja kokeillaan kaikkea, mikä vain vähänkin tuntuu toimivalta. Monet 
poliittiset ohjelmat ovat huojuvia kompromisseja, yrityksen ja erehdyksen kautta 
uudelleen työstettyjä, toisistaan vain hiukan erottuvia kokoonkyhättyjä rakennel-
mia, joita muotoillaan monimutkaisissa neuvotteluprosesseissa. Lopulta niitä käy-
tännön kontekstissa vielä kerran rakennetaan uudelleen ja pannaan taas uudelleen 
jakeluun. Kansalliset politiikat pitää ymmärtää ketjuna, joka koostuu vaikutteista 
ja monista keskenään riippuvaisista tekijöistä, jolloin tosiasiallisena tuloksena on 
sisäisesti keskenään riippuvaisia, limittäisiä ja ristikkäisiä politiikkoja. Juuri tästä 
on kyse yhtäältä globaalin, etäisen, ja toisaalta paikallisen, läheisen vuorottelusta.” 
(Ball 2001b, 25 Simolan 2006, 47–48 mukaan.)

Samalla suvereenien kansallisten koulutuspolitiikkojen asema ja merkitys sekä 
ylipäätään olemassaolo on asetettu useissa yhteyksissä kyseenalaiseksi. Esimerkiksi 
Ball (2004, 7–8; ks. myös Rinne 2004, 140–141; Green 1997, 2–3, 130.) väittää: 
”Koulutuspolitiikkaa ei ole enää mahdollista tarkastella pelkästään kansallisval-
tion näkökulmasta, sillä koulutuksessa on kyse sekä alueellisesta että globaalis-
ta politiikasta ja yhä enenevässä määrin myös kansainvälisestä liiketoiminnasta. 
Koulutus on monessa mielessä liiketoimintamahdollisuus. Voimme kyllä puhua 
vähäisemmästä tai suuremmasta samankaltaisuudesta, varhaisemmasta tai myö-
häisemmästä kehitysvaiheesta, vaihtelusta ja välittymisestä, mutta emme täysin 
erilaisesta tai poikkeavasta.” 

David Halpin ja Barry Troyna (1995) kutsuvat ilmiötä, jossa valtiot aktiivi-
sesti etsivät ja omaksuvat toistensa koulutuspoliittisia ratkaisuja sekä niiden pe-
rusteluja ”politiikan lainaan ottamiseksi” (policy borrowing). Tällä käsitteellä on 
nimenomaan haluttu painottaa niitä vaihtelevia menetelmiä ja tapoja, joilla pai-
kalliset toimijat ovat omaksuneet ja ”uudelleenpaikallistaneet” (reterritorializa-
tion; Steiner-Khamsi 2002, 72) tietyn kansainvälisen koulutuspoliittisen käytän-
nön omassa erityisessä koulutuspoliittisessa toimintaympäristössään. Käsitteen 
eräänlaisena käänteisilmiönä voidaan nähdä koulutuspoliittisten periaatteiden ja 
käytännön toteutusten ”lainaan antaminen” (policy loan), jolla esimerkiksi Phillip 
Jones (2004, 188) tarkoittaa ylikansallisen rahoituksen kytkemistä – tutkimukses-
saan lähinnä Maailmanpankin toimesta – tiettyihin ideoihin koulutuksen sekä sen 
järjestämisen merkityksestä kansantaloudellisten ja sosiaalipoliittisten kysymysten 
ratkaisemisessa. 

Tätä toimintaa on kritisoitu ylikansallisten järjestöjen ideologiana, jonka poh-
jalta ne tarjoavat ”oikeaoppisia” vastauksia rikkaiden maiden ongelmiin muuttu-
vissa maailmantalouden tilanteissa (Dale 1999, 4), tai jopa suoranaisena kulttuu-
ri-imperialismina (Steiner-Khamsi 2000, 161). Gita Steiner-Khamsin (2002, 71) 
mukaan policy loan -käsite kiinnittää huomiota nimenomaan lainattavan politii-
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kan sisältöihin: mitkä ovat ne ominaisuudet, jotka mahdollistavat ja aiheuttavat 
sen irrottamisen alkuperäisestä paikallisesta viitekehyksestään (deterritorializati-
on) sekä globaalin uudelleenmuotoilun kansainvälisten vaikuttajien toimesta?

Edellä mainittujen vaikutusmekanismien rinnalle on Roger Dalen (1999) mu-
kaan noussut uusia, entistä monimutkaisempia globalisaation mukanaan tuomia 
mekanismeja, joiden välityksellä koulutuspoliittiset ilmiöt liikkuvat valtioiden 
rajojen yli sekä niiden sisällä. Esimerkiksi harmonisoinnin (harmonisation), tie-
donvälittämisen (dissemination), standardoinnin (standardisation), keskinäisen 
riippuvuuden luomisen (installing interdependence) ja pakottamisen (imposition) 
mekanismit ovat muuttaneet kansainvälisen koulutuspolitiikan entistä vaikeam-
min hallittavaksi laajaksi ja monitahoiseksi institutionaaliseksi pelikentäksi. Näi-
den globalisaatioon liittyvien puhetapojen on nähty myös yleisemmin heijaste-
levan ideologisesti virittynyttä globalismia: uusliberalistisesti latautunutta uskoa 
siihen, että maailmanmarkkinat ovat korvaamassa poliittista toimintaa (Kosonen 
1998, 185; ks. myös Niukko 2006b, 26–29). 

Kyseessä onkin katsottu olevan yleinen siirtymä pois kansalaisuutta, vaalijär-
jestelmää sekä edustuksellista demokratiaa painottavasta hallinnosta (government) 
kohti esimerkiksi verkostoja, vertaisarviointia ja sopimuksia korostavaa hallintaa 
(governance) (Nóvoa 2002, 136; ks. myös Rose 1999, 16–17; Dale 2006, 27–28), 
jossa ”hallintaa harjoitetaan ilman hallintoa” (Dale 1999, 4). Paul Hirstin ja Gra-
hame Thompsonin (1999, 269; ks. myös Tiihonen 2004, 60) mukaan hallinnon 
käsite perinteisessä merkityksessään liittyy nimenomaan valtiollisten instituutioi-
den legaaliin kykyyn kontrolloida sekä säädellä yhteisön toimintaa kun taas sen 
rinnalle noussut hallinnan käsite yhdistää sisälleen yhtä lailla julkisia ja yksityisiä, 
valtiollisia ja ei-valtiollisia, kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita sekä käytäntöjä.

Nikolas Rose (1999, 16) näkee hallinnan käsitteeseen liittyvän myös norma-
tiivisen ulottuvuuden: Se on yleisesti sitoutunut puhetapaan, joka pyrkii vähen-
tämään valtion roolia, luomaan ei-valtiollisia sääntely- sekä ohjausjärjestelmiä, 
supistamaan poliittisen koneiston ja julkisen hallinnon kokoa sekä muuttamaan 
politiikan roolia niin sosiaalisten kuin taloudellisten kysymysten hallinnassa. Hyvä 
hallinta merkitseekin näkökulman mukaan vähemmän hallintoa ja tilannetta, jos-
sa poliittista valtaa harjoitetaan asettamalla tavoitteita eikä tuottamalla palveluita. 

Sama hallintaa hallinnon kustannuksella painottava ilmiö esiintyy myös Aki 
Virtasen väitöskirjaansa (2002) haastattelemien koulutuspoliittisten vaikuttaji-
en lausunnoissa, joissa nämä näkivät ”yleisesti Suomen EU-jäsenyyden tärkeäksi 
koulutuspolitiikan tehtäviin ja tavoitteenasetteluihin 1990-luvulla vaikuttaneeksi 
muutokseksi, vaikka EU:lla ei varsinaista toimivaltaa koulutuskysymyksissä ole-
kaan” (emt. 280; ks. myös Ollikainen 1999, 11–13). Edellä sanotun on katsottu 
koskevan myös Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöä OECD:tä. Rinteen 
ja Simolan (2005, 16) mukaan ”OECD on läntisten teollisuusmaiden harmaa emi-
nenssi, jonka valta on epäsuoraa, mutta samalla kaikkialle talous- ja yhteiskunta-
politiikkaan, nykyään myös koulutus- ja kulttuuripolitiikkaan tunkeutuvaa – –. 
Järjestön hallinnan tapa ja koulutuspoliittinen ohjausvalta perustuukin julkaista-
viin tilastoihin, analyyseihin, indikaattorijulkaisuihin, maa- ja teematutkimuksiin 
– toisin sanoen kokonaisvaltaiseen ja ylikansalliseen tiedonhallintaan” (emt. 16; 
ks. myös Eide 1998, 95; Niukko 2006b, 59–61; Ollikainen 1999, 87).
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Miriam Henry, Bob Lingard, Fazal Rizvi ja Sandra Taylor (2001; ks. myös Jones 
2004) käsittelevät koulutuspolitiikan liikettä globaalina diskursiivisena prosessina: 
kansainväliset vaikuttajat, kuten esimerkiksi OECD ja Maailmanpankki, kiinnit-
tävät huomiota uusiin, kansainvälisesti esiin nouseviin koulutuspolitiikan ilmi-
öihin ja rakentavat samalla uusia koulutuspolitiikan käsitteitä (agenda building) 
massamedian välityksellä ja avustuksella (Nóvoa 2002, 134–135; Lang & Lang 
1981, 465–466). Kansainväliseen keskusteluun tuodaan näin ongelmia sekä po-
liittisia kiistakysymyksiä, joiden ratkaisemisessa etulyöntiasemassa ovat ne, jotka 
ovat olleet alun perin määrittelemässä ilmiötä ongelmaksi. John Smythin ja Geof-
frey Shacklockin (2004, 243–246) mukaan esimerkiksi keskeinen kansainvälinen 
koulutuspoliittinen vaikuttaja OECD on vuoden 1983 julkaisustaan Compulsory 
schooling in a changing world (OECD 1983) lähtien markkinoinut laadun käsitettä 
ja laatuajattelua koulutuksen kehittämisen lähtökohtana. Tässä erityisessä puheta-
vassa laadun kehittämien on artikuloitu taloudellisen pakon sanelemana keinona 
yhtäältä kasvattaa inhimillistä pääomaa kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämiseksi 
sekä samalla saattaa koulut entistä tiukemmin tilivelvollisiksi toiminnastaan.

Maailmanpankki puolestaan on toiminnallaan edistänyt strategioita, joiden 
avulla valtaa pyritään jakamaan julkisten hallinnon, oikeuslaitoksen ja valtionta-
louden riippumattomien tilintarkastajien kesken laillisuuden, ihmisoikeuksien, 
moniarvoisuuden ja sananvapauden korostamisen ohella. Keinoina näiden tavoit-
teiden saavuttamiseksi Maailmanpankki on rakennesopeutusohjelmien (Structu-
ral Adjustment Programmes) kautta kannustanut kansainvälistä rahoitusta hake-
via valtioita esimerkiksi yksityistämään valtionyhtiöitään, kehittämään kilpailua, 
markkinoita ja yksityisyrittämistä, pienentämään poliittisia koneistojaan, hajaut-
tamaan toimintojaan erityisesti ei-valtiollisille organisaatioille sekä turvaamaan 
budjettikurinsa. (Rose 1999, 16; Lauder, Brown, Dillabough & Halsey 2006, 39.)

Hallinnassa on kysymys uudenlaisten toimijoiden asemasta ja merkityksestä 
perinteisten toimijoiden, kansallisvaltioiden ja EU:n instanssien, poliitikkojen ja 
tutkijoiden, virkamiesten ja asiantuntijoiden, rajapinnalla. Uudessa tilanteessa ja 
toimintakentässä ”toimivat vaikutusvaltaisemmin pienet, eri tavoin toisiinsa jat-
kuvassa vuorovaikutuksessa olevat asiantuntijoiden, managerien, professionhalti-
joiden aktiiviset ryhmät ja verkostot. Niillä ei aina ole suojanaan perustuslaillista 
asemaa tai lain suomaa legitimiteettiä, määrättyä asemaa tai säänneltyä julkista 
tehtävää, mutta niiden sananvalta on silti kyselemätön.” (Rinne 2004, 157; ks. 
myös Laitila 1999, 181–182.) 

Levin (1998) kuvaa puolestaan koulutuspoliittisten vaikutteiden kansainvälistä 
leviämistä ja kansallista vastaanottoa koulutuspolitiikan epidemioina (an epidemic 
of education policy). Tässä analogiassa epidemiologian peruskäsitteiden mukaisesti 
välittäjä tartuttaa tietyssä ympäristössä toimivan isännän – tosin ainoastaan jos 
kaikkien kolmen tekijän yhteisvaikutus on tartunnalle suotuisa: Jotkut välittäjät 
vaikuttavat vain tiettyyn kohderyhmään, jotkut yksilöt ovat vastustuskykyisempiä 
kuin toiset, ja tietynlainen ympäristö tekee tarttumisen todennäköisemmäksi tai 
epätodennäköisemmäksi. Levin kiinnittääkin huomion jälleen paikallisiin olosuh-
teisiin sekä koulutuspolitiikan kansainvälisten ilmiöiden vaihteleviin kansallisiin 
sovelluksiin. Ingólfur Jóhannesson, Sverker Lindblad ja Hannu Simola (2002, 
326) näkevät ”uusliberalistisen koulutuspolitiikan epidemian” sekä dominoineen 
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koulutuspolitiikan diskursiivista kenttää että vaikuttaneen eri valtioiden hallinnan 
tapoihin vaatimalla ja esiintuomalla pääsääntöisesti samansuuntaisia koulutusta 
koskevia järjestelyjä.

Laadun tai kilpailukyvyn kaltaiset, usein kyseenalaistamattomasti vastaanotetut 
maagiset käsitteet (Nóvoa 2002, 135; Wilenius 2006, 234) leviävät nopeasti maasta 
toiseen, mutta tiedot ja kokemukset toteutetun politiikan vaikutuksista eivät vä-
lity samalla tavalla. Myös vaikutussuhteiden yksityiskohtainen todentaminen on 
hankalaa: mitkä ideat ovat tarkasti ottaen vaikuttaneet sekä missä muodossa ja 
miten koulutuspoliittisten toimijoiden päätöksentekoon (Halpin & Troyna 1995, 
307). Steiner-Khamsi (2000, 183) näkeekin tiettyjen yksittäisten koulutuspolitii-
kan sisältöjen tai mallien sijasta oleellisempina ne poliittiset diskurssit, jotka väis-
tämättä välittyvät erilaisten kansainvälisten reformien välityksellä kiinnittyneinä 
konkreettisiin uudistushankkeisiin. Esimerkiksi se, mitä valtaosa Euroopan valti-
oista on lainannut angloamerikkalaisesta koulutuspolitiikasta, ei koske ainoastaan 
vaikkapa vanhempien koulunvalintaoikeuden lisäämistä itsenäisenä, konkreetti-
sesti transportoitavana toimintamallina. Kysymys on ennemminkin poliittisen sig-
naalin omaksumisesta, joka vaatii samalla byrokratian karsimista, tehokkaampaa 
johtamista ja koulujärjestelmän ohjaamista markkinatyyppisten mekanismien vä-
lityksellä (emt. 180–183).

Andy Green (1999) näkeekin kansallisten koulutuspolitiikkojen lähentymis-
kehityksen analyysissä kaksi tasoa, poliittisen ja rakenteellisen. Edellä mainitulla 
tarkoitetaan vähittäistä poliittisten diskurssien ja agendojen lähentymistä eri valti-
oissa; jälkimmäisellä puolestaan koulutuksen rakenteiden, prosessien ja tuloksien 
muotoutumista samanlaisiksi (emt. 56.) Yhtäläisyydet yleisen tason puhetavois-
sa ja tavoitteissa eivät Greenin mukaan näytä johtaneen kovin merkittävään tai 
systemaattiseen eri maiden väliseen lähentymiseen koulutuksen rakenteiden tai 
prosessien tasolla. Vaikka eri maiden kehityskulut laveasti ottaen osoittavatkin sa-
maan suuntaan, eroavat valtiot toisistaan lähtökohdiltaan ja muutosvauhdiltaan. 
Ne vastaavat kohtaamiinsa haasteisiin omilla tavoillaan, huomioiden omat kan-
salliset kontekstinsa ja historiallisen kehityksensä synnyttämät rakenteet ja arvo-
järjestelmät (emt. 69–70). Green ei katso myöskään empiirisen näytön puuttuessa 
näkyvissä olevan merkkejä, jonka mukaan kansallisvaltiot olisivat menettämässä 
kykyään kontrolloida koulutusjärjestelmiään tai niiden käyttöä omiin kansallisiin 
taloudellisiin tai sosiaalisiin pyrkimyksiinsä (emt. 56). 

Antonio Nóvoa ja Tali Yariv-Mashal (2003, 426) ovat osittaneet 1980-luvun 
puolivälistä alkaen kansainvälisten ohjelmien ja suositusten edesauttaneen erään-
laisen eurooppalaisen koulutuksen ”yhteisen kielen” syntymistä ja käyttöönottoa 
(ks. myös Henry, Lingard, Rizvi & Taylor 2001, 171). Uudet koulutukselliset pu-
hetavat ovat muodostuneet hallinnan tavoiksi, jotka korostavat omaa näkökul-
maansa ja pyrkivät syrjäyttämään kilpailijansa. Samalla kun valtioiden päättäjät 
pitäytyvät puhetavoissaan yhä tiukasti ”kansallisen identiteetin” retoriikassa, 
kaikki Euroopan unionin jäsenmaat ovat omaksuneet lähes identtisen puhetavan, 
joka esitetään ainoana oikeana tapana käsitellä koulutuksellisia sekä sosiaalisia 
ongelmia. Eräs merkkipaalu tässä kehityslinjassa on Eurooppa-neuvoston kokous 
vuonna 2000 Lissabonissa, jossa päätettiin keinosta ”levittää hyviä toimintatapoja 
ja lisätä lähentymistä EU:n tärkeimpiin päämääriin” (Eurooppa-neuvosto 2000, 
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37). Kokouksessa päätettyyn uuteen avoimen koordinoinnin menetelmään (new 
method of open coordination), joka on ”tarkoitettu auttamaan jäsenvaltioita kehit-
tämään asteittain omia politiikkojaan” (emt. 37; ks. myös Kok & kumpp. 2004, 9; 
Dale 2006, 36), kuuluu

• suuntaviivojen määrittäminen unionille sekä tarkat aikataulut jäsenvaltioi-
den lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille asettamien päämäärien saa-
vuttamiseksi

• tarvittaessa eri jäsenvaltioiden ja sektorien tarpeiden mukaan räätälöityjen 
määrällisten ja laadullisten indikaattorien ja maailman parhaita vastaavi-
en vertailutasojen määrittäminen (benchmarking) hyvien toimintatapojen 
(good practices) vertailemiseksi

• näiden eurooppalaisten suuntaviivojen soveltaminen kansallisessa ja alueel-
lisessa politiikassa asettamalla erityistavoitteita ja toteuttamalla toimenpi-
teitä, joissa otetaan huomioon kansalliset ja alueelliset erot

• keskinäisinä oppimisprosesseina tapahtuva määräaikainen seuranta, arvi-
ointi ja vertaisarviointi.

Yhdenmukaistumisen tendenssillä on ollut myös normatiivisempia vaikutuksia. 
Vuonna 1999 Bolognassa määritelty Eurooppalainen korkeakoulualue (the Eu-
ropean higher education area; ks. Bolognan julistus 1999) on julistus, jonka alle-
kirjoittaneet valtiot sitoutuvat yhdenmukaistamaan korkeakoulujärjestelmiään 
vuoteen 2010 mennessä ennen kaikkea uudistamalla tutkintorakenteitaan sekä ke-
hittämällä laadunvarmistusta (Alexiadou 2005, 139–140; Rekilä 2006, 14). Vaik-
ka tutkintorakenteen yhdenmukaistaminen (harmonisation) ei olekaan Bolognan 
julistuksen eksplisiittinen tavoite on Erno Lehtisen (2004, 14; ks. myös Ollikainen 
1999, 171–173, 184) mukaan näkyvissä tutkintojen sisältöjen lähenemistä (con-
vergence) tai jopa yhdentymistä (unifi cation) eräillä aloilla (esimerkiksi lääketie-
de) kehiteltävien sisältöstandardien, yhteistutkintojen käynnistämisen sekä muun 
opetussuunnitelmayhteistyön kautta. Anita Lehikoinen (2006, 245, 249; ks. myös 
Ollikainen 1999, 25) painottaakin Bolognan prosessin merkitystä osana Euroopan 
unionin sisämarkkinoihin (COM [85] 310) keskeisesti liittyvää henkilöiden va-
paata liikkuvuutta.

Merkittäviä vaikutuksia on ennakoitu aiheutuvan myös GATS (General Ag-
reement on Trades in Services) -sopimuksesta, joka on osaltaan muokkaamassa 
myös koulutuksen kaltaisista julkisista palveluista kaupallisia hyödykkeitä vapaille 
ylikansallisille markkinoille (Rinne & Simola 2005, 11; Molnar 2006, 629–630). 
Lehikoisen (2006, 251–253) mukaan kaikki GATS-sopimuksen erittelemät neljä 
ylikansallisen palvelutuotannon mallia ovatkin jossakin muodossa käytössä myös 
koulutuksen alueella: rajojen yli käytävä kauppa (esimerkiksi virtuaali- ja etäope-
tus), kulutus ulkomailla (esimerkiksi ulkomailla tapahtuva opiskelu), kaupallinen 
läsnäolo (esimerkiksi oppilaitosten ulkomailla toimivat sivutoimipisteet) sekä 
varsinainen palveluntuottajien läsnäolo. Tosin on huomattava, että Suomi ei ole 
tehnyt GATS-sopimuksen mukaisia sitoumuksia markkinoillepääsystä tai kansal-
lisesta kohtelusta koulutuspalveluiden osalta (Koulutus ja tutkimus 2003–2008, 
13).
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Simola, Rinne ja Kivirauma (1999, 60) kysyvätkin, ovatko erilaiset hyvinvointi-
valtiomallit – liberaali, konservatiivinen ja sosiaalidemokraattinen (Esping-Ander-
sen 1990) tai hieman toisella tapaa luokiteltuna pohjoismainen, mannereuroop-
palainen, perifeerinen ja brittiläinen malli (Kosonen 1995) – enää erotettavissa 
toisistaan vai ovatko ne sulautumassa eräänlaiseksi uudeksi ”Euroopan unionin 
hyvinvointivaltiomalliksi”.

Hallinnan tapoina (esim. Dean 1999, 31) koulutuksen yhdenmukaistumis-
prosessissa toimivat esimerkiksi erilaisten vertailukelpoisten mittareiden kehitte-
ly (comparability) sekä koulutuksellinen benchmarking (kilpailijoiden tuotteiden 
käyttäminen vertailukohtana omassa tuotekehittelyssä). Nämä mekanismit luovat 
osaltaan tilausta kansainvälisesti huomioita herättäville vertailutuloksille (inter-
national spectacles), jotka taas puolestaan vaikuttavat kansallisten koulutuspoli-
tiikkojen koulutusta koskevien puhetapojen muotoutumiseen. Erilaiset kansain-
väliset indikaattorit muodostuvat vertailukohdiksi, jotka johdattelevat väistämättä 
kansallisia toimijoita ”vapaasti” kohti yhteneviä koulutuspoliittisia näkökulmia 
sekä käytäntöjä. (Nóvoa & Yariv-Mashal 2003, 427–428.)

Uuden koulutusta koskevan puhetavan keskeisin vahvuus onkin nimenomaan 
siinä väistämättömyyden tunteessa, jonka avulla se on hyväksytty itsestäänselvyy-
tenä tai ainakin huomattavan vähäisellä kritiikillä eri valtioissa. Tämä ilmiö on 
korostunut erityisesti OECD:n vaikutuksesta toteutetuissa koulutusreformeissa 
(Henry, Lingard, Rizvi & Taylor 2001, 171). Thomas Popkewitz ja Sverker Lind-
blad (2000) ovat nimenneet ilmiön yleisemmin ”kehityksen diskurssiksi”, jossa 
koulutus nähdään osana sosiaalista kehitystä ja elämänlaadun paranemista sekä 
yksittäisen kansalaisen että valtion tasoilla. Sen vaikutuksesta koulutuspoliittiset 
ideologiat ovat muuttuneet kyseenalaisettomiksi välttämättömyyksiksi ja nämä 
puolestaan hyveiksi. 

Nóvoa (2002, 133) ennustaakin ”eurooppalaisen mallin” merkityksen korostu-
van tulevina vuosina: samalla kun useat Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliit-
tisista päättäjistä korostavat koulutuksen erityisasemaa nimenomaan kansallisena 
kysymyksenä, valtiot yhä enenemässä määrin sitoutuvat yhteiseurooppalaisiin 
koulutusohjelmiin sekä niiden periaatteisiin. Holger Daun (2002, 22) näkee tä-
män kehityksen koulutuksen uudelleenrakenteistumisena (educational restructu-
ring), ei siis pelkästään ”normaalina” koulutuksen uudistamisena vaan reformia 
syvempänä koulutuksen rakenteita sekä sisältöjä mullistavana toimintana. Tämän 
uudelleenrakenteistumisen erityisiksi ominaispiirteiksi hän esittää sen sitoutumi-
sen markkinatalouden diskursseihin sekä metaforiin, sen kyvyn saada erilaisten 
poliittisten ideologioiden pohjalta toimivat hallitukset reagoimaan yhtenevällä 
tavalla esitetyn taloudellisen välttämättömyyden ja kriisin edessä sekä sen liittymi-
sen nimenomaan taloudelliseen taantuman uhkaan ja kilpailun mekanismiin.

Brownin (1990) esittelemä koulutuspolitiikan kolmas aalto on rantautunut 
myös Suomeen. Se on ”– – uinut sisään myös Suomen koulutuspolitiikkaan pien-
ten askelten periaatteella, hyvin hiljaisesti ilman isompia poliittisia päätöksiä tai 
lainsäädännöllisiä uudistuksia” (Rinne 2001a, 95). Kyseessä ei ole niinkään koulu-
tuspoliittinen murros (”syvällinen ja jyrkkä muutos, käänne, taite- tai käännekoh-
ta”, Kosonen 1998, 9) vaan ennemminkin siirtymä, jossa uusi saapuu tietoisuu-
teemme ”kissan tassuin” (Beck 1995, 141) ajanjakson loppuessa ja uuden alkaessa. 
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Uusien ajattelutapojen sekä asenteiden astuessa väistyvien tilalle tarjoutuu myös 
uudenlaisille koulutuspoliittisille puhetavoille mahdollisuus alkaa rakentua. Sa-
malla muotoutuu ajanjaksolle tyypillinen koulutuspoliittinen eetos (mielensuun-
ta, Simola 2001; 2004b) eli moraalinen tapa ajatella ja puhua koulutuksesta sekä 
hahmottaa siinä ilmeneviä ongelmia ja erilaisten toimijoiden asemia.

Hallinnollis-juridisina keinoina tämän koulutusta koskevan siirtymän mah-
dollistajana Suomessa pitävät Simola, Rinne ja Kivirauma (2002, 249) irrallisia 
muutoksia muun muassa opetustoimen rahoituksessa, opetussuunnitelman pe-
rusteissa sekä koulupiirijaossa. Näiden erillisten toimenpiteiden muodostamas-
sa kokonaisuudessa on ollut pohjimmiltaan kysymys valtion ja kuntien välisen 
– esimerkiksi koulutuksen järjestämistä koskevan – ohjaussuhteen uudelleenmuo-
toilusta, jota esimerkiksi Julkunen (2001, 117) pitää tärkeimpänä uudenlaisen 
politiikan ja hallintoajattelun muotoilun signaalina. Osana tätä siirtymää valtio-
päiväinstituutio sekä lainmuutokset ovat olleet uudenlaisten koulutuspoliittisten 
puhetapojen legitimaatioprosessissa ”strategisesti tärkeässä asemassa, koska juuri 
niiden myötä muutos ei jäänyt vain puheeksi, vaan myös instituutiot, organisato-
riset rakenteet ja eri väestöryhmien käytännöt muuttuivat” (Alasuutari 2004, 9). 

Osana tätä siirtymää kilpailukyvystä on tullut keskeinen toiminnan arvioin-
nin mitta sekä hallitseva puhetapa myös koulutuksen kaltaisilla elinkeinoelämän 
ulkopuolisilla sektoreilla. Philip Cerny (1990, 204–231; ks. myös Kettunen 2004, 
290–291) kuvaa tätä muutosta siirtymäksi hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. 
Alasuutari (1996) puolestaan on nimennyt suomalaisen kehityksen siirtymäksi 
suunnitteluvaltiosta kilpailutalouteen. Kilpailun ja kilpailukyvyn käsitteet ovat Anu 
Kantolan (2006, 165) mukaan peräisin talouselämästä, jossa niitä käytettiin aluksi 
rajatussa ja erityisessä merkityksessä kuvaamaan yrityksen asemaa markkinoilla 
sekä sen heikkouksia ja vahvuuksia usein hyvin konkreettisissa yhteyksissä, kuten 
esimerkiksi viitattaessa yrityksen tuottoon tai energian hintaan. 1980-luvulla kil-
pailukyvyn käsite lähti kuitenkin ”vaeltamaan” (Said 1983, 226–227) irti alkupe-
räisestä merkityksestään ja kiinnittyi uusiin yhteyksiin. Ensin se laajeni puheeksi 
tiettyjen keskeisten kansallisten teollisuudenalojen – Suomessa erityisesti metsäte-
ollisuuden – yleisestä kilpailukyvystä. Sitten se laajeni politiikkaan alueelle ja tuli 
lopulta osaksi 1990-luvun hallitusohjelmien kaikki yhteiskuntapolitiikan lohkot 
kattavaa perussanastoa. 

Käsite kilpailukyky esiintyi suomalaisissa hallitusohjelmissa jo 1980-luvulla. 
Esimerkiksi Mauno Koiviston II hallituksen (1979–1982) ohjelmassa se mainittiin 
kahdesti ja Kalevi Sorsan III hallituksen (1982–1983) ohjelmassa viisi kertaa. Kä-
sitteen käyttö lisääntyi 1990-luvulla. Esko Ahon hallitus käytti sitä ohjelmassaan 9 
ja Paavo Lipposen I 12 kertaa. (Kantola 2006, 166.) Kilpailukyky esiintyi 1990-lu-
vulla hallitusohjelmissa yleensä perusteluna ja tavoitteena, johon kaikella muulla 
politiikalla pyritään ja joka ennen kaikkea velvoittaa muita politiikan lohkoja tiet-
tyihin toimenpiteisiin, esimerkiksi kehittämällä verotuksen tai infrastruktuurin 
kilpailukyvylle myönteisiä ominaisuuksia. 

Kilpailukykyyn sitoutuneesta puhetavasta muodostuikin toimintaa määrittävä 
hegemonistinen käsikirjoitus (Clarke & Newman 1997, 54). Kantolan (2006, 168) 
mukaan ”kilpailukyvyn asema oli perusteluna niin vahva, että niidenkin politii-
kan osa-alueiden, jotka eivät perinteisesti olleet määritelleet toimintaansa kilpai-
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lukyvyn avulla, oli nyt pyrittävä käyttämään sitä perusteluna. Eri alat hakevat it-
selleen painoarvoa kilpailukyvyn vahvistajina ja tekijöinä. Kilpailukyvystä tulikin 
keskeinen sana, jolla yhteiskuntaa ja sen toimintaa luonnehdittiin. Eri toimijat ja 
toiminnan arvo määriteltiin kilpailukyvyn kautta ja toimintaa jouduttiin muok-
kaamaan kilpailukyvyn nimissä.” 

OECD sekä Euroopan unioni ovat vaikuttaneet osaltaan kilpailukykyyn sitou-
tuneen puhetavan legitimoitumiseen käsittelemällä koulutusta nimenomaan talo-
udellisen kilpailukyvyn kehittämisen edellytyksenä olevan inhimillisen pääoman 
tuottamisena. OECD:n perustamisasiakirjan (OECD 1960) keskeinen tavoite, 
taloudellisen kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen jäsenvaltioissa, 
onkin leimannut myös sen koulutuspoliittista toimintaa. Suomessa se on tuonut 
koulutuspolitiikkaan esimerkiksi tulosvastuullisuuden ja koulujen profi loitumi-
sen elementtejä. OECD on myös keskeinen tekijä koulutuksen arviointitoiminnan 
ja -tutkimuksen kehittämisessä. (Lehtinen 2004, 14.) Suomessa erilaisten kansain-
välisten ja kansallisten arviointien hallinnoinnista on pitkälti vastannut Opetus-
hallitus (Alasuutari & Lampinen 2006, 66). Koulutus on keskeinen osa myös EU:
n vuoden 1993 taloutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevassa toimenpideohjel-
maa, jossa esimerkiksi todetaan koulutuksen olevan avainasemassa edistettäessä 
yhteisön taloudellista kasvua sekä pyrittäessä palauttamaan Euroopan kilpailuky-
ky (Lampinen 2003, 210–215).

Kantolan (2006, 173) tutkimusasetelmassa hyvinvointivaltio muodostaa erään-
laisen kilpailukykyvaltion vastakäsitteen. Se on määritelty perinteisesti (esim. 
Briggs 1961, 288; ks. myös Christiansen & Markkola 2006, 12) valtioksi, joka 
harjoittaa valtaa politiikan ja hallinnon kautta vaikuttaakseen markkinavoimien 
toimintaan ainakin kolmella tapaa: ensiksi, takaamalla yksilöille ja perheille mi-
nimitoimeentulon riippumatta heidän työpanoksensa tai omaisuutensa arvosta; 
toiseksi, rajoittamalla sairauden, ikääntymisen tai työttömyyden kaltaisten ”so-
siaalisten epävarmuuksien” vaikutuksia yksilöille ja perheille; sekä kolmanneksi, 
varmistamalla että kaikki kansalaiset riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta 
saavat mahdollisimman laadukkaita heille kuuluvia sosiaalipalveluja. 

Hyvinvointivaltio on regiimi (Esping-Andersen 1990) tai projekti (Kettunen 
2001), jota vastaan kilpailukykyvaltiollinen markkina-ajattelu asemoi itsensä pitä-
en sitä liian vähäisen kilpailun jäykistämänä yhteiskunnallisena rakenteena. Tämä 
siirtymä ilmenee suomalaisissa 1980-luvun hallitusohjelmissa, joissa aikaisem-
min keskeinen hyvinvoinnin käsite haipui marginaaliseksi. Samalla sen merkitys 
muuttui ja irrottautui perinteisestä pohjoismaisesta julkisrahoitteisesta hyvinvoin-
tiregiimistä: hyvinvointi alettiin nähdä entistä enemmän kansalaisten yksityisenä 
asiana. Julkusen (2006a, 537) mukaan julkista vastuuta on siirretty yksityiseksi 
esimerkiksi vahvistamalla toimeentuloturvan riippuvuutta työmarkkina-asemas-
ta, viranomaisen harkinnasta tai käyttäytymisvastikkeista, heikentämällä toimeen-
tuloturvan ja hoivapalveluiden tasoa sekä tarjoamalla kannustimia siirtymiseen 
yksityiseen riskivakuuttamiseen tai yksityisten palvelujen ostoon.

Yhtäältä kärjistetysti koko yhteiskunnan kutistunut olemassaolo sekä kyky vai-
kuttaa asioihin on asetettu kyseenalaiseksi hyvinvointivaltion kritiikissä esimer-
kiksi Margaret Thatcherin kuuluisalla lausahduksella: ”And, you know, there is no 
such thing as society. There are individual men and women, and there are families. 
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And no government can do anything except through people, and people must look 
to themselves fi rst. It is our duty to look after ourselves, and then to look after our 
neighbour.” (Deanin 1999, 151 mukaan.) Samalla valtion velkataakka – jota ajat-
telutavan mukaan on lähtökohtaisesti pienennettävä – alkoi määrittää entistä ko-
rostuneemmin hyvinvointimallin puitteita. (Kantola 2006, 174.) Toisaalta Paul 
Wildingin (1990, 57, 69) mukaan hyvinvointivaltio esimerkiksi Englannissa ei ole 
kuitenkaan romahtanut. Sen keskeisten rakenteiden voidaan tietyssä merkityk-
sessä edelleen sanoa olevan olemassa, vaikka toisaalta osana 1980- ja 1990-luku-
jen suunnanmuutosta monet hyvinvoinnin keskeiset lähtökohdat ovat joutuneet 
valtiollisen uudelleenarvioinnin kohteiksi. Seurauksena se muuttunut pluralisti-
semmaksi, markkinasuuntautuneemmaksi ja suppeammaksi järjestelmäksi, joka 
välittää aikaisempaa vähemmän eriarvoisuudesta tai epäoikeudenmukaisuudesta 
(emt. 70). 

Wildingin korostamasta yhteiskunnallisten rakenteiden jatkuvuudesta huoli-
matta muutoksia on kuitenkin tapahtunut näkökulmissa ja painotuksissa: Kan-
tolan (2006) esittämässä merkityksessä poliittisten tavoitteenasettelujen näkökul-
masta pohjoismaisen hyvinvointiregiimin ajanjakso Suomessa – toinen tasavalta 
– on useassa yhteydessä jo päättyneeksi julistettu aikakausi (esim. Kosonen 1998, 
104; Sipilä 2006, 411). Alasuutarin (1996, 12) mukaan se päättyi Neuvostoliiton 
hajoamiseen sekä vähemmän valtio- ja johtajakeskeiseksi muuttuneen Suomen 
liittyessä Euroopan unioniin. Myös Tapio Bergholm (1998, 62) pitää toisen ta-
savallan päätepisteenä vuotta 1994 ja Suomen valmistautumista EU:n jäseneksi. 
Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteina eivät ole kuitenkaan yksittäiset his-
torian tapahtumat ja niiden periodisointi – ”mikään ei ala tai pääty veitsellä lei-
katen muualla kuin historioitsijoiden ja sosiologien kertomuksissa” (Alasuutari 
1996, 12) – vaan pikemmin poliittinen murros ja sen rakentuminen. 

Siirtymä suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen on merkinnyt myös siirty-
mää uudenlaiseen koulutuspoliittiseen ajanjaksoon. Tätä siirtymää voidaan pitää 
eräänlaisena koulutuspoliittisena rakennemuutoksena, jolla on ollut vaikutusta 
niin koulutuksen institutionaalisiin käytäntöihin kuin aikaisemmin itsestään sel-
vinä pidettyihin puhetapoihin. Mark Olssen, John Codd ja Anne-Marie O’Neill 
(2004, 180–181) vertailevat hyvinvointiliberaalin (ks. esim. Rawls 1988) ja uusli-
beraalin (ks. esim. Hayek 1995) koulutuspolitiikan lähtökohtia:
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Koulutus Hyvinvointiliberalismi Uusliberalismi

Julkinen vai 
yksityinen hyödyke

Koulutus on 
julkishyödyke. Sitä jaetaan 
sosiaalisten tarpeiden ja 
henkilökohtaisten kykyjen 
perusteella; ilmainen ja 
pakollinen.

Koulutusta tuotetaan 
julkisesti, mutta jaetaan 
ja hankitaan yksityisesti. 
Kuluttajilla on oikeus valita 
itselleen parhaiten sopivia 
koulutuspalveluja.

Koulutuksen 
tarkoitus

Koulutuksen avulla yksilöt 
voivat hyödyntää kykyjään 
ja pätevyyksiään.

Koulutus on 
henkilökohtainen sijoitus 
tulevaisuuteen.

Koulutuksen 
henkilökohtaiset 
tavoitteet

Koulutuksen avulla 
kansalaiset voivat kehittää 
moraalista, eettistä, 
sosiaalista ja kulttuurista ja 
poliittista tietoisuuttaan.

Koulutus on hyödyke 
josta käydään vaihtoa 
markkinatyyppisten 
mekanismien välityksellä.

Koulutuksen 
sosiaaliset tavoitteet

Koulutus on osa 
yhteiskunnan 
demokraattista prosessia. 
Keskeinen kansalaisuuden 
riitti.

Valtiolla ei ole 
oikeutta puuttua 
yksilöiden koulutusta 
koskeviin ratkaisuihin; 
henkilökohtainen 
valinnanvapaus.

Lapsen ja 
yhteiskunnan 
välinen suhde

Koulutus edistää 
yhteiskunnan sukupuoleen, 
rotuun, luokkaan ja 
uskontoon perustuvaa 
integroitumista.

Kilpailutilanteessa 
koulutuksen järjestäjien 
täytyy pyrkiä vastaamaan 
asiakkaidensa tarpeisiin; 
ohjautuminen kuluttajien 
valintojen kautta.

Taulukko 1. Hyvinvointiliberalistinen ja uusliberalistinen näkökulma koulutuk-
seen (Olssen, Codd & O’Neill 2004, 180–181, mukailtu)

2.2 Uudet koulutuspolitiikan teknologiat

Miten tätä monimutkaista, ylikansallisen ja kansallisen tason välillä liikkuvaa, kan-
sainvälisen tutkijayhteisön useilta eri näkökulmilta todentamaa koulutuspolitiikan 
kehityslinjaa on mahdollista jäsentää ja tematisoida? Eräs lupaavalta vaikuttava 
teoreettinen jäsennystapa on kiinnittää huomio toimintaa sääteleviin ja ohjaaviin 
mekanismeihin sekä tarkastella miten ne jäsentävät koulutuspoliittisia puhetapoja 
(Heiskala 2006) tai puheavaruuksia (Alasuutari 1996) ja niiden muutoksia.  

Stephen J. Ballin (2001a; 2003) mukaan yhteistä edellä kuvatuille uusille kan-
sainvälisille koulutuspoliittisille puhetavoille sekä niiden kansallisille ilmentymis-
muodoille on sitoutuminen kolmeen politiikan teknologiaan (policy technologies): 
markkinoihin (market), johtamiseen (managerialism) ja suorituskeskeisyyteen 



16

(performativity). Samansuuntaiseen johtopäätökseen uudenlaisten mekanismien 
olemassaolosta ja vaikutuksesta suomalaisessa koulutuspolitiikassa ovat päätyneet 
myös Simola, Rinne ja Kivirauma (1999, 56) nimetessään koulutuksen hallinnan 
päämekanismeiksi markkinaistumisen, resurssien jaon sekä evaluaation. 

Edellä mainitun kaltaiset hallinnan teknologiat ovat eräs ulottuvuus, jolla 
Michel Foucault’n gouvernmentalitén (engl. governmentality) käsitettä voidaan 
tarkastella ja hahmottaa.  Sakari Hänninen ja Jouko Karjalainen (1997, 7–8) ovat 
kääntäneet termin hallintamentaliteetiksi. Käännös korostaa Simolan (2004a, 120) 
mukaan sitä, että kyse ei ole pelkästään ylhäältä alas tapahtuvasta vallankäytöstä 
vaan myös siitä, miten sekä hallitsijat (heidän halukkuutensa hallita) että hallitut 
(heidän halukkuutensa tulla hallituksi) tuotetaan yhteiskunnassa. Kantola (2002; 
ks. myös Simola 2004a) puolestaan puhuu hallinnan tavasta. Simola (2004a, 120) 
katsoo ”mentaliteetin” sivummalle jättämisen merkitsevän yhteiskunnallisten ra-
kenteiden, konkreettisten vaikutusten, hallinnan taustalla olevien väestöryhmien 
ja tavoitteiden parempaa huomioonottamista sekä painottamista, kuin yleensä on 
ollut tapana Foucault’n inspiroimissa tutkimuksissa. Käsite on suomennettu myös 
hallinnallisuudeksi (Helén 2004) ja hallinnoinniksi (Laari 1998).

Foucault (esim. 1982, 220–221; ks. myös Rose 1999, 3–4) on luonnehtinut go-
vernmentalityä yleisesti ”käyttäytymisen ohjaamiseksi” (conduct of conduct). Dean 
(1999, 11) selittää tätä monenlaisten auktoriteettien ja muiden toimijoiden tie-
toisena ja rationaalisena toimintana, jossa käytetään hyväksi erilaisia tekniikoita 
ja tiedon muotoja. Hallinnan tavan päämääränä on itseohjautuvien yksilöiden 
ohjaaminen heidän toiveidensa, pyrkimystensä ja kiinnostustensa kautta selvien, 
mutta muuttuvien päämäärien saavuttamiseksi. Käyttäytymisen ohjaamisen seu-
raukset ja vaikutukset ovatkin suhteellisen ennakoimattomia

Dean (1999, 31–33) jäsentää hallinnan tapaa kolmen regiimin kautta: Episteme 
käsittelee hallintaa ”ajatuksellisena toimintana” ja analysoi sitä, mitkä ajattelun, 
tiedon, asiantuntemuksen, strategian, laskelmoinnin ja rationaalisuuden muo-
dot ovat käytössä. Esimerkiksi käsite ”hyvinvointivaltio” ymmärretään tässä vä-
hemmän konkreettisesti ja institutionaalisesti – paremminkin tapana tarkastella 
instituutioita, käytäntöjä ja toimijoita sekä erilaisia tapoja niiden järjestelemiseen 
suhteessa tiettyyn hallinnon ideaalityyppiin. Vastaavasti hyvinvointivaltion uus-
liberaalia kritiikkiä ei puolestaan nähdä hyökkäyksenä tiettyjä yhteiskunnallisia 
instituutioita vastaan vaan paremminkin tietyn hallinnon ideaalityypin sekä sen 
luoman kansalaisuuden ja sääntelyn muotojen kyseenalaistamisena. (Emt. 32.) 
Hallinnan tapa esiintyy poliittisena rationalisaationa (political rationalisation), 
joka siirtää todellisuutta ajatellun alueelle (Miller & Rose 1990, 8).

Simolan (2004a, 122) mukaan epistemessä on kysymys on totuuksien järjes-
telmistä – ajattelutavoista – jotka otetaan itsestäänselvyyksinä. Tällaisia Suomen 
1990-luvun koulutuspolitiikassa olivat esimerkiksi

• välttämättömyyden ja vaihtoehdottomuuden myytti (versus politiikka
 tahdon asiana)
• koulutus talouspolitiikkana (versus koulutus sosiaalipolitiikkana)
• kilvoitteleva individualismi (versus egalitaarinen individualismi)
• arviointi- ja suorituskeskeisyys (versus prosessikeskeisyys).
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Toisena ulottuvuutena ethos viittaa siihen, millainen yksilöllinen tai kollektiivinen 
identiteetti on hallinnan toiminnan ja muutoksen kohteena, ja analysoi puoles-
taan esimerkiksi, millaisia näkemyksiä persoonallisuudesta sekä identiteetistä eri-
laiset hallinnan tavat edellyttävät. Millaisia statuksia, kykyjä, ominaisuuksia sekä 
taipumuksia oletetaan olevan niillä, jotka harjoittavat virallisen vallan käyttöä, ja 
toisaalta niillä, jotka ovat sen kohteena? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia heillä 
on? Eetos saa aikaan, edistää ja liittää tiettyjä statuksia, kykyjä sekä ominaisuuksia 
tiettyihin toimijoihin. Se onnistuu toiminnassaan nimenomaan siinä määrin kuin 
eri toimijat alkavat tunnistaa ja kokea oman itsensä juuri näiden määreiden kaut-
ta. (Dean 1999, 32–33; 1994, 560.) Kantolan (2002, 31–32) mukaan eetos ei ole 
pelkästään yksilön itselleen määrittämä ominaisuus ”vaan ennemminkin käsite, 
jolla voidaan tarkastella yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta”. Hallinnan re-
giimeissä mukana olevat toimijat joutuvat jatkuvasti etsimään ja tuottamaan eet-
tisiä perusteluja omalle toiminnalleen sekä omalle auktoriteetilleen. Rosen (1999, 
58) mukaan näin syntyvä puhe tuottaa samalla vastausta kysymykseen: Millaisina 
inhimillisinä olentoina olemme alkaneet itseämme pitää?

Kolmanneksi, hallinnan tavan tekninen ulottuvuus techne liittyy niihin keinoi-
hin, mekanismeihin, menettelytapoihin, välineisiin, taktiikoihin ja sanastoihin, 
joihin valta perustuu ja joiden avulla se on saavutettu. Jos hallinnan tavoitteena 
on saavuttaa päämääriä tai todentaa arvoja, sen täytyy käyttää edellä mainittuja 
teknisiä keinoja. Nämä tekniset keinot – teknologiat – ovat hallinnallisuuden edel-
lytys ja asettavat rajoja sille, mitä hallinnan avulla on mahdollista tehdä ja saavut-
taa. (Dean 1999, 31; 1994, 560.) Peter Millerin ja Nikolas Rosen (1990, 8) mukaan 
ne puolestaan ”kääntävät ajattelua todellisuuden kielelle”, toisin sanoen muutta-
vat toiveita, suunnitelmia ja ajatuksia tapahtumiksi sekä toimenpiteiksi. Simolan 
(2004a, 122–123) mukaan näitä tekniikoita olivat 1990-luvun suomalaisessa kou-
lutuspolitiikassa esimerkiksi

• informaatio-ohjaus
• kansainväliset oppisaavutusten vertailututkimukset
• itsearviointi
• perusopetuksen päättötason arviointikriteerit
• resurssien niukkeneminen
• koulun oma budjettivalta
• profi loituminen
• koulukohtainen opetussuunnitelma
• vanhempien vapaa koulunvalinta (lähikouluoikeudella rajoitettuna).

Aikaisempia hallinnan tekniikoita puolestaan ovat olleet Suomessa esimerkiksi

• normiohjaus
• koulutarkastukset
• yksityiskohtainen kansallinen opetussuunnitelma
• oppikirjojen tarkastusjärjestelmä
• lukujärjestykset, jotka perustuvat oppiainejakoon
• päiväkirjat, joihin kirjataan käsitellyt oppisisällöt.
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Politiikan teknologiat nähdään sekä Ballin että Simolan ja kumppaneiden edellä 
mainituissa jäsennyksissä eräänlaisina ohjausmekanismeina, jotka määrittävät val-
tion sekä sen sisäisen sekä ulkoisen toimintaympäristön välisiä suhteita (Ball 1998, 
123). Tämä tapahtuu kahdella tasolla: Mark Olssen (2003, 197) käyttää hallin-
nan teknologioita aina tiettyihin poliittisiin vaikuttimiin tai perusteisiin (political 
reasons) liittyvinä, jotka hän esittää laajoina diskursiivisina viitekehyksinä, joiden 
tasolla esimerkiksi tunnistetaan poliittisia ongelmia ja niiden ratkaisuja sekä mää-
ritellään hallinnan kohteita. Rose ja Miller (1992, 175) näkevät puolestaan, että 
näiden poliittisten rationalisaatioiden muodostaman ”muuttuvan diskursiivisen 
kentän” päätehtävänä on nimenomaan vallan harjoittamisen käsitteellistäminen 
sekä sen moraalisen oikeutuksen etsiminen ja legitimoiminen.

Rosen (1999, 26–27; ks. myös Rose & Miller 1992, 178–179) mukaan poliitti-
silla rationalisaatioilla on aina tiettyjä peruspiirteitä. Ensinnäkin niillä on tunnis-
tettava moraalinen muoto: ne ilmentävät käsityksiä legitiimin vallan luonteesta ja 
alasta, sen jakamisesta toimijoiden – esimerkiksi poliittisten, sotilaallisten, peda-
gogisten – kesken sekä niistä periaatteista, joiden tulisi ohjata vallan harjoittamista 
(esimerkiksi vapaus, oikeus, tasa-arvo). Toiseksi, poliittiset rationaalisuudet on 
artikuloitu suhteessa johonkin käsitykseen hallinnoitavan kohteen – yhteiskunta, 
valtio, kansa, talous – luonteesta, toisin sanoen niillä on myös oma erityinen epis-
teeminen luonteensa. Kolmanneksi, ne ovat idiomaattisia: niillä on oma kielensä 
omine sanastoineen ja puhetapoineen. 

Hallinnoitaviin alueisiin ja niiden kannalta tarkoituksenmukaisia hallinnointi-
keinoja konstituoiviin sanastoihin liittyvät oleellisesti erilaiset hallinnointiteknii-
kat, teknologiat. Ne käsitteellistävät ja muokkaavat todellisuutta sellaisilla tavoilla, 
että ihmisten elämän ja toiminnan arviointi sekä ohjaaminen käyvät mahdolli-
seksi. Ne ovat kanava, jonka kautta hallinnan tavan periaatteellisia tavoitteita so-
velletaan konkreettisiin kohteisiin. Teknologiat toimivat toisin sanoen linkkinä 
hallinnan yleisempien käsitteiden sekä hallinnan kohteiden välillä. Teknologiat 
voivat olla joko poliittisia ohjelmia tai teknisiä tapoja hoitaa asioita – eräänlaisia 
laskennan ja järjestämisen menetelmiä, joiden avulla poliittista hallintaa pannaan 
toimeen. Teknologiat täsmentävät hallinnan kohteet ja päämäärät sekä antavat 
ohjeita siitä, kuinka asetetut tavoitteet saavutetaan. Ne toimivat linkkinä käsit-
teellisten sanastojen välillä ja käytännön toimenpiteiden välillä sekä samalla konk-
retisoivat yleisellä tasolla artikuloituja tavoitteita sillä tavoin, että niitä voidaan 
soveltaa ihmisten ja yhteiskunnan hallinnoinnissa. (Miller & Rose 1989, 147; Rose 
1999, 52.)

Sopivien hallinnan teknologioiden avulla yleiset poliittiset periaatteet ja ratio-
naliteetit muunnetaan käytännön hallinnollisiksi toimenpiteiksi sekä ilmaistaan 
sellaisessa muodossa esimerkiksi lainsäädännössä, jossa ne hyödyntävät mahdol-
lisimman hyvin alkuperäisiä poliittisia vaikuttimia. Ennen kuin tämä on mahdol-
lista, hallinnan kohteiksi asetettavat ilmiöt on muokattava helposti yhdisteltävis-
sä ja verrattavissa olevaksi informaatioksi: lakipykäliksi, raporteiksi, taulukoiksi, 
kaavioiksi. Määrätty muoto mahdollistaa sen, että hallinnoitavan alueen keskeiset 
ominaisuudet – esimerkiksi kunnan ikärakenne tai rikoksien määrä – voidaan 
representoida siellä, missä niihin liittyviä päätöksiä tehdään. (Miller & Rose 1989, 
147.) Hubert L. Dreyfusin ja Paul Rabinowin (1982, 196) mukaan politiikan tek-
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nologioiden keskeinen ominaisuus onkin niiden kyky irrottaa perimmiltään po-
liittisiksi määriteltävät ongelmat politiikan diskursseista ja uudelleenmääritellä 
ne esimerkiksi tieteen yleisesti neutraalimmaksi arvotetun kielen kautta – samalla 
myös itse ongelmat muuttuvat luonteeltaan teknisimmiksi ja erityisasiantunte-
musta vaativimmiksi.

Prosessissa ei ole kuitenkaan kyse ainoastaan perinteisestä poliittisen päätök-
sen implementaatiosta. Informaatio ei ole tässä merkityksessä neutraalia tiedon 
tallentamista ja kuvaamista. Se on itsessään merkityksellinen tapa vaikuttaa to-
dellisuuteen sekä tapa suunnitella erilaisia tekniikoita todellisuuden saattamiseksi 
hallinnoinnin alaiseksi tavalla, joka muuntaa kyseisen alueen sopivaksi arvioinnil-
le, kalkyloinnille ja interventiolle. (Emt. 147.) Millerin ja Rosen (1989, 147) mu-
kaan kyseessä on esimerkki foucault’laisesta vallan mikrofysiikasta, joka kiinnittää 
huomiota siihen keskinäisen riippuvuuksien mutkikkaaseen kokonaisuuteen, joka 
auttaa hallinnan teknologioita tekemään interventioita kohteenaan olevalle alu-
eelle. Teknologiat toimivatkin erilaisten voimien monimutkaisessa verkostossa, 
jossa esimerkiksi oikeudellisten, hallinnollisten, taloudellisten, professionaalisten 
ja jopa arkkitehtuuristen muotojen muokkaamisen avulla pyritään vaikuttamaan 
yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden päätöksiin sekä toimintaan näiden itsensä 
kautta (Rose & Miller 1992, 183). 

Millerin ja Rosen (1990, 6) mukaan hallinnan tavan ymmärtämiseksi on tutkit-
tava nimenomaan poliittista puhetta ja argumentointia: millaisen järkeilyn varassa 
puhe etenee, millaisia systemaattisia diskursiivisia matriiseja siinä on, millaisille 
käsitteellisille sanastoille se perustuu. Hallinta, joka toimii modernissa yhteiskun-
nassa, käyttää erilaisia käsitteellisiä sanastoja, jotka kuvaavat todellisuutta ja tuot-
tavat siitä totuuksia ja tosiasioita. Analyysin keskeinen tehtävä on tuoda esille näi-
tä sanastoja ja analysoida, mistä ja miten ne nousevat sekä millä tavoin niitä on 
tuotettu.

Taulukko 2 esittelee, minkälaisten mahdollisten diskursiivisten interventioi-
den välityksellä uudet politiikan teknologiat toimivat koulutuksen ja laajemmin 
koko julkisen sektorin uudelleenrakenteistumisessa. 

Markkinamuotoisuus Johtaminen Suorituskeskeisyys

Subjektin
asema
 

Kuluttajat
Tuottajat
Yksityisyrittäjät

Johtaja(t)
Johdettava(t)
Tiimi

Arvioitava
Kilpailija
 

Kurinpito
ja
järjestys

Kilpailu
Selviytyminen
Tuottojen maksimointi

Tehokkuus 
Vaikuttavuus
Yrityskulttuuri

Tuottavuus
Tavoitteiden
saavuttamisen vertailu

Arvot
 

Kilpailu
Institutionaaliset arvot

”Se mikä toimii”
 

Yksilöiden 
suorituksellinenarvo
Fabrikaatio

Taulukko 2. Uudet politiikan teknologiat ja avainkäsitteet julkisen sektorin dis-
kurssissa (Ball 2001a; 2003)
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Millerin ja Rosen (1989, 154, 156) mukaan 1980-luvulla tapahtui kansain-
välisellä tasolla niiden 1900-luvun alkupuolella hahmoteltujen poliittisten ra-
tionalisaatioiden syrjäytymistä, jotka tulkitsivat kansalaisuutta organisaatio- ja 
sosiaalisen elämän synnyttämien solidaarisuuden, tyytyväisyyden, hyvinvoinnin 
sekä turvallisuuden tunteiden kautta. Teknologioiksi, joiden kautta näitä ratio-
nalisaatioita hallinnoitiin Rose ja Miller esittävät esimerkiksi sosiaaliturvan, las-
tenhuollon sekä kasvatuksen. Poliittisten rationalisaatioiden muutos tapahtui ei 
ainoastaan uusliberalistisesti latautuneissa puhetavoissa vaan myös monissa po-
liittisen keskustan sekä vasemmiston ohjelmissa ja lausumissa, joissa ”vapauden 
ja autonomian kieli on alkanut säädellä näkemyksiä poliittisen vallan legitiimeistä 
keinoista ja päämääristä. Kansalaiset liitetään poliittiseen järjestykseen yksilöinä, 
jotka harjoittavat valinnan etuoikeutta ja hallinnan ohjelmia arvioidaan siltä kan-
nalta, missä määrin ne lisäävät valinnan mahdollisuuksia.” (Emt. 154.) Ball (2003, 
216) puolestaan mainitsee professionalismin ja byrokratian vanhoina politiikan 
teknologioina, joita vastaan uudet teknologiat asemoivat itsensä.

Myös OECD:n (1995b, 74) mukaan valtionhallinnon toimintaympäristössä 
Ballin (2001a; 2003) sekä Simolan ja kumppaneiden (1999, 56) esittämien kaltaiset 
politiikan teknologiat tai mekanismit siirtävät valtaa kohti alempia hallintotasoja 
(devolved environment). Tämä ”edellyttää keskushallinnon elinten toimenkuvan 
muuttamista pois mikrojohtamisesta kohti toiminnan yleisten puitteiden asetta-
mista”. Linjaorganisaation laitosten sekä osastojen on puolestaan ”otettava vas-
taan vastuu vaikeiden päätösten tekemisestä ilman keskushallinnon määräysten 
antamaa suojaa. Samalla niiden on sitouduttava tuottamaan toiminnastaan kes-
kushallinnon valvontaroolin edellyttää informaatiota. Keskus- ja linjahallinnon 
välinen suhde muuttuukin käskyihin ja kontrolliin perustuvasta konsultaatioon ja 
yhteistyöhön perustuvaksi.” (Emt. 74.)

Uudet politiikan teknologiat ovatkin muodostuneet keskeisiksi välineiksi lii-
tettäessä julkisen sektorin organisaatioita yksityisen sektorin metodeihin, toimin-
takulttuureihin ja eettisiin järjestelmiin (Ball 2003, 216). Jane Mulderrigin (2003) 
mukaan tämän transformaation (creating a business agenda in and for education) 
edellytyksenä ovat markkinaistumisen (esimerkiksi koulujen välinen kilpailu op-
pilaista) ja managerialistisoitumisen (esimerkiksi oppilaitosten johtaminen kau-
pallisten organisaatioiden tapaan) prosessit sekä oppilaiden (ja heidän mukanaan 
tuomiensa taloudellisten resurssien) merkityksen korostaminen taloudellisesti 
mitattavina suoritteina. Siirtymällä on ollut yleisesti vaikutusta myös julkisen sek-
torin professioihin sekä niiden itserefl ektioihin: Jaakko Koivumäen (2005) mu-
kaan julkisen ja yksityisen sektorin palkansaajien työelämäkokemukset ovat lä-
hentyneet toisiaan 1990-luvun kuluessa.

2.2.1 Markkinamuotoisuus (market form)

Vapaa markkinatalous on saanut jalansijaa koulumaailmassa, toteaa Marketisa-
tion of Education -konferenssin loppuraportti (EUNEC 2003, 1; ks. myös Boyles 
2005, 217–218). Tämä ilmenee useina toisistaan irrallisina prosesseina, kärjisty-
neimmässä muodossaan esimerkiksi ”koulujen sponsorointina, julkisten laitos-
ten ja yksityisten yritysten yhteistyönä, koulujen ja yliopistojen (kansainvälisenä) 
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kilpailuna, yksityisten yritysten tarjoamina koulutuspalveluina sekä yksityisten, 
ei-julkisin varoin rahoitettujen oppilaitosten ilmestymisenä koulutusmarkkinoil-
le” (EUNEC 2003, 1). Seurauksena tästä kansainvälisestä kehityksestä koulutus 
on alettu enenevästi käsittää ”normaalina” liiketoimintana myös Suomen valtiol-
lisessa koulutuspolitiikassa: ”Koulutuspalvelujen, erityisesti korkeakoulutuksen, 
myynnistä on tullut yksi nopeimmin kasvavista liiketoiminnan aloista” (UTP 
17/2005 vp, 57; ks. myös Lehikoinen 2006, 250–253).

Samaan aikaan kansallisten koulutusjärjestelmien on katsottu kohdanneen uu-
denlaisia, esimerkiksi lisääntyneen individualisaation, kehittyneen kommunikaa-
tioteknologian sekä kansainvälistymisen aiheuttamia haasteita. ”Yksikään koulu-
järjestelmä ei voi jättää huomioimatta vanhempien ja oppilaiden kasvavaa halua 
tehdä itse päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän koulutuksellisiin mahdollisuuksiinsa 
tulevaisuudessa” (CERI 1994, 49). Käytännössä tämä kehityslinja todentuu Suomen 
olosuhteissa esimerkiksi tilanteessa, jossa Helsingissä joka toinen seitsemännelle 
luokalle siirtyvä oppilas haki 2000-luvun taiteessa johonkin muuhun kuin hänelle 
osoitettuun lähikouluun. Näin ollen jonkinlaisilla koulutusmarkkinoilla toimimi-
nen todennäköisesti mietitytti vielä suurempaa osaa kuin puolta 12-vuotiaiden ikä-
luokan perheistä. Ilmiö ei myöskään kohdistu pelkästään johonkin marginaaliseen 
oppilasryhmään, esimerkiksi ”huippulahjakkaisiin”. (Seppänen 2006, 276.)

Markkinaistumisen vaatimuksiin voidaan yrittää vastata periaatteellisesti kah-
dentyyppisillä koulutuspoliittisilla toimenpiteillä: Yhtäältä koulutuksen suunnit-
telujärjestelmä voidaan muuttaa kysyntäperusteiseksi, jolloin oppilaalla on oikeus 
hakeutua mihin tahansa kouluun. Oppilaitoksen saaman rahoituksen ollessa suo-
raan riippuvainen oppilaiden lukumäärästä kannustetaan samalla koulujen välistä 
kilpailua. Toisaalta koulutustarjontaa voidaan laajentaa esimerkiksi vapauttamalla 
koulujen perustamislupien kriteerejä sekä suosimalla erilasia kasvatusfi losofi ses-
ti tai ainekohtaisesti erikoistuneita – sekä julkisia että yksityisiä – oppilaitoksia. 
(CERI 1994, 13–14.)

Markkinoiden käsite itsessään ei ole yksiselitteinen. Esimerkiksi Burton Clark 
(1983, 137–139, 162–169; ks. myös Cerny 1990, 63) käyttää markkinoiden käsitettä 
koulutuksen viitekehyksessä kahdessa merkityksessä: yhtäältä yleisesti valtiollisen 
käskyvallan sekä sääntelyn vastakohtana, ja toisaalta erityisenä yhteiskunnallisten 
järjestelmien ohjauskeinona, jonka puitteissa kuluttajat, työvoima ja instituutiot 
toimivat. Markkinaistumisen (marketization), markkinamuotoisuuden (market 
form) ja markkinatyyppisten mekanismien (market-type mechanisms) käsitteet 
(ks. Salminen & Niskanen 1996, 11) muokkaavat sekä koulutuspalveluiden ku-
luttajille että tuottajille kokonaan uudenlaista toimintaympäristöä. Ted Benton 
(1992, 118) kuvaa tätä uutena kaupallisen sivilisaation muotona, joka luo myös 
kouluihin uuden moraalisen ympäristön – henkilökohtaisia motiiveja persoo-
nattomien arvojen sijasta arvostavan ”itsekkyyden kulttuurin” (Plant 1992, 87). 
Vapaa markkinatalous luottaakin kahteen perusolettamukseen: Ensimmäinen 
on, että markkinatilanne ja siitä johtuva kilpailu ihmisten välillä on luonnollinen 
inhimillinen olotila. Toinen puolestaan, että ihmisyhteisöt koostuvat yksilöistä, 
jotka ovat perusluonteeltaan itsekkäitä. Näin ollen markkinat ainoastaan tarjoa-
vat maksimaaliset ilmentämismahdollisuudet ihmisten perustavaa laatua olevalle 
itsekkyydelle. (Bottery 1992, 86.) 
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Markkinatyyppisten mekanismien puolestapuhujat arvottavat markkinoita 
kahdella tapaa: Yhtäältä osa näkee markkinat pelkistetysti arvoneutraalina me-
kanismina jakaa esimerkiksi tehokkaampaa, vastuullisempaa tai vaikuttavampaa 
koulutusta, kuten John Chubb ja Terry Moe (1990). Englannin opetusministerinä 
vuosina 1981–1986 toiminut Sir Keith Joseph (1976, 57) piti tätä keinoa suoras-
taan ylivertaisena: ”Markkinoiden sokea, suunnittelematon ja koordinoimaton 
viisaus on ylivoimaista verrattuna hallitusten, virkakoneistojen ja kansainvälisten 
organisaatioiden tutkimustietoon perustuviin, rationaalisiin, kokonaisvaltaisiin, 
hyvää tarkoittaviin, yhteistoiminnallisiin, tulevaisuutta ennakoiviin ja tilastotie-
teellisesti kunnianarvoisiin suunnitelmiin” (Seddonin 1997, 169 mukaan). 

Toisaalta osa kannattajista näkee markkinoiden itsessään myös pitävän hallus-
saan positiivisia moraalisia arvoja – esimerkiksi ponnistelua, hyvää toimeentuloa, 
itseluottamusta, itsenäisyyttä ja riskinottoa (Ball 2001a, 31). ”Markkinasysteemi 
on suurin ihmiskunnan tuntema kansallisen vaurauden synnyttäjä. Se pystyy 
koordinoimaan ja tyydyttämään lukemattomien yksilöiden monenlaiset tarpeet 
tavalla jota ihmismieli ei käsitä, ilman pakkoa, ilman ohjausta tai hallintokoneis-
ton asioihin sekaantumista.” (Joseph 1976, 62; Seddonin 1997, 169 mukaan.) Ge-
wirtzin, Ballin ja Bowen (1995, 21; ks. myös Seppänen 2006, 95) mukaan koulun-
valintaoikeuttaan käyttävät vanhemmat arvotetaankin valitsemista korostavassa 
puhetavassa ”aktiivisiksi” ja ”vastuullisiksi”, vanhemmiksi, jotka huolehtivat las-
tensa tulevaisuudesta ja pyrkivät vaikuttamaan siihen – vastakohtana ”passiivi-
sille” vanhemmille, jotka luopuvat koulunvalinnan kaltaisesta keskeisestä oikeu-
destaan ja toimivat pitkälti sattuman ohjailemina. Koulua valitsevan vanhemman 
moraalisella ideaalityypillä onkin runsaasti yhtymäkohtia käsitteeseen ”valistunut 
kuluttaja” (Bowe, Gewirtz & Ball 1994, 68).

Markkinat ymmärretään tässä tutkimuksessa enemmän metaforana, joka rin-
nastaa tutun ja tuntemattoman sekä nimeää tuntemattoman alueen tutun kuvi-
on avulla (Mäkelä 2000), kuin varsinaisena toimintaa normatiivisesti ohjaavana 
mekanismina. Tämä tarkennus on tehtävä, koska koulutus on yleismaailmallisesti 
enemmän tai vähemmän tiukasti yhteiskunnallisen sääntelyn alainen järjestelmä 
ja instituutio. Kuvatuilla ”koulutusmarkkinoilla” taloustieteen ”aitojen mark-
kinoiden” ideaalitilanne, jossa kysyntä sekä tarjonta kohtaavat esteettömästi ja 
kaupat syntyvät, jos osapuolet pääsevät sopimukseen hinnasta, ei toteudu (Jones 
2003, 115; Laitila 1999, 66). Koulutuksen tuottajat eivät ole täydellisen vapaita 
pääsemään mukaan markkinoille, eivätkä he ole myöskään pääsääntöisesti vapaita 
päättämään myymiensä palveluiden sisällöstä sekä hinnasta. Koulutuksen ostajat 
eivät puolestaan ole yleensä täysin tietoisia hankkimansa palvelun hinnasta, laa-
dusta ja hinta-laatusuhteesta verrattuna muiden tuottajien vastaaviin palveluihin. 
(CERI 1994, 42.) 

Gewirtzin, Ballin ja Bowen (1995) mukaan mitään yleisiä makrotason koulu-
tuksen markkinoita ei voida väittää edes olevan olemassa, paitsi ”lähinnä myyttinä” 
(Rinne & Simola 2005, 8.) Erityisesti perusasteella koulutuksen markkinatyyppis-
ten mekanismien toiminta ja vaikutukset ovat korostuneen lokaaleja. Korkea-
asteen koulutuksesta puolestaan löytyy enemmän globaalien ideaalityyppisten 
markkinoiden toiminnan lähtökohtaisesti edellyttämää vapaata liikkuvuutta (Le-
hikoinen 2006, 250–253). Vaihtelevat paikalliset olosuhteet, poliittiset, sosiaaliset, 
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maantieteelliset sekä historialliset erityispiirteet vaikeuttavat yleistysten tekemistä 
koulutusta koskevista markkinatyyppisistä mekanismeista (Gewirtz, Ball & Bowe 
1995, 3, 57.) Koulumarkkinoita onkin tarkasteltava monimutkaisena mekanismi-
na, joka välittää ja kontekstualisoi paikalliselle tasolle – osaltaan kansainvälisten 
ilmiöiden vaikutuksessa muotoutuneen – harjoitetun kansallisen koulutuspolitii-
kan seurauksia ja vaikutuksia. 

Oleellista on analysoida miten ”markkinaistumisen diskurssi” (Simola, Rinne 
& Kivirauma 2001, 73) on vaikuttanut koulutusta koskeviin puhetapoihin. Vaik-
ka ”koulutusmarkkinoita” ei voidakaan käsitellä pelkistetysti hyödykkeiden jaon 
koordinointitapana joka perustuu kahden osapuolen vapaaehtoiseen vaihdantaan 
heidän sopimallaan hinnalla, on markkinoiden ideaan kuitenkin rakennettu sisäl-
le esimerkiksi kilpailun mekanismi, joka edellyttää, että markkinoiden osapuolilla 
on oltava erilaisia vaihtoehtoja, joiden väliltä valita. Valinnanvapauden lisääminen 
puolestaan on noussut keskeiseksi osaksi myös suomalaisen koulutuksen sääntely-
järjestelmän uudelleenrakenteistumista 1990-luvulla.

Kuvatun kaltaisilla kvasimarkkinoillakin suositaan Geoff Whittyn (1998, 52) 
mukaan markkinatyyppisiä mekanismeja ja esimerkiksi privatisoinnin element-
tiä, vaikka toimintoja ei liiketoiminnallisesti yksityistettäisikään. Tämä tapahtuu 
esimerkiksi omaksumalla uskomus, että yksityinen sektori toimii aina julkista sek-
toria paremmin ja tehokkaammin, sekä vaatimalla julkista sektoria omaksumaan 
laajemmin yksityisen sektorin toimintamalleja. Koulutusjärjestelmässä nämä nä-
kökulmat vaikuttavat yleisemmällä tasolla kilpailua ja eriytymistä korostavien uu-
distusten myötä (Jones 2003, 115), jotka luovat normatiivisia edellytyksiä esimer-
kiksi vanhempien entistä vapaammalle koulunvalintaoikeudelle tai uudenlaiselle 
koulutuksen johtamisjärjestelmälle (Woods 2002, 122). Koulutusmarkkinat sekä 
siihen liittyvät kilpailun ja valinnan järjestelmät uudistavat avaintekijänsä – per-
heet, lapset, opettajat – ja sitä kautta koko kasvatuksen ja koulutuksen merkityk-
sen. (Ball 2001a, 31). Esimerkiksi vapaa koulun valintaoikeus sekä yksikköhintoi-
hin perustuva opetustoimen rahoitusjärjestelmä siirtävät koulutuksen kontrollia 
pois tuottajilta (opettajat ja koulut) ja luovuttavat sitä kuluttajille (vanhemmat) 
(Ball 1994, 51; CERI 2002, 4). 

Ehtona kuvatunkaltaisten markkinoiden syntymiselle täytyy koulujen toimin-
ta sekä sen tulokset ensin mieltää ja muuntaa hyödykkeiksi (ts. hyödykkeistää; 
commodifi cation). Hyödyke on tässä merkityksessä tavara tai asia, joka on jon-
kun omistuksessa ja jota voidaan myydä tai ostaa. Tämän takia onkin välttämä-
töntä hallinnollisesti määritellä, mitä ovat ne ”tuotteet”, joita koulujen kaltaiset 
julkisorganisaatiot tuottavat, jotta niitä pystytään laskemaan määrällisesti sekä 
arvioimaan laadullisesti erilaisten luokittelujen pohjalta. (Patomäki 2005b, 325.) 
”Koulujärjestelmät ovat joutuneet mikrotason ekonomististen reformien kohteik-
si samalla kun opetuksen toiminnot ovat muuttuneet myytäviksi ja ostettaviksi 
tuotteiksi kansantalouden tehokkuusvaatimusten nimissä” (Taylor, Rizvi, Lingard 
& Henry 1997, 77).

Myös oppilas hyödykkeistetään uudessa toimintaympäristössä (Gewirtz 2000, 
361–362; Gewirtz, Ball & Bowe 1995, 175–176) esimerkiksi koesuorituksilla mi-
tattavalta arvoltaan kouluja enemmän tai vähemmän kiinnostavaksi objektiksi – 
kategorisena vastakohtana erilaisia tarpeita, toiveita sekä mahdollisuuksia omaa-
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valle subjektille. Yhtenäiskouluarvojen mukaisesti kaikkien lasten kouluttamista 
pidetään yhtä arvokkaana, kun taas markkinamuotoisessa koulutusjärjestelmässä 
lasten kouluttamista arvostetaan suhteessa kustannuksiin ja tuloksiin (Ball 1994, 
146). Koulut pyrkivät vetämään puoleensa nimenomaan sellaisia oppilaita, joihin 
kohdistuu korkeimmat ”tuotto-odotukset”, ja näin ”kuorimaan kerman” poten-
tiaalisen oppilasmassan pinnalta (Simola 2001, 291; Le Grand & Bartlett 1993, 
214–218) – kääntäen: huonojen oppilaiden katsotaan kärjistetysti haittaavan ”lii-
ketoimintaa” oppilaitoksissa (”Bad students can lose business”; Brown & kump. 
1996, 324). 

Whittyn, Powerin ja Halpinin (1998, 116) Englannissa tekemän tutkimuksen 
mukaan vähiten haluttuja oppilaita oppilaitosten näkökulmasta ovat ”vähemmän 
kyvykkäät, erityisopetuksen tarpeessa varsinkin tunne-elämän ja käyttäytymisen 
ongelmien takia olevat sekä työväenluokkaiset lapset ja erityisesti pojat, jollei näil-
lä ole mitään myönteisiä erityisominaisuuksia”. Seurauksena tästä koulujen välille 
rakentuu erityinen markkinoiden institutionaalisen kilpailun prosessi, joka pelaa 
”opiskelijan arvon taloudella” (Ball 2001a, 32). Oppilaiden hakemista eri oppilai-
toksiin ohjailevan perheiden koulunvalintapolitiikan (ks. Seppänen 2006) lisäksi 
kysymys on yhtä lailla myös koulujen valintapolitiikasta, joka puolestaan muokkaa 
koulujen oppilasvalintaa ohjaavia periaatteita kilpailun määrittelemässä toimin-
taympäristössä.

Valitsijana toimiminen on kulttuuri- ja kontekstisidonnainen ilmiö. Gewirtzin, 
Ballin ja Bowen (1995, 181) mukaan vanhempien halut ja kyvyt toimia valitsijana 
lastensa koulutukseen – erityisesti koulunvalintaan – liittyvissä kysymyksissä vaih-
televat suuresti. Taustaltaan työväenluokkaiset englantilaiset vanhemmat valitsevat 
lapsilleen lähikoulun perusopetuksessa muita sosiaaliluokkia todennäköisemmin 
tutustumatta koulujen tarjoamiin esittelymateriaaleihin ja niiden sijoituksiin kou-
lujen ranking-listoilla tai edes ottamatta selvää muista vaihtoehdoista esimerkiksi 
tekemällä tutustumiskäyntejä kouluihin. Koulunvalinta ja vanhempien sosiaali-
nen asema korreloivat myös Suomessa: esimerkiksi Joanna Westerholmin (1995, 
16; ks. myös Seppänen 2006, 291) tutkimuksen mukaan ”lapsen koulunvalinnan 
mahdollisuuden käyttämisellä ja vanhempien sosiaalisella asemalla on yhteyttä 
siten, että valintatilanteessa muuhun kuin lähikouluun lapsensa ilmoittavat van-
hemmat ovat korkeammin koulutettuja ja he toimivat korkeammissa ammatti-
tehtävissä kuin helsinkiläiset keskimäärin.”

Levinin (1998, 133; ks. myös Rose 1999, 165) mukaan markkinaistuminen on 
johtanut vanhempien ja oppilaiden roolien uudelleenmuotoiluun kuluttajiksi li-
säämällä yksityistä koulunvalintaoikeutta. Tähän liittyvää vanhempien aktiivisuu-
den merkityksen kasvua kuvaa myös se, että käsite ”vanhemmat” ei ollut osana 
suomalaista valtiollista koulutusdiskurssia vielä 1980-luvulla. Simola, Rinne ja 
Kivirauma (2001, 72) esittävät heidän roolinsa tuolloin rajoittuneen ainoastaan 
koulussa tehtävän työn tukemiseen vastakohtana 1990-luvun rationaalisille pää-
töksentekijöille (emt. 85). Myös Miller ja Rose (1989, 157) näkevät uutena poliit-
tisena subjektina yksilön, jonka ”kansalaisuus ilmenee henkilökohtaisen valinnan 
vapaassa harjoittamisessa markkinoitujen vaihtoehtojen joukosta”. Tällöin yksilöt 
lähtökohtaisesti ymmärtävät ja käsittelevät elämäänsä valintojen kautta. He tul-
kitsevat menneisyyttään ja rakentavat tulevaisuuttaan tehtyjen valintojen seura-
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uksina tai tekeillä olevina valintoina. Valinnat puolestaan nähdään valitsijan omi-
naisuuksien realisaatioina – persoonallisuuden ilmauksina – ja niiden katsotaan 
kuvastavan niitä tekevän yksilön ominaispiirteitä. (Rose 1999, 87.)

Ulrich Beck (1992, 98) kuvaa valitsijaa nykyajan paradigmaattisena hahmo-
na, joka suunnittelee ja valitsee myös koulutuksensa yksilöllisesti omien tarpei-
densa ja halujensa mukaisesti. Valitsija on rationaalinen päätöksentekijä (Simo-
la, Rinne & Kivirauma 2001, 85), jolla on vaadittavaa itsenäisyyttä, joustavuutta, 
mukautuvuutta ja aktiivisuutta. Rationaalisina päätöksentekijöinä vanhempien 
oletetaan tekevän valintansa tarjolla olevien koulutuksellisten vaihtoehtojen jou-
kosta nimenomaan vertailemalla eri vaihtoehdoista aiheutuvia kustannuksia ja 
niistä todennäköisesti saatavia hyötyjä. (Breen & Goldthorpe 1997, 275; Olssen, 
Codd & O’Neill 2004, 202.) Tämä puolestaan tarjoaa lähtökohdan uudenlaiselle 
eriarvoisuudelle, jonka taustalla on yksilöiden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
lähtökohtiin liittyvä erilainen kyky sekä halu selviytyä jatkuvassa epävarmuudes-
sa. Esimerkiksi entistä vapaampi koulunvalintaoikeus vaatii sekä oppilailta että 
vanhemmilta uudenlaista koulutuksellista näkemystä ja toimintakykyä sekä aihe-
uttaa jakautumista onnistuneita ja vähemmän onnistuneita valintoja tehneisiin 
perheisiin. 

Valitsijaa, joka toimii markkinatyyppisten mekanismien avulla ohjautuvassa 
ympäristössä – koulutusmarkkinoilla – voidaan kutsua asiakkaaksi, jolla on valin-
noillaan ja päätöksillään mahdollisuus vaikuttaa suoraan toimintaympäristöönsä 
ja näin ohjata sekä hallita yhteiskunnallisia instituutioita markkinakurin kautta 
(ks. Kantola 2002). Alasuutari ja Lampinen (2006, 57) painottavat, että asiakkaalla 
tarkoitetaan tässä yhteydessä nimenomaan kuluttajaa, (palveluja) ostavaa asiakas-
ta (customer), ei esimerkiksi sosiaalipalvelun asiakasta (client). Palveluiden tuot-
tajien keskeisimmäksi tavoitteeksi muodostuu puolestaan pyrkiä tyydyttämään 
mahdollisimman hyvin asiakkaidensa tarpeita (Ojala 1997, 60). Molempien osa-
puolten toimintaa ohjaa itseintressi: kuluttajiksi arvotetut vanhemmat pyrkivät 
etsimään oppilaitosta, joka maksimoi heidän lapsensa koulutuksestaan saaman 
hyödyn; koulutuksen tuottajat puolestaan pyrkivät kaikin keinoin menestymään 
tai ainakin selviytymään kilpailussa markkinoilla (Gewirtz, Ball & Bowe 1995, 2).

Koulutuksen sääntelyjärjestelmä on kuitenkin monitahoinen ja -tasoinen il-
miö. Paradoksaalisesti koulutuksen tuottajat voivat toimia olosuhteissa, jossa 
vaatimukset esimerkiksi tiukemmasta kansallisesta opetussuunnitelmasta ja laa-
jamittaisemmasta oppimistulosten mittaamisesta sekä arvioinnista tehokkuuden 
lisäämisen nimissä rajoittavat käytännössä oppilaitosten mahdollisuuksia profi -
loitua ja erottua ratkaisevasti toinen toisistaan. Tämä kehitys on tapahtunut esi-
merkiksi Englannissa huolimatta yhtäaikaisesta koulutusta koskevan lainsäädän-
nön deregulaatiosta sekä muista paikallista päätösvaltaa lisäävistä hallinnollisista 
toimenpiteistä (Ball 1994, 66). Suomessa on esitetty puolestaan kuntien sekä mui-
den koulutuksen järjestäjien toimintavapauden lisäämisen merkityksen jääneen 
vähäiseksi, koska koulutukseen allokoituja resursseja on samanaikaisesti leikattu 
osana valtiontalouden säästöjä (esim. Poropudas & Mäkinen 2001, 27). 

Henry Levinin ja Clive Belfi eldin (2003, 13–14) mukaan koulutuksen markki-
naohjautuvuuden kannattajat uskovat valinnan ja kilpailun vaikuttavan positiivi-
sesti koulutuksen hintaan ja laatuun joko alentamalla koulutuskustannuksia tai 
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tuottamalla entistä korkeampaa laatua samoilla kustannuksilla. Samalla ne lisää-
vät yleisesti oppilaiden, perheiden ja oppilaitosten tuottavaa käyttäytymistä eli ne 
edellyttävät kuluttajilta järkevää valintojen tekemistä sekä tuottajilta sitoutumista 
mahdollisimman korkealaatuisen koulutuksen tarjoamiseen.

Olli Poropudaksen ja Raimo Mäkisen (2001, 27–28) mukaan koulutuksen 
”markkinamalliin” sisältyy myös erilaisia ongelmia: esimerkiksi yhteiskunnan vä-
henevät mahdollisuudet ja keinot kontrolloida, että oppilaat saavat alueellisesti 
yhtenäisiä koulutuspalveluita. Mallin edellyttämää kuluttajakysyntää on katsot-
tu vääristävän myös asetelma, jossa ostovoima on jakautunut epätasaisesti, eikä 
markkinoihin liittyvien mallien avulla voida luotettavasti indikoida sosiaalisia 
tarpeita (Olssen, Codd & O’Neill 2004, 179). Koulutusjärjestelmän polarisoitumi-
nen katsotaankin uhkaksi tilanteessa, jossa oppilaitokset kilpailevat (”vahvistavat 
identiteettiään”; ”profi loituvat”) motivoituneista oppilaista, heidän vanhemmis-
taan sekä taustalla olevista aineellisista ja henkisistä voimavaroista (Aho 1999, 33; 
Seppänen 2006, 92). Polarisoitumista on kärjistänyt osaltaan tilanne, jossa laman 
mukanaan tuomat säästöt ovat kohdentuneet sosiaalisesti ja koulutuksellises-
ti heikommissa asemissa oleviin väestöryhmiin. Opetusryhmien suurenemisen, 
tukiopetuksen ja kerhotoiminnan vähentymisen sekä luokkamuotoisen erityis-
opetuksen yleistymisen on esitetty vaikuttavan siihen, että lapsuudessa syntyneet 
oppimiserot eivät kouluaikana vähene vaan päinvastoin kasvavat. (Poropudas & 
Mäkinen 2001, 27.) Koulujen oppilaspohjan jakaantumisen puolestaan on kat-
sottu heijastuvan mielikuviin koulujen arvostuseroista (Seppänen 2006, 291–294; 
Gorard, Taylor & Fitz 2002, 25).

2.2.2 Johtajuus (management)

Johtajuus, uusi liikkeenjohto, managerialismi on ollut primaari keino viime vuo-
sikymmenien julkisten palveluiden kulttuurin ja rakenteen uudelleenrakenteistu-
misessa. Se on merkinnyt pyrkimystä johtamisen alan laajentamiseen, aikaisempaa 
strategisemman ja tulosorientoituneemman johtamisotteen tukemista ja tätä tu-
kevien ohjauskäytäntöjen rakentamista sekä samalla aikaisempaa yksilötasoisem-
man johtamisen kannustamista myös oppilaitosten kaltaisissa desentralisoiduissa 
julkisissa organisaatioissa (Ojala 2003, 10). 

Managerialismin lähtökohtana on käsitys tuloksellisuudesta johtamisen toi-
minnan tinkimättömänä perustana sekä koko organisaation sitoutumisesta työs-
kentelemään kustannustehokkaasti, ilman byrokratiaa ja virkavaltaisuutta ase-
tettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Nimenomaan johtamisen uskotaan olevan 
keskeinen tekijä siinä, että organisaatiolla on selvät päämäärät ja henkilöstö, joka 
on tiukasti sitoutunut niiden toteuttamiseen. Hyvät johtamiskäytännöt ovat löy-
dettävissä nimenomaan yksityiseltä sektorilta, ja niitä tulee käyttää esikuvina myös 
julkisen sektorin johtamisessa. (Pollit 1990,1; Clarke, Cochrane & McLaughlin 
1994, 4; Gentle 2001, 20–21.) 

Ilpo Ojalan (2003, 38) mukaan managerialismi onkin käsitteenä laaja-alainen. 
Se ilmenee käytännössä 1) ideologiana, 2) reformeina, 3) järjestelmien ja organi-
saatioiden rakenteeseen, toimintaperiaatteisiin ja toimintaprosesseihin liittyvinä 
piirteinä sekä 4) tehokkuusarvoja korostavana yksilöjohtamisena. Tässä yhtey-
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dessä on huomattava myös Ballin (2001a; 2003) alun perin käyttämän englannin 
kielen käsitteen manegement laaja merkitys; ahtaasti suomennetun johtamisen (ks. 
Ball 2001a) lisäksi se merkitsee yleisesti asioiden käsittelyä, hallintaa ja hoitoa. 

Alasuutarin (2004, 7) mukaan vuonna 1987 voimaan tullut laki valtion liike-
laitoksista (627/87) oli merkittävä askel Suomen julkishallinnossa kohti kilpailu-
taloutta. Lain myötä julkisjohtamisen toimintaympäristö ja -ehdot muuttuivat. 
Aikaisemmin valtion liikelaitokset eivät esimerkiksi olleet voineet käyttää hank-
kimiaan tuloja menojensa kattamiseen, vaan ne tuloutettiin valtiolle. Kaikki ra-
hoitus määriteltiin jaoteltuna useille momenteille valtion tulo- ja menoarviossa. 
Laitosten tulojen ja menojen seuranta ja suunnittelu eivät olleet mahdollisia, ei-
vätkä niiden johtajat olleet selvästi vastuussa taloudenpidosta. Uuden lain myötä 
”johtajasta tuli enemmän yrittäjän kaltainen, taloudesta vastuussa oleva henkilö” 
(Alasuutari 2004, 7).

Koulutusjärjestelmässä johtamisen toimintaympäristön muutos on ilmennyt 
esimerkiksi rehtorien aseman korostumisena sekä uudenlaisina tulosvastuuseen ja 
työnjohtajana toimimiseen liittyvinä vaatimuksina (Ball 1994, 93; Aho, Pitkänen 
& Sahlberg 2006, 119; Raivola 1998, 139), jotka painottavat koulujen johtajien ase-
maa nimenomaan oppilaitostensa vastuullisina ja tilivelvollisina ”toimitusjohtaji-
na” sekä työnantajapuolen edustajana suhteessa opettajiin. Rinteen ja Jauhiaisen 
(1988, 228) mukaan yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymisen myötä 1970-luvulla 
siirryttiin Suomessa myös kohti uudenlaista johtamiskulttuuria: ”Entisestä, toi-
mikaudeksi valitusta opettajiston luottamusmiehestä, koulun johtajaopettajasta, 
tuli yhä selvemmin vakinaisesti valittu työnjohtaja, rehtori. Hän siirtyi kokonais-
työaikaan, korotettuun sosiaaliseen statukseen ja palkkaukseen sekä muuttui kou-
luyrityksen johtavaksi hallintovirkamieheksi.” Rehtori ei ollutkaan enää primus 
inter pares – ensimmäinen vertaistensa joukossa – paremminkin vaan hallintovi-
ranomainen ja työnantajan edustaja (Raivola 1998, 139). 

Jako ”niihin jotka opettavat” ja ”niihin jotka johtavat” (Brown & kump. 1996, 
313) on muuttanut rehtoriprofession painopistettä kohti yleisen johtamistaidon 
ammattilaista, jolla on myös aikaisempaa enemmän valtaoikeuksia – managerival-
taa (ks. Kantola 2002). Olssen, Codd ja O’Neill (2004, 160–162) näkevät uuden-
laisessa oppilaitosjohtajuudessa aikaisempaa enemmän taloustieteen agenttiteori-
an (agency theory; ks. Lumijärvi 1987) piirteitä. Teorian peruskäsitteiden mukaan 
päämies-agenttisuhteessa päämies (toimeksiantaja) sitouttaa agentin (toimek-
siannon toteuttaja) tekemään tarpeellisen suorituksen (toimeksianto) palkkiota 
vastaan. Uudelleenmääritellyssä asemassaan rehtoreiden tehtävänä on huolehtia, 
että koulu vastaa asiakkaiden eli vanhempien ja oppilaiden tarpeisiin parhaalla 
mahdollisella tavalla, rakentaa tai ainakin säilyttää kilpailuetuja muiden alueen 
kouluihin verrattuna ja toimii kustannustehokkaasti sekä tulosvastuullisesti (Ge-
wirtz, Ball & Bowe 1995, 91). 

Pystyäkseen täyttämään tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti johdon olisi 
joidenkin näkemysten mukaan pystyttävä esimerkiksi palkkaamaan ja erottamaan 
työntekijöitä joustavasti, ilman työehtolainsäädännöstä tai ammattijärjestön 
toiminnasta aiheutuvia tiukkoja rajoituksia. Ammattijärjestöjen aseman yleisen 
heikkenemisen on katsottu osaltaan mahdollistaneen tämäntyyppistä kehitystä 
(esim. Brown & kump. 1996, 323; Whitty 2002, 70.) Chubbin ja Moen (1990) mu-
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kaan tehokkaasti toimivat koulut edellyttävät henkilökunnan sitoutumista johdon 
määrittelemiin tavoitteisiin (emt. 152). Vahvasti ammattiyhdistysliikkeen vaiku-
tuksessa olevien opettajien tavoitteet eivät todennäköisesti ole samoja kuin koulun 
johdon (emt. 48). Ammattiliittoon kuuluvien opettajien työvoimakustannukset 
ovat myös korkeammat ja asettavat näin koulun epäedulliseen kilpailuasemaan 
koulutusmarkkinoilla (emt. 53). Koulun kilpailuaseman parantamiseksi johdon 
tulisikin pystyä palkkaamaan ja erottamaan henkilökuntaa vapaasti ilman ammat-
tiyhdistysliikkeen (emt. 152–153) tai työehtosopimusten yleissitovuuden (emt. 
224) luomia pakotteita. Brown kumppaneineen (1996, 316) esittävät manageria-
listisen johtamisotteen tuoneen kouluihin uudenlaista individualisoitunutta ja it-
sesäätelevää sopimuksellisuutta (contractualism), jossa osapuolet selvittävät omat 
tavoitteensa, hakevat aktiivisesti päätöksentekonsa pohjaksi tarvittavaa tietoa sekä 
lopuksi pyrkivät neuvottelemaan kannaltaan mahdollisimman edullisen tuloksen 
ennen kuin allekirjoittavat sopimuksen ja sitoutuvat sen ehtoihin.

Ballin (2001a, 33) mukaan liikkeenjohtotieteen opit edustavat uuden valtamal-
lin tuloa julkiselle sektorille. Kyseessä on muutosvoima, joka on avainroolissa, kun 
vanhat professionaalis-eettiset hallintajärjestelmät kouluissa kuihtuvat pois ja ti-
lalle tulevat yksityisyrittäjyyden ja kilpailun hallintajärjestelmät. Ilpo Ojala (2003, 
210) on kuvannut tätä muutosta siirtymäksi professionaalis-byrokraattisesta jär-
jestelmästä kohti uudenlaista professionaalis-managerialistista johtamista. Keskei-
sinä edellytyksinä tälle siirtymälle Ojala nimeää desentralisaation ja päätösvallan 
delegoimisen, jotka myös Suomessa ovat luoneet tilaa oppilaitosten kilpailevuuden 
kautta toteutuvalle asiakas- ja markkinaohjautuvuudelle. Oppilaitosjohtamisen 
managerialististen piirteiden syntymisen Suomessa onkin sidoksissa nimenomaan 
erilaisiin valtiollisiin – esimerkiksi kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen 
sekä koululainsäädännön dereguloinnin kaltaisiin – johtamisedellytysten kehittä-
mishankkeisiin. (Emt. 211.)

Suorituskeskeiseksi muuttuneessa johtamisen viitekehyksessä (performance 
management; Gentle 2001) johtajan työhön kuuluu uusien asenteiden ja kulttuu-
rin juurruttaminen työntekijöihin. Heidän tulee oppia tuntemaan itsensä samaan 
aikaan sekä tilivelvollisiksi että sitoutuneiksi omaan organisaatioonsa. Uudessa 
johtamisessa vaaditaan optimaalista laatua sekä erinomaisuutta ja samalla kont-
rollin uutena muotona yrittäjyyttä markkinoinnin sekä kilpailun kautta. Yhtäältä 
siirrytään kauemmaksi matalan luottamuksen tavoista kontrolloida työntekijöitä. 
Johtamisvastuuta delegoidaan paljon ja oma-aloitteisuutta sekä ongelmanratkai-
sukykyä arvostetaan suuresti. Toisaalta välittömän selviytymisen ja itsensä val-
vomisen uudet muodot valjastetaan käyttöön muiden muassa arviointisysteemi-
en, tavoiteasettelun ja tuotoksien vertailun avulla. Kyseessä on paradoksaalisesti 
hallinnan otteen samanaikainen löysääminen ja kiristäminen. (Ball 2001, 34; ks. 
myös Siikala 2005, 36.)

Laajemmin uutta julkisjohtamista voidaan tarkastella erityisenä ”etäältä hallit-
semisen” (governing at a distance) tapana, jossa valtiovalta määrittelee kiinnostuk-
sen kohteensa ja toimialueensa perinteisen ”poliittisen” ulkopuolelle. Laajemmin 
eräänlaisina välittäjinä tai edustajina valtiovallan ja sen poliittisten strategioiden 
sekä hallinnan objektien välillä toimivat esimerkiksi opettajat, lääkärit ja van-
hemmat, jotka toiminnallaan muokkaavat tapahtumia ja päätöksiä niin perheen 
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ja yksilön kuin laajemmillakin tasoilla. (Rose & Miller 1992, 180.) Risto Rinne 
ja Eeva Salmi (2003, 130; ks. myös Rose 1999, 72) näkevät tämän tapana hallita 
ja kontrolloida itseohjautuvien yksilöiden toiveiden ja voimavarojen avulla. Jotta 
hallinnointi läpäisisi koko yhteisön, sen on sisällettävä useita strategioita, joiden 
avulla pystytään löytämään ne yhteydet, joita yksilöillä ja yhteisöillä on. Valta ei 
siis ole pakotteiden luomista ihmisille vaan paremminkin sitä, että ihmiset teh-
dään kyvykkäiksi käyttämään ”säännösteltyä vapautta” ja näin lunastamaan hen-
kilökohtaisen hyvinvointinsa omilla valinnoillaan. Ballin (1994, 66) mukaan itse-
ohjautuvuuden vaatimus onkin esimerkki hallinnon muuttuneista arvoista sekä 
kulttuurista – kyseessä on kokonaan uudenlaisen kontrollin ja hallinnan keino, 
joka on käytössä koulutuksen johtamisjärjestelmän kaikilla tasoilla aina keskus-
hallinnosta yksittäiseen oppilaitokseen.

2.2.3 Suorituskeskeisyys (performativity)

Deanin (1999, 168–169) mukaan suorittamisen teknologiat (technologies of perfor-
mance) ovat tunkeutuneet hyvinvointiregiimin aikana rakennetuille ja määritel-
lyille asiantuntijuuden alueille sekä liittäneet esimerkiksi lääkäreiden ja rehtorien 
itsenäistä professionaalista asiantuntijuutta kokonaan uudenlaisiin laskennalli-
siin hallintojärjestelmiin. Päätösvallan hajauttaminen, suorituskyvyn mittareiden 
asettaminen, benchmarking, asiantuntijuuden sekä palveluiden tuottamisen kva-
simarkkinoiden luominen, julkisten palveluiden yhtiöittäminen, yksityistäminen 
sekä ulkoistaminen ovat esimerkkejä teknisistä keinoista, joiden kautta hallinnon 
ohjausjärjestelmät uudelleenrakenteistuivat suorituskyvyn optimoimiseksi.

Jean-François Lyotardin (1984, 47–53) mukaan suorituskeskeisyyden vaati-
mukset ovat uudelleenmuotoilleet koko koulutusjärjestelmää asettamalla sille suo-
ritusindikaattoreita, jotka liittävät keskushallinnon strategisen suunnittelun sekä 
koulutuksen tuottajien käytännön suoritukset toisiinsa mahdollisimman instru-
mentaalisesti, operationaalisesti ja mitattavasti. Samalla suorituskeskeisyys on osa 
järjestelmää, jossa käytetään esimerkiksi työntekijöiden arviointia, vertailua sekä 
näytteillepanoa sääntelyn ja muutoksen keinoina. Yksilöiden ja organisaatioiden 
”näytökset” toimivat suorituskyvyn sekä tuottavuuden mittareina tai laadun näyt-
teillepanona tai hetkinä, jolloin arvioinnin kohteita tarkastetaan. Ne edustavat yk-
silön tai organisaation arvoa ja laatua sitä arvotettaessa. (Ball 2001a, 34.) 

Suorituskeskeisyys ja muut uudet politiikan teknologiat ovat teknisiä rationali-
teetteja vastakohtana sisällöllisille rationaliteeteille. Niiden tarkoituksena on luoda 
tekniikoita, menettelytapoja ja käytäntöjä, jotka esimerkiksi nopeuttavat organi-
saation päätöksentekoa tai helpottavat sen talouskontrollia. (Gewirtz, Ball & Bowe 
1995, 92.) Jukka Siikalan (2005, 29) mukaan ne sosiaaliset prosessit ja relaatiot, 
jotka näitä ”kirjanpidollisia tapahtumia” tuottavat, on epärelevanteina eliminoitu 
ja panos-tuotossuhde on pelkistetty sosiaalista sisältöä vailla olevaksi: ”Kirjanpi-
toyhteiskunnan manageriaalisen puheen ominaisuus onkin sen kyky abstrahoida 
keskeiseksi katsomansa kvaliteetit irti sosiaalisesta praksiksesta ja luoda kausaali-
suhteiden kokonaisuus tähän kielelliseen virtuaalitodellisuuteen” (emt. 29). Kun 
työskennellään suorituskeskeisesti ja näyttöjen näkökulmasta, ei valtaorganisaa-
tion tietty asema ajassa tai paikassa ole niinkään merkittävä. Tärkeintä ovat esi-
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merkiksi tiedon kulku, arviointikokoukset ja vuosikatsaukset. Yksittäisten toimi-
joiden ja yhteisöjen kannalta kyseessä ei ole ainoastaan selviytymiseen kytkeytyvä 
mekanismi tai rakenne vaan jatkuva tulva erilaisia suorituksia ja tapahtumia. (Ball 
2001b, 211.)

Ei ole kyse vain siitä, että on aina mahdollisesti arvioinnin kohteena, kuten 
klassisessa panopticonissa (Foucault 2005b, 266–312), vaan ennemminkin siitä, 
että on hyvin epävakaata ja epätietoista olla koko ajan monin eri tavoin, eri tarkoi-
tusten ja eri tekijöiden kannalta arvosteltavana. Jatkuva suoritusten esilletuominen 
muodostaakin vaatimuksia, odotuksia ja menetelmiä, jotka saavat organisaation 
jäsenet tuntemaan itsensä jatkuvasti tilivelvollisiksi ja tarkkailluksi. (Ball 2001a, 
35). Michael W. Applen (2004a, 617; ks. myös Olssen, Codd & O’Neill 2004, 191) 
näkemyksen mukaan suorituskeskeisyydessä onkin kysymys ”jatkuvasta todistei-
den tuottamisesta siitä että asioita tehdään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella 
tavalla”. 

Koulutuksen viitekehyksessä laadunvarmistuksen ja arvioinnin kautta mani-
festoituvalla suorituskeskeisyydellä on esitetty olevan myös vaikutuksia itse kou-
lun perustehtäviin: opetukseen ja oppimiseen. Bob Lingard (1990, 185) näkee 
erityisen arviointidiskurssin vahvistavan yleistä teknis-rationaalista asiantuntija-
kulttuuria koulussa sekä toimivan myös tehokkaana koulun opetussuunnitelman 
kontrolloinnin välineenä. ”Koulun tieteellistäminen” arvioinnin ja mittaamisen 
kautta merkitsee samalla opettamisen käsittämistä pelkistetyn tekniseksi toimin-
naksi ja toisaalta oppimisen määrittämistä ainoastaan tarkasti mitattavien suori-
tustavoitteiden tuottamiseksi (emt. 182).

Tämän ”uuden asenteen ja eettisen viitekehyksen” (Ball 2001b, 211) on todettu 
ohjailevan niin organisaatioiden kuin yksilöidenkin toimintaa. Lauderin, Brow-
nin, Dillaboughin ja Halseyn (2006, 51) mukaan yhtäältä esimerkiksi oppimissaa-
vutusten testaamisen voidaan sanoa antavan sekä oppilaille että opettajille arvok-
kaan mahdollisuuden arvioida omaa suoritustaan ja kehittymistään; toisaalta se 
voidaan nähdä tarkkailun ja valvonnan välineenä, eräänlaisena panopticonin kal-
taisena koneistona, joka lajittelee lapsia ja säätelee heidän odotuksiaan sekä pitää 
opettajat ruodussa. Jane Perryman (2006, 150) tarkasteleekin suorituskeskeisyyttä 
foucault’laisena normalisaation mekanismina, johon on sisäänrakennettu oletus 
organisaation menestyksen tavoittelusta nimenomaan saman, ylhäältä annetun 
”reseptin” avulla, sekä normista poikkeamisen tuomitsemisesta epäonnistumise-
na. Taylor Webb (2006) kuvaa puolestaan arvioinnin kohteena olevien opettajien 
yrityksiä muokata toimintaansa suorituskeskeisyyden paineessa paremmin arvi-
oijien oletettuja tehokkuusvaatimuksia vastaaviksi ”tilivelvollisuuden koreografi -
ana”. Ball (2001b) käyttää näistä ainoastaan arvioinnin kohteena olemisen vuoksi 
”sepitetyistä” esityksistä termiä fabrication.

Simola (2001) on kuvannut erinomaisuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta ar-
vostavaa koulutuksen kilpailu- ja suorituskeskeistä toimintaympäristöä sekä sen 
mielensuuntaa erinomaisuuden eetokseksi. Huomion keskipisteinä olevien huip-
puyksiköiden, ”majakkakoulujen” (lighthouse schools) ja ”erinomaisuuden kes-
kuksien” (centers of excellency) oppilaat ovat keskeisessä asemassa erinomaisuuden 
rakentamisessa alkaen jo oppilasvalintaan liittyvästä ”kermankuorimisefektistä” 
(emt. 291). Samaa pätee arvioitaessa esimerkiksi oppimistuloksia. Allan Walker 
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ja Ken Stott (2000) rinnastavat erinomaisuuteen tähtäävän sekä saavutettuja tu-
loksia painottavan koulutuspolitiikan seuraukset huippu-urheilun ongelmiin. He 
esittävät, että tuloksiin ja niiden mittaamiseen sekä parantamiseen suuntautunut 
koulutuspolitiikka tuottaa suorituskykyä nopeasti väliaikaisesti kohottavien, kei-
notekoisten ja kyseenalaisten menetelmien (performance-enhancers) kysyntää ja 
tarjontaa. Näitä ovat Walkerin ja Stottin mukaan esimerkiksi standardoidut op-
pisaavutustestit, päätösvallan desentralisaatio suoraan koulutasolle asti sekä kou-
luorganisaation managerialistiset, esimerkiksi laatujohtamiseen perustuvat uudel-
leenjärjestelyt (emt. 65).

Koulutuksen kentällä koko suorituskeskeisyyden ”teknologia, kulttuuri ja 
sääntelyn tapa” (Ball 2001b, 21) manifestoituvat arvioinnin käsitteessä, jonka 
merkitys ja sisältö ovat muuttuneet merkittävästi sekä saaneet lisää painoarvoa 
1990-luvulla (esim. Laukkanen 1998). Perinteisesti oppilasarvosteluksi mielletty 
arviointi on saanut kokonaan uudenlaisia muotoja (Jauhiainen 1995, 120). Tämä 
johtuu koulujen taloudellisen ja kasvatuksellisen vastuun korostamisen muo-
dostumisesta oleelliseksi osaksi uudenlaista koulutuspoliittista puhe- ja toimin-
tatapaa, jossa koulujen julkista rahoitusta käyttävinä laitoksina on oltava entistä 
tilivelvollisempia ja toiminnassaan tehokkaampia. Käytännössä kasvatuksellinen 
vastuu todentuu oppilaiden suoritusten vertaamisella opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyihin tavoitteisiin, taloudellinen vastuu puolestaan asetetussa bud-
jettiraameissa pysymisenä. Välineinä toimivat sekä keskushallinnon suorittama 
keskitetty arviointi että oppilaitosten itsearviointi.

Opetusministeriön kansliapäällikkö Vilho Hirven linjanjulistus Koulutuksen 
rytminvaihdos (1996) on merkittävä dokumentti kuvattaessa uudenlaisen, tulos-
keskeisen koulutuksen ohjausjärjestelmän esiinnousua Suomessa. Lähtökohtana 
teoksessa on tavoitteita määrittelevän ja resurssien käytöstä päättävän ohjausyk-
sikön sekä tuotteita ja palveluita tuottavan tulosyksikön erottaminen toisistaan. 
Näiden kahden erillisen yksikön välisissä tulossopimusneuvotteluissa sovitaan 
resurssien jaosta, toiminnan suuntaviivoista sekä tavoitteiden saavuttamisen arvi-
oinnista (emt. 92, 108; ks. myös Rekilä 2006, 122–123). 

Tulossopimusneuvottelujen osapuolien vaikutusmahdollisuuksien välinen 
epätasa-arvo on herättänyt kritiikkiä. Esimerkiksi Erja Heikkinen ja Ismo Lumi-
järvi (1997, 259) osoittavat tulossopimusmenettelyn koettavan sitä selkeämmäksi 
ja mutkattomammaksi prosessiksi, mitä lähempänä keskushallintoa ollaan, ja vas-
taavasti ongelmallisuuden kasvavan suuremmaksi lähestyttäessä itse suorittavaa 
tasoa. Kärjistyneimmillään lopputuloksena voi muodostua tilanne, jossa ohjaa-
valla yksilöllä on valta määritellä tavoitteita ilman niiden saavuttamiseen liittyvää 
vastuuta sekä toimeenpanevalla yksiköllä puolestaan vastuu tulostavoitteistaan 
ilman todellista valtaa vaikuttaa riittävästi omaan toimintaansa (Taylor, Rizvi, 
Lingard & Henry 1997, 84). Myös Simola, Rinne ja Kivirauma (2001, 93) näkevät 
tulosyksiköiden roolin lähinnä ylhäältäpäin annettujen käskyjen käytännön toi-
meenpanosta huolehtimisena ja niiden seurausten vastuunkantamisena (shifting 
the blame down the line).
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimusote

3.1 Tutkimustehtävä

Tutkimuksen kohteena olevan, edellä lyhyesti hahmotellun ja myöhemmin yksi-
tyiskohtaisemmin kuvattavan kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikan muotoutu-
misen taustana oleva Suomen koululaitoksen historia on yleispiirteissään sangen 
hyvin tunnettua ja tutkittua. Laajin suomalaisen koululaitoksen historiaa käsitte-
levä esitys on tosin edelleen Aimo Halilan vuosina 1949–1950 julkaistu Suomen 
kansakoululaitoksen historia. Laajuudestaan huolimatta neliosainen teos esittelee 
niukasti koulutuksen ohjausjärjestelmää ja -lainsäädäntöä ja sivuuttaa eduskun-
nan koulutuspoliittisen toiminnan. Sama pätee tältä osin muihinkin kouluhis-
torian yleisesityksiin. Myös valtiopäivien yleinen historia on yhtä lailla kattavasti 
käsitelty esimerkiksi Eduskunnan historiakomitean (1958–1982) toimesta, tosin 
ilman erityisiä koulutuspoliittisia painotuksia.  Samoin Eduskunta ja suomalainen 
kansanvalta -tutkimushankeen toimesta ollaan vuosina 2006–2007 julkaisemassa 
12-osainen eduskunnan 100-vuotishistoria. Koulutuksen keskushallinnon histo-
riaa on puolestaan tallennettu Opetusministeriön historia (1–7) -sarjaan muiden 
muassa Veli-Matti Aution toimesta. Sarjasta löytyy jonkin verran aineistoa joi-
denkin erityisen merkityksellisten koulunuudistamiseen liittyvien lakiesitysten 
eduskuntakäsittelyistä, vaikka tutkimuksellinen mielenkiinto ja näkökulma ovat 
luonnollisesti opetusministeriön toiminnassa.

Tutkimuskirjallisuudessa valtiopäivät esiintyy usein ikään kuin ulkopuolisena 
osana koulutuksen keskushallinnon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmiä – eräänlai-
sena viimeisenä lenkkinä tapahtumaketjussa, joka on tutkijan tutkimusongelmi-
en ohjaamana lähtenyt liikkeelle jostakin ja päätynyt erinäisten vaiheiden kautta 
esimerkiksi hallituksen esityksenä pöydälle eduskunnassa ja sitä kautta oikeudel-
liseksi normiksi. Tässä prosessissa eduskuntakäsittelyllä on yleensä ainoastaan 
– usein jo aikaisemmissakin yhteyksissä esitettyjä – erilaisia näkökulmia valtiopäi-
väkeskustelun avulla esille tuova funktio tutkimuksen viitekehyksessä. Esimerkiksi 
peruskoulun opetussuunnitelman ja johtamisjärjestelmän syntyprosessia väitös-
kirjassaan tutkinut Antti Lappalainen (1985) on osaltaan käsitellyt myös perus-
koululain eduskuntakäsittelyä. 

Tiettyjen aihepiirien ympärillä käytyä koulutuspoliittista valtiopäiväkeskuste-
lua ja lainsäädäntötoimintaa ovat tutkineet muun muassa Eeva-Leena Onnismaa 
ja Pauli Arola. Onnismaan lisensiaatintyö (2002) käsittelee lapsuutta ja varhais-
kasvatusta koskevia käsityksiä lasten päivähoitolain käsittelyn yhteydessä syksyllä 
1972. Arolan väitöskirja (2003) puolestaan kuvaa kansalaiskasvatuksen asemaa 
eduskunnan koulutuspoliittisissa keskusteluissa vuosina 1917–1924. Myös Sirkka 
Ahonen on tutkinut eduskunnan koulutuspoliittista toimintaa ja päätöksentekoa 
osana yhteistä koulua ja koulutuksellista tasa-arvoa käsittelevissä tutkimushank-
keissaan (esim. 2003). 

Tässä tutkimuksessa korostetaan eduskunnan erityistä perustuslaillista asemaa 
sekä tehtävää ”kansakunnan keskusteluareenana” (Nousiainen 1998, 194) myös 
koulutuspolitiikan osa-alueella. Eduskunnan toiminnan analyysin voidaan olettaa 
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tuovan oman erityisen näkökulmansa – sekä samalla tutkimuksellisen lisäarvonsa 
– Suomen 1990-luvun koulutuspolitiikan keskeisiin ja muissa yhteyksissä runsaas-
tikin käsiteltyihin kysymyksiin. Tässä yhteydessä onkin oleellista todeta, että kysy-
mys on nimenomaan eduskunnan – ja toisaalta myös eduskunnassa harjoitetusta 
– koulutuspoliittisesta toiminnasta, jolla oletetaan olevan erityisiä ominaispiirteitä 
sekä normatiivisia vaikutuksia koululaitoksen toimintaan. 

Poliittisten puolueiden agendat muokkaavat osaltaan koulutuspoliittista val-
tiopäiväkeskustelua sekä vaikuttavat lainsäädäntötyöhön. Valtiopäiväkeskustelun 
rakentuminen osaltaan myös poliittisten puolueiden koulutuspoliittisten agen-
dojen vaikutuksella tarjoaa yhtymäkohtia laajempiin ja yleisempiin, valtiopäi-
väinstituution ulkopuolisiin poliittisiin tavoitteisiin sekä periaatteisiin. Samalla 
kuitenkin koulutuksen ohjausjärjestelmä nähdään eräänlaisena hallituspohjasta 
riippumattomana teknokraattisena jatkumona – virkamiesten ja asiantuntijoiden 
koulutuspolitiikkana (Virtanen 2002, 297–298) – jossa esimerkiksi pitkäkestoisten, 
virkamiesvetoisten kehittämishankkeiden kaltaiset ilmiöt sekä sitä kautta raken-
tuvat koulutuspolitiikan tekemisen sanastot ”jäävät perinnöksi” hallitukselta toi-
selle. 

Tämä näkökulma tukee havaintoja, jonka mukaan uudenlainen koulutuspoli-
tiikan muotoutuminen on tapahtunut Suomessa sekä myös muissa Pohjoismaissa 
pitkälti poliittisen konsensuksen sekä vaihtoehdottomuuden ilmapiirissä (esim. 
Simola, Rinne & Kivirauma 2001, 65–66; Alasuutari 2004, 3; Tiihonen 2006, 95–
96; Arnesen & Lundahl 2006, 297). Erityisesti 1990-luvun lamavuosien myötä lain-
säädäntötyöhön ilmestynyt koulutusmenojen supistamisen vaatimus on osaltaan 
ruokkinut tätä vaihtoehdottomuutta. Esimerkiksi Julkusen (2001, 294) analyysin 
mukaan raju talouskriisi auttoi uudistusten läpiviennissä, koska se ”kanavoitui 
hyvinvointivaltion ja työmarkkinainstituutioiden muutosvaatimusten peruste-
luiksi”. Hallituskoalitioiden vaihtumisen 1990-luvun kuluessa ei ole toisin sanoen 
sinänsä katsottu ratkaisevasti vaikuttaneen koulutuspolitiikan suunnanmuutok-
seen; kysymys onkin nimenomaan erilaisista näkökulmista ja painotuksista. Vaik-
ka esimerkiksi kysymys entistä vapaamman koulunvalintaoikeuden järjestämises-
tä on useissa OECD-maissa edelleen kansallisen politiikan tasolla ratkaisematta, 
on valinnan mekanismista muodostunut keskeinen osa niiden koululaitosten oh-
jausjärjestelmiä (CERI 2002, 4).

Hugh Lauderin, Phillip Brownin, Jo-Anne Dillaboughin ja A. H. Halseyn 
(2006, 2–3)  mukaan erilaisilla intressiryhmillä ja poliittisilla puolueilla on toisis-
taan poikkeavia näkemyksiä siitä, millaisia tavoiteltavia ominaisuuksia ihmisellä 
tulisi olla. Vaikka yhtäältä koulutus voidaan kiistatta nähdä eräänlaiseksi tulevi-
en sukupolvien toivon lähteeksi, keskeiseksi osaksi kansakunnan rakentamista ja 
kansallista kehitystä, niin toisaalta kysymykset kansallisten koulutusjärjestelmien 
rahoituksesta, organisoinnista sekä tarkoituksesta ovat perinteisesti herättäneet 
kiivasta keskustelua. Yhteiskunnan muuttuessa muuttavat myös koulutukseen 
liittyvät normit ja tavoitteet. Lauder ja kumppanit (emt. 2) toteavatkin koulutuk-
sen tulevan aina olemaan poliittisen ja sosiaalisen konfl iktin lähde.

Viitekehyksenä – näyttämönä – Lauderin ja kumppaneiden (2006, 2) havain-
noimalle poliittiselle ja sosiaaliselle konfl iktille on tässä tutkimuksessa Suomen 
eduskunnan koulutuspoliittinen lainsäädäntötyö. Näyttämö-metafora on joh-
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dettu Hannah Arendtin (1993, 153–154) ajatuksesta, jonka mukaan politiikan te-
kemistä voidaan verrata esittävään taiteeseen, koska molempien ”tulokset” ovat 
nähtävissä ”esityksessä” itsessään; samoin yhtä lailla molemmat myös tarvitsevat 
erityistä, julkisesti järjestettyä tilaa toiminnalleen. Vertauskuvalla halutaan samal-
la korostaa politiikan tekemisen luonnetta toimintana, joka ei tuota yksiselitteisiä 
”valmisteita” vaan jonka ”tulokset” ovat pitkälti tulkinnanvaraisia (Palonen 1997, 
18).

Erityisesti tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on Milleriä ja Rosea (1989, 
145) mukaillen se, miten Suomen 1990-luvun valtiopäivien koulutusta koskevat 
poliittis-juridiset puhetavat ovat muokkautuneet: ”Millä tavoin, minkä mekanis-
mien kautta ja millaisin mahdollisin vaikutuksin muuttuvat diskurssit sekä niihin 
liittyvät toimintamuodot ovat osallisina erityisten institutionaalisten, organisaati-
oihin liittyvien ja yhteiskunnallisten järjestelyiden ja toimenpiteiden muotoutu-
misessa.” Toisin sanoen, kuinka ”käsitteitä syntyy, otetaan käyttöön, muokataan 
ja otetaan uudelleen käyttöön ja kuinka nämä käsitteet pelkällä olemassaolollaan 
muuttavat todellisuudesta saatavaa kuvaa” (Summa 1989, 2). Koulutusta koske-
vien puhetapojen muutos ei Simolan (1995, 358) mukaan modernissa yhteiskun-
nassa tapahdu niinkään sensuroimalla tai kieltämällä kuin luomalla myönteisiä 
totuuksia, jolloin vanhat tai muutoin poikkeavat puhetavat saavat diskursiivista 
kenttää hallitsevan puhetavan näkökulmasta esimerkiksi irrelevantteja tai hedel-
mättömiä piirteitä. Siksi esimerkiksi suunnittelutaloudelliselle diskurssille kes-
keiset alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon tavoitteet joko menettivät uudistusten 
pyörteessä asemansa taloudellisen tehokkuuden ja innovaatioille rakentuvan kas-
vun tavoitteille tai ne oli pakko artikuloida uudelleen kilpailukyky-yhteiskunnan 
kielellä (Heiskala 2006, 36).

Hilkka Summan (1989, 2–3) mukaan kokonaisen käsitearkkitehtuurin muutta-
minen tulkitaan usein joko tietoiseksi keksinnöksi tai materiaalisten olosuhteiden 
muuttumisen tuottamaksi välttämättömyydeksi. Tällöin huomion kohteeksi nou-
see väistämättä myös se ”yksimielisyys, jolla uusi käsitearkkitehtuuri usein hyvin 
erilaisillakin keskustelukentillä omaksutaan, ja se hiljaisuus, jolla vanha korvattava 
käsitteistö poistuu näyttämöltä.” Taustaksi ilmiön selittämiselle Heiskala (2006, 
41–42) näkee kilpailukykyyn sitoutuneen puhetavan syntymisen Suomen hallin-
tohistorialle tyypillisenä mallina, jossa ensin pyritään muodostamaan eliittien yk-
simielisyys ja sitten markkinoimaan muutos kansalle välttämättömyytenä, jolle ei 
ole vaihtoehtoa. Toiseksi, 1990-luvun lama vakuutti kaikki yhteiskunnalliset ryh-
mät muutoksen tarpeesta. Kilpailukykyyn sitoutunut puhetapa nousi muutoksen 
keskeiseksi välineeksi, ja siihen suuntautunut kritiikki tulkittiin pelkäksi vanhasta 
kiinni pitämiseksi. Kolmanneksi, liikeyritykset ja niissä työskentelevät ihmiset oli-
vat kohdanneet kilpailukykyyn liittyviä muutospaineita jo 1980-luvulla; vastaavien 
toimintamallien siirtäminen julkisen sektorin kriisin arviointiin ja ratkaisumallien 
etsimiseen tuntui luontevalta. Neljänneksi, julkisen sektorin muutokset kosketti-
vat monia esimerkiksi tulosohjauksen ja liikelaitostamisen kautta. Todellisuuden 
tulkitseminen kilpailutalouden kielellä voidaankin nähdä myös eräänlaisena ih-
misten identiteettien uudelleenmuotoiluna. Viidenneksi voimakkaasti lisäänty-
neiden kansainvälisten vaikutteiden myötä toisen tasavallan aikainen hallintomal-
li alkoi näyttää suhteettoman valtiokeskeiseltä ja holhoavalta.
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Tutkimustehtävät on asetettu seuraavanlaisiksi:

• Miten kansainvälinen koulutuspoliittinen käänne uudelleenrakentui 1990-
luvulla suomalaisen koululainsäädännön kontekstissa; miten koulutuksen 
keskushallinnon tuottama lainsäädännön valmisteluaineisto sekä kansan-
edustajien valtiopäiväpuhe muokkasivat muuttuvista kansainvälisistä pu-
hetavoista suomalaista koululainsäädäntöä?

• Miten suomalaisten hallinnollisten ja poliittisten toimijoiden koulutusta 
koskevat puhetavat muuttuivat tai olivat muuttumatta 1990-luvun valtio-
päivillä? 

Tutkimuksen tehtävänasettelun lähtökohtana on luvussa 2 kuvattu kansainvälisen 
tutkijayhteisön useista eri lähtökohdista todentama koulutuspoliittinen käänne. 
Tutkimustehtävänä on analysoida, miten se on vaikuttanut Suomen valtiopäivi-
en koulutuspoliittisessa toiminnassa 1990-luvulla ja näin pyrkiä luomaan ”histo-
riallisesti spesifi n kohteen hyvin jäsentynyt kuvaus”, jonka Klaus Mäkelä (1990, 
42) nimeää yhteiskuntatutkimuksen tärkeimmäksi tehtäväksi. Ensimmäisen tut-
kimustehtävän tarkoituksena löytää niitä erityisiä paikallisia ilmenemismuotoja 
ja painotuksia, joita kansainvälinen koulutuspoliittinen käänne sai suomalaisen 
lainsäädäntötyön viitekehyksessä, toisen puolestaan tarkastella niiden pysyvyyksiä 
ja muutoksia 1990-luvun kuluessa.

Analysoitaessa valtiopäiväpuhetta ja lainsäädäntötyötä koulutusta koskevana 
arvovaltaisena asiantuntijapuheena (Simola 1995) koulutuspolitiikka saa erityi-
sen näkökulman. Arvovaltainen asiantuntijapuhe ymmärretään tässä yhteydessä 
vakavasti otettavaksi puheeksi, jota ei voida sivuuttaa millään inhimillisen vuoro-
vaikutuksen alueella. Vakavaksi puhetta voidaan nimittää silloin, kun se on muut-
tunut vallitsevaksi kulttuuriseksi puhetavaksi, joka vaikuttaa esimerkiksi siihen, 
miten asioita perustellaan ja miten niitä oikeutetaan. Eduskunnassa koulutusta 
koskevia arvovaltaisia asiantuntijapuheita pitävät vapailla ja yhtäläisillä vaaleilla 
valitut lainsäätäjät, kansanedustajat. 

Vaikka koulutuspolitiikasta puhuvalla yksittäisellä kansanedustajalla olisikin 
työ- tai muuta kokemusta ”koulumaailmasta”, on huomattava, että istuntosalissa 
hän puhuu nimenomaan erityisen institutionaalis-juridisen statuksen omaavana 
lakia säätävänä asiantuntijana ja oleellinen osa asiantuntijuutta on puolestaan juu-
ri ”tietyn, kyseiselle spesialistikunnalle ominaisen kielen haltuunotto ja sen käytön 
monopoli” (Rinne & Jauhiainen 1988, 33). Tutkimuksen tavoitteena onkin selvittää, 
millainen on valtiopäivien kollektiivisena lainsäädäntöelimenä, sekä eri toimijoiden 
sen sisällä, koulutusta koskeva puhetapa 1990-luvulla. Samalla kun koulutuspoliitti-
sen valtiopäiväpuheen analyysin kohde on rajallinen ja paikallinen, muodostuu siitä 
erityinen näkökulma koko suomalaiseen 1990-luvun koulutuspolitiikkaan sekä sen 
historialliseen rakentumiseen eduskunnan aseman kansallisena lainsäädäntöelime-
nä ja siellä tehtävän politiikan kautta – vrt. ”lain sisältämän oikeusnormin asettami-
nen on ylimmän tason politiikkaratkaisu” (Nousiainen 1998, 350). 

Pelkistetyn normatiivisesta näkökulmasta lainmuutokset ovat uudenlaisten 
puhetapojen legitimaatioprosessissa keskeisessä asemassa, koska juuri niiden 
myötä muutos – sekä sen analyysi – ei jää pelkän puheen tasolle esimerkiksi Vesa 
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Puurosen (2005, 57) kritiikin mukaisesti vaan myös instituutiot, organisatoriset 
rakenteet ja eri väestöryhmien käytännöt muuttuvat (Alasuutari 2004, 9). Lain-
säädäntöprosessi on keskeisellä sijalla myös etsittäessä näkökulmia kysymykseen, 
”miksi koulutuspoliittinen suunnanmuutos tapahtui hallinnollis-juridisesti niin 
kuin se tapahtui”, koska nimenomaan valtiopäiväkäsittelyssä poliittisesti kyllin 
laajapohjaisella vastustuksella uudet puhetavat eivät olisi legitimoituneet lain-
voimaisiksi oikeudellisiksi normeiksi. Kyse onkin poliittisen tekstin ja sosiaalisen 
rakenteen välistä suhdetta korostavasta tutkimusorientaatiosta (Olssen, Codd & 
O’Neill 2004, 3), joka kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, miten muutoksen 
kannalta keskeisissä valtiollisissa asiakirjoissa perusteltiin olemassa olevalle poliit-
tiselle valtarakenteelle uudenlaisen koulutusta koskevan puhetavan kautta raken-
tuvaa koululainsäädäntöä.

Koulutuspoliittisen valtiopäivädebatin oletetaan tässä yhteydessä laajentavan 
ja syventävän lakiesitysten – sekä niiden mahdollisten vastaesitysten – argumen-
tointia. Samoin koulutusta koskevien lakiesitysten eduskuntakäsittelyjen ja niiden 
analysoinnin oletetaan myös mahdollistavan eriävien mielipiteiden – ”opposition 
äänen” – sekä mahdollisesti alkuperäisestä hallituksen esityksestä poikkeavien 
puhetapojen esiin nostamisen: ”Julkinen keskustelu on myös virallisia asiakirjoja 
kattavampaa. Esimerkiksi mietinnöissä tai lakiehdotuksissa esitettyjä perusteluja 
kommentoidaan usein julkisuudessa, mutta asiakirjoissa ei käsitellä tai voida en-
nakoida läheskään kaikkia niitä muita näkökohtia, jotka tulevat yleisessä keskus-
telussa esille.” (Alasuutari 1996, 29.)

Näkökulma Suomen 1990-luvun koulutuspolitiikan tapahtumiin on rajattu 
eduskunnan lainsäädäntötehtävän ja työjärjestyksen mukaiseksi. Eduskunnan 
toimintaa leimaa tiukka muotopakko, oikeudellinen velvollisuus noudattaa en-
nalta annettuja täsmällisiä ohjeita menettelymuodoista. Tutkittavana ajanjaksona 
voimassa olleen valtiopäiväjärjestyksen (VJ 7/28 muutoksineen) määrittelemästä 
muotopakosta seuraa, että eduskunnassa voivat tulla käsiteltäviksi vain perustus-
laeista johdettavissa olevat asiat ja ainoastaan perustuslakeihin pohjautuvin vireil-
lepano- ja menettelymuodoin. (OM lainvalmisteluosasto 5/1993, 21.) Käytännön 
toiminnan tasolla valtiopäivät käsittelee lainsäädäntöprosessissaan esimerkiksi 
hallituksen esityksiä ja selontekoja. Kansanedustajat puolestaan käyttävät puheen-
vuoroja näiden etukäteen valmisteltujen esitysten pohjalta eduskunnan työjärjes-
tyksen määrittelemällä tavalla. Nämä muotoseikat määrittävät pitkälti myös tutki-
muksen rakennetta ja esitystapaa.

Tutkimusaineistona ovat 1990-luvun koulutuspoliittiset valtiopäiväasiakirjat: 
asioiden käsittelyn pohjana olleet hallituksen esitykset ja selonteot, istuntosalin 
keskustelupöytäkirjat, sekä koulutuspoliittisia asioita käsitelleiden valiokuntien 
arkistot (päätöspöytäkirjat liitteineen ja valmiit mietinnöt). Tutkimuksen ajan-
kohta alkaa helmikuussa 1990 eduskunnan saadessa käsiteltäväkseen kaksi aikuis-
koulutuksen johtamisjärjestelmää muuttanutta ja uudenlaista koulutuspoliittista 
ajattelua pohjustanutta lakiesitystä (HE 12/1990 vp ja HE 20/1990 vp). Pari kuu-
kautta myöhemmin – 23.5.1990 – opetusministeri Taxell (r.) esitteli Harri Holke-
rin (kok.) hallituksen koulutuspoliittisen selonteon (VNS 3/1990 vp) eduskunnal-
le. Tässä merkittävässä asiakirjassa – ”kolmannen tasavallan koululutuspolitiikan 
ohjelmanjulistuksessa” (Varjo 2004) – määriteltiin uuden koulutuspolitiikan 
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lähtökohdat, tavoitteet ja suuntaviivat alkavalle vuosikymmenelle kaikilla koulu-
tusjärjestelmän tasoilla. Tuona hetkenä valtiopäivät poliittisena instituutiona sai 
ensimmäisen kattavan kosketuksensa muuttuvaan koulutuspoliittiseen eetokseen 
sekä kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikkaan. Tutkimuksen kattaman ajanjak-
son alkupisteen asettaminen selittyy aikuiskoulutuslakien poikkeuksellisuuden ja 
merkittävyyden lisäksi tilanteella, jossa Holkerin hallituksen tärkein koulutuspo-
liittinen toimenpide – vaaditun koulutuspoliittisen selonteon antaminen edus-
kunnalle – valjasti lainsäädäntötyötä hallituskauden alkupuolella. 

Tutkimuksen käsittelemä ajanjakso päättyy 17.6.1998, jolloin eduskunta hy-
väksyi hallituksen esityksen koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 
vp) astuvaksi voimaan seuraavan vuoden alusta. Tällöin uudenlainen koulutus-
poliittinen ajattelutapa sai Suomessa juridis-hallinnollisen sinettinsä sekä uusi 
koulutusta koskeva puhetapa legitimoitui osaksi koko koulutusta koskevaa lain-
säädäntöä. Näissä eduskunnan käymissä 1990-luvun kahdessa laajassa ja kansal-
lisesti erittäin merkittävässä koulutuspoliittisessa valtiopäiväkeskustelussa otettiin 
kantaa koko koulutusjärjestelmän nykytilaan sekä esitettiin erilaisia näkemyksiä 
sen tulevaisuudesta, unohtamatta myöskään kasvatuksen arvopohjaa. 

Yhteistä pääministeri Holkerin hallituksen koulutuspoliittinen selonteolle 
sekä hallituksen esitykselle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi onkin poikke-
uksellisen pitkä ja perusteellinen eduskuntakäsittely sekä kokonaisvaltainen lä-
hestymistapa koulutusjärjestelmään aina esiopetuksesta korkeakoululaitokseen. 
Ne edustavat selkeää poikkeusta yleisestä koulutuksen lainsäädäntötyön pienten 
asiakokonaisuuksien pirstaleisesta ja teknisestä juridisuudesta, joka ei liiemmin 
kutsunut kansanedustajia keskustelemaan koulutuksesta esimerkiksi 1980-luvul-
la. Koulutusjärjestelmän sääntelymekanismien uudelleenrakenteistutumisen kan-
nalta keskeisiä olivat myös kuntien vapauttaminen tiukoista piirijakosäännöksistä, 
jolloin ne saattoivat entistä itsenäisemmin muokata koulupiirejään ja vanhemmat 
valita vapaammin peruskoulun lapselleen (HE 108/1990 vp; HE 82/1993 vp), sekä 
uusi kuntien valtionosuuslaki (HE 214/1991 vp), joka salli kuntien aikaisempaa 
vapaammin allokoida valtionapuresurssia esimerkiksi sosiaalitoimen, terveyden-
huollon ja koulutoimen sisällä. 

3.2 Tutkimusote

Tutkimus liittyy tutkimussuuntaukseen, jota kutsutaan kriittiseksi politiikka-ana-
lyysiksi (critical policy analysis) tai politiikan sosiologiaksi (policy sociology). Jenny 
Ozga (1987, 144) on kuvaillut tämäntyyppisen tutkimuksen juurien olevan lä-
hinnä kvalitatiivisia sekä kuvailevia metodologisia ratkaisuja hyödyntävässä ”his-
toriallisesti tietoisessa” yhteiskuntatieteellisessä traditiossa. Ozgan luonnehdinta 
viittaakin samassa virkkeessä sekä suuntauksen historiallisiin lähtökohtiin että sen 
tutkimuskohteisiin ja -menetelmiin. Politiikan ja sen tekemisen kaltaisten moni-
mutkaisten sekä laajojen sosiaalisten ilmiöiden analysoinnin on katsottu vaativan 
laaja-alaisia metodologia lähtökohtia – kokonaista tutkimusmenetelmällistä ”työ-
kalupakkia” (Ball 1994, 14) erilaisia käsitteitä ja teorioita.

Tutkimusote on saanut osakseen myös kritiikkiä: alan tutkijoiden tuottamien 
tekstien on väitetty olevan lähempänä tutkimusmenetelmälliset kysymykset ohit-
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tavaa mielipidekirjoittelua – asioiden ja ilmiöiden yleistä kommentointia ja kriti-
sointia – kuin tieteellisen tutkimuksen kriteerit täyttävää toimintaa (Ball 1990b, 
9). John Codd (1988) hakee syitä tähän politiikka-analyysin tutkimuskentän 
laajuudesta sekä jäsentymättömyydestä, Trevor Gale (2001, 381) puolestaan sen 
menetelmällisestä kirjavuudesta: ”Politiikka-analyysi voidaan käsittää poikkitie-
teellisenä tutkimuksena, joka ylittää olemassa olevien tutkimustraditioiden rajoja 
ja käyttää vapaasti juuri niitä teoreettisia tai metodologisia lähestymistapoja, jot-
ka vaikuttavat relevanteilta kulloisenkin ongelman ratkaisemisessa.” Gale (2001) 
tarjoaa kolmea metodologista lähestymistapaa kriittisen politiikka-analyysin jä-
sentämiseksi: politiikan historiankirjoitusta (policy histography); politiikan ”arke-
ologisiin jäänteisiin” perustuvaa muinaistutkimusta, politiikan arkeologiaa (policy 
archeology); sekä politiikan genealogiaa (policy genealogy) eli politiikan toimijoi-
den ”sukututkimusta” politiikan teon prosesseissa. Nämä lähestymistavat eivät ole 
toisensa poissulkevia – päinvastoin Gale pitää niitä osittain päällekkäisinä. 

Histografi a tutkii tyypillisimmillään politiikan asiakysymysten muotoutumista 
käyttäen aineistonaan esimerkiksi asiakirjoja sekä tilastoja ja pyrkien yleisesti ku-
vaamaan politiikan muutoksia. Arkeologian aluetta ovat puolestaan ne olosuhteet, 
jotka säätelevät politiikan muotoutumista, ja niistä löytyvät yksityiskohtaiset sään-
nönmukaisuudet. Arkeologia pyrkii toisin sanoen järjestämään tutkimuskohteen-
sa ajallisesti yhteensopiviksi löydöskokonaisuuksiksi ja kuvaamaan esimerkiksi 
ajattelutapojen takaa löytyviä historiallisia edellytyksiä (Olssen, Codd & O’Neill 
2004, 45–47). Eri löytöpaikoilta tavattuja samantyyppisiä löydöskokonaisuuksia 
kutsutaan ”kulttuureiksi”, ja näin arkeologia pyrkiikin määrittelemään ”kulttuu-
rijaksoja” tutkimalla eri löytöpaikkojen päällekkäisiä kerrostumia. (Childe 1962, 
19 Kuschin 1993, 18 mukaan.) Genealogia taas analysoi sosiaalisten toimijoiden 
roolia politiikassa tekemisessä tavoitteenaan jäljittää tietyn ajattelutavan polveu-
tumisen, kehittymisen ja muuttumisen historialliset prosessit (Olssen, Codd & 
O’Neill 1995, 47–49).

Galen esittämää jaottelua mukaillen eduskunnan 1990-luvun koulutuspo-
liittisten lainsäädäntöprosessien tutkiminen mielletään tässä yhteydessä lähinnä 
politiikan arkeologiaksi, jossa löydöksistä pyritään rakentamaan tietyn aikakau-
den kulttuuria sekä analysoimaan sille ominaisia puhetapoja. Tässä merkityksessä 
käsitetyn arkeologisen tutkimuksen lähtökohdat ovat Michel Foucault’n varhais-
tuotannossa: varsinaisen arkeologian tavoin foucault’lainen tiedon arkeologia ei 
ole esimerkiksi suurmiehiin keskittyvää henkilöhistoriaa. Martin Kuschin (1993, 
19) mukaan sen kohteena ovat paremminkin ”objektien, lausumien, diskurssien 
ja käsitteiden sarjojen ja tyyppien määritteleminen pikemminkin kuin yksilöt ja 
ainutkertaiset tapahtumat”. Samalla kuitenkin esimerkiksi kysymykset hallituk-
sen esitysten valmistelutyöstä ja sen vaikutuksesta koulutuspoliittisten agendojen 
muotoutumiseen sekä erilaisten toimijoiden (esimerkiksi poliittiset puolueet ja 
erilaiset intressiryhmät) rooleista tässä prosessissa kurottavat jo kohti muita Galen 
esittämiä lähestymistapoja. 

Eräs politiikkaan liittyvän analyysin ongelmista on itse politiikan käsite ja sen 
määritteleminen. Ballin (1994, 15) mukaan politiikka otetaan yleisesti käsitteelli-
senä itsestäänselvyytenä, eikä sen teoreettisia tai epistemologisia lähtökohtia esi-
tellä tai pohdita tutkimuksissa riittävästi. Uhkana onkin tilanne, jossa politiikalla 
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tarkoitetaan useita eri asioita useasta eri näkökulmasta, jopa samassa tutkimuk-
sessa. Ongelma on tiedostettu jo aikaa sitten myös suomalaisessa politologisessa 
tutkimuskirjallisuudessa: ”Politiikka-käsitteestä on toistaiseksi kirjallisuudessa 
hyvin vähän määritelmiä. Joko pidetään tuota käsitettä jollakin tavalla itsestään 
selvänä, jota se ei suinkaan ole, tai päinvastoin niin monimutkaisena, ettei rohjeta 
sen määrittelemiseen käsiksi. Se on sana, jota käytetään jokapäiväisessä puhees-
sa ajattelematta tarkemmin sen sisältöä.” (Ruutu 1934, 5 Palosen 2003, 467 mu-
kaan.) Juhani Lehto ja Peter Blomster (1999, 207) esittävätkin käsitteellä politiikka 
voitavan tarkoittaa hyvin erilaisia asioita. Huomion kohteena voi olla poliittisen 
vallan kysymyksiä sekä esimerkiksi puolueiden välisiä eroja ja suhteita painottava 
valta- ja puoluepolitiikka tai konkreettisia poliittisia tavoitteita ja niiden käytän-
nön toimeenpanon lähtökohtia painottava toimintapolitiikka. Politiikalla voidaan 
myös tarkoittaa sitä suunnitelmaa, jolla toimintapoliittisen strategian käytännön 
toteuttamista ohjataan. 

Oman kansallisen käsitehistoriallisen erityispiirteensä luo myös sanan ”po-
litiikka” poikkeuksellisen laaja merkitys suomen kielessä: sama suomenkielinen 
käsite pitää sisällään esimerkiksi sekä englanninkielen polityn (politiikka erityise-
nä ja rajattuna alueena, sektorina, areenana), että policyn (politiikka linjauksena; 
toimintapolitiikka). Tässä jaottelussa polity on se, mitä tiettynä ajankohtana pi-
detään varmasti politisoituna, toisin sanoen jotakin sellaista, minkä poliittisuus 
ei enää kiistanalaista; policy on taas politikoinnin suoraviivainen linja, joka ikään 
kuin jäädyttää tietyn linjan tai ohjelman. (Palonen 2003, 470–471.) Eeva Aarnion 
ja Kari Palosen (1995, 7) mukaan näiden lisäksi esimerkiksi kysymykset seksuaali-
vähemmistöistä tai maahanmuuttajista ovat politisoituneet kiistanalaisiksi ja jaka-
neet poliittista kenttää – samalla kun politikoinnin taito, tyyli ja virtuoosimaisuus 
ovat nousseet keskeisiksi poliitikkojen arvioinnissa.

Ball (1994, 14–27) näkeekin politiikan käsitteellä olevan kaksi rinnakkaista eri-
tyisesti tutkimuksellista merkitystä: politiikka tekstinä (policy as text) ja politiikka 
diskurssina (policy as discourse). Ensimmäisessä merkityksessä politiikka nähdään 
tahdonilmaisuna, joka on syntynyt monimutkaisten kamppailujen, kompromis-
sien, julkisten määrittelyjen sekä uudelleenmäärittelyjen kautta ja joka on lopuksi 
tulkittu toimijoiden omien kokemustensa, taitojensa ja resurssiensa pohjalta sille 
antamien merkitysten avulla. Toisin sanoen esimerkiksi lakiteksti ei ole syntynyt 
tyhjästä, vaan sillä on takanaan mahdollisesti lukuisia määrittelyjä ja uudelleen-
määrittelyjä. Sen vastaanotto ei myöskään tapahdu sosiaalisessa tai institutionaa-
lisessa tyhjiössä, koska tekstin lisäksi sen lukijoilla ja kontekstilla on omat histo-
riansa. (emt. 17.) Näin ollen politiikan ”käytännöt” ja ”seuraukset” eivät olekaan 
suoraan luettavissa itse tekstistä. Ne ovat pikemminkin nähtävä lopputuloksena 
eri intressitahojen konfl iktista määritellyssä vastaanottotilanteen kontekstissa 
(emt. 21).

Toisessa merkityksessä politiikkaa puolestaan tarkastellaan vallankäyttönä 
”tiedon” ja ”totuuden” tuottamisen avulla, diskursseina. Michel Foucault (2005a, 
63–65) esittelee diskurssit erityisinä käytäntöinä, jotka systemaattisesti muotoi-
levat objekteja, joista ne puhuvat. Samalla diskurssit osoittavat sanojen ja ehdo-
tusten merkityksen ja käyttötavan. Sanoja järjestellään ja yhdistellään ainoastaan 
tietyillä tavoilla, ja muut mahdolliset puhetavat joutuvat syrjäytetyksi. Diskurssit 
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määrittelevät, mitä voidaan sanoa, mutta samalla myös, kuka voi puhua, milloin, 
missä ja millä valtuudella. 

3.2.1 Politiikka tekstinä

Erkki Berndtsonin (1995, 80) mukaan policy analysis -tutkimuksessa on kysymys 
yksinkertaistetusti ilmaistuna poliittisten päätösten syntymisen ja niiden yhteiskun-
nallisten ehtojen sekä seurausten tutkimisesta. Tutkimuksen kohteena on yhteis-
kunnallinen päätöksenteko sekä prosessina että ilmiönä, jolloin tutkimuksen on-
gelmat liittyvät muun muassa kysymyksiin, mitkä yhteiskunnalliset olosuhteet ovat 
vaikuttaneet tehtyjen päätösten taustalla, minkälaisia seurauksia näillä päätöksillä 
on suunniteltu olevan sekä minkälaisia vaikutuksia näiden päätösten täytäntöönpa-
nolla on käytännössä ollut. Policy analysis ei ole itsessään mikään erillinen tutkimus-
metodi, vaan sen nimen alla sovelletaan monitieteellisesti useiden eri tieteenalojen 
tutkimusmenetelmiä. Politiikka-analyysiä tehdään yhtä lailla tiedeyhteisössä kuin 
esimerkiksi julkisella sektorilla; tutkimuksen tavoitteena voi olla yhtä hyvin tieteelli-
sen tiedon tuottaminen poliittisen toiminnan perimmäisestä luonteesta kuin luoda 
taustatietoa päätöksenteolle erilaisista vaihtoehdoista ja niiden seurauksista.

Jäljitettäessään poliittisen päätöksenteon diskursiivisia lähtökohtia ja mahdol-
lisuuksia sekä niihin sisältyviä intentioita, reaktioita ja seurauksia Ball (1994, 22) 
käyttää työkaluna policy trajectory studies -tutkimusmenetelmää (ks. myös Bowe, 
Ball & Gold 1992, 19–23). Tämäntyyppisen ”toimintapolitiikan kehityspolku-
analyysin” (Whitty, Power, Halpin, Dickinson & Gewirtz 2004) tarkoituksena on 
yrittää tehdä perinteistä policy analysis -tutkimusta monialaisempi analyysi tar-
kastelemalla poliittisen päätöksenteon ja toimeenpanon muotoutumista nimen-
omaan erilaisten toimijoiden kautta. Politiikan kehityspolkuanalyysin lähtökoh-
tana on ajatus, että politiikan sisällön muodostavat tekstit eivät ole välttämättä 
selkeitä, yhtenäisiä tai edes loppuunsaatettuja. Poliittiset tekstit ovat muodostu-
neet kompromissien tuloksina politiikan tekemisen prosessin eri vaiheissa, esi-
merkiksi osana parlamentaariseen prosessiin sisältyvää lainsäädännön muotoilun 
mikropolitiikkaa sekä siihen liittyvää eri intressiryhmien tavoitteiden muotoilun 
ja ilmaisun politiikkaa. Näin ollen tietty poliittinen päätös sisältää tyypillisesti ele-
menttejä ja vaikutteita useista erilaisista agendoista – sekä itse politiikan että sen 
muotoilun prosessin olemusta kuvaavat pitkälti väliaikaisuus sekä neuvottelun- ja 
sattumanvaraisuus. (Ball 1994, 16.)

Palosen (1988, 20) mukaan politiikan ja tekstin välinen suhde on nähtävä kah-
desta eri näkökulmasta. Yhtäältä politiikka on toimintaa, jolla on ”materiaalinen” 
kiinnekohtansa niissä ”jäljissä”, joita se jättää teksteihin – lähteisiin joissa viita-
taan politiikkaan. Toisaalta suhdetta voi tarkastella myös käänteiseltä kannalta: 
”Politiikkaa ’tekojen’ maailman ilmiönä ympäröivät ’sanat’ edestä ja takaa, ts. 
toiminnalla on korrelaattinaan sekä ohjelmia että suunnitelmia että kertomuksia 
ja tutkimuksia. Voidaankin väittää, että kaikella politiikalla on jonkinlainen teks-
tuaalinen referenssinsä, jonka tunnistaminen ja täsmentäminen on perusedellytys 
politiikan ilmiön tunnistamiselle.” (Emt. 20.)

Politiikan käsitettä käytetään kehityspolkuanalyysissä viittaamaan nimen-
omaan kilpailevien intressiryhmien kamppailuun politiikan sisällön, hallinnan 
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tapojen sekä keskeisten käsitteiden sisällön määrittelystä. Vastauksia keskeisiin 
kysymyksiin – esimerkiksi ketkä ovat mukana politiikan tekemisen prosessissa ja 
kuinka he ovat päässeet mukaan siihen – haetaan niin hallinnollisista menettely-
tavoista kuin eri ryhmien historiallisista etuoikeuksista ja poliittisista taktiikoista. 
Toisena lähtökohtana on ajatus, että poliittinen päätöksenteko ja toimeenpano 
eivät ole suoraviivaisia ja rationaalisia prosesseja, joissa yksiselitteisesti muotoil-
tu poliittinen teksti – esimerkiksi laki – pannaan täytäntöön. ”Jatkuva kamppailu 
sisäänpääsystä politiikan tekemisen prosessiin” sisältää päinvastoin kompleksisia, 
kiistanalaisia sekä kontekstisidonnaisia elementtejä. (Bowe, Ball & Gold 1992, 8.) 
Esimerkiksi laki itsessään nähdään politiikan tekstinä, jossa vallan keskittymät 
ovat jatkuvasti liikkeessä, samoin kuin siinä uudelleenkontekstualisoituvat sekä 
implisiittisesti että eksplisiittisesti ilmaistut tavoitteet ja resurssit osana pyrkimyk-
siä säilyttää tai muuttaa esimerkiksi vallitsevia koulutusta koskevia puhetapoja 
(emt. 13).

Politiikan tekemisen kehityspolun kuvaamisessa ja mallittamisessa käytetään 
apuna kolmea erilaista kontekstia, joista muodostuu syklimäisesti etenevä politii-
kan tekemisen prosessi. Bowen, Ballin ja Goldin (1992, 19–23) esittämät konteks-
tit ovat vaikuttaminen (context of infl uence), poliittisen tekstin tuottaminen (policy 
text production) sekä käytäntö (context of practice). Vaikuttamisen kontekstissa on 
kysymys poliittisen diskurssin muotoutumisesta ja erilaisten intressiryhmien yri-
tyksistä vaikuttaa siihen pyrkimällä määrittelemään esimerkiksi koulutuksen sisäl-
töjä ja tavoitteita omien agendojensa mukaisesti. Osana vaikuttamisen kontekstia 
syntyvät myös kyseessä olevan politiikan keskeiset käsitteet, joista muodostuu 
erityinen puhetapa. Tietyn puhetavan lisäksi tarjoavat ne myös sanastot, joiden 
avulla politiikasta ja sen sisällöstä puhutaan sekä arvioidaan sen vaikutuksia. Va-
kiinnuttaakseen asemansa muotoutuvassa diskurssissa niistä on löydyttävä yleistä 
hyväksyttävyyttä sekä uskottavuutta. Syntyvä puhetapa ja sanastot voivat saada 
sekä kannattavaa että vastustavaa julkisuutta – ja samalla merkitystä osana ylei-
sempiä poliittisia tavoitteita – joukkotiedotusvälineiden kautta. 

Vaikuttamiseen liittyvät yksityiset areenat ovat esimerkiksi poliittisten puolu-
eiden ja valtioneuvoston ympärille sijoittuvia epävirallisia lainsäädäntöprosessista 
kiinnostuneita ja siihen vaikuttamaan pyrkiviä sosiaalisia verkostoja. Erilaiset vi-
ralliset ja edustukselliset komiteat sekä muut valtionhallintoon liittyvät, asemal-
taan muodolliseksi katsottavat instanssit, joita käytetään hallinnon valmistelu-
työssä esimerkiksi lausuntoja antavina asiantuntijaeliminä, edustavat puolestaan 
vaikuttamisen kontekstin julkisia areenoita. Poliittista tekstiä itsessään ei käsitetä 
pelkkänä neutraalina ja arvovapaana tosiasioiden esittämistapana vaan tarkoi-
tusperiään toteuttavien ihmisten suunnittelemana, synnyttämänä ja vahvistama-
na (Luke 1988, 27–29). Michael W. Apple (2004b, 82) painottaakin kaikenlaisen 
”universaalin yksimielisyyden” poissaoloa ja korostaa politiikan tekstien tavoit-
teellista merkitystä ideologioiden ja ontologioiden rakentamisessa – poliittinen 
teksti ei ole syntynyt ”yhteiskunnan” vaan tietyn ihmisjoukon toimesta.

Vaikuttamisen kontekstissa artikuloidut kapea-alaiset vaatimukset ja dogmaat-
tiset ideologisuudet muuttuvat poliittisen tekstin tuottamisen kontekstissa yhteisen 
hyvän ja mahdollisimman laajan yleistettävyyden kautta rakentuvaksi argumen-
toinniksi ”terveen järjen” ja populistisen poliittisen tarkoituksenmukaisuuden 
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vaikutuksesta. Tuotetun poliittisen tekstin voidaan sanoa edustavan / kuvaavan 
/ havainnollistavan (to represent) itse politiikkaa ja sen sisältöä. Tätä voi tapahtua 
useammalla tasolla: esimerkiksi lainvoiman saaneen lakipykälän voidaan sanoa 
edustavan politiikkaa puhtaasti normatiivisessa merkityksessä, sitä käsittelevän ar-
vovaltaisen asiantuntijapuheen puolestaan sen enemmän tai vähemmän virallista 
selittämistä ja tulkitsemista. 

Poliittisen tekstin tuottamisessa on tiivistetysti kysymys yrityksistä kontrolloida 
politiikkaa sen representaatioiden kautta. Tämä ei ole ongelmatonta, koska poli-
tiikan tekstit ja niiden muodostamat kokonaisuudet eivät ole välttämättä sisäisesti 
selkeitä tai yhtenäisiä. Poliittisen tekstin ilmaisut saattavat muuntua esimerkiksi 
väärinkäsitysten, liiallisten yleistysten tai yksityiskohtaisuuksien vuoksi. Teksteissä 
voi olla myös suoranaisia ristiriitaisuuksia: ne voivat määritellä keskeisiä käsittei-
tään poikkeavilla tavoilla tai pyrkiä samaan aikaan sekä selittämään toimintaym-
päristössään tapahtuvia muutoksia että reagoimaan niihin. Politiikka ei myöskään 
tule tehdyksi tai valmiiksi esimerkiksi saadessaan lainvoiman; se kehittyy edelleen 
sitä edustavien tekstien kautta ja välityksellä. Politiikan tekstejä onkin luettava 
suhteutettuna tuottamisensa aikaan ja paikkaan, sekä rinnakkain että vasten toi-
nen toisiaan.

Politiikka ei kuitenkaan ole pelkästään ”tekstuaalista interventiota” (Bowe, Ball 
& Gold 1992, 21). Se vaikuttaa osaltaan myös ”todellisiin” materiaalisiin rajoituk-
siin ja mahdollisuuksiin. Kolmas politiikan tekemisen konteksti – käytännön kon-
teksti (emt. 21–22) – onkin se areena, johon politiikka viittaa ja johon sen tekstit 
on suunnattu. Politiikkaa ei vastaanoteta tai panna täytäntöön tällä areenalla yk-
sinkertaisesti tai yksiselitteisesti vaan aina tulkitsemisten ja uudellenmuotoilujen 
kautta. Käytännön toimijoilla on alansa asiantuntijoina henkilökohtaisia histori-
oita, kokemuksia, arvoja ja merkityksiä. Heillä on myös erilaisia omia intressejä 
ajettavana ja puolustettavana. Politiikan sisältö tulkitaankin erilailla riippuen sen 
vastaanottajiin liittyvistä ominaisuuksista sekä niiden vaihtelusta. Osa teksteis-
tä torjutaan, ohitetaan huomiotta tai ymmärretään tietoisesti väärin esimerkiksi 
korostamalla kokonaisuudesta irrallisia yksityiskohtia. Politiikan ja sen tekstien 
kirjoittajat eivät voikaan enää kontrolloida tekstiensä saamia merkityksiä. Myös 
tulkinnassa on kysymys kamppailusta: erilaiset tulkinnat edustavat erilaisia intres-
sejä ja asettuvat kamppailemaan keskenään. Vaikka yksi tai mahdollisesti useampi 
tulkinta voi nousta dominoivaksi, ovat myös vaihtoehtoiset tulkintatavat merki-
tyksellisessä asemassa poliittisen diskurssin muotoutumisessa. 

Poliittisen tekstin 
tuottaminen Käytäntö

Vaikuttaminen

Kuvio 1. Politiikan tekemisen kontekstit (Bowe, Ball & Gold 1992)
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Whitty, Power, Halpin, Dickinson ja Gewirtz (2004, 267–268) näkevät politiikan 
”kehityspolku”- ja ”elinkaari”-metaforat liian ahtaina, suoraviivaisina sekä nor-
matiivisesti latautuneina, koska politiikkoja muokataan jatkuvasti järjestelmän eri 
tasoilla, jolloin ne muuttavat muotoaan, vääristyvät tai jäävät vaille vaikutusta. 
Tämä kiinnittää huomiota politiikan tekemisen jatkuvan syklimäiseen luontee-
seen (Bowe, Ball & Gold 1992, 19). Whitty kumppaneineen (2004, 267) painot-
taakin politiikan syklimäisyyden korostamisen hyödyllisyyttä, koska ”sen avulla 
voidaan jäljittää politiikan määrittelyn, sen toteuttamiseksi käydyn kamppailun 
ja sen aiheuttamien reaktioiden muodostama prosessi sellaisena, kuin se etenee 
politiikan kontekstista toiseen ja ilmenee eri kontekstien välisenä vuorovaikutuk-
sena”. Näin politiikan prosessin liike (”virtaus”, ”kulku”) järjestelmässä sekä siitä 
järjestelmän eri tasoille jääneet merkit (”kerrostumat”) muodostavat vaihtoehtoi-
sia heuristisia metaforia.

Politiikan prosessin syklimäistä kehityspolkua on Suomessa soveltanut esimer-
kiksi Eeva Aarnio (2004, 160–161) tutkimuksessaan, joka hahmottelee lainsäädän-
tötyötä poliittisen toimimisen ja kamppailun foorumina. Lain hyväksymistä on 
tyypillisesti edeltänyt usein jopa monivuotinen keskustelu erilaisilla julkisilla sekä 
yksityisillä vaikuttamisen foorumeilla: puolueissa, erilaisissa intressi- ja eturyh-
missä, asianomaisessa ministeriössä, hallituksessa sekä tiedotusvälineissä. Osana 
lainsäädäntöprosessin valiokuntakäsittelyä asianomainen valiokunta puolestaan 
kuulee asiantuntijoiksi arvioimiaan tahoja, jolloin käsiteltävän teemaan muodos-
tuu taas uusi argumentaatiotaso ja foorumi. Samoin lakiehdotuksen varsinainen 
eduskuntakäsittely tuo prosessiin mukaan kaikki 200 kansanedustajaa sekä heidän 
sidosryhmänsä. Näin päätöksen tuottava prosessi muodostuu monitasoiseksi ja 
siihen osallistuu poliittisia toimijoita useammilla eri foorumeilla. Prosessissa on 
myös useita erilaisia vaiheita, jotka vaikuttavat toisiinsa. Käyty keskustelu koko-
naisuudessaan sekä sen analyysi paljastavatkin kirjon tietylle ajalle tyypillisiä tapo-
ja perustella ja jäsennellä käsiteltävää poliittista teemaa. 

3.2.2 Politiikka diskurssina

Sari Husan (1995, 43) mukaan teksti–diskurssi-dikotomiassa tekstin käsite viittaa 
enempi materialisoituneeseen tai kiinteään olomuotoon ja diskurssi puolestaan 
liikkeeseen sekä toimintaan. Koulutuspoliittisen valtiopäiväpuheen analyysi kiin-
nittääkin väistämättä huomiota myös koulutusta koskevien käsitejärjestelmien 
muuttuvuuteen, jota voidaan selittää Hilkka Summaa (1989, 70) lainaten osaltaan 
vaikkapa ”luonnollisena kehityksenä”, ”vanhojen erehdysten tunnustamisena”, 
”uuden tiedon tai paradigman omaksumisena” tai ”poliittisen ilmaston muutok-
sena.” Käsitearkkitehtuurin vaihtuminen ilmenee paitsi sanallisten ilmaistapojen 
muutoksina myös laajempina havaitsemisen sekä tietämisen muutoksina. Kes-
keiseksi tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteeksi nousevat tällöin koulutuspo-
liittisen valtiopäiväpuheen ja siihen liittyvien käytäntöjen sisäinen logiikka sekä 
toisaalta se, miten ne ovat ajatuksellisina kokonaisuuksina, diskursseina, ilmaan-
tuneet ja kadonneet – tässä tapauksessa koulutusta koskevasta lainsäädännöllisestä 
puhetavasta (emt. 71; Foucault 2005a, 54–56; 1991, 56–59). Yhteiskunnassa – tässä 
tutkimuksessa tarkemmin valtiopäivillä – kulloinkin ilmenevää kiistelyä näkökul-
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mineen, asemineen ja osapuolineen tarkastellaan diskursiivisena muodostelmana, 
joka aikansa jatkuttuaan saa myös enemmän tai vähemmän vastaavat institutio-
naaliset muotonsa (Alasuutari 1996, 18–19).

Michel Foucault tutki 1960-luvulla historiallisesti eri tieteenaloihin liittyviä 
diskursiivisia muodostumia ja pyrki esittelemään niiden kautta historiantutki-
mukseen uuden näkökulman, jota hän kutsuu arkeologiseksi. Foucault näkeekin 
erilaiset puhetavat – diskurssit – ennen kaikkea historiallisina muodostelmina ja 
korostaa diskurssien paikallisuutta, sitoutuneisuutta tiettyyn historialliseen ti-
lanteeseen: diskurssi esiintyy aina korostuneesti tietyssä historiallisessa ajassa ja 
paikassa. Historiallisen analyysin tehtävänä on puolestaan vältellä tulkintaa ja 
tarkastella ilmiötä niin kutsutulla arkeologisella etäisyydellä ikään kuin ulkopuo-
lisena. Diskursiiviset muodostelmat ja niiden analyysi eivät käsittele pelkästään 
puhetta tai tekstiä, vaan niissä on kolme erilaista tasoa: Intradiskursiivinen taso 
käsittelee tietyn yksittäisen diskurssin kohteiden, toimintojen sekä käsitteiden vä-
lisiä suhteita. Interdiskursiivinen taso puolestaan eri diskurssien välisiä suhteita ja 
extradiskursiiivinen taso puolestaan diskurssien sekä taloudellisten, poliittisten ja 
sosiaalisten käytäntöjen välisiä suhteita. (Olssen, Codd & O’Neill 2004, 19.) Sekä 
diskurssiin että käytännön (discourse/practice couplet) ja niiden välisen vuorovai-
kutuksen huomioiva lähestymistapa erottaakin Mark Olssenin, John Coddin ja 
Anne-Marie O’Neillin (2004, 33) mukaan Foucault’n myöhemmistä, korosteisen 
tekstuaalisista jälki-strukturalisteista.

Tutkiessaan diskursiivisia muodostelmia Foucault tarkensi Tiedon arkeologia 
-teoksessaan (2005a, 40–45) tutkivansa erityisesti lausumien – puhuttujen tai kir-
joitettujen, toistettavissa olevien tapahtumien, joille kyetään osoittamaan tietyt 
olemassaolon tavat – välisiä suhteita. Diskursiivinen muodostelma voidaan todeta 
olemassa olevaksi silloin kun lausumien, temaattisten valintojen tai käsitteiden 
esiintymisessä havaitaan tietty ilmaantumisen tai hajaantumisen periaate, sään-
nönmukaisuus. Tämä säännönmukaisuus voi koskea erilaisten objektien, ilmai-
sumuotojen, käsitteiden ja teemojen tai teorioiden välisten välisiä riippuvuus- ja 
vuorovaikutussuhteita. Näin ollen diskursiivisten muodostumien tutkimisessa 
onkin pitkälti kysymys nimenomaan sen osoittamisesta, miten juuri tietynlaiset 
lausumat saavat oman paikkansa keskustelun kentässä.

Tietyn puhetavan syntymistä, olemassaoloa ja suhdetta muihin puhetapoihin 
sekä esimerkiksi instituutioihin sääntelevät erityiset kriteerit, jotka on täytettävä, 
jotta voisimme puhua tietystä, määritellystä diskurssista. Jokaisella diskurssilla 
onkin omat muotoutumisen sääntönsä, jonka mukaan sen erityiset kohteet, toi-
minnot, käsitteet ja teoreettiset vaihtoehdot on mahdollista määritellä yhdenmu-
kaisesti samoilla yksilöllisillä kriteereillä. Toiseksi, diskurssin muuttumisella on 
myös omat kriteerinsä: minkä edellytysten olemassaolo tietyllä ajan hetkellä mah-
dollistaa sen kohteiden, toimintojen, käsitteiden ja teoreettisten vaihtoehtojen 
modifi kaation. Kolmanneksi, diskurssin vastaavuussuhteella toisiin diskursseihin 
ja ei-diskursiivisiin konteksteihin on omat kriteerinsä: diskursseja on mahdollista 
määritellä ja sijoitella suhteessa toisiin diskursseihin sekä esimerkiksi instituutioi-
hin ja sosiaalisiin suhteisiin. (Foucault 1991, 54.)

Yhteiskunnalliset ilmiöt eivät ole olemassa jollakin yksiselitteisellä tavalla yh-
teiskuntaa tarkastelevan henkilön ulkopuolisessa todellisuudessa. Jotta ne ylipää-
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tään tulisivat tiedostetuksi todellisuudeksi, ne täytyy jollakin tapaa ilmaista – ”tuo-
da näyttämölle”. Tämä puolestaan edellyttää, että jollakin tavalla valitaan ne sanat, 
joilla tätä ilmiötä kuvataan. Valikoitumisprosessi tapahtuu asteittain puhutun ja 
kirjoitetun tekstin vuorovaikutuksena, ja lopputuloksena käytetyt sanat voivat 
vakiintua ja yleistyä käsitteiksi. Samalla myös itse ilmiö määrittyy: mitä piirteitä 
siihen katsotaan liittyvän ja miten niitä on mahdollista kuvata. Jo sanominen it-
sessään toisin sanoen muokkaa käsiteltävää kohdetta. Tiedonarkeologisessa tutki-
muksessa kuvataankin nimenomaan niitä käytäntöjä, diskursseja, jotka systemaat-
tisesti muovaavat niitä objekteja, joista ne puhuvat. (Foucault 2005a, 57–65.)

Samassa yhteydessä Foucault (2005a, 170–174; 1991, 59–60) kuvasi diskurssin 
rakentumista eräänlaisena lausumien arkiivina eli arkistona (ks. Kusch 1993, 18), 
jossa tiettyyn diskurssiin kuuluvat lausumat ovat järjestäytyneet. Lausumien ar-
kisto muodostaa niitä lainmukaisuuksia, jotka määrittävät kielemme rajoja – mitä 
voidaan sanoa ja mitä ei voida sanoa. Samalla se on myös eräänlainen toiminta-
järjestelmä, jonka järjestyksen mukaan lausumat rakentuvat diskursseiksi, elävät 
aikansa ja taas hajoavat. Se on lausumien muotoutumisen ja muodonmuutoksen 
yleinen järjestelmä. Keskeinen kysymys tässä yhteydessä on muiden muassa, mit-
kä vanhat puhetavat säilyvät, saavat arvostusta ja joutuvat uudelleenmuotoilluksi 
lausumien arkistossa? Kysymys on samalla myös hegemoniakamppailusta: millä 
ryhmillä, esimerkiksi ammattiryhmillä tai sosiaaliluokilla, on pääsy muokkaamaan 
lausumien arkiston sisältöä? Tutkimuksellinen pyrkimys lausumien arkiston ”kar-
tanpiirtämiseen” sekä sen luokittelun systematiikan kuvaamiseen ovat diskurssi-
analyyttisesti suuntautuneen tutkimuksen tavoitteita, vaikka Foucault (2005a) ei 
olettanutkaan tämäntyyppisten hankkeiden tulevan koskaan lopullisesti valmiiksi 
(emt. 172–174).

Foucault korostaa puheen merkitystä myös yleisemmin hallinnassa sekä vallan-
käytössä. Kun hallinta kietoutuu osaksi yksilöä, siitä tulee enemmänkin olemisen 
tapa: subjektin tapa ymmärtää itsensä ja maailmansa. Valta ei ainoastaan rajoita 
ja kontrolloi, vaan se myös tuottaa ajattelua, tekoja ja sanoja. Kieli on tapa, jonka 
avulla järjestämme kokemuksiamme maailmasta ja jäsennämme maailmaa itsel-
lemme. Näin ollen kielellä on valtaa siinä mielessä, että kielemme rajat ovat maa-
ilmamme rajat: voimme puhua vain siitä, mihin meillä on sanoja (Kantola 2002, 
64). Valikoidessaan ja muokatessaan kuvaa todellisuudesta puhe samalla tuottaa 
vaikutuksia, joilla on merkitystä myös vallankäytön kannalta. Puhetapa rajaa ulos 
tietyn osan todellisuudesta, valikoi toisia ja arvottaa ja järjestää siten todellisuut-
ta. Näin ollen esimerkiksi poliittisen tiedon tutkimuksen eräänä tehtävänä on ni-
menomaan tuoda esiin elementit, joista voidaan puhua, tavat, joilla niistä voidaan 
puhua, käsitteet, joita käytetään, ja strategiset valinnat, joita tehdään. (Emt. 64.) 
Esimerkkinä ulos rajaamisen tutkimuksellisesta merkityksellisyydestä Olavi Borg 
(1965b, 4) toteaa Suomen puolueet ja puolueohjelmat 1880–1964 -teoksen esipu-
heessa: ”Ohjelmiin tutustuttaessa on siis syytä kiinnittää huomiota myös siihen, 
onko joitakin poliittisesti tärkeitä asioita jostakin syystä jätetty kokonaan mainit-
sematta.”

Sen sijaan, että analysoitaisiin poliittista tietoa ainoastaan tietyn, aikaa hallitse-
van maailmankuvan ilmentymänä ja suhteessa siihen, voidaan kääntyä käyttäyty-
misen, kamppailujen, konfl iktien, päätösten ja taktiikoiden analysointiin. Sakari 
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Heikkisen, Jussi Silvosen ja Hannu Simolan (1999, 149) kuvaama ”foucault’lainen 
totuuden historioitsija” kysyykin: Mikä on se totuus, joka voi ja täytyy tulla aja-
telluksi? Kuka hallitsee totta-puhuvan subjektin asemaa? Miksi tämä totuus on 
tuotettu? Kuinka se on tuotettu? Mitkä ovat sen teknologiat? Foucault tutki erityi-
sesti totuuden tuottamisen, toden ja väärän toisistaan erottamisen sekä totuuteen 
tahtovan subjektin konstituoimisen käytäntöjä ja tekniikoita (Simola 1995, 24). 
Määritellessään ”oikean” ja ”ei-oikean” – usein itsestäänselvyytenä otetut ja pe-
rustelematta jätetyt – totuudet samalla määrittelevät myös sen, mistä sekä miten 
voi ja ei voi puhua tietyllä diskursiivisella kentällä. Näin koulutuksesta puhumisen 
totuudet voidaan nähdä jonkinlaisina konventioina tai sääntöinä, jotka määrittä-
vät koulutusta koskevaa puhetapaa ja toisaalta myös vaikenemista. 

Samalla totuuksilla on myös reformistinen ulottuvuus: ne tekevät eroa ja mää-
rittelevät itsensä suhteessa ”vanhentuneisiin”, ”edellisen aikakauden” puhetapoi-
hin (emt. 24). Esimerkkinä Heiskalan (2006, 39) mukaan 1980-luvulla suunnittelu-
taloudellinen puhetapa sai haastajakseen kilpailukyvyn diskurssin. Kansainvälisen 
toimintaympäristön muutos sekä erityisesti 1990-luvun lama johtivat siihen, että 
kilpailukyvyn diskurssi onnistui murtautumaan esiin uutena dominoivana puhe-
tapana. Sen onnistui syrjäyttää muutokseen kriittisesti suhtautuvat puheenvuo-
rot, jotka leimautuivat vanhan suunnittelutalouden periaatteiden puolustajiksi. 
Totuudet oikeuttavat ja legitimoivat konkreettisia tekoja; ne tekevät ratkaisuja ja 
valintoja ikään kuin itsestään selviksi. Tämä tapahtuu ilman että ratkaisuja täytyisi 
perustella, koska perusteet löytyvät jo yhteisesti hyväksytyistä totuuksista, itses-
täänselvyyksistä. Näin syntyvät Simolan (1995, 24) mukaan edellytykset kysele-
mättömälle ja itsestään selvälle konsensukselle.

Tutkimuksen kohteena olevan rajatun ajatuskokonaisuuden, koulutuspoliit-
tisen lainsäädäntötyön, voidaan kutsua esitetyssä merkityksessä rakentuvan dis-
kursseista. Sari Husan (1995, 44) mukaan diskurssiin sisältyy kirjallisen ja suullisen 
tuotoksen lisäksi myös kyseiselle diskurssille ominaiset säännöt (institutionaaliset 
tavat), joiden mukaan tulee toimia. Simola (1995, 5) näkee diskurssilla kaksi kes-
keistä ominaisuutta: Se on yhtäältä arvovaltaista kielenkäyttöä tietyssä rajatussa 
kontekstissa tiettyjen sosiaalisten ehtojen vallitessa. Toisaalta se on myös enem-
män kuin esimerkiksi pelkkää tekstiä; siihen sisältyy myös ”yhteiskunnallisesti 
vaikuttavia käytäntöjä, todellisuuden sosiaalista rakentumista, jossa kielellinen 
merkitys ja kielen käyttö ovat kietoutuneet toisiinsa.” (Emt. 5.) Kyse onkin yh-
teiskunnallisista käytännöistä, jotka muokkaavat puheena olevien asioiden lisäksi 
myös puhujia ja kuulijoita. Tällä painotuksella halutaankin korostaa toimijoiden 
sidonnaisuutta tiettyyn ”kielipeliin” (Summa 1989, 70) sekä sitä miten toimijat 
ovat kielen ”armoilla”, sen sijaan että olisivat perustavanlaatuisesti vapaita inten-
tioidensa ilmaisemisessa. 

Tutkimusmenetelmä, jonka avulla erilaisia diskursseja sekä niiden välisiä suh-
teita kuvataan ja mallinnetaan, on nimeltään diskurssianalyysi. Arja Jokinen, Kir-
si Juhila ja Eero Suoninen (1999, 9) määrittelevät diskurssianalyysin ”sellaiseksi 
kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analy-
soidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa 
sosiaalisissa käytännöissä”. Diskurssianalyysin perusajatus Husan (1999, 93) mu-
kaan onkin, ettei kieli tai teksti heijasta sosiaalista todellisuutta neutraalisti, vaan 
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teksti on samalla sosiaalisen todellisuuden tuote ja tuottaja. Teksti ja puhe eivät 
siten vain kuvaile todellisuutta vaan samalla rakentavat sosiaalista elämää. Ne siis 
sekä kuvailevat kohteitaan että muodostavat niistä erilaisia tulkintoja. 

 Vaikka tässä tutkimuksessa ei tehdä diskurssianalyysiä Jokisen, Juhilan ja Suo-
nisen (1993; 1999) esittämässä erityisessä metodologisessa merkityksessä, niin 
monet lähtökohdista ja perusolettamuksista – kielenkäytön sosiaalista todellisuut-
ta rakentava luonne, useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssys-
teemien olemassaolo, merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuus, toimi-
joiden kiinnittyminen merkityssysteemeihin ja kielen käytön seurauksia tuottava 
luonne (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 17–18)  – ovat paljon velkaa diskurssi-
analyyttiselle lähestymistavalle.

Tutkimus nähdään Palosta (1988, Simolan 1995, 31 mukaan) mukaillen ”tie-
tystä ja perustellusta näkökulmasta tapahtuvana järjestelmällisenä, järkiperäisenä 
ja tosiasioihin perustuvana tekstin tulkintana, jonka päämääränä on tietyn ilmi-
ön ymmärrettäväksi tekeminen uudella, jäsentyneellä ja tätä kautta toivon mu-
kaan jotenkin hyödyllisellä tavalla”. Käytännön tutkimustyön tasolla kysymys on 
aineiston lähiluvusta, jossa analysoidaan koulutuspoliittisia valtiopäiväasiakirjo-
ja sekä niissä rakentuvia puhetapoja. Kysymys on tutkijan ja tutkimusaineiston 
”poleemisen suhteen” (Palonen 1988, 18) kautta muotoutuvasta ymmärryksestä 
jossa ”rakennetaan samalla uudenlaisia sosiaalisen todellisuuden jäsennyksiä ja 
käsitteellistämisen tapoja” (Jokinen & Juhila 1991, 63). Koska näkökulma on kou-
lutussosiologinen ja aineistona käytetään koulutuspoliittisen lainsäädäntöelimen 
tuottamia tekstejä, lähestymistapaa voitaneen luonnehtia koulutussosiologiseksi ja 
-poliittiseksi tekstianalyysiksi (vrt. Simola 1995, 34–37).
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4 Hyvinvointivaltion koulutuspolitiikan 

ominaispiirteitä

Tässä luvussa käsitellään ennen varsinaiseen tutkimustehtävään siirtymistä yleis-
piirteisesti suomalaisen koulutuspolitiikan toisen maailmansodan jälkeistä muo-
toutumista osana pohjoismaisen hyvinvointiregiimin (Esping-Andersen 1990) ra-
kentamista erityisesti valtiopäiväinstituution näkökulmasta, toisin sanoen sitä, 
millaisten edeltävien koulutuspoliittisten ajanjaksojen kautta ja muokkaamista 
lähtökohdista kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikka on rakentunut. Luvun tar-
koituksena ei ole edes yrittää käsitellä peruskoulu-uudistusta ja keskiasteen uu-
distusta tyhjentävästi vaan paremminkin tyypitellä näiden kahden esimerkin 
avulla ajanjaksolle ominaisia piirteitä: Mitkä ovat edeltävän ajanjakson juuri niitä 
keskeisiä ominaispiirteitä, puhetapoja, joihin verrattuna 1980-luvun jälkimmäi-
seltä puoliskolta alkaen muuttunut koulutuspoliittinen eetos on tarkasteltavissa? 
Mikä on ollut valtiopäivien asema ja merkitys näissä tapahtumissa? Matti Virtasta 
(2003, 100) mukaillen tarkoituksena on ruokkia hyviä kysymyksiä – mitä on säily-
nyt samana, mitä on muuttunut erilaiseksi – ja näin kielen kollektiivisen logiikan 
mukaisesti ottaa uutta haltuun nimenomaan vanhan avulla. 

Lähtökohtana hyvinvointivaltion koulutuspolitiikan rakentumiselle ovat toi-
sen maailmansodan jälkeinen valtiontalouden vaikea tilanne sekä 1950-luvulle 
tyypillinen vakauttaminen, jotka vaikuttivat koulutuspolitiikkaan siten, että val-
tion budjettia suunnattiin vuosikymmenen alkupuolella sodasta johtuvien puut-
teiden korjaamiseen eli etenkin jälleenrakentamiseen sekä suurten ikäluokkien 
kouluttamiseen vanhoja resursseja ja rakenteita laajentamalla. (Autio & Heikki-
lä 1990, 17.) 1960- ja 1970-luvuilla tapahtui valtion keskushallinnon rakenteissa, 
tehtävissä sekä menettelytavoissa merkittäviä muutoksia, joiden perusteella näille 
vuosikymmenille ajoitettava kausi usein rajataan kokonaan omaksi yhteiskunnal-
lisen kehityksen ajanjaksokseen. Valtion toiminta-alue laajeni sekä koulutuksen, 
terveydenhuollon ja sosiaalivakuutusten kaltaisissa tehtävissä että kokonaan uu-
sille alueille, esimerkiksi kulutuskysynnän ylläpitoon, tasa-arvon edistämiseen ja 
täystyöllisyyden turvaamiseen (Kosonen 1998, 14; Vartola 2005, 92–93). 

Oleellisia seurauksia tästä siirtymästä olivat virkamieskunnan kasvu, sen kou-
lutus- ja ammattijakaumassa tapahtuneet muutokset, valtion hallintoelinten mää-
rän lisääntyminen sekä niiden organisaatioiden eriytyminen. (esim. Pekonen 1983, 
165–166; Vartola 1977, 92–117.) Näiden mitattavissa olevien muutosten myötä 
muuttuivat myös käsitykset siitä, miten valtiota on mahdollista sekä tulisi ohjata. 
Ilkka Heiskanen (1977, 44–45) on tulkinnut tätä muutosta kokonaan uudenlaisen 
ohjausideologian syntymisenä. Alasuutari (1996; 2004) kuvaa toisen tasavallan 
aikaista Suomea erityisenä suunnittelutaloutena, ajanjaksona, jolle tyypillistä oli 
”voimakas usko siihen, että yhteiskunnalliset ongelmat pystytään ratkaisemaan 
parhaiten ’tieteellisellä’ suunnittelulla ja organisoinnilla. Niin valtiontalouden 
ongelmiin kuin jonkin yhteiskunnallisen laitoksen käytännön toimivuuden ja 
joustavuuden ongelmiin nähtiin ratkaisun löytyvän paremmasta suunnittelusta.” 
(Alasuutari 1996, 108.) 
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Summa (1989, 22–23) on osoittanut suunnittelutalouden ohjausajattelun 
omaksuneen lähtökohtia myös liikkeenjohtotieteestä sekä laskentatoimen teori-
asta ja näin kytkeytyneen osaltaan myös hallinnon tehokkuuden tavoitteeseen yh-
teiskunnallisen reformipolitiikan lisäksi. Liikkeenjohdollista tehokkuutta koros-
tavan ajattelutavan Summa katsoo vaikuttaneen voimakkaimmin valtiotalouden 
suunnittelujärjestelmiin ja yhteiskunnallista reformia korostaneen suunnittelu-
ajattelun puolestaan hyvinvointipolitiikan sektorisuunnittelujärjestelmiin.

Laajamittaiseen yhteiskuntasuunnitteluun nojaavan ohjausideologian synty-
minen on usein yhdistetty yleisellä tasolla erilaisiin sosiaalidemokraattispainot-
teisiin hallituskoalitioihin sekä nimetty jopa erääksi hyvinvointivaltiovaltion ra-
kentamisen lähtökohdaksi (esim. Broms 1985, 25; Olssen, Codd & O’Neill 2004, 
246; Lundberg 2006, 269; Christiansen & Markkola 2006, 11–12). Tämän sosi-
aalidemokraattisen projektin (Kosonen 1998, 82, 85; Kettunen 2001) vaikutus on 
ollut merkittävä kaikissa Pohjoismaissa. Myös Suomessa erityisen ohjausajattelun 
rakentaminen ja vakiintuminen voidaankin nähdä oleellisena osana hyvinvoin-
tivaltiollisen valtioroolin muotoutumista – Niels Finn Christiansenin ja Pirjo 
Markkolan (2006, 14) mukaan tosin muita Pohjoismaita enemmän poliittisten 
kompromissien ja konseksuksen kautta rakentuneena. Hyvinvointivaltion käsit-
teellä viitataan tässä yhteydessä lähinnä OECD-maiden toisen maailmansodan jäl-
keiseen kehitykseen, jota vauhditti pitkä yhtäjaksoinen taloudellinen kasvukausi 
– ”Kulta-aika” (Hobsbawm 1994, 257–262; Christiansen & Markkola 2006, 21) 
– aina 1970-luvulle asti. 

Heiskalan (2006, 15) mukaan aikakautta leimasi talouden hyvä kehä, jossa ta-
loudellista kasvua ruokkiva kulutuskysyntä kasvoi noudatettaessa keynesiläistä 
täystyöllisyyteen tähtäävää työllisyyspolitiikkaa ja laajennettaessa julkisia palve-
luita. Tässä merkityksessä hyvinvointivaltion käsite liittyy nimenomaan yhteis-
kunnan materiaalisten voimavarojen mittavaan lisääntymiseen. Samalla valtio 
edesauttoi massakulutuksen normien laajentamista ja levittämistä kaikkiin kan-
sankerroksiin. (Emt. 18; Hämäläinen & Heiskala 2004, 71–72.) Hyvinvointivaltio-
kehitys todentuu myös toisen maailmansodan jälkeisissä poliittisten puolueiden 
ohjelmissa, joissa samanaikaisesti läpi koko puoluekartan alettiin sanoutua irti 
ankaran yksityiskapitalistisesta ajattelutavasta ja hyväksyä tai ainakin sallia enem-
män valtion ohjausta sekä toimintaa. Samaan aikaan valtion toimintapiirin kasvu 
pakotti poliittiset puolueet ottamaan huomioon hyvin erilaisia intressipiirejä ja 
toimintalohkoja, joita silmällä pitäen alettiin laatia esimerkiksi sosiaali- tai sivis-
tyspoliittisten ohjelmien kaltaisia erityisohjelmia (Aarnio & Palonen 1995, 1; Borg 
1965b, 272–273; 1965a, 21–22). 

1960- ja 1970-luvuilla myös koulutusjärjestelmää uudistettiin voimakkaasti. 
Osmo Lampinen (2003, 53) kutsuu ajanjaksoa järjestelmäkeskeisen koulutuspolitii-
kan aikakaudeksi, joka merkitsi koulutukseen kohdistuvan valtiollisen ohjauksen 
huipentumista. Koulutuksen kehittämiseen haettiin systemaattista otetta, jossa eri 
koulutusinstituutioiden hallinnot sidottiin entistä yhtenäisenpiin kehyksiin. Aho-
sen (2003, 127) mukaan järjestelmäkeskeisen koulunuudistamisen toimijoiden 
vaikuttamisen foorumeina olivat komitealaitos, eduskunta, eturyhmät, keskushal-
linto ja kansalaisyhteiskunta. Erityisesti komitealaitoksen merkitys on keskeinen. 
Vaikka puhutaan yleisesti erityisestä komitealaitoksesta yhteiskuntasuunnittelun 
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osana, on huomioitava myös erityyppisten komiteoiden asettaminen erityyppis-
ten kysymysten ratkaisemiseen. Jotkut komiteat olivat lähinnä asiantuntijaval-
taisia, toiset puolestaan poliittisin perustein muodostettuja; lisäksi molemmissa 
tyypeissä oli normaalisti edustettuina erilaisia etu- ja asiantuntijaryhmiä. Raimo 
Hovi, Osmo Kivinen ja Risto Rinne (1989) pitävätkin komiteoiden keskeisenä 
tehtävänä erilaisten eturyhmien ajamien tavoitteiden yhteensovittamista. Tämän 
takia niiden mietintöihin on kirjattu perusteluja sekä näkökohtia, jotka ovat toi-
sistaan poikkeavia ja jopa keskenään ristiriitaisia. (Emt. 127.)

Hovi, Kivinen ja Rinne (1989, 127) esittävät erilaisten näkökulmien painoar-
vojen riippuvan myös kulloinkin yhteiskunnassa vallitsevista tavoitteista, jotka 
rakentuvat yhteiskuntataloudellisen ja -poliittisen tilanteen luomiin puitteisiin. 
Arvostukset muuttuvat ratkaisevammin silloin, kun yhteiskunta uudelleenarvioi 
tavoitteitaan jonkinlaisen murrosvaiheen tai kriisin seurauksena. Komitealaitok-
sen eräänä tehtävänä onkin sitoa yhteen koulutussysteemin sekä poliittisen jär-
jestelmän tavoitteet ja muuttaa ne vallitsevaan yhteiskuntapolitiikkaan sopivaksi 
koulutuspolitiikaksi. (Emt. 128.) Toisen maailmansodan jälkeinen erilaisten ko-
miteoiden määrän räjähdysmäinen kasvu oli seurausta valtion yleisestä tehtävä-
piirin laajenemisesta. Voimakkaasti kasvanut hallinto painottui entistä enemmän 
talouden sekä kulttuuri- ja sosiaalitehtävien alueille, ja vastaavasti järjestykseen ja 
turvallisuuteen liittyvien valtion perinteisten tehtävien suhteellinen osuus väheni. 
Komiteoiden toimeksiantojen painopiste muuttui samassa suhteessa seurauksena 
näistä yhteiskunnan ja valtion suhteissa tapahtuneista muutoksista. (Emt. 127.)

Komitealaitoksen merkitys peruskoulun rakenteen sekä sisällön muotoutu-
misessa on erityisen merkittävä. Uuden yhtenäiskoulun rakenne ja sitä koskeva 
lainsäädäntö valmisteltiin peruskoulukomiteassa (KM 1965:A7). Peruskoulun 
pedagogisen sisällön keskeiset suuntaviivat määriteltiin koulunuudistustoimikun-
nassa (KM 1966:A12), ja opetussuunnitelmakomitea (KM 1970:A4 ja A5) laati 
sille nimensä mukaisesti yksityiskohtaisen opetussuunnitelman. Myös keskiasteen 
koulutusta uudistettiin poikkeuksellisen raskain yhteiskuntasuunnittelun keinoin: 
Veli-Matti Autio (1993, 127) on kuvannut tämän kokonaisen komiteoiden ver-
koston toimintaa ”suunnitteluideologian aukeamiseksi täyteen kukkaansa”.  

4.1 Peruskoulu-uudistus

Järjestelmäkeskeisen koulutuspolitiikan kauden merkittävin koulunuudistus-
prosessi oli 1960- ja 1970-lukujen peruskoulu-uudistus. Kyseessä oli pelkistetysti 
koulutuspoliittinen siirtymä pois rinnakkaiskoulujärjestelmästä kohti yhtenäis-
koulujärjestelmää, jolla oli samalla myös omat yhteytensä yleisempiin yhteiskunta-
poliittisiin tavoitteisiin. (Esim. Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 36.) Sen lähtökohtana 
voidaan pitää oppivelvollisuusuudistusta, joka oli lopullisesti vakiinnuttanut kan-
sakoulun aseman yleisenä pohjakouluna. Veli-Matti Aution ja Markku Heikkilän 
(1990, 86) mukaan kansakoulun niveltäminen kuitenkaan muihin kouluasteisiin 
ja -muotoihin ei ollut onnistunut kaikissa suhteissa, vaan erilaisia hankaluuksia 
ilmeni sekä peräkkäisissä että rinnakkaisissa koulumuodoissa. Erilaiset koulutuk-
sen merkitystä ja asemaa koskevat yhteiskuntanäkemykset olivat törmänneet vas-
takkain jo 1900-luvun vaihteessa kiistana kansakoulun pohjakoulukysymyksestä. 
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Yhteiskunnan yleistä demokratisoitumista vaativat piirit ajoivat kansakoulun ke-
hittämistä yleiseksi pohjakouluksi, kun taas vanhan säätyjakoisen yhteiskunnan 
kannattajat puolustivat konservatiivisesti oppikoulun merkitystä ja sen saavutta-
maa asemaa. (Niemi 1969, 10–11.) Lappalainen (1985, 64) katsoo samankaltaisen 
asetelman leimanneen myös 1950-luvun koulutuspoliittista mielipiteiden vaihtoa: 
vasemmistopuolueet vaativat lähes samoin sanakääntein kaikille oppivelvollisille 
yhtenäiskoulun tarjoamia tasaveroisia koulutusmahdollisuuksia, kun taas oikeis-
topuolueet vastustivat tämänsuuntaista kehitystä ja puolustivat oppikoulun ase-
maa. 

Olavi Borgin (1965b, 338) mukaan 1960-luvun alkupuolella voimassa olleis-
ta puolueohjelmista vain Suomen Kommunistisen Puolue vaati yksiselitteisesti 
yhtenäiskoulua. Esimerkiksi Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ohjelma ei 
sisältänyt yhtään asiaa koskevaa lausumaa – se oli tosin ehtinyt määritellä kan-
tansa jo vuoden 1957 puoluekokouksessaan: ”Sosiaalisesti oikeudenmukaiseen 
ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymistä 
on valmisteltava. Yhtenäiskoulujärjestelmällä tarkoitetaan tällöin kansa- ja keski-
koulun sulattamista yhteen kunnalliseksi oppivelvollisuuskouluksi.” (Lappalainen 
1985, 65.) Suomen Kansanpuolue ja Maalaisliitto puolestaan kannattivat eri yhte-
yksissä periaatteessa yleisesti koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuutta (Borg 
1965b, 355; Ahonen 2003, 131), mutta eivät ohjelmissaan tuoneet konkreettisesti 
esille uuden koulumuodon nimeä tai rakennetta. Sekä Kansallinen Kokoomus että 
Ruotsalainen kansanpuolue ottivat ohjelmissaan kantaa koulumuotokysymykseen 
– edellinen kannatti eri koulumuotojen niveltämistä, ja jälkimmäinen puolusti 
tiukasti yksilön oikeuksia ja mahdollisuuksia koulutustaan koskevien valintojen 
tekemisessä. (Borg 1965b, 330, 380.)

Ratkaiseva poliittinen käänne tapahtui 1960-luvulla Maalaisliiton (vuodesta 
1965 alkaen Keskustapuolue) enemmistön kannan täsmennettyä uuden koulu-
muodon kannatukseksi alueellisen tasa-arvon lisäämisen sekä haja-asutusalueiden 
muuttotappioiden hillitsemisen nimissä. Maalaisliiton piirissä tapahtunut mieli-
piteiden kypsyminen koulunuudistukselle myönteiseksi ennakoi myötätuulta 
koulunuudistusta koskeville lakiesityksille, sillä uudistuksen kannattajat alkoivat 
olla enemmistössä valtiopäivillä vasemmistopuolueiden ollessa yhtenäisessä lin-
jassa julkisen koululaitoksen ja yhtenäiskoulun puolesta yksityisiä kouluja vas-
taan (Lappalainen 1985, 65). Suuremmista puolueista ainoastaan kokoomus oli 
kriittisillä linjoilla yhteisen pitkän peruskoulun suhteen: osa puolueen jäsenistä 
katsoi sen edustavan ei-toivottavaa kollektivismia ja sosialismia (Smolander 2000, 
58–61, 87). 

Myös opettajajärjestöt ottivat 1960-luvun alussa näyttävästi kantaa yhtenäis-
koulukysymykseen – kansakoulunopettajat tiukasti puolesta ja oppikoulunopetta-
jat vastaan (Iisalo 1979, 67). Samalla julkinen keskustelu yhtenäiskoulun puolesta 
ja sitä vastaan kiihtyi tiedotusvälineissä vasemmisto–oikeisto-akselilla. Koulun-
uudistuksesta oli muodostumassa poikkeuksellisen merkittävä yhteiskuntapoliit-
tinen kysymys (emt. 98). Esimerkiksi vuosien 1962 ja 1963 valtiopäivillä tehtiin 
useita koululaitoksen kehittämiseen liittyviä aloitteita kansanedustajien toimesta 
(Autio & Heikkilä 1990, 107–108; Iisalo 1979, 70). Samalla yhtenäiskouluhan-
ke alkoi saada entistä jäsentyneempiä muotoja. Huhtikuussa 1962 asetetun Ahti 
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Karjaisen (ml.) ensimmäisen hallituksen ohjelmaan otettiin varovainen lausuma 
yhtenäiskoulun puolesta: ”Hallitus pitää tärkeänä koululaitoksen uudistamista” 
(pääministeri Ahti Karjalaisen I hallituksen ohjelma 1962). 

Huolimatta koulunuudistuskysymyksiä pohtineen ministerivaliokunnan 
asettamisesta keväällä 1963 (Nurmi 1979, 42) erimielinen hallitus ei kuitenkaan 
saanut aikaiseksi päätöstä poliittisesti arassa asiassa – eikä myöskään tuonut val-
tiopäiville ensimmäistäkään koulunuudistukseen liittyvää lakiesitystä. Seuraukse-
na oli valtioneuvoston koulutuspoliittinen pattitilanne, jonka eduskunta purki. 
Lappalainen (1985, 73) toteaa: ”Hallitus, joka ei tee poliittisen tilanteen vaatimia 
esityksiä, asettuu vaaraan, että eduskunta oma-aloitteisesti ryhtyy valmistelemaan 
uudistuksia. Juuri näin alkoi ratkaiseva taistelu yhtenäiskoulusta.” 

Anna-Liisa Tiekson (skdl.) johtama sivistysvaliokunta ryhtyi vuonna 1963 kä-
sittelemään eduskunnalle yhtenäiskoulusta tehtyjä aloitteita (Lappalainen 1985, 
74; Ahonen 2003, 133). Käsittelyn pohjaksi otettiin ed. Lahtelan (ml.) toivomus-
aloite, jonka mukaisesti maan koululaitos tuli uudistaa kouluohjelmakomitean 
(KM 1959: 11) ehdotuksen (kansa-, kansalais- ja keski koulun yhdistäminen 9-
vuotiseksi kunnalliseksi kouluksi, peruskouluksi, jossa ala-aste kestäisi 6 ja yläas-
te 3 luokkaa) pohjalta (Nurmi 1979, 46). Valiokunnan jäsenten ryhmittyminen 
ennakoi tulevaa valtiopäiväkeskustelua: vasemmiston – ja nyt myös poliittisen 
keskustan – edustajat asettuivat kannattamaan yhtenäiskoulutyyppistä ratkaisua, 
oikeiston edustajat puolestaan edelleen vastustivat sitä (Iisalo 1979, 72).

Sivistysvaliokunnan mietinnön (SiVM 9/1963 vp) käsittelyssä marraskuussa 
1963 eduskunnassa yhtenäiskoulua sekä samalla laajempaa ja monipuolisempaa 
opetusta, kuin kansakoulussa oli mahdollista antaa, vaativat vasemmistopuolueet 
sekä suurin osa maalaisliittolaisista. Rinnakkaiskoulua puolustavat kokoomuslai-
set sekä vähemmistö maalaisliittolaisista pelkäsivät koulutuksen tason laskevan, 
jos samaa opetusta annettaisiin koko ikäluokalle. Lopputuloksena pitkästä ja kii-
vaasta keskustelusta eduskunta hyväksyi äänin 123–68 historiallisen ponnen: ”Että 
hallitus ryhtyisi kiireellisesti toimenpiteisiin peruskoulumme uudistamiseksi yhte-
näiskouluperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kouluohjelmakomitean vuon-
na 1959 valmistuneen mietinnön ja sen jälkeen suoritettujen kokeilujen tulokset, 
sekä antaisi välittömästi koulunuudistusta koskevat lakiesitykset eduskunnalle” 
(1963 vp, ptk. 2275). 

Samalla maalaisliiton aluepoliittiset painotukset tulivat kirjatuksi vahvana 
alueellisen tasa-arvon vaatimuksena: ”Eduskunta edellyttää, että uutta koulujär-
jestelmää toteutettaessa syrjäisten ja vähävaraisten seutujen oppilaitosten tarve 
tyydytetään ensisijaisesti ja että nykyistä oppikoululaitosta uuteen koulujärjes-
telmään nivellettäessä sen toimintamahdollisuudet käytetään hyväksi” (1963 vp, 
ptk. 2277). Iisalo (1979, 70; ks. myös Lappalainen 1985, 76–78) kuvaa käytyä val-
tiopäiväkeskustelua ”poikkeuksellisen vilkkaaksi”. Keskustelu sai myös osakseen 
runsaasti julkista huomiota – esimerkiksi Opettajain Lehti (48/1963, 6) nimesi sen 
”eduskunnan suureksi koulutuskeskusteluksi”, jollaista ei ”valtiopäivillä käyty sen 
jälkeen kun oppivelvollisuuslakia säädettäessä nelisen vuosikymmentä sitten”.

Taimo Iisalon (1979, 77; ks. myös Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 38; Smolander 
2000, 174; Lappalainen 1985, 78) mukaan yhtenäiskoulun vastustajat sekä kannat-
tajat näyttävät olleen jo tuolloin kohtuullisen yksimielisiä yleisistä koulutuksellisis-
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ta periaatteista. Koulutuksellisen vapauden periaate oli keskeinen argumentti sekä 
yhtenäiskoulun vastustajilla että puolustajilla: vastustajat vaativat vanhemmille 
yksityiskoulujen tuomaa laajaa koulunvalintaoikeutta, puolustajat taas näkivät 
taas yhtenäiskoulujärjestelmän entistä vapaampia valintoja tarjoavana instituutio-
na. Tältä pohjalta on mahdollista tulkita (esim. Iisalo 1979, 82–84; Ahonen 2003, 
150), ettei kiistassa pohjimmiltaan ollut kysymys niinkään enää koulutuksellisen 
tasa-arvon tai vapauden toteutumisesta vaan enemminkin poliittista oikeistoa 
huolettavasta yksityiskoulujen tulevasta kohtalosta sekä yksityisen omistuksen pe-
riaatteen puolustamisesta. 

”Koulupoliittisen periaatteen” (Nurmi 1979, 47) tultua ratkaistua uuden kou-
lumuodon yksityiskohtaista kehittämistä jatkettiin keväällä 1964 asettamalla niin 
sanottu peruskoulukomitea R. H. Oittisen johdolla laatimaan säännökset yhte-
näiskoulujärjestelmän perusrakenteeksi sekä eri koulumuotojen niveltämiseksi 
siihen. Mietinnössään (KM 1965:A7) komitea ehdotti uudeksi koulujärjestelmäksi 
yhdeksänvuotista yhtenäiskoulua (nyt ensimmäistä kertaa peruskouluksi nimet-
tynä), joka yhdistettäisiin kansakoulusta, kansalaiskoulusta ja keskikoulusta. Kol-
mella ylimmällä luokalla opetus jakaantuisi opintosuuntiin, joiden valinta oppilaan 
harrastusten ja taipumusten perusteella jäisi huoltajan tehtäväksi. Mietintö sisälsi 
myös ajatuksen uuden koulumuodon tarjoamasta jatko-opintomahdollisuuksien 
yhdenvertaisuudesta: ”Kaikilla peruskoulun käyneillä on samat jatko-opintomah-
dollisuudet”, sekä ”Peruskoulun jälkeisen jatko-opiskelun mahdollisuus ei saa olla 
riippuvainen vanhempien tuloista tai asuinpaikasta”. Lappalaisen (1985, 90) mu-
kaan vielä eduskunnan periaatekeskustelussa 1963 yhtenäiskoulun käsite oli ollut 
monille kansanedustajille epäselvä. Vasta peruskoulukomitean työn tuloksena ai-
kaisemmasta epämääräisestä yhtenäiskouluideologiasta muotoutui peruskoulun 
konkreettinen rakenne, jonka pohjalta uuden koulumuodon lainsäädäntöä pys-
tyttiin alkamaan käsitellä.

Vuoden 1966 eduskuntavaaleissa vasemmisto sai enemmistön valtiopäivil-
lä (Martikainen & Wass 2001, 14). Tämän seurauksena hallituksen (Paasio I) 
muodostivat Rafael Paasion (sd.) johdolla vasemmistopuolueet ja keskusta. Täl-
lä neljän vuoden mittaisella niin sanotulla kansanrintamakaudella vallitsi selkeä 
vasemmistolainen hegemonia ja voimakas yhteiskuntasuunnittelun painotus hy-
vinvointivaltion rakentamisen muodostuessa keskeiseksi poliittiseksi agendaksi. 
Osana tätä kehitystä yhtenäiskoulukysymys kirjattiin yksiselitteisesti hallitusoh-
jelmaan: ”Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yhtenäiskoulumuotoisen peruskoulun 
toteuttamiseksi” (Pääministeri Rafael Paasion hallituksen ohjelma 1966). Kansan-
rintamakaudella oppositiopuolue kokoomuksen oli vaikea vastustaa yleistä sosi-
aalivaltiolle myönteistä ilmapiiriä. Puolueessa valtasikin alaa erityinen sosiaalisen 
markkinatalouden periaate, joka hyväksyi periaatteen sosiaalisten tulonsiirtojen 
talouskasvua edistävästä vaikutuksesta. Sen sijaan sosiaalietuisuuksien universaa-
liuden periaate sekä julkisen sektorin koon raju kasvu epäilyttivät edelleen poliit-
tista oikeistoa. (Smolander 2000, 184–191.)

Muuttuneessa poliittisessa tilanteessa hallitus antoi peruskoulukomitean mie-
tinnön pohjalta huhtikuussa 1967 eduskunnalle esityksen laiksi koulujärjestelmän 
perusteista (HE 44/1967 vp). Esityksestä löytyvät niin peruskoulukomitean mie-
tinnön tasa-arvon edistämisen periaate kuin koulunuudistustoimikunnan mietin-
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nön pyrkimys torjua syrjäytymistä ehkäisemällä koulutuksellista huono-osaisuut-
ta. Ahosen (2003, 147) mukaan peruskoululakiesityksen kulmakivenä oli tiukka 
valtiokeskeisyys. Lakiesitys edellytti vankkaa suunnittelukoneistoa niin paikallis- 
kuin aluehallinnonkin tasoille. Opetussuunnitelman teko annettiin keskushallin-
nolle, koska opetuksen sisällöllisen yhtäläisyyden katsottiin edistävän tasa-arvoa. 
Lakiesityksen esittelemä peruskoulu oli rinnastettavissa terveydenhuollon kaltai-
seen hyvinvointivaltion universaaliin kansalaisoikeuteen.

Vaikka kaikki puolueet olivat jo ilmoittaneet olevansa periaatteessa peruskou-
lun kannalla, lainsäädäntöprosessissa ilmeni erimielisyyttä esimerkiksi uskonnon 
ja siveysopin opetuksesta, yksityisoppikoulujen tulevaisuudesta sekä ruotsin kie-
len asemasta (Kivinen 1988, 210). Yleisemmällä tasolla koulutuksen ja sen oh-
jausjärjestelmän suhde paikallisdemokratiaan sekä suunnitteluvaltioon nousivat 
kiistakysymyksiksi. Vasemmistopuolueiden edustajien näkökulmasta kouluhal-
linnon keskittäminen oli ennen kaikkea yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
tae – oikeiston edustajat kokivat puolestaan sen rajoittavan yksilönvapautta. Eri-
tyisesti kokoomuslaiset, kuten myös osa kansanpuolueen ja keskustan edustajista, 
puolustivat koulujen autonomiaa, joka ilmeni esimerkiksi yksityisten oppikoulu-
jen vahvassa itsehallinnon perinteessä sekä vaatimuksena, että jokaisella koululla 
tulisi olla oma johtokunta. (Ahonen, 2003, 148; Smolander 2000, 233.) Peruskou-
lulain lähetekeskustelussa kokoomus ilmoittikin heti, että oppositio tulisi erityi-
sesti tarttumaan uudistuksen kustannuksiin estääkseen sen läpimenon tai ainakin 
saadakseen sen sisältöä muutetuksi (Autio 1993, 72). Myös hallituspuolue maa-
laisliiton edustajat olivat yleisesti huolissaan maaseutukuntien mahdollisuuksista 
selviytyä kalliiksi arvellun uudistuksen kustannuksista. Tämä asetelma leimasikin 
koko lakiesityksen käsittelyä. 

Jyrki Smolander (2000, 233) toteaa Suomen ja Ruotsin poliittisen oikeiston 
toiminnan maiden peruskoulu-uudistuksista päätettäessä olleen hyvin yhdenmu-
kaista ja noudattaneen samaa kaavaa kuin monissa muissa hyvinvointivaltion ke-
hittämiseen liittyneissä kysymyksissä: Ensin epäiltiin uudistuksen tarpeellisuutta 
ja vastustettiin sitä. Kun yhteiskunnan keskusteluilmapiiri sekä parlamentaariset 
voimasuhteet ennustivat sen väistämätöntä toteutumista, asia hyväksyttiin. Perus-
koulu-uudistuksen kohdalla luovuttaminen ei kuitenkaan ollut täydellistä. Eräs 
peruskouluun sisäänrakennettu rinnakkaiskoulujärjestelmän jäänne olikin niin 
sanottu tasokurssijärjestelmä. Oppilaat jaettiin eritasoisiin matematiikan ja kielten 
opetusryhmiin, joihin sisällytettiin myös sellainen suppea kurssi, joka ei tuottanut 
jatko-opintokelpoisuutta lukioon vaan vastasi lähinnä vanhaa kansalaiskoulua. 
Osmo Kivinen (1988, 218) näkee tasokurssien kärjistetysti ”olleen se hinta, joka 
oli maksettava, että myös oppikouluväki ja muut samanmieliset saattoivat hyväk-
syä peruskoulun”. Tasokursseja vaadittiin poistettavaksi tasa-arvoa loukkaavina ja 
oppilaita eriarvostavina heti peruskoulun toteuttamisen alusta alkaen. 

Risto Rinteen ja Minna Vuorio-Lehden (1996, 48) mukaan tasa-arvon kä-
site oli saanut uutta sisältöä vuosien 1963 ja 1968 eduskuntakeskustelujen vä-
lillä: Vuonna 1963 koulutuksellisella tasa-arvolla tarkoitettiin yleisesti sitä, että 
jokaiselle lapselle olisi tarjottava mahdollisuus koulunkäyntiin riippumatta van-
hempien varallisuudesta tai asuinpaikasta. Vuonna 1968 vaadittiin puolestaan 
oppilaiden erilaisten lahjakkuuspotentiaalien täyspainoisempaa huomioimista 
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koulutuksessa. Peruskoulu-uudistuksen lainsäädäntöprosessissa oli viidessä vuo-
dessa päädytty kompromissiin, jossa sosiaalisen ja alueellisen tasa-arvon paino-
tukset saivat rinnalleen myös pyrkimyksiä yksilöllisen valinnan ja inhimillisen 
pääoman kasvattamiseen. 

Toinen näyttävästi esillä ollut asia oli jo peruskoululakiesityksen valmistelu-
vaiheessa kiivaasti aaltoillut kieliohjelmakiista – tulisiko peruskoulussa opettaa 
yhtä vai kahta pakollista vierasta kieltä, ja mikä olisi toisen kotimaisen kielen ase-
ma tässä kuviossa (Nurmi 1979, 89). Lappalaisen (1985, 164–165) mukaan kie-
likamppailua ei voinut nähdä pelkästään riitana yhtenäiskoulun kannattajien ja 
vastustajien välillä. Ilmiötä ei myöskään voi tulkita pelkästään kansanrintamahal-
lituksen ja oikeisto-opposition hegemoniakamppailuna, sillä kielikysymys hajotti 
molempien osapuolten rintamia. Käydyssä keskustelussa kahta pakollista kieltä 
perusteltiin lähes yksinomaan kulttuuripoliittisin (pohjoismainen yhteistyö) tai 
puoluepoliittisin perustein (reaalipoliittinen tilanne) yhtä kieltä kannattaneiden 
pidättäytyessä puolestaan enemmän pedagogisissa argumenteissa (Nurmi 1979, 
109; Iisalo 1979, 101). Myös Ahonen (2003, 149) näkee kiistan lähtökohdat enem-
män kulttuuri- kuin yhteiskuntapoliittisina.

Osittain erillinen kiista yksityisten oppilaitosten kohtalosta jatkui vielä pitkään 
itse peruskoululakiesityksen käsittelyn päätyttyä. Oikeisto-oppositio oli saanut 
kirjattua lakiin säännöksen siitä, että yksityiskoulun omistaja sai vaihtoehtoises-
ti joko luovuttaa koulun varoineen ja velkoineen kunnalle tai käyttää kouluaan 
kunnan peruskoulua korvaavana kouluna. Aution (1993, 79) mukaan tällä katsot-
tiin suojeltavan koulunuudistuksen moniarvoisuutta oikeiston agendan mukai-
sesti kunnan omistaman koululaitoksen liittyessä nimenomaan yhteiskunnallisen 
oikeudenmukaisuuden takaamiseen vasemmiston näkökulmassa (Ahonen 2003, 
148–149).

4.2 Keskiasteen uudistus

Peruskoulu-uudistusta suunniteltaessa eräs tavoite oli ollut koko koulutusjärjes-
telmän uudistaminen. Oppivelvollisuuskoulutuksen tultua asianmukaisesti käsi-
tellyksi oli vuoro kohdistaa huomio koulutusjärjestelmän seuraavalle tasolle: lu-
kioon ja peruskoulupohjaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin. Keskiastetta lähdettiin 
uudistamaan poikkeuksellisen raskain yhteiskuntasuunnittelun keinoin. Uuden 
suunnitteluideologian sovellutusmuoto olikin Aution (1993, 127) mukaan ajatus 
koulutuksen hallinnon, suunnittelun ja kokeilun sekä koulutusta koskevan tutki-
muksen entistä tehokkaammasta organisoinnista. Käytännössä tämä merkitsi esi-
merkiksi opetusministeriön hallinnonalan komiteoiden lukumäärän rajua kasvua 
sekä niiden tuottamien mietintöjen lisääntymistä (Hovi, Kivinen & Rinne 1989, 
26).

Jaakko Itälän johtama vuoden 1971 koulutuskomitea (1970–1973), jonka teh-
tävänä oli määritellä keski-, eli nuorisoasteen koulutuksen tavoitteet sekä tehdä 
ehdotus uudesta koulujärjestelmästä, loi pohjaa keskiasteen uudistamiselle (KM 
1973:52). Komitea esitti koko ikäluokalle entistä pidempää yleissivistystä ja oppi-
laiden ammatinvalinnan lykkäämistä myöhäisemmäksi. Yleiskoulutusta (11 vuot-
ta) seuraisi ammatillisen koulutuksen orientoiva vaihe (2 vuotta), joka sisältäisi 
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puoliksi yleissivistävää ja puoliksi yleisammatillista sektorikohtaista koulutusta, ja 
vasta tämän jälkeen ammatillisia erikoistumisopintoja (1–4 vuotta). Tällä haluttiin 
nimenomaan vähentää yleissivistävän koulutuksen tasoerojen karsivaa vaikutus-
ta. Oppivelvollisuus alkaisi kuudesta vuodesta, lukio sulautettaisiin järjestelmään 
ja erityisestä ylioppilastutkinnosta luovuttaisiin. Komitean linjauksen mukaan 
koulutuksellinen tasa-arvo perustuikin ”eri väestöryhmien tasa-arvoisiin mahdol-
lisuuksiin koulutukseen saantiin.” Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin kannusta-
vaa pedagogiikkaa, joka ”aktiivisesti pyrkii poistamaan taustatekijöistä aiheutuvaa 
jälkeenjääneisyyttä, tukemaan oppimisvaikeuksissa olevia ja saattamaan oppilaat 
mahdollisimman korkean yhteisen minimitason yläpuolelle”. Tasa-arvon takeena 
olisi sellainen ”opetusjärjestelmän rakenne, joka ei ryhmitä yhteiskunnan jäseniä 
yleissivistyksen ja jatko-opintomahdollisuuksien puolesta jyrkästi toisistaan poik-
keaviin koulutuksellisiin ryhmiin”. (Emt. 19.) 

Aution (1993, 130) mukaan komitean mietinnön saama runsas kritiikki koh-
distui nimenomaan oppivelvollisuuden pidentämiseen, jonka arveltiin esimerkiksi 
johtavan ristiriitaan koulunkäyntipakon ja koulumotivaation kesken. Myös komi-
tean oppimisvaikeuksien voittamisperiaate, jonka mukaan opetusresurssit kohdis-
tettaisiin vaikeuksissa olevien auttamiseen hyvin pärjäävien kannustamisen sijas-
ta, herätti vastustusta muiden muassa oikeistopuolueissa: ”– – oppisivatko kaikki 
kaiken vai monet enemmän kuin oli luultu ja kärsisivätkö lahjakkuuksien kehitys 
siitä, että kilpailua peruskoulussa vältettäisiin” (emt. 130). Työnantajajärjestöt 
puolestaan katsoivat ammatillisen koulutuksen tason olevan uhattuna sekä uu-
distuksen viivyttävän haitallisesti nuorten työelämään siirtymistä. Myös oppilai-
tostensa sekä ylioppilastutkinnon tulevaisuudesta huolestunut lukioväki vastusti 
komitean mietinnön ehdotuksia. (Aho, Pitkänen & Sahlberg 2006, 69–70.)

Vuonna 1974 annettu valtioneuvoston periaatepäätös keskiasteen uudistuk-
sen yksityiskohtien suunnittelusta nopeutti ennätyksellisen laajana komiteatyönä 
tehtävää suunnittelu- ja kehittämistyötä. Opetusministeriö asetti 14 toimikuntaa, 
joista 10 määrättiin kehittelemään ammatillisen koulutuksen eri haarojen uusia 
ohjelmia. (Autio 1993, 136.) Toimikunnat tuottivat vuoden 1977 alkuun men-
nessä yhteensä noin 70 000 sivua tekstiä (emt. 137). Seurauksena monituhatpäi-
sen asiantuntijajoukon työskentelystä Kalevi Sorsan II hallitus antoi maaliskuussa 
1978 lakiesityksen keskiasteen uudistuksesta (HE 37/1978 vp). 

Vaikka uudistuksen yleiset periaatteet – ammattikoulutuksen arvostuksen pa-
rantaminen sekä keskiasteen kahtia jakautuneisuuden lievittäminen – olivat kaik-
kien puolueiden helposti hyväksyttävissä olevia tavoitteita, riitti yksityiskohdista 
koulutuspoliittisen keskustelun aihetta. ”Peruskoulutaistelun” aikaiset rintamat 
ryhmittyivät jälleen eduskunnassa toisiaan vastaan (Autio 1993, 138–139). Kuten 
peruskoulunkin kohdalla keskiasteen uudistamisen kustannukset ja niiden pe-
rusteellinen selvittäminen, sekä nyt myös uskonnon opetuksen säilyminen toisen 
asteen koulutuksessa olivat runsaasti esillä opposition edustajien puheenvuorois-
sa. Aution (1993, 145) mukaan oikeisto-oppositio tunsi myös huolta siitä, että 
uudistuksen toimeenpano jäisi liian virkavaltaiseksi; parlamentaarisen kontrollin 
merkitys katsottiin erityisen tärkeäksi, koska kyseessä oli yleisellä tasolla liikkuva 
puitelaki. Lopputuloksena vuonna 1978 annettu laki keskiasteen kehittämisestä 
(474/78) olikin kehyslaki uudistukselle, jonka tuli toteutua kymmenen vuoden 
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kuluessa. Kaikkien edellä mainittujen muutosten toteuttamisen ja muutosvasta-
rinnan voittamisen katsottiin yleisesti edellyttävän yksityiskohtaista toimeenpa-
non turvaavaa lainsäädäntöä. 

4.3 Byrokratia, professionalismi ja tasa-arvon eetos

Peruskoulu- ja keskiasteen uudistuksilla oli merkittävä rooli suomalaisen yleisen 
koulutuspoliittisen eetoksen sekä erityisesti koulutuksen ohjausjärjestelmän muo-
toutumisessa. Hyvinvointiregiimin rakentaminen oli korostetun valtiokeskeinen 
projekti, jonka ideologian mukaan ainoastaan valtio kykeni takaamaan hyvän 
tasaisen jakautumisen. Jotta kaikilla olisi samat koulutusmahdollisuudet, valtion 
tuli esimerkiksi määritellä koulupiirit, säädellä valtionavun käyttöä sekä valvoa 
koulujen toimintaa raporttien ja tarkisteiden avulla. (Ahonen 2003, 154.) Tämä 
korosti osaltaan monimerkityksellisen käsitteen byrokratia olemusta legalistisena, 
tiukasti lakiin perustuvana hallintona, jossa ”virkamiehet toimivat vain ja ainoas-
taan lakien ja säädösten perusteella ja voivat kansalaisperspektiivistä asiaa tarkas-
tellen aina vetäytyä pykäliensä taakse” (Vartola 2005, 18).

 Tarkasteltaessa koulutuspoliittista siirtymää pois hyvinvointivaltiosta kohti 
kilpailukykyvaltiota on tässä kohtaa syytä tematisoida niitä kaikista keskeisimpiä 
seikkoja, jotka määrittivät toisen tasavallan koulutusta koskevaa yhteiskunnallista 
puheavaruutta (vrt. Alasuutari 1996). Simola (2007 painossa; ks. myös Ball 2001a; 
2003; Kantola 2002; Simola 2001) on nimennyt nämä oleelliset ulottuvuudet by-
rokraattiseksi kuriksi, asiantuntijavallaksi ja tasa-arvon eetokseksi, joita vastaan uusi 
koulutuspoliittinen puhetapa asemoi itsensä 1990-luvulla.

Hyvinvointivaltion suuret koulunuudistukset toteutettiin poikkeuksellisen 
raskain yhteiskuntasuunnittelun keinoin. Muutosten läpiviemisen ja muutosvas-
tarinnan voittamisen katsottiin yleisesti edellyttävän yksityiskohtaista toimeenpa-
non turvaavaa lainsäädäntöä. Lainsäädännössä määriteltiin esimerkiksi tarkasti 
kansalaisille tarjottavat koulutuspalvelut ja se, millä tapaa ne tuli tuottaa. Tämä 
puolestaan edesauttoi yksityiskohtaisen ja toimintojen keskitettyyn ennakolliseen 
ohjaukseen perustuvan hallintomallin kehittymistä. Laeissa, asetuksissa ja keskus-
hallinnon normipäätöksissä määriteltiin keskitetysti esimerkiksi oppiaineet, ope-
tussuunnitelmien sisältö, opettajien kelpoisuusvaatimukset, oppikirjat, opiskelijoi-
den ja koulun henkilökunnan oikeudet sekä velvollisuudet, koulutuksen paikallisen 
hallinnon rakenteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestämisen fyysiset puit-
teet. Keskitettyä ja yksityiskohtaista normiohjausta usein täydensi menettely, jonka 
mukaan paikallisen päätöksentekijän oli ennakkoon alistettava päätöksensä joko 
lääninhallitukselle tai keskusvirastolle, jotka osaltaan ohjasivat aktiivisesti koulu-
tuksen käytännön järjestelyjä. (OPM työryhmien muistioita 1995:1, 12.)

Tämän valtiokokonaisuutta korostavan näkökulman mukaisesti koulutuksen 
perustarkoitukseksi miellettiin yhteiskunnan poliittisen päätöksentekokoneiston 
asettamien tavoitteiden toimeenpaneminen (Hovi, Kivinen & Rinne 1989, 117). 
Samalla keskeiseksi nousi tulevaisuuden ennakointiin pohjautuvan suunnitelmal-
lisuuden toteuttaminen. Tämä puolestaan edellytti olosuhteita, joissa valtion esi-
merkiksi koulutukseen kohdistama valvonta oli riittävän laajaa ja tehokasta. Kun 
vaatimukset koulutuksen suunnitelmallisuuden kehittämisestä lisääntyivät, voi-
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mistuivat myös pyrkimykset valtion valvonnan kaikinpuoliseksi lisäämiseksi esi-
merkiksi saattamalla yksityisiä koulutuspalveluita valtionavun piiriin. (Emt. 118.) 

Sama tendenssi esiintyi myös hankkeissa koulutuksen ohjausjärjestelmän 
suunnitelmallisuuden lisäämisen nimissä pyrkiä ulottamaan valtionohjaus yksi-
lötasolle oppilaiden valintoihin asti, esimerkiksi peruskoulu- ja keskiasteen uu-
distusten myötä oppilaan- ja ammatinvalinnanohjausta tehostamalla (emt. 119). 
Myös Kouluhallituksen toimesta suoritettuun oppikirjojen ennakkotarkastukseen 
perustuva hyväksymismenettely tehostui Lappalaisen (1985, 217–218) mukaan 
peruskoulun vaatimien lukuisten uusien oppikirjojen käsittelyn kautta. 1960-lu-
vulla esitettiin poliittisen vasemmiston taholta vaatimuksia myös oppikirjatuotan-
non valtiollistamisesta. Vaikka valtiollinen oppikirjakustantamo jäi toteutumatta, 
katsottiin vapaan oppikirjakirjatuotannon olevan ristiriidassa Kouluhallituksen 
tiukasti ohjaaman peruskoulun sekä yleisemmin ”virkamiesten sentralistisen hal-
lintokäsityksen” korostaman ”keskushallinnon tiukan otteen tuottaman yhtenäi-
syyden ja tehokkuuden” kanssa (emt. 218). 

Ritva Mattilan (1981, 27) mukaan seurauksena tästä kehityksestä olikin muu-
toksia valtion tehtävien määrässä ja toimialueessa. ”Erityisesti suunnittelu, eri-
laisten informaatiojärjestelmien kehittämistarve sekä erilainen yhteistoiminta- ja 
koordinointityö ovat aikaansaaneet kasvua henkilöstössä, jonka työ ei ole hallinnon 
välittömien perustehtävien piirissä. Valtionhallinnon rooli on muuttunut samalla 
passiivisesta normien valmistelusta ja toimeenpanosta yhä enemmän aktiivisesti 
suunnittelevaan ja ohjaavaan suuntaan.” Hallintokoneisto kasvoi suurelta osin jo 
autonomian ajalta peräisin olevien hallintojärjestelmän rakenteiden pohjalle. Sitä 
mukaa kuin valtion tehtävärakenne laajeni, perinteisten valtion tehtävien hoidon 
organisaatioille (esim. puolustusvoimat ja poliisi) ominainen byrokraattinen or-
ganisaatiomuoto sekä hallintotapa ulotettiin lähes samanlaisena uusille tehtävä-
alueille, kuten koulutukseen ja sosiaaliturvaan. (Emt. 27; Temmes, 1994a, 41.) 

Hallinnon paisuminen ei koskenut pelkästään keskushallintoa. Monet uusis-
ta hyvinvointitehtävistä säädettiin kuntien hoidettavaksi. Tämä merkitsi yhtäältä 
kuntien menojen kasvua ja toisaalta valtion entistä suurempaa sitoutumista kun-
tien menotalouden tukijaksi valionapujärjestelmän kautta. Hallintokoneistossa 
1960-luvun puolenvälin jälkeen tapahtunut voimakas hallinnon tehtäväkohtainen 
eriytyminen ilmeni erityisesti moniportaistumisena ja lohkoutumisena. Hallin-
non kasvun on nähty (esim. Mattila 1981, 31) keskittyneen pääsääntöisesti valtion 
keskushallintoon ja näin lujittaneen etenkin keskusvirastojen asemaa. Perustelui-
na tälle kehitykselle esitettiin muun muassa kasvanutta tarvetta ohjata ja valvoa 
laajentunutta sekä lohkoutunutta hallintoa (emt. 33). Temmes (1994a, 41–42) nä-
kee 1960- ja 1970-lukujen hallinnonuudistusten tapahtuneen pitkälti hallitsemat-
tomasti hallinnonalasektorien ehdoilla ilman todellista koordinointia. Tuloksena 
tästä kehityksestä Lappalainen (1985, 13) toteaa, että ”lainsäädännön ja virkako-
neiston merkitys on lisääntynyt kasvatustoiminnan taustavaikuttajana”.

Raskaalla yhteiskuntasuunnittelun ja -hallinnan koneistolla oli vaikutuksia 
myös koulutuksen johtamisjärjestelmään sekä opettajaprofession kehitykseen, 
jolla tässä yhteydessä viitataan yleisesti opettajien sitoutumiseen työhönsä, heidän 
ammatilliseen itseohjautuvuuteensa sekä erityiseen professionaaliseen statukseen-
sa (esim. Pietrasik 1987, 169). John Smythin (1991, 326) mukaan esimerkiksi Eng-



60

lannissa ja Australiassa 1900-luvun alusta aina 1970-luvulle saakka opettajien työn 
arviointi tapahtui ”avoimen ja tungettelevan” valvonnan avulla erityisen arvoval-
taisen virkakoneiston – inspektoraatin – toimesta. 1970-luvulla opettajien arvioin-
ti ja valvonta annettiin koulujen rehtorien tehtäväksi, jolloin kontrollin muoto 
muuttui institutionaalis-rituaalisesta suorasta valvonnasta monimutkaisemmaksi, 
opettajilta osallistumista vaativaksi. Esimerkiksi Ritchard Hatcher (1994, 55) nä-
kee tähän päättyvän vanhan mielikuvaan opettajien autonomisesta suhteesta työ-
yhteisöönsä perustuneen professionaalisen kehitysvaiheen. 

Kansakoulujen tarkastustoiminta alkoi Suomessa jo vuonna 1861 senaatin 
määrättyä Uno Cygnaeuksen ”kaikkien kansakoulujen ylitarkastajaksi”. Varsinai-
sia läänikohtaisia kansakouluntarkastajien virkoja alettiin täyttää vuodesta 1885 
alkaen. (Harju 1988, 92, 112.) Siirtyminen yhtenäiskoulujärjestelmään muutti 
myös inspektoraatin perinteistä asemaa ja tehtävää koululaitoksen yhteiskunnalli-
sen kontrollin työkaluna. Vuonna 1968 säädetty laki Kouluhallituksesta ja sen alai-
sesta piirihallinnosta siirsi kansakouluntarkastajat Kouluhallituksen alaisiksi piiri-
hallintoviranomaisiksi perustettuihin lääninhallitusten kouluosastoihin. Samalla 
tarkastajien toimenkuva alkoi saada tarkastustoiminnan rinnalle yhä enemmän 
ohjaukseen ja neuvontaan liittyviä tehtäviä, jotka koskivat uuden koulumuodon 
sisäänajon yksityiskohtien toteuttamista. (Lyytinen 1987, 46–48.) Kouluhallinnon 
päätösvallan delegointi 1980-luvun lopulta alkaen koulutuksen ylläpitäjille ja op-
pilaitoksille muuttivat lääninhallitusten kouluosastojen roolia. Osana alueellisen 
opetushallinnon alasajoa lääninhallitusten suorittama koulujen tarkastaminen lo-
petettiin asetuksen muutoksella vuonna 1988. 

Lynton Brown, Terri Seddon, Lawrence Angus ja Peter Rushbrook (1996, 313) 
näkevät 1960-luvun lopulta 1980-luvun alkuun koulunuudistamisen Australiassa 
liittyneen suoraan ensisijaisen tärkeäksi koettujen opetussuunnitelmien ja -me-
netelmien kehittämiseen. Tuolla ajanjaksolla Brown kumppaneineen (emt. 314) 
esittävät opettajaprofession olleen merkittävä koulunuudistamisen muotoiluun 
ja toimeenpanoon vaikuttava tekijä erityisesti opetuksen sisältökysymyksissä. 
Opettajien professionaalinen vaikutusvalta saikin aikaan neuvoa-antavan suhteen 
opettajajärjestöjen sekä osavaltioiden ja terroritorioiden kouluviranomaisten, 
jotka esiintyivät yhtä aikaa sekä opettajien työnantajaosapuolena että alueellisi-
na kouluviranomaisina, kesken. Brown kumppaneineen (1996, 323) on koonnut 
yhteen havaitsemiaan australialaisen opettajaprofession 1980-luvun alkupuolen 
ominaispiirteitä:

• aito huoli oppilaista, erityisesti huono-osaisista
• tietoisuus sosiaalisten kysymysten vaikutuksesta professionaaliseen diskurs-

siin ja aktiivinen rooli tämän muotoilussa
• aktiivinen rooli opetussuunnitelmatyössä ja koulun kehittämisessä
• kollegiaalinen käyttäytyminen – resurssien jakaminen ja kollegoiden tuke-

minen
• halukkuus käyttää suoria työmarkkinapainostuskeinoja myös periaatteel-

listen kysymysten tukemiseen.
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Gerald Grace (1987, 211–212) on puolestaan tiivistänyt toisen maailmansodan 
jälkeistä englantilaista opettajaprofessiota kuvaavat ominaispiirteet kumppanuu-
deksi ja autonomiaksi, joilla viitataan opettajien vahvaan asiantuntija-asemaan 
koulutuksen kehittäjinä sekä itsenäiseen työskentelyyn luokkahuoneidensa työn-
johtajina. Myös Maírtín Mac an Ghaill (1992, 178) näkee juuri professionaalisen 
autonomian keskeisenä tekijänä, jonka ympärille opettajat rakensivat käsitystään 
omasta professiostaan verrattuna muihin ammattikuntiin 1960- ja 1970-luvuilla. 
Gewirtzin, Ballin ja Bowen (1995, 94) mukaan tätä opettajien ”julkisen palvelun 
eetokselle” sekä oman ammattikunnan professionaalisille arvoille (esimerkiksi 
huolenpito ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus) rakentunutta byrokraattis-profes-
sionaalista ammatti-identiteettiä kuvasi ennen kaikkea kollektiivinen, ammattijär-
jestön sekä yleissitovan työehtosopimuksen kautta rakentuva suhde työnantaja-
osapuoleen. 

Mac an Ghaillin (1992, 178) mukaan englantilaisten opettajien ammatillinen 
identiteetti, kasvatuksellinen fi losofi a sekä pedagogiset käytännöt 1980-luvulle 
asti perustuivat yleisesti julkisen kansanopetuksen traditioon huolimatta koulu-
laitoksen ja opettajakunnan rakenteellisesta jakautumisesta. Opettajaprofession 
kehittymistä myös Suomessa on leimannut peruskoulun tuloon saakka voimassa 
ollut rinnakkaiskoulujärjestelmä, jossa molemmilla koulumuodoilla oli omat va-
kiintuneet johtamisjärjestelmänsä ja -käytäntönsä. Kansakoululla oli yhtenäinen, 
komiteatyönä valmisteltu opetussuunnitelmallinen ohjekirja, joka monipuolisesti 
esitteli yhteiskunnan koulutusintentioita. Lappalaisen (1985, 36) mukaan kysees-
sä oli kuitenkin vain suositus, jolla pyrittiin yhtenäistämään paikallisia ratkaisuja. 
Oppikoulujen opetusajan jako, oppiennätykset ja opettajia sitovat opetusohjeet, 
niin valtion kouluissa kuin yksityisissä oppikouluissakin päätettiin sitä vastoin 
valtioneuvostossa, opetusministeriössä tai Kouluhallituksessa. Oppikoulun joh-
tamisjärjestelmän voidaan sanoa näin ollen äärimmäisen keskitetty ja keskusjoh-
toinen, kansakoulun puolestaan hajautettu. Myös rinnakkaisten koulumuotojen 
kehittämisessä oli eroja (emt. 136): kansakouluopetusta uudistettiin aika ajoin 
tapahtuneilla laaja-alaisilla kokonaisuudistuksilla, oppikouluopetusta taas tarkis-
tettiin oppiaineittain ilman esimerkiksi yhteistä aikataulua. Tämä korostikin oppi-
koulun oppiainejakoisuutta ja kansakoulun kokonaisvaltaisuutta.

Rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi opettajien käsitys omasta professiostaan 
on Sandra Ackerin (1990, 261–262) mukaan kysymys, joka muodostaa lukuisia 
koulukohtaisia ilmenemismuotoja, erityisiä mikrokulttuureita. Koulunuudista-
misen toimeenpano välittyykin aina opettajien sille antamien uudelleenmääritte-
lyjen kautta – kokevatko opettajat sen esimerkiksi vähentävän vai lisäävän heidän 
professionaalisuuttaan. Mac an Ghaill (1992) havainnoi ja haastatteli erään eng-
lantilaisen koulun opettajia heidän suhtautumisestaan muun muassa koululaitos-
ta muokkaaviin markkinatyyppisiin mekanismeihin. Tuloksena hän esitteli kolme 
tutkimansa koulun sisäistä opettajakategoriaa: ainejärjestönsä ja opetettavansa 
aineen kautta ammatti-identiteettiään hahmottavat professionaalit, pitkälti am-
mattijärjestönsä kautta kanavoituvan yhteisöllisyyden kautta refl ektoituvat vanhat 
kommunitaristit, sekä yksilökeskeisempiä arvoja kunnioittavat uudet yksityisyrittä-
jät. Geoff Troman (1996) puolestaan jakoi samansuuntaisesti opettajat vanhoihin 
professionaaleihin, jotka kieltäytyivät rakentamasta omaa ammatti-identiteettiään 
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managerialististen periaatteiden kautta sekä uusiin professionaaleihin, jotka hyväk-
syivät ainakin osan uusista vaatimuksista.

Ajatus tasa-arvon vaatimuksiin vastaamisesta oli peruskoulun lähtökohta ja 
sisäänrakennettu toisen maailmansodan jälkeisiin vaatimuksiin yhteiskoulujärjes-
telmään siirtymisestä. Rinteen ja Vuorio-Lehden (1996, 39) mukaan: ”Koulunuu-
distusta perusteltiin ensisijaisesti alueellisella ja sosiaalisella yhdenvertaisuudella. 
Sukupuolten väliseen tasa-arvoisuuteen ei 1960-luvun alun eduskuntakeskus-
telussa puututtu lainkaan. Keskustan riveistä vaadittiin väsymättä uudestaan ja 
uudestaan maa- ja syrjäseutujen koulutusmahdollisuuksien huomioon ottamista, 
koska juuri siellä kouluolojen katsottiin olevan kaikkein puutteellisimmat.” Tasa-
arvo olikin keskeisin teema peruskoulun suunnitteluvaiheen koulunuudistamisen 
puhetavassa. Esimerkiksi peruskoulukomitea täydensi mietinnössään (KM 1965:
A7) eduskunnan vuoden 1963 yhtenäiskouluponnen yhteiskunnallisen oikeuden-
mukaisuuden sekä alueellisen tasa-arvon vaatimuksia opetuksellisen ja sosiaalisen 
tasa-arvon vaatimuksilla: ”Kaikkien lasten opetus on peruskoulussa yhtenäistä ja 
samansisältöistä”, samoin kaikilla lapsilla ”tuli olla samat ulkonaiset ja edellytykset 
koulunkäyntiin ja sen tuli olla kaikilla asteilla maksuton ja samanlaiset sosiaaliset 
etuisuudet tarjoava” (emt. 11–12). 

Osmo Kivinen (1988, 203–222) sijoittaa 1960- ja 1970-lukujen komiteamietin-
töjen kannanotot osaksi neljättä valtiollista kouludoktriinia, joka piti sisällään kan-
sa-, kansalais- ja oppikoulujen yhdistymisen peruskouluksi. Osana tätä prosessia 
1960-luvulla kirjatut tasa-arvo- ja hyvinvointi-ihanteet muuttuivat käytännön 
koulutoiminnoiksi 1970-luvulla. Samalla koulutuksellisen tasa-arvon idea läpäisi 
koko koulutuksen kentän ja sai erilaisia ilmenemismuotoja. Esimerkiksi yleisten 
edustuksellisen ja osallistuvan demokratian vaatimusten siivittämänä ”nousi myös 
kouludemokratia selvittelyjen ja ajoittain kärjekkäidenkin keskustelujen kohteek-
si” (Lehtisalo & Raivola 1999, 111).

Vaikka koulutuksen alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoistamisen vaatimukset 
olivat yleisinä periaatteina kaikkien puolueiden hyväksyttävissä, tasa-arvon käsit-
teen sisällön ja sitä toteuttavan instituution määrittelyt olivat poliittisia kiistakysy-
myksiä. Esimerkiksi vuonna 1965 opetusministeri Jussi Saukkonen (kok.) korosti 
että kaikilla oppilailla tuli vanhempien varallisuudesta olla tasapuolinen mahdol-
lisuus kykyjensä ja lahjakkuuksiensa mukaiseen koulunkäyntiin. Tasapuolisuuden 
takeeksi puolestaan riittäisi, että eri rinnakkaisten koulumuotojen oppivelvolli-
suusikäisille oppilaille taattaisiin samat etuisuudet eli koulunkäynnin maksutto-
muus, ilmaiset oppikirjat, maksuton kouluruokailu ja kouluterveydenhuolto sekä 
avustusta koulumatkoihin. Kouluhallituksen pääjohtaja R. H. Oittinen (sd.) oli 
opetusministerin kanssa samaa mieltä koulunuudistamisen lähtökohdista ja ta-
voitteista mutta näki sen käytännön toteutuksen hyvin toisenlaisena: ”Vain perus-
teellinen koulujärjestelmän uudistus ja yhtenäiskoulujärjestelmän luominen voi 
turvata kaikille nuorille heidän taipumustensa ja harrastustensa mukaisen opetuk-
sen” (Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 44).

Samalla myös peruskoulu-uudistuksen keskeisille käsitteille annetut merki-
tykset olivat liikkeessä: Kun esimerkiksi sosiaalisella eriarvoisuudella oli yleisesti 
tarkoitettu vanhempien erilaisia taloudellisia resursseja kustantaa lastensa kou-
lunkäyntiä maksullisissa oppikouluissa, niin keskustelu alkoi Rinteen ja Vuorio-
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Lehden (1996, 45) mukaan saada syksystä 1966 alkaen uusia sävyjä. Taloudellisen 
varallisuuden lisäksi kulttuurisen varallisuuden ja kulttuuristen eroavaisuuksien 
merkitys alkoi korostua. Materiaalisten koulunkäyntimahdollisuuksien turvaami-
sen ei enää katsottu välttämättä riittävän poistamaan eriarvoisuutta oppilaiden 
väliltä, koska sen taustalla vaikuttivat edelleen oppilaiden erilaisten kotitaustojen 
ja henkisten perintöjen eroavaisuudet.

Eräs yritys jäsentää koulutuksellisen tasa-arvon monimerkityksellistä käsitettä 
löytyy oppilasarvostelun uudistamistoimikunnan mietinnöstä (KM 1973:38), jos-
sa koulutuksellinen yhdenvertaisuus määriteltiin kolmesta näkökulmasta: koulu-
tukseen pääsyn, koulutusjärjestelyjen ja koulutuksen tulosten kautta. Koulutukseen 
pääsyn esteinä olivat toimikunnan mukaan ennen kaikkea taloudelliset tekijät, 
jotka olisivat suhteellisen helposti poistettavissa. Myös huomattavasti vaikeam-
min vaikutettavilla ”osakulttuurin tai yhteiskuntaluokan arvoilla ja normeilla” 
katsottiin olevan oma merkityksensä (emt. 43–44). Tasa-arvo opetusjärjestelyjen 
yhdenvertaisuutena toteutuisi puolestaan, kun ”yksilö saa opiskella olosuhteissa, 
jotka optimaalisella tavalla vastaavat hänen edellytyksiään” (emt. 44). Koulutus-
tulosten yhdenvertaisuuden edellytys olisi, että ”saman koulutuksen päättyessä 
koulutukseen osallistuneiden edellytykset itsensä toteuttamiseen ja sosiaaliseen 
osallistumiseen ovat mahdollisimman suuressa määrin samalla tasolla” (emt. 45). 
Pyrkimyksestä tulosten tasavertaisuuteen (Ahonen 2003, 145–146) tulikin keskei-
nen ja kiistelty elementti peruskoulun pedagogisessa muotoumisprosessissa.

Rinteen ja Vuorio-Lehden (1996, 57) mukaan kysymys sukupuolten välises-
tä tasa-arvosta nousi koulutuspolitiikan esityslistalle vasta 1970-loppupuolella 
keskustelun peruskoulun tasokursseista myötä. Ongelmaksi vasemmisto- ja kan-
sakoulunopettajapiireissä koettiin tilanne, jossa tytöt valitsivat selkeästi poikia 
enemmän lukioon ja sitä kautta korkeampiin opintoihin johtavia kursseja. Samal-
la tasokurssien valinnan nähtiin ohjautuvan liiaksi myös oppilaan asuinpaikan ja 
vanhempien sosiaalisen taustan mukaan ja näin luovan myös alueellista ja sosiaa-
lista epätasa-arvoa. Tästä näkökulmasta tasokurssijärjestelmän nähtiin ”salakul-
jettaneen” vanhan rinnakkaiskoulun peruskoulun sisälle. Toisesta – lähinnä po-
liittisen oikeiston sekä entisten oppikoulunopettajien – näkökulmasta tasokurssit 
antoivat oppilaille mahdollisuuden valita kykyjensä mukaista opetusta, eikä taso-
kurssien poistamisella pystyttäisi kuitenkaan poistamaan oppilaiden välisiä eroja. 
Kaikki eivät puheista huolimatta voi oppia kaikkea. (Emt. 57–60.)

Peruskouluun liittyvä tasa-arvon pyrkimys ei jäänyt pelkästään yhtä koulu-
muotoa koskevaksi erityiseksi puhetavaksi. Liekki Lehtisalon (2005, 44) mukaan 
”tuo kaikkien uudistusten äiti” sysäsi liikkeelle toisen asteen koulutuksen tasa-
arvo-ajattelun hengessä tapahtuneen kehittämiskierteen. Etenemistä tasa-arvon 
mielensuunnassa (Simola 2004b) jatkoi Ahosen (2003, 177) ”tasa-arvohankkeen 
kulminoitumaksi” nimittämä vuoden 1971 koulutuskomitea yrityksellään nivoa 
yhteen toisen asteen ammatillinen ja yleissivistävä koulutus ja näin hävittää yhteis-
kunnallisesti erottelevaksi koettu rinnakkaiskoulujärjestelmä myös toiselta asteel-
ta samoin kuin se oli hävitetty aikaisemmin oppivelvollisuuskoulutuksesta. 
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5 Kohti kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikkaa

5.1 Hyvinvointivaltion kritiikki

Koulutuspolitiikka on kytkeytynyt muihin politiikan lohkoihin (esim. Lehtisalo 
& Raivola 1999, 251–264). Uudenlaisten koulutuksen ohjausjärjestelmien esiin-
nousu Suomessa on tapahtunut nimenomaan osana yleisiä valtionhallinnon 
kehittämistavoitteiden muutoksia. Käytännön tasolla koulutuksen poliittis-hal-
linnollisen toimintaympäristön muutokset ovat pitkälti vapaakuntakokeilun ja 
valtionosuusuudistuksen kaltaisten valtionhallinnon kehittämishankkeiden ta-
voitteiden muokkaamia.

Desentralisaatioon tähtäävä politiikka Suomessa ei syntynyt kilpailukykyval-
tion mukana, vaan asia on ollut politiikan tekemisen esityslistalla irrallisina pää-
töksinä jo edellisen hallintoajattelun aikakaudella. Päätäntävallan hajauttamisen 
ja keskittämisen välistä tasapainoa sekä niiden vaikutuksia pohti esimerkiksi jo 
1955 asetettu valtionhallinnon organisaation uudistamiskomitea (KM 1958:5), 
joka päätteli mietinnössään toiveikkaasti: ”Kansalaisten vastahakoisuus ja epäluu-
loisuus valtionhallintoa kohtaan saadaan varmasti vähenemään siten, että heille 
annetaan tilaisuus olla henkilökohtaisesti olla kosketuksissa niiden viranomaisten 
kanssa, joilla on ratkaisuvalta tavallisissa hallintoasioissa” (emt. 22). Tämän nä-
kemyksen pohjalta valtioneuvosto tekikin vuonna 1960 periaatepäätöksen siirtää 
päätäntävaltaa kussakin asiassa mahdollisimman alas ja sellaiselle hallinnon tasol-
le, jolla on parhaat mahdollisuudet tehdä asiasta asiantunteva ratkaisu (Valtioneu-
vosto 1960; KM 1986:12, 12). 

Näkemys siitä, että hallinnon tulee toimia mahdollisemman lähellä kansalai-
sia, jolloin he pääsevät suoraan vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin, jäi 
vielä 1960- ja 1970-luvuilla pitkälti käytännössä toteutumattomaksi hallinnon 
kehittämisen lähtökohdaksi. Syynä tähän oli tuolloin tapahtunut valtion tehtä-
värakenteen ja hallintokoneiston muutos, joka nosti opetuksen ja kulttuurin sekä 
sosiaaliturvan ja terveydenhoidon kaltaisia hyvinvointivaltion toimintoja yhä tär-
keämmiksi valtionhallinnon tehtäväryhmiksi. Valtion tehtävien sekä toimintojen 
laajeneminen uusille alueille kasvatti hallinnon tehtäviä ja organisaatiota erityi-
sesti keskushallinnossa. 1970-luvun lopulla Pohjoismaissa alettiinkin keskustella 
yleisesti valtionhallinnon paisumisesta (esim. Kosonen 1998, 149; Lundahl 2000, 
166) ja siinä ilmenevistä byrokraattisiksi tulkituista piirteistä. Tässä keskustelussa 
byrokratia käsitettiin yleisesti kansalaisten kannalta kielteisenä virkavaltaisuutena, 
asioiden käsittelyn hitautena, ”paperisotana” sekä jonoina asiakaspalvelussa (Mat-
tila 1981, 1). Yleisemmällä tasolla byrokratisoitumiseen liitettiin valtion virastojen 
ja virkamiesten määrän kasvaminen, hallinnon resurssien lisääntyminen, hallinto-
organisaatioiden muuttuminen hierarkkisiksi sekä kansalaisia koskevan sääntelyn 
lisääntyminen ja monimutkaistuminen. 

Valtionvarain ministeriössä valmisteltiin vuonna 1980 yleisesti kaikenlaisen 
byrokraattisuuden vastustamiseen tähtäävä koko julkista hallintoa ja sen kaikkia 
tasoja koskeva kampanja, byrokratiatalkoot. Talkoissa varattiin kaikille julkisen 
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hallinnon virkamiehille mahdollisuus tehdä ehdotuksia oman työympäristönsä 
byrokratiaongelmien poistamiseksi ja näin ”helpottaa ennen kaikkea valtion ja 
kuntien henkilöstön työskentelyä sekä vähentää turhautuneisuutta virkailijoiden 
keskuudessa” (emt. 2). Vaikka itse kokeilusta saatuja tuloksia ei ole pidetty mer-
kittävinä (Hyyryläinen 1999, 152), nostivat byrokratiatalkoot erityisen palvelupe-
riaatteen osaksi hallinnon keskeisiä uudistustavoitteita. Gustav Karlsenin (2000, 
527) mukaan varhaiset yleispohjoismaiset suunnitelmat hajauttaa hallintoa voi-
daan yhtäältä tulkita pyrkimyksiksi vahvistaa lähidemokratiaa ja tukea kansalais-
ten osallistumismahdollisuuksia sekä toisaalta varhaisiksi toimiksi hallintonorme-
ja purkamalla tehdä tilaa markkinavoimille oikeistoliberaalin ajattelun hengessä. 
Esimerkiksi desentralisaation käsittäminen hallinnon strategiaksi, jolla tavoitel-
laan tuloksellisuutta ja tehokkuutta, alkoi saada jalansijaa suomalaisessa keskuste-
lussa vasta 1980-luvun loppupuolelta lähtien.

Angloamerikkalaisessa (ks. Spring 2002, 35–37) keskustelussa oli 1970-luvulla 
alkanut yleisesti esiintyä pohjoismaista byrokratiakritiikkiä moraalis-ideologisem-
paa puhetapaa, jossa korostettiin kansalaisuutta palveluiden asiakkaan näkökul-
masta samalla kun kritisoitiin virkavaltaisuutta ja jäykkää byrokratiaa. Valtion 
katsottiin rajoittavan turhaan taloudelliselle kasvulle välttämätöntä kilpailua sekä 
tuhlaavan tehottomuudellaan epäoikeudenmukaisen kovalla verotuksella kerää-
määnsä yksityistä varallisuutta. (Esim. Friedman & Friedman 1990.) Koulujen 
kaltaiset julkiset verovaroin ylläpidettävät instituutiot nähtiin jopa ”mustina auk-
koina”, jonne kaadetut rahat katosivat saamatta aikaan tyydyttäviä tuloksia (Apple 
2001, 38). Tilanteen ratkaisuksi tarjottiin muun muassa koululaitoksen ohjaami-
sen ja rahoitusvastuun ainakin osittaista siirtämistä yksityisille markkinoille (Le-
vin & Belfi eld 2003, 2).

Uudessa kansainvälisessä poliittisessa diskurssissa etenkin Pohjoismaissa aikai-
semmin runsaasti käytetty hyvinvointiregiimiin sitoutunut puhetapa alkoi mar-
ginalisoitua. Uuden kilpailukykyvaltiollisen puhetavan mukaan tasa-arvo, turval-
lisuus ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus alettiin kärjistetysti nähdä valtion 
harjoittamana holhoamisena, virkavaltaisuutena, kansalaisten oma-aloitteisuuden 
ja omavastuisuuden tuhoamisena sekä julkisten varojen katteettomana tuhlaamise-
na. Muuttuva kansainvälinen puhetapa sai jalansijaa myös Suomessa. Alasuutarin 
(2004, 7) mukaan ”nämä puhetavat löysivät pian tiensä uuden lainsäädännön perus-
teluihin, varsinkin kun lainsäädäntöä valmistelleella virkamieskunnalla oli kiinteät 
yhteistyöverkostot muihin Pohjoismaihin ja myöhemmin myös muihin OECD- ja 
EU-maihin. Lainsäädännön kautta myös institutionaaliset käytännöt muuttuivat.”

Pekka Kosonen (1988, 111–132; 1998, 325; ks. myös Hautamäki 1993, 135–136) 
on koonnut 1980-lukuisen keskustelun hyvinvointivaltion kriisistä teemoja yhteen: 
Hyvinvointivaltio on kriisissä esimerkiksi siksi, että verotus tappaa yritteliäisyyden 
ja työnteon kannattavuuden. Sosiaaliteknokratia ja byrokratia puolestaan aiheut-
tavat, ettei hyvinvointivaltio voi saavuttaa itselleen antamiaan tavoitteita. Val-
vonnan puutteessa julkiset palvelut ovat tehottomia ja paisuttavat tarpeettomasti 
valtion menoja. Hyvinvointivaltio edustaa moraalin ja yhteisöllisyyden tuhoavaa 
kollektivismia, joka yhdenmukaistaa ja holhoaa asiakkaita, hävittää yksilöllisyy-
den ja vääristää demokratiaa. Vastavoima tälle valtion suorittamalle holhoukselle 
on Antti Hautamäen (1993) mukaan individualismi, joka edustaa omatoimisuut-
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ta, kilpailua ja yrittäjyyttä – sekä samalla myös aitoa yhteisöllisyyttä ja vastuuta 
lähimmäisistä. Tässä ajattelutavassa hyvinvointi tapahtuu ilman valtiota ja sosiaa-
lipolitiikka on supistettu marginaaliseksi huono-osaisuudesta huolehtimiseksi. 

Hyvinvointivaltion kriisiä perusteltu yleisesti kahdella tapaa (Kosonen 1998, 
40–49, 267–268), ensinnäkin hyvinvointijärjestelmien kannatuspohjan murene-
misella. Jos hyvinvointivaltion rakentamisen kaudella eri yhteiskuntaluokkien 
valtaresurssit, strategiat ja toiminta johtivat sen tehtävien kasvuun, niin kanna-
tuspohjan uskottiin hajaantuneen 1980-luvulla ja johtaneen jopa suoranaiseen 
legitimiteettikriisiin. Eri valtioissa suoritetut mielipidekyselyt eivät tosin suoraan 
tue tätä argumenttia (esim. Ringen 1987, 57–59; Allardt, Sihvo & Uusitalo 1992, 
64; Julkunen 2006b, 62) – erilaisten hyvinvointiohjelmien periaatteellinen kan-
natus on säilynyt suhteellisen vakaana myös 1980- ja 1990-luvuilla. Samoin Juho 
Rahkonen (2006) on osoittanut suomalaisen päivälehdistön edelleen tukevan ve-
rovaroilla rahoitetun, laajan hyvinvointivaltion säilyttämistä: hyvinvointivaltio 
esiintyy vuosina 1986, 1996 ja 2006 useimmissa sanomalehtiartikkeleissa kyseen-
osoittamattomana lähtöoletuksena, eräänlaisena kulttuurisena vakiona; nimen-
omaan valtiolliset ja kunnalliset tahot, ei niinkään kolmas sektori, pääsevät niissä 
määrittelemään hyvinvointivaltiota koskevia puhetapoja; sekä etenkin vuoden 
2006 aineiston keskeinen teema on yhteiskunnan muuttuminen yhä eriarvoisem-
maksi ja kylmemmäksi (emt. 468).

Toiseksi, vaikka rakennuskaudellaan toisen maailmansodan jälkeen hyvin-
vointivaltio koettiin taloudellisen kehityksen edistäjäksi, niin 1970-luvulta alkaen 
yleistyi näkemys, jonka mukaan hyvinvointivaltio on periaatteellisessa ristiriidassa 
talouskasvun ja kasaantumisen kanssa. Sääntelyn, verotuksen sekä liian avokäti-
seksi arvioidun sosiaaliturvan katsottiin vaikeuttavan yritysten toimintaa ja muo-
dostavan esteen tuottavuuden sekä innovatiivisuuden kehittämiselle. Kansainvä-
lisen kilpailukyvyn uskottiin olevan vaarassa, koska myös niin sanotut alhaisten 
työvoimakustannusten maat pystyivät osallistumaan valtioiden väliseen verokil-
pailuun globaaleilla markkinoilla. (Kosonen 1998, 40–49, 267–268; Kosonen & 
Saari 2000, 247–248.)

Philip Cernyn (1990, 205–231) mukaan teollistuneiden valtioiden muuttumi-
selle hyvinvointivaltioista kilpailuvaltioiksi on yleistä toimintojen muuttaminen 
markkinaperusteisiksi.  Ajattelutavan mukaan julkissektorin kilpailukykyvaltiolli-
sen uudistamisen nähdään johtavan – jos ei määrällisesti niin ainakin laadullisesti 
– parempaan palveluun. Tehokkuus katsotaan saavutettavan nimenomaan kilpai-
lun, ei esimerkiksi keskitetyn suunnittelujärjestelmän avulla. Ihanteena kilpailuky-
kyvaltiossa ei olekaan yksilöiden välisen tasa-arvon toteutuminen equality of out-
comes -periaatteen mukaisesti suurten yhdenmukaisten järjestelmien, esimerkiksi 
standardoidun opetuksen avulla. Päinvastoin tavoitteena on mahdollisuuksien 
tasa-arvo, equality of opportunities, joka edellyttää yksilöiden erilaisuuden huo-
mioon ottamista esimerkiksi siten, että heille tarjotaan vaihtoehtoja, joiden väliltä 
valita. Valinnanvapauden toteutuminen onkin kilpailukykyvaltiossa tärkeämpää 
kuin se, että kaikki olisivat valintojensa jälkeen samassa tilanteessa. (esim. Phillips 
2004; Brown 2006.)

Timo J. Hämäläinen ja Risto Heiskala (2004, 77) ovat kuvanneet suomalaisen 
toisen maailmansodan jälkeisen suunnittelutalouden sekä sen 1990-luvun laman 
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yhteydessä syrjäyttäneen, kilpailukyky-yhteiskunnaksi nimeämänsä paradigman 
keskeisimpiä ominaisuuksia seuraavan taulukon avulla. 

Järjestelmän 
ominaispiirteet

Sodanjälkeinen 
kulttuurinen 
paradigma

Uusi 
kulttuurinen 
paradigma

Rakenteelliset muutokset

Koordinaatio-
mekanismi

Hierarkkinen 
suunnittelu

Markkina-
mekanismi

Uudet organisatoriset järjestelyt 
(yritysten hallintomekanismien 
uudistaminen, verkostoituminen), 
julkishallinnon uudistuminen 
(yksityistäminen, tulosjohtaminen, laki 
julkisista hankinnoista)

Kansantalous Suljettu, 
säännöstelty

Avoin, 
kilpailuun 
perustuvaan

Rahoitusmarkkinoiden ja ulkomaisten 
sijoitusten sääntelyn purkaminen, 
suomalaisten yritysten viennin ja 
suorien sijoitusten kasvu, EU-jäsenyys, 
tavara- ja palvelu-markkinoiden 
sääntelyn purkaminen, kilpailu-
lainsäädännön ja -politiikan 
vahvistaminen 

Talouden 
avainsektorit

Metsä- ja 
metalliteollisuus

Korkean 
teknologian 
sektori

Televiestintäsektorin nopea kasvu

Kilpailukyky-
strategia

Aineelliset
investoinnit 
ja valuutta-
devalvaatiot

Osaaminen ja 
teknologia

Tutkimus- ja kehityspanostusten nopea 
kasvu, riskipääoma-markkinoiden 
kehittyminen, ammattikorkeakoulujä
rjestelmän luominen, tulosjohtamisen 
soveltaminen yliopistoissa, 
tohtorintutkintojen lukumäärän kasvu

Hallituksen 
päätavoite

Sosiaalinen ja 
alueellinen
tasa-arvo

Talouden 
tehokkuus, 
innovatiivisuus, 
kilpailukyky
ja kasvu

Teollisuuspolitiikan uudistaminen 
(investointi- ja aluetukien 
supistaminen, tutkimus- ja 
kehitysinvestointien kasvu, 
kilpailupolitiikan tehokkuuden 
parantaminen, palvelusektorin 
kehittäminen), julkisten tulonsiirtojen 
leikkaukset (kannustinloukkujen 
pienentäminen)

Kansalaisten 
rooli

Hallinto-
alamaisia

Palveluasiakkaita Julkisen sektorin palveluiden 
uudistaminen (tulosjohtaminen, yhden 
luukun periaate)

Työmarkkina-
järjestöjen rooli

Vahva 
osallistuminen 
työmarkkina- ja 
talouspoliittisessa 
päätöksenteossa 
(korporatismi)

Toimiala- tai 
yrityskohtaiset 
työehto-
sopimukset; 
eivät osallistu 
päätöksentekoon

Kaksi perättäistä toimialatason 
sopimuskierrosta 1990-luvun alussa, 
sitten paluu kokonaisratkaisuihin

Kulttuurin 
arvopohja

Homogeeniset 
arvot ja 
preferenssit, 
kollektiivisuus, 
kansallinen 
protektionismi

Heterogeenisemmat 
arvot ja preferenssit, 
muutosvalmius,
vapaus ja avoimuus

Paternalistisen sääntelyn vähentäminen 
alkoholi-, viestintä-, koulutus- 
ja kulttuuripolitiikassa sekä 
ulkomaalaisten maahanmuuton 
lisääntyminen

Taulukko 3. Kulttuurinen ja rakenteellinen muutos Suomessa 1980- ja 1990-lu-
vuilla (Hämäläinen & Heiskala 2004, 77)
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Tämä kehityskulku on kaventanut valtion roolia hyvinvointipalveluiden tuotta-
misessa sekä hallinnoinnissa ja vastaavasti korostanut muiden toimijoiden (per-
heen, sukulaisten, vapaaehtoistoiminnan, erilaisten järjestöjen ja kaupallisten 
palveluiden) merkitystä. Kimmo Jokisen ja Kimmo Saariston (2002, 135–136¸ 
ks. myös Julkunen 2006b, 105) mukaan kehityssuunta on saanut kannatusta use-
ammalta poliittiselta suunnalta, useista syistä: Vihreiden ja vasemmiston on ollut 
mahdollista kannattaa hyvinvointipluralismia siihen oleellisesti liittyvän paikalli-
sen itsemääräämisoikeuden ja kansalaisyhteiskunnan korostamisen vuoksi. Kon-
servatiivinen oikeisto on nähnyt tilanteessa mahdollisuuksia perheen ja suvun 
traditionaalisen aseman vahvistamiseen, ja uusliberaalit kannattavat puolestaan 
palveluiden tuottamisen vastuun luovuttamista markkinoille. Hyvinvointiplu-
ralismin kannatusta onkin kuvattu yleisesti keskeisenä osana valinnanvapautta 
kannattavaa sekä yhteiskuntasuunnittelua vierastavaa jälkiteollista yhteiskuntaa. 
Alasuutarin (2004, 12) analyysin mukaan 1980-luvulla lähinnä länsisaksalaises-
ta yhteiskuntakritiikistä vaikutteita hakeneen vasemmiston sekä elämäntavalli-
sia ratkaisuja kolmannesta sektorista valtion ulkopuolelta etsineiden vihreiden 
oli vaikea nousta puolustamaan valtiota ja sen byrokratiaa, vaikka osittain uusi 
valtiokriittisyys kumpusikin suoraan Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin 
hallituksien uusliberalistisesta puhetavasta. 

Paul Wilding (1995) on hahmotellut englantilaisen hyvinvointivaltion muu-
toksia Thatcherin hallintokaudella 1979–1990: Hänen mukaansa oleellisin kan-
salaisia koskeva muutos oli sosiaalietuisuuksien karsiminen lähinnä vähentämällä 
erilaisten etuisuuksien universalistia piirteitä sekä lisäämällä niiden tarveharkin-
taa.  Toiseksi, hyvinvointipalveluiden tuottamisessa on edistetty hyvinvointiplu-
ralismia kannustamalla yksityistä, vapaaehtoista ja perhekeskeistä hyvinvointi-
vastuuta valtiollisen sijasta muun muassa tukemalla yksityisiä eläkevakuutuksia. 
Kolmanneksi, hyvinvointi valtiollisena ideologiana on kyseenalaistettu. Usko so-
siaalisten ongelmien poliittisiin ratkaisuihin on heikentynyt 1980-luvulla – ku-
ten esimerkiksi Ronald Reaganilla: ”Hallinto on ongelma, ei ratkaisu” (Wilding 
1995, 63).

Giuliano Bonoli, Vic George ja Peter Taylor-Gooby (2000; ks. myös Julkunen 
2001) selittävät yleistä hyvinvointivaltiollisen politiikan kypsymistä ja hyvinvoin-
tipoliittisen eetoksen vaihtumista neljällä seikalla:

• Globalisaatio. Talouden globalisoitumisen oloissa suppeammat ja halvim-
mat hyvinvointivaltiot asettavat erityisesti verotusta ja työehtosopimuksia 
koskevat normit, joiden kanssa muiden valtioiden on kilpailtava pääomien 
ja työpaikkojen menettämisen pelossa. 

• Hyvinvointivaltion legitimiteettikriisi. Kansallinen omatunto on kapene-
massa. Laajeneva keskiluokka pärjää omillaan eikä välitä yhteisvastuusta ja 
huono-osaisista. Turvatakseen mandaattinsa poliittiset päättäjät kaihtavat 
sosiaalimenojen kasvattamista.

• Uusliberalistisen talous- ja yhteiskuntapolitiikan esiinnousu. Uusliberalisti-
sen talous- ja yhteiskuntapolitiikan mukaan on pelkästään luonnollista ja 
tuloksellista, että valtion tehtäväalue minimoidaan ja vastaavasti lisätään 
markkinoiden pelitilaa. Työttömyys nähdään yksilöllisenä eikä enää raken-
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teellisena ongelmana. Liian antelias sosiaaliturvajärjestelmä heikentää työ-
moraalia ja lisää osaltaan työttömyyttä.

• Ristiriita sosiaalisten tarpeiden ja niiden rahoitusmahdollisuuksien välillä. So-
siaalisten tarpeiden jatkuvan kasvun (väestön ikääntyminen, työttömyyden 
kasvu, erilaisten varhais- ja sairauseläkkeiden sekä yksinhuoltajaperheiden 
määrän lisääntyminen) ja hallussa olevien taloudellisten resurssien välillä 
on jännite, joka tekee mahdottomaksi tämän toimintapiirin laajenemisen 
tai edes ylläpidon.

Julkunen (2001) katsoo, että kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen seu-
rauksena kaikki länsimaat ovat käyneet läpi samanlaisen muodonmuutoksen, jo-
hon kuuluvat rahamarkkinoiden vapauttaminen, julkisen sektorin reformi, työ-
markkinoiden joustavoittaminen sekä sosiaalipolitiikan sopeuttaminen. Rinne 
(2002, 100) näkee 1980-luvun vedenjakajana, josta lähtien Suomen ja useimpien 
muiden hyvinvointivaltioiden politiikassa on siirrytty kasvusta karsinnan, rajoit-
tamisen ja supistamisen (retrenchment, ks. esim. Pierson 1996) tielle.

Jouni Lind (1995, 84), Kirsi Lähdesmäki (2003, 86) sekä Pertti Alasuutari ja 
Marjaana Lampinen (2006, 56) esittävät Suomen hallinnon uudistuspolitiik-
kaan vaikuttaneen erityisesti OECD:n PUMA (public management) -komitean 
työskentelyn, jonka tavoitteena on ollut antaa hallituksille suosituksia ja arvioita 
hallinnon uudistamisen menetelmistä ja käytännöistä, sekä helpottaa kontak-
teja ja ajatusten vaihtoa eri maiden hallinnon uudistustehtävissä toimivien vir-
kamiesten välillä. Komiteassa kehitetty ”yhteinen agenda” sisältää pyrkimyksiä 
saattaa jäsenvaltioiden hallinnon kaikki tasot entistä suorituskykyisemmiksi ja 
kustannustehokkaammiksi, lisätä niiden julkisten sektorien tuottamien palve-
luiden laatua sekä kykyä vastata joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti ulkoisten 
toimintaympäristöjen muutoksiin sekä ylipäätään edistää kansantalouksien ke-
hitystä (OECD 1995b, 7). Vaikka kansainvälisten organisaatioiden toiminnan 
osuutta eri valtioiden hallinnon uudistamisessa onkin vaikea arvioida, voidaan 
kuitenkin Lähdesmäen (2003, 13–14) mukaan todeta hallinnon uudistuspolitii-
koissa noudatetun OECD-maissa pitkälti samoja linjoja riippumatta hallitusten 
poliittisista kokoonpanoista. Valtaosassa OECD-maita hallinnon uudistamisesta 
ei ole myöskään käyty merkittäviä poliittisia keskusteluja, eikä oikeisto- ja va-
semmistopuolueiden välillä ole ollut suuria eroja innokkuudessa muuttaa julkis-
ta sektoria (Harrinvirta 2000, 24–25). 

PUMA-komitean keskeinen tavoite on ollut uudelleenmääritellä julkishallin-
non tehtävät, tavoitteet ja keinot New Public Management (NPM; uusi julkis-
johtaminen) -nimisen hallintotutkimuksen doktriinin mukaisesti. Lähdesmäen 
(2003, 268) mukaan NPM:n keskeisiä periaatteita ovat tuottaa vastinetta kansa-
laisten verorahoille, supistaa julkisen sektorin kokoa ja kustannuksia, lisätä tu-
losvastuuta sekä uudistaa johtamismalleja. Uuden julkisjohtamisen avainkäsite 
on tuloksellisuus (profi tability), ja sen peruselementteinä toimivat taloudellisuus 
(economy), tuottavuus (effi ciency) sekä vaikuttavuus (effectiveness). Taloudel-
lisuuden tavoitteena on, että tietty tuotos pyritään saamaan aikaan mahdolli-
simman alhaisin kustannuksin, tai kääntäen, että tietyin kustannuksin pyritään 
saamaan aikaan mahdollisimman suuri tuotos. Tuottavuus viittaa panosten ja 
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tuotosten väliseen suhteeseen, ja vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tuotos 
vastaa toiminnalle asetettuja tavoitteita. (Emt. 65–69.) 

Uudesta julkisjohtamisesta löytyy vaikutteita niin julkisen valinnan teoriasta 
(public choice), joka voidaan määritellä yleisesti taloustieteelliseksi tutkimuksek-
si perinteisten markkinoiden ulkopuolella tapahtuvasta päätöksenteosta (esim. 
Olssen, Codd & O’Neill 2004, 153–154), kuin managerialismiksi nimetystä ”sys-
temaattisesti strukturoituneesta uskomusten joukosta” (Vartola 2005, 231), joka 
kannattaa yksityisen sektorin johtamiskäytäntöjä ja vaatii yrittäjämäisten periaat-
teiden käyttämistä julkisella sektorilla (esim. Pollit 1990). Lähdesmäki (2003, 52) 
on koonnut yhteen julkisen valinnan ja managerialismin tarjoamia vaikutteita 
uudelle julkisjohtamiselle.

Julkisen valinnan vaikutteet 
NPM-doktriinin muodostumiselle

Managerialismin vaikutteet 
NPM-doktriinin muodostumiselle

• Parempi hallinto on aina kooltaan
  pienempi
• Virkamieskäsitys kiteytyy ajatukseen
  veronmaksajien rahoja tuhlaavista
  byrokraateista
• Vaatimus poliittisen ohjauksen
  tiukentumisesta julkisessa hallinnossa
• Kansalaiset nähdään valintoja
  tekevinä kuluttajina

• Johtamisen yleistettävyys
• Johtajuuden ihannointi

• Tuloskeskeisyys ja kustannustehok-
  kuusajattelu

• Henkilöstön palkitseminen
  suoritusten perusteella

Taulukko 4. Julkinen valinta ja managerialismi NPM-doktriinin määrittelyssä 
(Lähdesmäki 2003)

Uusi julkishallinto on määritelty nimenomaan ”palveluiden tuottamiseksi” ja 
sille on asetettu samat menestyksen kriteerit kuin markkinayrityksille. Keinoina 
tuloksellisuuden lisäämiseksi on nähty muun muassa yksityistäminen, toiminto-
jen ulkoistaminen ja kilpailuttamien, julkisen ja yksityisen sektorin periaatteelli-
sen raja-aidan madaltaminen sekä erilaiset ”strategiset kumppanuudet” julkisten 
ja yksityisten organisaatioiden välillä. (Patomäki 2005a, 58, 60–61; Koivumäki 
2005, 16)

Kansainvälisten vaikutteiden omaksumisen lisäksi toinen suomalaisen hallin-
non kehittämisen keskeinen piirre on ollut vahva keskusjohtoisuus ja makrotasolla 
tehtyjen päätösten sekä rakenteellisten muutosten suora välittyminen mesotasolle 
(esimerkiksi organisaation johto) ja sitä kautta mikrotasolle. Jaakko Koivumäki 
(2005, 18) käyttää tästä hallintoreformien toteuttamisen top-down-logiikasta esi-
merkkinä kaikki hallinnon tasot ja toimijat läpäisevää käsiteketjua: tulosohjaus 
– tulosjohtaminen – yksilön (työntekijän) tulosvastuu. Tulosohjauksella tarkoi-
tetaan tässä (esim. Treuthardt 2005, 209) ”koko valtionhallinnon läpi ulottuvaa 
ohjausketjua, joka muodostuu tulossopimusneuvotteluista ja erilaisista suunnit-
teluasiakirjoista. Tulosohjauksen voidaan ymmärtää tällöin olevan toiminnan 
tulostavoitteista ja voimavaroista päättämistä ja tuloksellisuuden seurantaa eri 
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organisaatiotasojen tai organisaatioyksiköiden välillä tai niiden sisällä.” Tulosjoh-
taminen puolestaan on toimintaa, joka kohdistuu organisaatioon, sen yksilöihin 
tai yksiköihin. Kysymys on ”organisaation sisäisestä johtamisprosessista, jolla 
pyritään varmistamaan tuottava ja taloudellinen toiminta ja jossa tulostavoitteet 
ovat johtamisen väline” (emt. 209).

Heikki Patomäki (2005a, 62) katsoo NPM:n periaatteiden ja sääntöjen omak-
sumisen alkaneen Suomen valtionhallinnossa 1980-luvulla Harri Holkerin halli-
tuksen (1987–1991) kaudella. Tulosohjauksen kaltaiset managerialistiset käsitteet 
ovat sittemmin 1990-luvun kuluessa omaksuttu osaksi yleistä ja normaalia hallin-
nonkehittämisen puhetapaa kaikilla hallintosektoreilla. Lähdesmäki (2003, 201) 
esittää 1990-luvun alkupuolen taloudellisen laskusuhdanteen voimistaneen tätä 
kehitystä: Valtionhallinnon uudistamista ja rationalisointia olisi ollut vaikeampi 
toteuttaa taloudellisen nousukauden oloissa. Ajattelutapojen nopea ja perinpoh-
jainen muutos edellytti valtiotalouden kriisiä. Lama oli taitekohta, joka yhtäältä 
pakotti, toisaalta antoi syyn julkishallinnon laajamittaisille uudistuksille sekä nii-
den perustelujen epäpolitisoinnille ja oikeutukselle ideologisen kriisin tunnelmis-
sa (Koivumäki 2005, 15; Kettunen 2002, 41; Blomberg, Hannikainen & Kettunen 
2002, 11).

Risto Heiskala (2006, 24) näkee tämän siirtymän lähtökohtien kummunneen 
jo 1980-luvun valtiontalouden ”lihavien vuosien” aikana suunnittelutaloudelli-
sen diskurssin marginaalissa kehittyneistä ja siihen kriittisesti suhtautuneista nä-
kemyksistä, joissa kilpailun mekanismi oli keskeisellä sijalla. Ne olivat jo pitkälle 
kehittyneinä ”odottamassa tilaisuutta” legitimoitua dominoiviksi puhetavoiksi, 
joiden esiinnousulle lama tarjosi edellytykset. Näin olleen esimerkiksi suomalai-
sen sosiaalipolitiikan käänteen ei voidakaan väittää johtuneen pelkästään lamas-
ta. Lehto ja Blomster (1999, 214–215) esittävät poliittisten päätöksentekijöiden 
katsoneen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ”tulleen valmiiksi” jo ennen la-
maa: ”Keskeistä mielestämme on kuitenkin se politiikka-asiakirjojen analyysistä 
esiin tuleva seikka, että sosiaali- ja terveyspalvelupolitiikan uudet linjaukset olivat 
ministeriön ja luultavasti myös ministerin tasolla valmisteltu pääosin jo ennen 
lamaa. Niitä ei omaksuttu yhtäkkiä laman seurauksena. Mutta voi olla, että ne 
tulivat mahdollisiksi ja tarpeellisiksi ainakin osittain juuri laman muuttamassa po-
liittisessa ilmapiirissä.” (Emt. 215.)

Suomen voimakas sitoutuminen hallinnonkehittämistä koskevaan kansainvä-
liseen toimintaan, sekä erityisesti sen pyrkimys kansainvälisten suositusten käyt-
tämiseen kansallisen koulutuspolitiikan ohjaamisessa ovat herättäneet kriittisiä 
kysymyksiä: Onko Suomi esimerkiksi ”liian innokas mukautumaan” tai ”OECD:
n mallioppilas” (Rinne, Kallo & Hokka 2004; ks. myös Temmes, Ahonen & Ojala 
2002, 40), ja eivätkö Suomen viranomaiset ”puolustaneet kyllin hanakasti libera-
listisen markkinatalouden uhkaamaa pohjoismaista yhteiskuntamallia esimerkiksi 
ruotsalaisiin verrattuna” (Lehto 2001, 21)?

Suomalaisen julkishallinnon johtamisideologian kehitys on saanut osakseen 
myös päinvastaista kritiikkiä. Opetusministeriön hallinnonalan 1990-luvun muu-
tostyön keskeisen toimijan kansliapäällikkö Vilho Hirven mukaan suomalainen 
johtamistapa oli vuonna 1995 kahden kulttuurin välissä: Yhtäältä oli omaksut-
tu managerialismin mukaista käsitteistöä ja terminologiaa, mutta toisaalta ei sen 
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henkeä. Vanhat voimakkaasti hierarkkiset ja sektoroituneet hallinnon rakenteet 
olivat edelleen pystyssä, ja virkamiehet askartelivat yhä yksittäisten hallinto- ja ra-
hanjakopäätösten kanssa tuloksilla ohjaamisen, linjojen vetämisen ja tulevaisuu-
den ennakoimisen, innostamisen sekä kannustamisen sijasta. (Hirvi 1995, 19.)

Muiden muassa Alasuutari (2004, 7) ja Julkunen (1998, 11) näkevät muutok-
sen esikuvina ja virittäjinä Ronald Reaganin sekä Margaret Thatcherin hallitukset, 
jotka 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa ottivat ohjelmiensa keskeisiksi tavoitteik-
si julkisen sektorin pienentämisen ja yksityistämisen keinoksi valtion toiminnan 
tehostamiseen. Yhteys näiden hallinnonuudistusten ohjelmallisten lähtökohtien 
sekä niiden käytännön toimeenpanon välillä on vahva: esimerkiksi Terri Seddon 
(1997, 166) kuvaa uusliberalistisen hallinnonuudistamisen agendan englantilaista 
toteutusta ”thatcherismina”. Kansalainen ymmärrettiin näissä toimenpideohjel-
missa vapailla markkinoilla itsenäisesti toimivaksi yksilöksi, jonka toimintaa oh-
jaavat itseintressi sekä voitontavoittelu. Teoreettisia esikuvia löytyi muun muassa 
Adam Smithin (An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, 1. 
painos vuodelta 1776) sekä Friedrich Hayekin (The Road to Serfdom, 1. painos 
vuodelta 1945) taloudelliseen liberalismiin pohjautuvista talous- ja yhteiskunta-
fi losofi oista. Erityisesti Thatcher tunnustautui Hayekin ajatusten kannattajaksi 
(Saastamoinen 1998, 204).

Klassisen liberalismin pohjalta ponnistavalla uusliberalismilla on useampia 
historiallisia lähtökohtia. Yhtäältä poliittinen liberalismi ja yksilön vapauden sekä 
demokraattisten oikeuksien tunnustaminen John Locken ja Thomas Hobbesin 
hengessä on kiistatta oleellinen osa kaikkien Länsi-Euroopan maiden poliittisia 
järjestelmiä sekä kansalaisten arvomaailmaa. Risto E. J. Penttilä, Jaakko Tapaninen 
ja Janne Jutila (1994, 39–40) kuvaavat kehityksen tapahtuneen kahdessa vaiheessa: 
Ensimmäinen jakso tapahtui 1700-luvulla porvariston alkaessa kapinoida yritteli-
äisyyttä ja yhteiskunnallista nousua jarruttavia instituutioita – aatelistoa, kirkkoa 
ja kuningasta – vastaan. Toisessa vaiheessa, teollisen vallankumouksen ja vapaan 
markkinatalouden luotua kurjistuvan työväestön 1800-luvun lopulla, liberalismi 
alkoi korostaa äänioikeuden, tasa-arvon ja köyhien aseman parantamisen kaltaisia 
yhteiskunnallisia uudistuksia. Muiden puolueiden omaksuttua myöhemmin näitä 
tavoitteita länsimaiset liberaalipuolueet alkoivat lähestyä poliittista vasemmistoa.

Toisaalta liberalismilla voidaan viitata myös yhtä lailla taloudelliseen liberalis-
miin, jolla tarkoitetaan ideologiaa, jonka mukaan yhteiskunnan kehitys ohjautuu 
parhaiten markkinoilla tapahtuvien valintojen kautta – ”markkinoiden näkymät-
tömän käden” (Smith 1976, 456) ohjaamana – ilman raskasta yhteiskunnallista 
sääntelyä. Liisa Uusitalon (1996, 139) mukaan juuri ”markkinaliberalismiin” – ja 
erityisesti sen olettamukseen markkinoiden kaikkivoipaisuudesta – on kohdistu-
nut kritiikkiä. Penttilä, Tapaninen ja Jutila (1994, 40) näkevät siirtymän liberalis-
min kolmanteen jaksoon – uusliberalismiin – tapahtuneen 1980-luvulla nimen-
omaan talouspolitiikan, ei niinkään aatteellisen kehittelyn kautta.

Valtion sekä markkinoiden välinen suhde ja vuorovaikutus ovat Mark Olsse-
nin (2003, 199; ks. myös Olssen, Codd & O’Neill 2004, 136–137) mukaan klassista 
liberalismia ja myöhemmin 1900-luvulla kehittynyttä uusliberalismia toisistaan 
erottava tekijä. Klassisessa liberalismissa lähtökohta on autonomisen, oman itse-
intressinsä ohjaaman yksilön sekä hänen oikeuksiensa turvaaminen yleisesti nega-
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tiivisesti arvotetun valtiovallan toimenpiteiltä. Valtio ja markkinat nähtiin kahte-
na erillisenä instanssina, ja perusedellytys markkinoiden häiriöttömälle toiminalle 
onkin, että valtiovalta ei omilla toimenpiteillään pyri vaikuttamaan niihin. Uus-
liberalismissa valtio sitä vastoin on aktiivinen toimija, jonka tehtävänä on luoda 
ja ylläpitää esimerkiksi lainsäädännön ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden 
avulla markkinamekanismeja suosivia olosuhteita sisäisille yrittäjille ja jonka mo-
raalista hahmoa Esa Santakallio (1997, 7) kuvaa ”itseensä uskojana, tilaisuuteen 
tarttujana, riskin ottajana, vastuun ottajana, ahertajana, oman onnensa seppänä”. 
Olssen (1996, 340; ks. myös Olssen, Codd & O’Neill 2004, 137) näkeekin tämän 
subjektin aseman valtiovallan keinotekoisesti tuottamana verrattuna klassisen li-
beralismin homo economicukseen, joka toimii oman luontonsa ja itseintressinsä 
ohjaamina. Myös Kari Saastamoinen (1998, 211) esittää tiukasti markkiname-
kanismeihin perustuvan yhteiskuntajärjestyksen toteuttamisen ja ylläpitämisen 
edellyttävän autoritaarista valtiota.

Michel Foucault’n Collège de Francessa vuosina 1978 ja 1979 pitämien luento-
jen mukaan uusliberalistisen ajattelutavan toisen maailmansodan jälkeiset juuret 
ovat toisaalta saksalaisessa Ordoliberalen -koulukunnassa sekä toisaalta amerik-
kalaisissa Human capital -teoreetikoissa (Olssen 2003, 197). Ordoliberaalit eivät 
nähneet markkinoita autonomisena tai luonnollisesti itseään säätelevänä järjestel-
mänä vaan nimenomaan valtiokoneiston ylläpitämänä ja säätelemänä olotilana. 
Tämä ”radikaalin anti-naturalistinen” näkemys vaati Foucault’n mukaan ”aktii-
vista sosiaalisen olotilan luomista markkinajärjestyksen ylläpitämiseksi”. Eli val-
tiovallan oli ei ainoastaan poistettava kilpailua häiritseviä tekijöitä vaan myös ak-
tiivisesti tuettava kilpailumekanismia sekä perinteisellä talouden että myös muilla 
yhteiskunnan osa-alueilla muuttamalla tarvittavia juridisia, institutionaalisia ja 
kulttuurisia järjestelmiä. (Olssen 2003, 198; Dean 1999, 56–67; Harvey 2005, 2.) 

Inhimillisen pääoman teoreetikkojen päähuoli oli puolestaan valtion byro-
kratiakoneiston yksilönvapautta uhkaava holtiton kasvu. Heidän näkemyksensä 
mukaan markkinamekanismin oli annettava ulottua kattamaan myös yhteiskun-
nan sosiaaliset ja poliittiset osa-alueet perinteisten taloudellisten lisäksi. Valtio ei 
voinut eristäytyä itsenäiseksi toimijaksi markkinoiden ulkopuolelle, vaan sen oli 
yleisesti järjestettävä toimintansa uudelleen markkinoiden lakien mukaisesti. Näin 
markkinoiden periaatteet sekä mekanismit kattaisivat koko yhteiskunnan toimin-
ta-alueen, jota voitaisiin näin tarkastella taloustieteen näkökulmasta taloustieteen 
käsittein ja metodein. (Olssen 2003, 198–199; Dean 1999, 57; Rose 1999, 141.) 
Tästä politiikan ekonomistisesta kielestä on Kari Palosen (1997, 43) mukaan löy-
dettävissä runsaasti vaikutteita myös suomenkielestä teksteistä, esimerkiksi puo-
lueiden ohjelmista.

Uusliberalismi sai merkittävän aseman 1980-luvulta alkaen julkisessa mielipi-
teenmuodostuksessa varsinkin eliitin uutena mentaalisena mallina, joka kykeni 
luomaan ”merkitysyhteisön, jossa vapaasta ja avoimesta maailmantaloudesta tuli 
yritysjohtajien ja poliitikkojen yhteisesti hyväksymä tapa hahmottaa asiat ja mää-
rittää tavoitteet” (Väyrynen 2001, 55). David Harvey (2005, 3) korostaa mallin 
globaalisuutta: uusliberaaleja piirteitä löytyy anglosaksisten maiden lisäksi niin 
Itä-Euroopan uusien demokratioiden, Ruotsin kaltaisten perinteisten sosiaali-
demokratioiden, apartheidin jälkeisen Etelä-Afrikan kuin modernin Kiinankin 
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harjoittamista politiikoista. Jyrki Hilpelän (2001, 140) mukaan uusi poliittinen 
diskurssi antoi ihmisille uuden kielen ymmärtää itseään ja toimintaansa. Koko 
kulttuuri rekonstruoitiin yritystoiminnan käsittein: myös valtion laitokset tuli 
nähdä eräänlaisina yrityksinä. Ne tuottivat markkinoille palveluja – esimerkiksi 
koulutus- ja terveydenhuoltopalveluja – ja samalla kilpailivat muiden tuottajien 
kanssa. Viranomaisilta alettiin odottaa yrityksenomaista käyttäytymistä: niiden 
piti laatia toimintaympäristön analyysi, kirjoittaa strategia, määritellä oma missio, 
rakentaa aktiivisesti imagoa. Myös valtio kokonaisuutena muodosti eräänlaisen 
yrityksen, joka maailmanmarkkinoilla kilpaili muiden kansakuntien kanssa. Myös 
koulutus valjastettiin tämän kilpailun välineeksi. Väistämättömänä seurauksena 
koulutuspalveluiden tuottajien keskinäisestä kilpailusta katsottiin olevan kansalli-
sen koulutuksen laatutason nousu, joka puolestaan paransi valtion markkina-ase-
maa ja kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. (Tjeldvoll 1998, 10.)

Julkunen (2001, 48) näkee uusliberalismin käsitteen hyvin latautuneena ja vä-
rittyneenä erityisesti suomalaisessa kielenkäytössä ja kulttuurissa: ”Meillä uuslibe-
ralismi on tabu, mutta englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa arkipäivää.” 
Tämä ilmenee käytännössä esimerkiksi siinä, miten EGSIE -projektiin (Education 
Governance and Social Integration and Exclusion) haastatellut suomalaiset koulu-
tuspoliittiset vaikuttajat irtisanoutuivat pääsääntöisesti koko käsitteestä ja käytti-
vät mieluummin perifraaseja, kuten ”individualismin renessanssi”, ”vapauden ee-
tos” tai ”valinnan vapaus” (Simola, Rinne & Kivirauma 2001, 66), joiden avulla he 
ilmaisivat uskonsa markkinatyyppisten mekanismien toimivuuteen myös koulu-
tuspolitiikan alueella (Rinne, Kivirauma & Hirvenoja 2001, 99). Toinen esimerkki 
käsitteen sisältämistä latauksista on sen muotoutuminen osaksi poliittisen vasem-
miston retoriikkaa: uusliberalismi on nimetty esimerkiksi vuonna 1998 hyväksy-
tyssä Vasemmistoliiton puolueohjelmasta erääksi ”hyvinvoinnin uhkakuvaksi”. 
Marjaana Kopperin (1998, 54) mukaan uusliberalismin käsitteen analyysin eräs 
keskeinen ongelmallisuus onkin, ettei juuri kukaan julkisesti ilmaise suoranaisesti 
kannattavansa uusliberalistiseksi nimeämiään ajatuksia. 

Joitakin uusliberalistisille näkemyksille ominaisia yhteisiä piirteitä voidaan 
kuitenkin hahmottaa. Mark Beesonin ja Ann Firthin (1998, 215) mukaan uusli-
beralismi ei ole pelkkä taloustieteellinen doktriini vaan paremminkin kokoelma 
erilaisia ideoita, käytäntöjä ja lähestymistapoja hallinnointiin. Yhteistä näille ovat 
vaatimukset valtion tehtävien karsimisesta sekä usko markkinamekanismien ky-
kyyn ohjata kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla. Eräs tapa jäsentää uuslibe-
ralismin ilmiötä on Wendy Larnerin (2000) esittelemä typologia, joka tyypittelee 
uusliberalismin toimintapolitiikaksi, ideologiaksi sekä uudenlaiseksi hallinnan 
tavaksi (governmentality). Toimintapolitiikan tasolla Larner pelkistää uuslibera-
lismin siirtymäksi keynesiläisen hyvinvointivaltion täystyöllisyyden ideasta sekä 
kattavasta hyvinvointijärjestelmästä kohti markkinoiden toiminnalle tilaa luovaa 
poliittista agendaa, jossa keskeisellä sijalla ovat taloudellisen tehokkuuden ja kan-
sallisen kilpailukyvyn kehittäminen, valtion vetäytyminen hyvinvointipalveluiden 
järjestämisestä sekä julkisten hyödykkeiden markkinaistuminen. Uutta toiminta-
politiikkaa suuntaavina teoreettisina mallituksina ovat toimineet muiden muassa 
julkisen valinnan teoria, liiketoimintakustannusteoria (transaction cost theory), 
agenttiteoria sekä managerialismi. (Emt. 6–7.) 
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Uusliberalismilla on myös ideologinen ulottuvuutensa, jonka sisällä esiintyy 
erilaisia variaatioita, esimerkiksi jännite individualismia ja vapaita markkinoita 
korostavan ”puhtaan” näkemyksen sekä perheen ja valtion vahvaa asemaa kan-
nattavan konservatiivisemman painotuksen välillä. Uusliberalismia ei voidakaan 
tarkastella pelkästään yhtenäisenä ja johdonmukaisena fi losofi ana tai ideoiden 
järjestelmänä. (Emt. 10, 12.) Ronaldo Munckin (2005, 60; ks. myös Penttilä, Ta-
paninen & Jutila 1994, 41–44) mukaan nimenomaan tässä merkityksessä määri-
tellyn uusliberalismin lähtökohdilla viitataan yleisesti Frederik Hayekin ja Milton 
Friedmanin tuotantoon. 

Uusliberalistisen hallinnan tavan määrittämisessä keskeinen lähtökohta on 
kansalaisuutta, vaalijärjestelmää sekä edustuksellista demokratiaa painottavan 
hallinnon (government) erottelu esimerkiksi verkostoja, vertaisarviointia ja so-
pimuksia korostavasta hallinnasta (governance) (Nóvoa 2002, 136; Rose 1999, 
16–17). Larner (2000, 12) katsoo uusliberalistisen hallinnan tavan merkitsevän 
vähemmän hallintoa mutta ei väistämättä vähemmän hallintaa. Yhtäältä valtion 
ja hallinnon problematisointi sekä niiden toiminta-alueen rajojen määrittäminen 
yksilöllisten valintojen kautta ovat uusliberalismin keskeisiä teemoja, toisaalta ne 
sisältävät hallintakäytäntöjä, jotka ohjaavat sekä instituutioita että yksilöitä mu-
kautumaan markkinoiden normeihin. 

On tärkeätä huomata että uusliberalismi on ainoastaan kuvaava nimike, ei
kausaalinen selitys: ”Ajattelun tai politiikan nimeäminen uusliberalistiseksi ei se-
litä sitä, miksi läntiset eliitit kääntyivät yhä enemmän uusliberalistisiksi nimet-
tyjen ajatusten puoleen. Se ei selitä myöskään sitä, miten 1990-luvulla Suomessa 
harjoitettu politiikka oli mahdollista.” (Julkunen 2001, 286.) Markku Harrin-
virta (2000, 31–33) selittää tätä yhteiskuntapoliittista käännettä poliittisen ilmas-
ton muuttumisella yleisesti konservatiivisemmaksi sekä oikeistopainotteisem-
maksi. Syitä tähän kehitykseen on haettu esimerkiksi perinteisen työväenluokan 
sosioekonomisen ja kulttuurillisen pohjan murtumisesta, jolloin yhä kasvavasta 
joukosta äänestäjästä alkoi kehittyä individualistisia arvoja kannattavia keskiluok-
kaisia kuluttajia (Przeworski 1985). Käytännössä muutos on ilmennyt esimerkiksi 
siinä, että yli puolessa OECD-maista konservatiiviset oikeistopuolueet kasvattivat 
äänimääriään 1980-luvulla verrattuna edelliseen vuosikymmeneen (Harrinvirta 
2000, 31–33). 

Tämä kehitys on erityisen selvästi nähtävissä Keski- ja Pohjois-Euroopassa, 
anglosaksisissa maissa sekä Japanissa. Yhteistä näiden maiden oikeistopuolueiden 
ohjelmille oli tavoite rajoittaa ja kutistaa valtion hallintokoneistoa. Keinot, joilla 
tavoite saavutettaisiin, sisälsivät yleisesti julkisen sektorin menojen kasvun rajoit-
tamisen, verotuksen uudistamisen sekä perinteisen hyvinvointivaltion tehtävien 
supistamisen kaltaisia toimenpiteitä. (Emt. 31.) Myös Pohjoismaissa perinteisesti 
vahvat sosiaalidemokraattiset puolueet ovat menettäneet poliittista mandaattiaan 
1990-luvun kuluessa (Jóhannesson, Lindblad & Simola 2002, 335). Suomessa Kan-
sallinen Kokoomus palasi vuonna 1987 hallituspuolueeksi 21 oppositiovuoden 
jälkeen ja pysyi yhtäjaksoisesti hallitusvastuussa seuraavat 16 vuotta aina vuoteen 
2003 saakka. Ruotsissa puolestaan sosiaalidemokraatit joutuivat luovuttamaan 
paikkansa keskusta-oikeistokoalitiolle vuoden 1991 vaaleissa (Björklund, Clark, 
Edin, Fredriksson & Krueger 2005, 1).
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Taustaksi tälle muutokselle Klaus Helkama ja Tuija Seppälä (2006, 136–138) 
esittävät suomalaisten arvojen muuttuneen merkittävästi 1980-luvulla: osana 
yleistä individualisoitumiskehitystä kansalaisten aineellisen turvallisuuden arvos-
tus laski ja työn mielekkyyden sekä individualistisen itsensä toteuttamisen arvostus 
puolestaan nousi. Samalla myös korkealle rankatun tasa-arvon merkitys suoma-
laisessa arvohierarkiassa laski (Puohiniemi 2002, 295). Tätä kehitystä kuvastavat 
myös vaatimukset tasa-arvon rajaamisesta ainoastaan oikeudenkäyttöä ja hallin-
toa koskevaksi periaatteeksi. Muilla elämän osa-alueilla ei esimerkiksi Hautamä-
en (1993, 154–155) mukaan ole mahdollisuutta kieltää sitä tosiasiaa, että ihmiset 
ovat edellytyksiltään erilaisia. Vapaus asettuu näin arvona tasa-arvon yläpuolelle, 
ja valtion tulisi pidättäytyä yksilön vapautta rajoittavista toimenpiteistä.

Simola, Rinne ja Kivirauma näkevät (2001, 65–66) tällä yleispoliittisella siir-
tymällä olleen vaikutusta myös suomalaisen koulutuspolitiikan sisältöön, vaikka 
toteavat samalla uuden koulutuspolitiikan sisällön muotoutuneen poliittisen kon-
sensuksen sekä vaihtoehdottomuuden ilmapiirissä. Maailman muuttuessa myös 
koululaitoksen muutos katsottiin välttämättömäksi. Suomalaiseen koululaitokseen 
taloudellisen kilpailukyvyn parantamisen nimissä kohdistuneet muutospaineet ja 
niiden vaikutukset katsottiin ”osaksi globaalia sosiaalista muutosprosessia”. (Emt. 
68–69.) Pauli Kettunen (2002, 17) kuvaa tämänkaltaista kehitystä epäpolitisointina 
(vastakohtana politisoinnille): toimintakohteiden esittämistä välttämättöminä ja 
vaihtoehdottomina; tarkoituksellisena toimintana, jossa asioiden määritteleminen 
vääjäämättömiksi asetetaan niiden kiistanalaisuutta herättäviä käsityksiä vastaan.

  Välttämättömyyden sanelema pakko mukautua väistämättömäksi koettuun 
yleismaailmalliseen muutokseen ei rajoittunut ainoastaan koulutusjärjestelmän 
muutoksiin. Sama tendenssi ulkoisen paineen korostamiseen poliittisen harkin-
nan kustannuksella on esillä Kososen (1998, 205–206) kuvatessa Suomen rahoi-
tusmarkkinoiden liberalisointia 1980-luvulla: ”Päätökset tehtiin yleensä pienissä 
piireissä, valtionvarainministeriön, keskuspankin ja muiden pankkien korkeim-
man johdon kesken. Kovin laajaa keskustelua niistä ei käyty. Päätöksentekijät 
viittaavat toimien perusteluna muualla tapahtuneen kansainvälistymisen aiheut-
tamiin muutoksiin, ulkomaisten luottojen ja markkinarahoituksen laajenemiseen 
Pohjoismaissa. Rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen olisi siten tavallaan vain 
looginen jatke tälle yleiselle muutokselle.”

Kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikkaa onkin mahdotonta yrittää konstruoi-
da huomioimatta rahoitusmarkkinoiden liberalisointia, sitä seurannutta talouden 
ja luototuksen ylikuumenemista sekä näistä aiheutunutta 1990-luvun alun syvää 
talouskriisiä. Kansantuote laski Suomessa jyrkemmin kuin yhdessäkään OECD-
maassa toisen maailmansodan jälkeen. 1980-luvulla viiden prosentin luokkaa ol-
lut bruttokansantuotteen vuotuinen kasvu painui nollaan vuonna 1990. Seuraa-
vana vuonna BKT pieneni seitsemän prosenttia ja vuonna 1992 vielä lähes neljä 
prosenttia. Vuodesta 1991 vuoteen 1994 suomalaisten käytettävissä olevat tulot 
laskivat lähes kahdeksan prosenttia, työttömyysaste nousi kolmesta 16 prosenttiin 
ja nuorisotyöttömyys yhdeksästä 34 prosenttiin (Tilastokeskus 1997)

Talouskriisin keskeinen selitystapa on tiivistetty usein Norjan keskuspankin 
pääjohtajan lausahdukseen: ”bad luck, bad banking and bad policy” (Kantola 2002, 
15; Kosonen 1998, 208). Suomella katsotaan ollen huonoa onnea, kun rahamark-
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kinoiden vapauttaminen ajoittui samaan aikaan Neuvostoliiton kaupan romah-
duksen ja kansainvälisten markkinoiden suhdannetaantuman kanssa. Toisaalta 
syyllisinä voidaan pitää myös pankkeja, joiden lainananto lipesi käsistä kamppai-
luksi markkinaosuuksista. Kolmanneksi voidaan puhua myös poliittisen päätök-
senteon ongelmista: pääomien vapauttamisen on kritisoitu tapahtuneen taitamat-
tomasti, kun se osui yhteen suhdannenousun kanssa ja ryöstäytyi käsistä. (Kantola 
2002, 15; Koivumäki 2005, 15.)

Talouskriisin mukanaan tuomat valtiontalouden leikkaukset vauhdittivat kes-
kustelua hyvinvointivaltiosta ja sen kohtalosta. Puheenvuoroja käyttivät nyt eri-
tyisesti hyvinvointivaltion kannustusvaikutuksia kritisoivat ekonomistit, jotka 
näkivät sosiaaliturvan muodostavan ”tuloloukkuja”, joihin pudonneiden ei enää 
kannattanut lähteä töihin. Julkisen talouden paha epätasapaino, suurtyöttömyys 
sekä suurten ikäluokkien eläkkeiden rahoitus (”eläkepommi”; ks. myös Julkunen 
2006b, 160) saivat monet epäilemään koko hyvinvointivaltioidean kestävyyttä. 
Perinteisempää hyvinvointiajattelua edustavasta sosiaalipoliittista näkökulmasta 
asiaa katsovat keskustelijat puolestaan näkivät, että erilaiset säästöt esimerkik-
si sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa lisäsivät köyhyyttä, eriarvoisuutta sekä 
syrjäytymistä. (Kiander & Vartia 1998, 303–304.)  Lama loikin uusia poliittisia 
linjauksia, jotka eivät enää perustuneet perinteiselle pohjoismaiselle hyvinvointi-
regiimille. Leikkausten perusteluissa nousi esiin ajatus sosiaaliturvan liiallisuudes-
ta, joka merkitsi selkeätä eroa toisen maailmansodan jälkeisillä vuosikymmenillä 
kehittyneeseen hyvinvointiajatteluun. Näkemys esimerkiksi vastusti sosiaalipoli-
tiikan markkinoita haittaavia ja vääristäviä vaikutuksia sekä sosiaaliturvan epä-
suotuosia kannustinvaikutuksia ja sitä kautta ihmisten vieroittamista työnteosta 
(Virén 1994, 448–449; Heikkilä 1997, 21–22).  

Julkusen (2001, 63) analyysin mukaan yksi tärkeä tekijä siinä, että 1980-lu-
vun lopussa jo periaatteiltaan luonnosteltu rakennemuutos saatettiin 1990-luvun 
kuluessa toteuttaa niinkin kattavasti, oli 1990-luvun syvä lama. Kun yleisesti oli 
tiedossa, että valtion talous oli huonossa kunnossa ja velanottoa tuli kaikin tavoin 
supistaa, liikelaitostamista, yhtiöittämistä ja yksityistämistä oli helpompi perustel-
la. Alasuutari (2004, 13) katsoo esimerkiksi liikelaitostaminen olleen myös keino 
kaunistella valtiollisia tunnuslukuja, kuten valtion budjetin osuutta bruttokansan-
tuotteesta, sillä liikelaitoksiksi muuttuneet valtion virastot eivät enää kuuluneet 
valtion budjetin piiriin. Lisäksi valtionyhtiöiden osakkeiden myyminen oli keino 
keventää valtion velkataakkaa. 

Julkunen (2001, 60) selittää laman kahdella tapaa. Sen voi ensinnäkin mieltää 
ulkoisena sokkina, välttämättömyyden pakkona, johon esimerkiksi sosiaalipoli-
tiikka oli sopeutettava. Laman voi toisaalta nähdä myös osana Suomen moder-
nisaatioprosessia, seurausta toteutetuista raha-, valuutta- ja fi nanssipolitiikoista, 
joilla Suomea integroitiin maailmantalouteen sekä Euroopan unioniin. Julkunen 
painottaa jälkimmäistä selitystä: ”Vaikka ekspansiivisia sosiaalisia uudistuksia jat-
kettiin aina 1990-luvun alkuun saakka, uuden regiimin etsiminen ja sitä tukeva 
instituutioiden uudelleenmuotoilu aloitettiin jo 1980-luvun puolessavälissä.” Ko-
sosen (1998, 360) mukaan laman myötä jo jonkin aikaa käynnissä ollut ”julkisen 
sektorin yleinen tehostaminen” muuttui talouskriisin voittamiseen tähtääväksi 
”säästö- ja supistamispolitiikaksi”.
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5.1.1 Hallinnon hajauttamiskomitea ja hallinnon kehittämisen 
ministerivaliokunta

Vaikka Alasuutarin (2004, 9) mukaan siirtymä suunnittelutaloudesta kilpailutalou-
teen lähti liikkeelle kansainvälisten vaikutteiden myötä julkisuuteen tulleista uusis-
ta puhetavoista, ovat siirtymää legitimoineet lakien ja muiden normien muutokset 
tässä tutkimuksessa keskeisessä asemassa. Niiden myötä muutos ei jäänyt vain pu-
heeksi – ”pelkäksi retoriikaksi” – vaan myös instituutioita, organisatorisia rakentei-
ta ja käytäntöjä säätelevät normit muuttivat. Vaikka muutoksia analysoidaan esiin 
puhetavoista, ne eivät tarkoita ainoastaan puhetapojemme muuttumista. Puheen 
myötä muuttuu myös tapamme toimia. (Heiskala 2006, 36.) Normatiivisten toi-
menpiteiden tasolla Lind (1995, 84) ajoittaa julkishallinnon kehittämisen desentra-
lisaation ja tulosvastuullisuuden hengessä Suomessa alkaneen hallinnon hajautta-
miskomiteasta (KM 1986:12) eli puheenjohtajansa kansliapäällikkö Aimo Pajusen 
mukaan nimetyn ”Pajusen komitean” työskentelystä vuosina 1984–1986. Myös 
Ahonen (2003, 171) näkee komitean asettamisen ensimmäisenä hallinnonuudis-
tuksen kokonaissuunnitelmana, mittavana askeleena poispäin suunnitteluvaltiosta 
sekä sen yhteiskuntatekniikasta.

Hallinnon hajauttaminen, sen tehtävien siirtäminen pois keskushallinnolta alem-
mille hallinnon tasoille sekä erityisen asiaa selvittävän komitean asettaminen olivat 
jo pääministeri Kalevi Sorsan IV:n hallituksen (6.5.1983–30.4.1987) ohjelmassa mai-
nittuja tavoitteita. Näiden toimenpidesuunnitelmien lisäksi Sorsan IV hallitus antoi 
vuoden 1985 tulo- ja menoarvioesityksensä liitteenä eduskunnalle erityisen katsauk-
sen hallinnon kehittämisestä (HE 128/1984 vp, liite n:o 3). Katsauksessa yleisiksi ke-
hittämistavoitteiksi asetettiin hallinnon tehostaminen eli sen ulkoisen tuloksellisuu-
den ja sisäisen taloudellisuuden parantaminen, hallinnon hajauttaminen tavoitteena 
joustavuuden ja responsiivisuuden parantaminen sekä hallinnon palvelualttiuden 
lisääminen asiakkaan näkökulmaa korostamalla. Valitut kehittämislinjat osoittau-
tuivat pitkäkestoisiksi – ne säilyttivät paikkansa entistä yksityiskohtaisemmin määri-
teltyinä vielä Holkerin ja Ahon hallitusten ohjelmissa 1990-luvulla.

Hallinnon hajauttamiskomitean tehtävänantona oli valtionhallinnon uudis-
taminen niin, että ”hallinnon tehokkuus, kansalaisten valvonta ja oikeusturvalli-
suus paranevat, hallinnon ja kansalaisten suhteet lähentyvät ja kansalaisten oikeus 
käyttää omaa kieltänsä hallinnon kanssa toteutuu ” (KM 1986:12, II). Komitean 
tavoitteet ovat pitkälti yhteneviä vuonna 1978 julkaistun valtion keskushallinto-
komitean mietinnön (KM 1978:22, 128–135) tavoitteiden – hallinnon kansanval-
taisuus, oikeusturva, suunnitelmallisuus, tasa-arvo, tehokkuus, taloudellisuus ja 
vaikuttavuus – kanssa. Näiden jo edellisellä vuosikymmenellä hallinnon kehittämi-
sen ihanteiksi korotettujen tavoitteiden toteutuminen oli vaarantunut hallinnon 
hajauttamiskomitean mietinnön mukaan hallinnon paisuttua liiaksi sen tehtävien 
lisääntymisen myötä. Komitea olikin hallintorakenteiden uudistamisen peruste-
luissaan vielä tiukasti sidoksissa toisen maailmansodan jälkeiseen pohjoismaisen 
hyvinvointiregiimin puhetapaan julkilausutuilla pyrkimyksillään lähidemokratiaan 
sekä päätösvallan siirtämiseen lähemmäs kansalaisia: ”Valtionhallinnon tärkeim-
pinä ajankohtaisina kehittämistavoitteina komitea korostaa kansalaisläheisyyttä ja 
kansanvaltaisuutta” (KM 1986:12, 9). 
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Samalla kuitenkin valtionhallinnon suunnitteluun liittyvän itseymmärryksen 
muuttuminen sekä siitä aiheutunut hallintoajattelun murros käyvät ilmi Summan 
(1989, 29) verratessa toisiinsa ”suunnitelmallisuuden” hallinnon kehittämisen 
perustavoitteeksi asettaneen keskushallintokomitean mietintöä (KM 1978:22) 
vuodelta 1978 vuoden 1986 hallinnon hajauttamiskomitean mietintöön, jonka 
pääsisältö puolestaan oli juuri nimenomaan vallinneiden, raskaaksi koettujen 
suunnittelujärjestelmien ja -käytäntöjen kritiikki. Palvelun käsite nostetaan perin-
teisten ohjaukseen ja hallintaan liittyvien käsitteiden edelle hallinnon tehtävien 
joukossa: ”Yhteiskunnan kehitys on vaiheessa, jossa on erityisesti tarpeen parantaa 
kansalaisille tarjottavien hallinnon palveluiden laatua” (KM 1986:12, 1). Palvelu-
henkisempään hallintoon ei kuitenkaan esitetty pyrittäväksi esimerkiksi liikelai-
tostamalla julkista palvelutuotantoa vaan kehittämällä hallinnon ja kansalaisten 
välistä tiedonkulkua sekä ottamalla paremmin huomioon palveluiden tarvitsijoi-
den näkemyksiä.

Hallinnon hajauttamiskomitea piti olennaisena keskushallinnon tehtävien 
ja toimivallan siirtämistä kuntiin, sillä kansalaisten kannalta katsottiin tärkeäk-
si, että kunnilla on kansalaista lähimpänä olevana hallinnon tasona tosiasiallinen 
ratkaisuvalta niille kuuluvissa asioissa ja kuntalaisille tarjottavia palveluita koske-
vassa päätöksenteossa (emt. 2). Alue- ja paikallishallinnolla nähtiin näin olevan 
riittävästi edellytyksiä hoitaa huomattavasti enemmän keskushallinnon vastuulla 
perinteisesti olleita tehtäviä. Hallinnon hajauttamisella tuli komitean käsityksen 
mukaan pyrkiä antamaan hallinnollisten tehtävien uudelleenjärjestelyjen avulla 
palveluita tuottaville yksiköille itsenäisempi asema sekä enemmän liikkumavaraa 
ja toimintamahdollisuuksia. Hallinnon hajauttamiseksi ei riittänyt, että ainoastaan 
yksittäisiä tehtäväryhmiä siirrettiin keskushallinnosta alaspäin, vaan olennaisinta 
oli, miten itsenäisesti alempi viranomainen saisi hoitaa tehtäviään sekä käyttää 
sille kuuluvaa päätösvaltaa. Tiukan ja keskitetyn ohjauksen pelättiinkin johtavan 
tosiasiallisen päätösvallan säilymiseen edelleen keskushallinnossa, vaikka itse teh-
tävät suoritettaisiin ja päätökset tehtäisiin alemmilla hallinnon tasoilla. Komitean 
lähtökohta olikin, ettei ohjauksella saanut tarpeettomasti puuttua alempien viran-
omaisten toimintaan ja näin kaventaa näiden itsenäistä toimivaltaa. (Emt. 4–5.) 

Keskushallinnon suorittaman ohjauksen painopistettä tulisikin siirtää ”normi-
tyyppistä pehmeämpään, asiantuntijapohjaiseen informaatioluonteiseen ohjauk-
seen. Tällöin on suosittava tiedotuksena, neuvontana ja esimerkiksi koulutuksen 
muodossa tapahtuvaa ohjausta.” Komitean mietintö korostikin ohjauksen mer-
kitystä nimenomaan ”tavoitteiden, puitteiden ja toimintalinjojen asettamisena”. 
(Emt. 85.) Kysymykset tulosvastuullisuudesta asetettujen tavoitteiden saavutta-
misessa sekä ylipäätään seurannasta ja arvioinnista – niin periaatteena kuin käy-
täntönäkin – jäivät kokonaan mietinnössä käsittelemättä. Hallinnon hajauttamis-
komitean voidaankin sanoa jakaneen valtaa alemmille hallintotasoille pohtimatta 
syvemmin kysymyksiä vastuusta ja kontrollista, saati niiden käytännön todenta-
misesta.

Hallinnon hajauttamiskomitean mietinnöstä välittyykin 1980-luvun loppupuo-
liskon kaksi keskeistä, toisilleen vastakkaista linjanvetoa (Kosunen 1997, 180; Tiiho-
nen 2006, 92–93): yhtäältä pyritään toteuttamaan hyvinvointivaltion, työllisyyden 
ja sosiaalisen korporatismin vaatimuksia painottamalla esimerkiksi oikeusturvaa, 
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hallinnon lainalaisuutta ja virkamiesten pätevyyttä sekä toisaalta samalla luomaan 
olosuhteita julkisen sektorin toiminnan markkinasuuntautumiselle korostamalla 
esimerkiksi tehokkuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta, joustavuutta ja vaikutta-
vuutta. Alasuutarin (2004, 7) mukaan komitean mietintö oli myöhempää kehitystä 
ajatellen tärkeä kolmella tavalla. Ensinnäkin, siinä esitelty uusi valtion keskushallin-
non virastotyyppi vakiintui malliksi, jonka mukaan hallinnon keskusjohtoisuutta 
purettiin. Asioiden yksityiskohtaisesta määräämisestä keskusvirastossa siirryttiin 
hienovaraisempaan ohjaukseen, jossa uudenlainen kehittämiskeskus tutkii, konsul-
toi ja ehdottaa, miten asioita paikallistasolla kehitetään. Toiseksi, kyseinen hallin-
non kehittämisen suunta oli omiaan muuttamaan painopistettä julkisessa hallin-
nossa byrokraattisesta ohjauksesta tulosohjauksen suuntaan. Samalla tämä merkitsi 
liike-elämästä omaksuttujen toiminnan tuloksellisuuteen perustuvien kannustimi-
en ja palkkauksen muotojen yleistymistä myös julkisella sektorilla. Kolmanneksi, 
mietinnön mukainen uudistustyö tuotti joukon kehittämiskeskuksia, joista jotkut 
seuraavassa vaiheessa liikelaitostettiin, yhtiöitettiin ja yksityistettiin.

Opetustoimen osalta hallinnon hajauttamiskomitea esitti ylimmän kouluhal-
linnon keventämistä yhdistämällä Kouluhallitus ja Ammattikasvatushallitus pe-
rustettavaksi koulutuksen kehittämiskeskukseksi sekä yleisesti kouluhallinnon 
tehtävien delegoimista alemmille hallintoasteille (KM 1986:12, 9). Ajatus oli ollut 
esillä jo edellisenä vuonna julkaistuissa opetussuunnitelman perusteissa (Perus-
koulun opetussuunnitelman perusteet 1985), joissa oli tuotu julki normiohjauk-
sen purun ja lähitason suunnittelun periaatteita. Kaikkien keskusvirastojen tapaan 
myös synnytettävän koulutuksen kehittämiskeskuksen tuli lähtökohtaisesti olla 
kustannustehokas ja tulosohjautuva. Ahosen (2001a, 175) mukaan siirtyessään 
normiohjauksesta palveluhenkisyyteen ja toiminnan laajentamisesta henkilöstön 
supistamiseen kouluhallinnon keskusvirastojen johtavat virkamiehet asettuivat 
uuden julkisjohtamisen toimijoiksi. 

Markku Temmes (1994a, 46; 1994b, 224) katsoo aikaisempaa laajamittaisem-
man, jäsentyneemmän ja konkreettisemman hallinnon kehittämistyön Suomessa 
käynnistyneen hallinnon kehittämisen ministerivaliokunnaksi nimetyn ylimääräi-
sen ministerivaliokunnan (ks. Numminen 1999, 63–65) asettamisesta 26.11.1987 
pääministeri Holkerin hallituksen aloitettua työnsä huhtikuussa 1987. Lähdes-
mäki (2003, 118–119) käyttää Holkerin hallituksen sekä hallinnon kehittämisen 
ministerivaliokunnan yhteydessä erityistä ohjelmallisen modernisaation käsitettä, 
johon liittyy oleellisesti ajatus suunnitelmallisesta reformityöstä, jonka tavoitteet 
ovat poliittisesti hyväksyttyjä ja johon eri intressitahot ovat sitoutuneita. Myös 
Temmes (1994a, 46) näkee valtionhallinnon kehittämistyön jäsentyneen vähittäin 
selväpiirteisiksi avainhankkeiksi juuri hallinnon kehittämisen ministerivaliokun-
nan detaljoituneessa poliittisessa ohjauksessa. 

Timo Ojalan (1995, 27) pro gradu -tutkielman mukaan ministerivaliokunnan 
syntyyn vaikutti uuden hallituksen hallinnon uudistamiselle erityisen suotuisa po-
liittinen ilmapiiri, joka kulminoitui käytännön toiminnaksi valmiin ohjemallisen 
julistuksen (hallinnon hajauttamiskomitean mietintö KM 1986:12) sekä subjek-
tiivisen toimintahalun (Holkerin hallituksen ohjelma) yhdistyessä. Tätä hallin-
non kehittämisen erilaisista hallituskoalitioista sekä niiden vaihtumisesta riip-
pumatonta linjaa on selitetty muun muassa suomalaisen hallinnonuudistamisen 
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pragmaattisuudella, valtiontalouden reunaehdoilla, ideologisen latautuneisuuden 
vähäisyydellä sekä kaikkien merkittävien puolueiden ja virkamieskunnan sitoutu-
misella hallintouudistusten tavoitteisiin (Lähdesmäki 2003, 202–205). 

Huomattavaa on myös, että hallinnon kehittämisen lähtökohtana ei vuonna 
1987 ollut taloudellinen pakko tai huoli valtionhallinnon resurssien niukkene-
misesta. Ministerivaliokunnan asettamisen aikaan elettiin vielä taloudellisen kor-
keasuhdanteen jälkipuolta sekä ylijäämäisten valtion budjettien aikaa. Hajaäänet 
talouden kriisiytymisestä eivät vielä olleet tarpeeksi voimakkaita ja yhtenäisiä 
tullakseen huomioiduksi valtionhallinnon uudistamisen suunnittelussa. Markku 
Temmes ja Markku Kiviniemi (1995, 9) arvioivatkin Holkerin hallituksen huolen-
aiheena olleen nimenomaan hallinnon toimivuuden, ei niinkään sen kustannus-
ten. Vasta laman aiheuttamat paineet muuttivat hallintouudistusten painotuksia 
selkeästi tehokkuuden ja taloudellisuuden tavoittelun suuntaan (Temmes & Kivi-
niemi 1997, 12–13; Tiihonen 1999, 206–207). 

Holkerin hallituksen ohjelmassa hallinnon kehittäminen oli nostettu yhdek-
si tärkeimmistä painopistealueista. Ohjelmassa painotettiin erityisesti hallinnon 
toimivuuden ja joustavuuden lisäämistä sekä hallinnon parempaa palvelukykyä 
ja tuottavuutta (Pääministeri Harri Holkerin hallituksen ohjelma 1987). Halli-
tusohjelman hallinnon kehittämisen tavoitteiden taustalla voidaan nähdä tosin jo 
pääministeri Sorsan neljännen hallituksen (6.5.1983–30.4.1987) aikana toimineen 
hallinnon hajauttamiskomitean linjaukset, jotka siirtyivät melkein sellaisenaan 
Holkerin hallitusohjelmaan normatiivisina kehittämistavoitteina. Näin uudella 
hallituksella olikin heti käytettävissään tuore ja parlamentaarisesti valmisteltu, 
kaikkien puolueiden hyväksyttävissä oleva näkökulma hallinnon kehittämiseen. 
(Ojala 1995, 29.) Tätä voidaan pitää esimerkkinä siitä, miten uusi parlamentaari-
nen kehitysvaihe ei väistämättä merkitse kaikkien hallintoa sekä sen kehittämistä 
ohjanneiden periaatteiden murrosmaista hylkäämistä tai muuttamista. Hallinnon 
voidaankin perustellusti katsoa rakentuvan erilaisista kerroksista, joissa aikaisem-
mat rakenteet saattavat osin ja joissakin muodoissa elää uusien kanssa rinnakkain; 
modernista hallinnosta on aina löydettävissä piirteitä edeltävistä kehitysvaiheista. 
(Esim. Temmes 1989; Mäenpää 1991.)

Holkerin hallitus kokosi hallinnon uudistamista koskevat tavoitteensa yhte-
näiseksi linjapaperiksi Palvelevampaan hallintoon -nimikkeellä, joka annettiin se-
lontekona eduskunnalle helmikuussa 1990 (VNS 2/1990 vp). Selonteon keskeisin 
sisältö liittyi uudistuspolitiikan päämäärään, palvelevampaan hallintokulttuuriin 
siirtymiseen, jonka saavuttamiseksi olisi huomioitava julkisen ja yksityisen sekto-
rin vahva yhteys toisiinsa (emt. 3). Jotta julkinen sektori kykenisi avoimempaan ja 
tuloksellisempaan yhteistyöhön yksityisen sektorin ja muun kansalaisyhteiskun-
nan kanssa, olisi sen kulttuuria, rakenteita ja toimintatapoja muutettava lähem-
mäksi yksityisellä sektorilla käytettyjä. Käytännön toimenpiteinä tämä merkitsisi 
esimerkiksi valtion liikelaitosten perustamista sekä tulosohjauksen ja -palkkauk-
sen käyttöönottoa myös valtionhallinnossa (emt. 4).

Hallituksen selonteossa ja sen puhetavassa oli uudenlaisia sävyjä verrattuna 
hallinnon hajauttamiskomitean mietintöön: Toiminnan tavoitteeksi määritellään 
nyt ”julkisen sektorin tuloksellisuuden ja tuottavuuden kohottaminen”, jonka 
avulla ”irrotetaan tehottomassa käytössä olevia voimavaroja yhteiskunnan uudis-
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tustarpeisiin” (emt. 3). Rahoituskeinojen on löydyttävä nimenomaan ”toiminnan 
sisällön kehittämisestä, tuloksellisuuden parantamisesta ja voimavarojen jousta-
vasta käytöstä”. Samalla erilaisten käyttäjämaksujen mahdollisuutta ei suljeta pois: 
”Myös palveluiden maksullisuutta on arvioitava uudelleen.” (Emt. 13–14.) Kus-
tannusjakoon liittyen kansalaiset saavat selonteossa määritelmiä sekä asiakkaina, 
joiden oli saatava vaikuttaa heitä koskevien palveluiden kehittämiseen ja joille oli 
tarjottava erilaisia vaihtoehtoja palveluiden hankkimisessa, että veronmaksajina, 
jotka vaativat riittävän taloudellista julkista toimintaa (emt. 10, 13). 

Ojala (1995, 55) näkee selonteon vastaanoton eduskunnassa huhtikuussa 1990 
hiljaisen myönteisenä. Vaikka selonteon käsittely – erityisesti valtiovarainvalio-
kunnassa ja sille lausuntonsa antaneissa muissa valiokunnissa – olikin suopeata 
hallituksen yleisille linjauksille, oli hallinnon kehittämisen yksityiskohtaisemmas-
ta toteuttamisesta kuitenkin havaittavissa erilaisia, jopa vastakkaisia näkemyksiä 
eduskuntaryhmien välillä. Selonteon uudenlaiset painotukset ja sisällöt eivät jää-
neet oppositiolta huomaamatta: ”Oleellista selonteossa on, että hallitukselle näyt-
tää tästedes maan hallinnassa pääasia olevan liiketaloudellisuuden juurruttaminen 
hallintoon” (ed. Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1990 vp, ptk. 1171). Uudenlaisen 
hallintoajattelun puolestapuhujaksi lähetekeskustelussa nousi hallinnonkehittä-
misen ministerivaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.), joka puheen-
vuoroissaan käsitteli kansalaisia veronmaksajina, jotka ”vaativat veromarkkoihin 
vastineena parempia palveluita ja entistä yksilöllisempiin tarpeisiin vastaavaa pal-
velutuotantoa” (1990 vp, ptk. 1090). Seurauksena tästä ”julkinen hallinto joutuu 
tulevaisuudessa entistä selvemmin kilpailuasetelmaan yksityisen sektorin tarjo-
aman palvelutuotannon kanssa, paitsi kansallisesti, niin myös kansainvälisesti” 
(1990 vp, ptk. 1090). Yksityisiä palveluita tulisikin käyttää ”silloin kun ne ovat 
edullisempia kuin julkishallinnon tuottamat ja laadullisesti vähintään yhtä hyviä” 
(ed. Varpasuo, kok.; 1990 vp, ptk. 1099). 

Kanervan ja häntä tukevien kokoomuslaisten näkemykset aiheuttivat vastalau-
seita useissa vasemmiston ja keskusta-opposition edustajissa. Sosiaalidemokraat-
tien edustajia alkoi livetä hallituksen selonteon linjauksista: ”Valtio tai kunta eivät 
toimi liiketaloudellisin perustein. Niiden tehtävänä ei ole tuottaa voittoa vaan toi-
mia siten, että hyödyt siirtyvät kansalaisille. Kansalainen ei ole vain asiakas tai ku-
luttaja, vaan toiminnan kohde ja päämäärien asettaja.” (Ed. Pohjola, sd.; 1990 vp, 
ptk. 1095.) Yksityisiin palveluihin keskustelussa tiiviisti yhdistetty ja jo selonteossa 
mainittu mahdollisuus erilaisten palvelumaksujen käyttöönotosta herätti keskus-
telua. Yksityisen palvelutuotannon nähtiin oppositiossa murentavan yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvoperiaatteita: ”Kovalla vahdilla syntyy maksullisia, parempitasoi-
sia palveluja niille, jotka tai joiden työnantajat, vakuutusyhtiöt, ammattijärjestöt 
ovat valmiit maksamaan enemmän. Tarjonnan monipuolistaminen lisää joustoa 
ja valinnanmahdollisuuksia, sanotaan. Vastaavasti yhä useammat ei-maksulliset 
palvelut näyttävät vähitellen jäävän vain kaikkein varattomimpien väestökerros-
ten asioiden hoitajiksi.” (Ed. Jäätteenmäki, kesk.; 1990 vp, ptk. 3354.)

Julkisen sektorin ja kansalaisen uudelleenarvottaminen yksityisen sektorin sa-
nastojen avulla (avainkäsitteinä asiakas, kuluttaja ja tuottaja) sekä managerialisti-
soituminen (avainkäsitteinä tehokkuus, itsenäinen päätösvalta ja nopea reagointi) 
olivat runsaasti esillä edustajien puheenvuoroissa selonteon käsittelyssä. Hallinnon 
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tavoitteisen saavuttamisen mittaaminen ja arviointi puolestaan saivat keskustelus-
sa vähemmän huomiota sekä painotusta; kysymykset tavoitteiden asettamisesta, 
saavuttamisesta ja arvioinnista eivät nousseet mainittavasti esille. Suhtautuminen 
edellä esitettyihin avainkäsitteisiin jakoi eduskuntaa pitkälti perinteisen oikeis-
to–vasemmisto-jaottelun mukaisesti oppositio-keskustan kallistuessa enemmän 
vasemmiston puolelle. Syitä tähän voidaan etsiä niin keskustan reaalipoliittisesta 
tilanteesta (oppositioasema) kuin näkökulmasta, jonka mukaan uudenlainen hal-
lintoajattelu ja -puhetapa uhkasivat esimerkiksi alueellisen tasa-arvon toteutumis-
ta. Näkökulmaa hallinnon kehittämisen yleisestä tarpeellisuudesta vallinneeseen 
poliittiseen yksimielisyyteen sekä puolueiden sitoutumiseen siihen tukee toisaalta 
tilanne, jossa selonteon laajassa valiokuntakäsittelyssä jätettiin ainoastaan kaksi 
eriävää mielipidettä. Valtiovarainvaliokunnan mietinnön käsittelyssä siirryttiin 
päiväjärjestykseen ilman vastaehdotuksia ja äänestyksiä. 

Hallinnon hajauttamiskomitean (1984–1986) sekä hallinnon kehittämisen mi-
nisterivaliokunnan (1987–1995) toiminnan pohjalta voidaan nimetä (esim. Tem-
mes 1994a; Harrinvirta 2000; Lähdesmäki 2003) valtionhallinnon pääuudistuk-
siksi kolme laajaa hanketta, joiden tavoitteisiin ja menetelmiin tiivistyvät viime 
vuosikymmenien Suomen valtionhallinnon uudistamispyrkimykset:

• Pioneerihankkeena toimi liikelaitosuudistus (valtion liikelaitoslaki 627/87); 
sitä jatkoi 1990-luvulla yhtiöittäminen, jonka avulla on jatkettu valtion toi-
mintojen siirtämistä markkinatalouden ja kilpailun piiriin.

• Julkisen talouden sekä valtio-kuntasuhteen muokkaamisen merkittävin toi-
menpide oli valtionosuusuudistus (VN 28.6.1990), jonka seurauksena val-
tion kuntiin kohdistama kontrolli väheni ja kuntien taloudellinen vastuu 
omasta toiminnastaan vastaavasti kasvoi.

• Uudenlaisen, tuloksiin perustuvan hallintokulttuurin esiinnousun kannalta 
merkittävin yksittäinen uudistus on ollut tulosohjauksen käyttö valtionhal-
linnossa vuodesta 1989 alkaen.

Julkusen (2001, 107; ks. myös Salminen & Niskanen 1996) mukaan edellä mainit-
tujen lisäksi valtion keskushallinnon uudistamisen keinovalikoimaan ovat kuu-
luneet myös nettobudjetointi (itsekannattavat virastot), valtion keskusvirastojen 
lakkauttaminen, julkisten toimintojen ulkoistaminen ja kilpailuttaminen, henki-
löstöyritysten ja tilaaja-tuottajamallin edistäminen sekä käyttäjämaksujen käyt-
töönotto tai niiden korotukset. Yhteisenä nimittäjänä näille uudistuksille voidaan 
pitää seuraavaa ajatusmallia (Lind 1995, 84): toteutetaan sellaisia ohjausmuotojen 
ja hallinnon rakenteiden uudistuksia, jotka lisäävät hallintoyksiköiden taloudel-
lista autonomiaa, tulosvastuuta sekä tilivelvollisuutta taloudellisen tehokkuuden 
merkityksessä.

5.1.2 Vapaakuntakokeilu ja valtionosuusuudistus

Hallinnon hajauttamiskomitean mietintö sekä valtioneuvoston selonteko julkisen 
hallinnon uudistamisesta olivat olleet melko yleisellä tasolla liikkuneita esityksiä 
hallinnonuudistamisen uudenlaisista lähtökohdista ja periaatteista. Normatiivis-
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ten toimenpiteiden tasolla siirtymisen uudenlaiseen hallintokulttuuriin voidaan 
katsoa tapahtuneen pitkälti vuodesta 1988 alkaen vapaakuntakokeilun sekä sitä 
vuonna 1993 täydentäneen valtionosuusuudistuksen myötä. Valtion tiukka kun-
tien ohjaus ja menoperusteinen valtionapujärjestelmä olivat palvelleet hyvinvoin-
tivaltion ekspansiota sekä yhdenmukaisen palvelujärjestelmän luomista. Ilman 
valtionapuja tulopohjaltaan ja resursseiltaan hyvin erilaiset kunnat eivät olisi ky-
enneet modernin palveluverkoston rakentamiseen hyvinvointivaltion rakennus-
kaudella riittävän yhdenmukaisella tavalla. Kansalaiset olisivat samalla joutuneet 
eriarvoiseen asemaan kuntien veronmaksajina ja palveluiden käyttäjinä; hyvin-
vointipalvelujen sijoittuminen tasaisesti ympäri maata ylläpiti elämää maaseu-
dulla ja hidasti aluerakenteen muutosta. (Pyy 1998, 122–123; Helin & Oulasvirta 
2000, 108.) 

Valtion ja kuntien välinen suhde alkoi muuttua 1980-luvun puolivälistä alka-
en: valtion ohjaus supistui ja kuntien itsehallinto vastaavasti lisääntyi vallinneen 
yleisen hallinnon hajautusideologian mukaisesti. Mittavin keskus- ja paikallishal-
linnon välisten suhteiden uudistamiseksi suunniteltu projekti oli vapaakuntako-
keilu, josta saatujen kokemuksien ja tulosten pohjalta annettiin kesällä 1995 uusi 
kuntalaki (365/95). Kokeilua alettiin pohjustaa vuonna 1985 sisäasiainministeriön 
asettaessa työryhmän selvittämään kunnallisen itsehallinnon vahvistamisen kokei-
lutarvetta. Työryhmä perusteli mietinnössään (Kunnallisen itsehallinnon vahvis-
tamisen liikkeellelähtö 1988) kunnallishallinnon kehittämistarpeita useilla syillä: 
Kunnallistalouden ja henkilöstövoimavarojen kasvu oli tyrehtynyt, palveluiden 
lisäämiseen ja parantamiseen kohdistuvat vaatimukset olivat alkaneet lisääntyä 
sekä hallinto oli sektoroitunut ja byrokratisoitunut. Samalla kunnallishallintoon 
ulottuva yksityiskohtainen lainsäädäntö, valtion ohjaus ja valvonta pitivät kuntia 
tiukassa otteessaan. Havaittavissa oli myös kunnallisten palveluiden laajentumi-
sen aiheuttama rasitus sekä kunnallistalouteen että valtiontalouteen. (KM 1987:2, 
6.) Lind (1995, 83) näkeekin vanhanmallisen valtioapujärjestelmän vaikuttaneen 
kuntien menoja lisäävästi ja tulleen valtiontaloudelle kalliiksi (ks. myös Oulasvirta 
1990, 123).

Vapaakuntakokeilun valmistelun tavoitteeksi asetettiin, että kunnallista itse-
hallintoa ei tulisi kehittää pelkästään hallinto-organisaation sisäisistä lähtökohdis-
ta. Kehittämistyön perustavoitteena tulisi olla kuntalaisille tuotettavien palvelui-
den parantaminen ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen. (KM 
1987:2, 6.) Vapaakuntatyöryhmän sekä hallinnon hajauttamiskomitean työsken-
telyllä onkin huomattavan paljon yhteisiä tavoitteita sekä päämääriä. Molempien 
mietinnöt nojautuvat puhetavassaan pitkälti pohjoismaisen hyvinvointiregiimin 
ja paikallisdemokratian lisäämisen puhetapoihin. Samalla vapaakuntakokeilu voi-
daan kuitenkin nähdä myös uudenlaisena haasteena kunnille: Dereguloituvassa 
sekä desentralisoituvassa kunnallishallinnon ja -päätöksenteon toimintaympä-
ristössä parhaiten selviäisivät nimenomaan mukautumiskykyiset ja innovatiiviset 
kunnat. Tämä puolestaan asetti vaatimuksia uudenlaiselle tehokkuutta ja vaikut-
tavuutta hakevalle, managerialistista professionaalisuutta sekä yrityskulttuuria jäl-
jittelevälle kunnan toimintojen johtamiselle. 

Varsinaisia vapaakuntia lähti mukaan vuonna 1989 alkaneeseen kokeiluun 56 
kappaletta ja tämän lisäksi 255 kuntaa aloitti erilaisia hallinnonkokeiluja (Mäki 
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& Nikkanen 1993, 1). Lain vapaakuntakokeilusta (718/88) 1§ mukaan kokeilun 
aikana pyrittiin hankkiman kokemuksia ja keinoja siitä, miten voidaan vahvistaa 
kunnallista itsehallintoa, lisätä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia, kehittää kunnallishallintoa paikallisia oloja entistä paremmin vastaaviksi, 
käyttää kuntien voimavaroja entistä tehokkaammin sekä parantaa kunnallisia pal-
veluja. Kuntalaisten oikeusturva ja kunnallisten palveluiden saatavuus eivät saa-
neet kuitenkaan vaarantua kokeilun myötä. 

Ilkka Pyy (1998, 165–166) näkee vapaakuntakokeilun osoittautuneen tehok-
kuus- ja demokratiatavoitteiden valossa epätasapainoiseksi. Tehokkuustavoitteet 
(hallinnon nykyaikaistaminen, toiminnan tehostaminen ja palvelujen paranta-
minen) kytkeytyivät kiinteästi ja loogisesti toisiinsa. Sen sijaan kunnallisen itse-
hallinnon sekä asukkaiden osallistumismahdollisuuksien väliset yhteydet olivat 
hyvin epäsuoria. Tehokkuustavoitteet konkretisoituvat kuntien sisällä vallitsevien 
toimintakäytäntöjen muuttamisen, kun taas demokratiatavoitteet leimautuivat 
helposti pelkiksi korulauseiksi. Myös Paavo Hoikka (1993, 108) näkee taloudel-
lisuuden ja tehokkuuden vaatimukset keskeisenä pontimena muutoksille nimen-
omaan kokeilun toteuttamisvaiheessa: ”Se mitä on tehty, on tehty juuri säästöjen 
aikaansaamiseksi.”

Vapaakuntakokeilun ensimmäinen vaihe käynnistyi kokeilulain myötä elo-
kuussa 1988. Vuoden 1989 puolenvälin jälkeen siirryttiin kokeilussa toiseen 
vaiheeseen, jolloin vapaakunnan saivat entistä laajemman liikkumavaran niin 
sanotun poikkeamisoikeuslain nojalla. Kolmantena vaiheena kokeilussa oli val-
tionosuuksia ja -avustuksia koskevan lainsäädännön uudistus siten, että kunnat 
voisivat vapaammin käyttää saamiaan valtionosuuksia ja -avustuksia omiin tar-
peisiinsa. (Mäki & Nikkanen 1993, 3–4.) Valtionosuusuudistuksen tarkoituksena 
oli nimenomaan kannustaa kuntia taloudelliseen ajatteluun, koska valtio ei enää 
määrännyt osuuksien käytöstä vaan kunnat saivat itse päättää, mihin tarkoituk-
siin osuudet käytetään. Uudistus tuli kokonaisuudessaan voimaan tammikuussa 
1993. Heikki Helin ja Lasse Oulasvirta (2000, 112) näkevät valtionapujärjestelmän 
rakenteen uudistamisen heijastaneen halua korostaa kuntien paikallista taloudel-
lista vastuuta sekä toisaalta yleisemmin siirtymistä hyvinvointivaltion rakennus-
vaiheesta hyvinvointivaltion rajoitus- ja jopa purkuvaiheeseen.  

Vapaakuntakokeilussa hahmoteltu vuoden 1993 valtionosuusjärjestelmä 
(705/92) oli entisen tehtäväkohtaisen ja kustannusperusteisen järjestelmän sijas-
ta laskennallinen. Järjestelmä sisälsi yleisen valtionavun, joka tähtäsi veropohjan 
tasaamiseen ja muuhun yleiseen tukeen, sekä sektorikohtaiset valtionavut, jotka 
annettiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen tehtävä-
kohtaisilla laskennallisilla kriteereillä. Näiden kriteerien mukaan kuntien omat 
menot eivät enää vaikuttaneet valtionavun määrään vaan se jaettiin esimerkiksi 
ikäryhmien koon, kunnan asukastiheyden ja pinta-alan, työttömyysasteen ja sai-
rastavuuden perusteella (Helin & Oulasvirta 2000, 111). Uudistusta perusteltiin 
tarpeella antaa kunnalle mahdollisuus suunnata voimavaroja tarkoituksenmukai-
sesti tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Uudistus edellytti myös kuntien entistä 
vapaampaa resurssien käyttöä estävien normien purkamista. Säädöksistä poistet-
tiinkin määräyksiä, jotka edellyttivät yksittäisten kustannuserien korvaamista sekä 
määrärahojen käyttämistä tiettyyn tarkoitukseen. 
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Tätä järjestelmää muokattiin ja täydennettiin vielä vuosien 1996 ja 1997 uudis-
tuksilla (HE 149/1996 vp ja HE 12/1997 vp): Vuonna 1996 toteutettiin selvitysmies 
Heikki Kosken ehdotuksen pohjalta järjestelmätarkistus, jossa luovuttiin kunti-
en välisiä eroja tasoittaneen kantokykyluokituksen käyttämisestä järjestelmässä 
yhtenä laskennallisia apuja porrastavana tekijänä (Pyy 1998, 124–133). Vuoden 
1997 uudistuksessa puolestaan valtionosuusjärjestelmän laskennallisia perusteita 
uusittiin. Esimerkiksi opetustoimessa siirryttiin niin sanottuun ylläpitäjämalliin 
eli valtionosuudet maksettiin suoraan oppilaitoksen ylläpitäjälle, oli tämä sitten 
kunta tai yksityinen ylläpitäjä. (Helin & Ounasvaara 2000, 112.) Lind (1995, 92) 
pitää valtionosuusuudistusta lähtökohdiltaan talouspoliittisena reaktiona julkisen 
talouden paisumiseen. Tätä hän perustelee sillä, että esimerkiksi Harri Holkerin 
hallituksen ohjelmassa ei puhuta mistään kokonaisuudistuksesta vaan ainoas-
taan yksittäisistä toimenpiteistä valtion ja kuntien välisen suhteen kehittämiseksi. 
Myöskään 1980-luvun puolueohjelmista ei löydy mainintoja valtionosuusjärjes-
telmän uudistamispyrkimyksistä. Ohjelmissa korostettiin yleisesti lähinnä kunti-
en itsehallinnon ja kansanvallan periaatteen kaltaisia seikkoja; valtion ja kuntien 
välisen suhteiden uudelleenmäärittelemisestä ei löydy erityismainintoja. Aloitteen 
valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi ei voidakaan katsoa tulleen suoraan po-
liittisilta puolueilta – niiden kannanmuodostusta voidaan kuvata ennemminkin 
reaktiiviseksi kuin aktiiviseksi tai ennalta valmistelevaksi. (Lind 1995, 95–96.)

Valtionosuusuudistuksen suunnitteluprosessin aktiivisimmat osapuolet löy-
tyivät valtion keskushallinnosta sekä erilaisista edunvalvontaorganisaatioista. 
Lind (1995, 119–120) on jakanut eri näkökulmat uudistusmielisiin rationalisteihin 
ja konservatiivisiin inkrementalisteihin. Valtionosuusrationalistit halusivat muu-
tosta tiukalla aikataululla; heidän argumentointinsa perustui tehokkuuden, by-
rokratian ja norminpurun sekä valtion ja kunnan välisen suhteen selkeyttämisen 
iskusanoihin. Tähän joukkoon kuuluivat muun muassa valtiovarainministeriö, 
sisäasiainministeriö, Suomen Kaupunkiliitto sekä Suomen Kuntaliitto. Valtion-
osuusinkrementalistit olisivat puolestaan tyytyneet pienempään muutokseen ja 
ministeriöiden omalta valmistelupohjalta lähteviin erilaisiin tehostamishankkei-
siin. Argumentaatio pohjautui erityisesti sosiaali-, terveys- sekä koulutustoimien 
tehtävien hoitamisen turvaamiseen. Inkrementalistit pyrkivät esittämään erilaisia 
uhkakuvia, mitä tapahtuisi, jos valtionosuusjärjestelmää muutettaisiin rationa-
listien mallin mukaisesti. Vanhan järjestelmän muuttamiseen tähtääviin toimen-
piteisiin oltiin valmiita vasta usean vuoden siirtymäajalla. Valtionosuusinkre-
mentalisteja edustivat julkisuudessa näkyvästi sosiaali- ja terveysministeriö sekä 
opetusministeriö.

Tarkasteltaessa erikseen koulutuksen järjestämistä ensimmäinen merkittävä 
opetustoimen taloudellis-hallinnollista päätäntävaltaa hajauttava toimenpide oli 
ollut ”oppilaiden ryhmittelemistä koskevien menettelytapojen uudistaminen” 
(HE 30/1982 vp) eli niin sanotun tuntikehysjärjestelmän käyttöönotto 1980-lu-
vun puolivälissä. Tuntikehyksellä tarkoitettiin kokonaistuntimäärää, jonka avul-
la laskettiin kouluissa ja osin kunnassa annettavien opetustuntien määrä. (Aho, 
Pitkänen & Sahlberg 2006, 58; Sarjala 1988, 22.) Sarjalan (1982) mukaan tunti-
kehysjärjestelmä merkitsi päätäntävallan kouluhallinnon desentralisaatiota val-
tionhallinnon yleisten kehittämisperiaatteiden suuntaisesti. ”Kun aikaisemmin 
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ryhmäjaosta säädettiin asetuksella, jätetään tuntikehysjärjestelmässä ryhmityk-
sestä päättäminen koulun toimivaltaan. Tällainen tehtävien ja toimivallan siirto 
hallinnossa alaspäin on sopusoinnussa yleisten hallinnon kehittämisperiaatteiden 
kanssa. Periaate perustuu siihen oletukseen, että paikallisesti pystytään näkemään 
toiminnan vaatimat edellytykset ja löytämään käytettävissä olevien resurssien mu-
kaiset ratkaisut. Niin ikään tuntikehysjärjestelmä toteuttaa sitä yleisesti hyväksyt-
tyä periaatetta, jonka mukaan valtion ohjausta kuntien ylläpitämissä toiminnoissa 
pitää vähentää siinä määrin kuin toimintaa ohjaavat valtakunnan tavoitteet salli-
vat.” (Emt. 10.) 

Käytännössä järjestely sallisi uudenlaista eriytymistä koulujen toiminnassa 
sekä korostaisi niiden velvollisuutta annettujen tavoitteiden täyttämiseen par-
haaksi katsomillaan keinoilla: ”Tuntikehysjärjestelmässä resurssien suuntaami-
nen jätetään kouluille itselleen. Oletetaan, että peruskoulun kehittämistavoitteen 
saavuttamiseksi annettavat lisäresurssit käytetään koulukohtaisesti niin että nuo 
tavoitteet saavutetaan. Tämä merkitsee, että ryhmitys tulee kahdessa ulkoisesti sa-
manlaisessa koulussa erilaiseksi. Koulujen tarpeet ovat erilaisia, siksi ryhmityskäy-
tännönkin tulee olla erilainen.” (Emt.16.)

Vuoden 1985 alusta voimaan tulleessa peruskoululaissa (476/83) esiteltiin 
myös ajatus paikallisista opetussuunnitelmista, jotka pohjautuisivat valtakunnal-
lisesti määriteltyihin opetussuunnitelman perusteihin. Tällä haluttiin lisätä koulu-
tuksen järjestäjän tosiasiallisia mahdollisuuksia huomioida paikalliset olosuhteet 
entistä paremmin sekä itse opetuksessa että myös sen suunnittelutyössä. Vaikka 
jo aikaisempikin peruskoululainsäädäntö oli antanut mahdollisuuksia kunnan 
opetussuunnitelman laatimiseen, niin käytännössä Kouluhallitus oli käyttänyt 
koulujärjestelmälain (467/68) 6§:n mukaista oikeuttaan määrätä peruskoulussa 
opetettavien aineiden yleiset opetusohjeet vahvistaessaan vuonna 1972 kunnan 
opetussuunnitelman kaavan. (Ruuhijärvi & Toivonen 1986, 29; OPM työryhmi-
en muistioita 1992:9, 14–15.) Kunnan opetussuunnitelman laatimistyö jäi käy-
tännössä pitkälle keskushallinnon ohjattavaksi, vaikka kuntakohtaisuutta koros-
tettiinkin (OPM työryhmien muistioita 1992:9, 14–15). Esimerkiksi hallituksen 
esitys perusopetuslaiksi (HE 30/1982 vp, 24) tasapainoili keskitetyn ja hajautetun 
hallinnon välillä: ”Tavoitteena on toisaalta varmistaa tarvittava valtakunnallinen 
yhdenmukaisuus eri kouluissa, toisaalta antaa mahdollisuuksia paikallisten eri-
tyisolojen huomioon ottamiseksi opetussuunnitelmissa.” 

Päätäntävaltaa hajauttavaa opetustoimen kehittämislinjaa jatkettiin vapaa-
kuntakokeilussa, jonka kokeilulaki (718/88) antoi aiempaa laajemman mahdol-
lisuuden järjestää kouluhallinto kokeilukuntien parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Kouluhallinto nähtiin kuitenkin eräänlaisena poikkeustapauksena vapaakuntako-
keilussa ja sen alueella esimerkiksi kokeilutoiminta oli valvotumpaa kuin muilla 
hallinnon osa-alueilla. Tällä haluttiin korostaa koulutuksen ja sivistyksen erityistä 
valtakunnallista luonnetta paikallisen sijasta. Yleisenä pelkona olikin, että jos kun-
nat pääsisivät vapaasti delegoimaan valtaa kouluhallinnon sisällä, saattaisivat teh-
tävät hoitua vaihtelevasti. ”Koulutus on valtakunnallinen ilmiö, eikä sen järjestä-
misessä voida sallia samoja kunnallisen itsehallinnon periaatteita kuin esimerkiksi 
kulttuurin, liikunnan tai urheilun hallinnoinnissa” (Sarjala 1988, 22).
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5.2 Koulutuspoliittinen suunnanmuutos

Hyvinvointivaltion järjestelmäkeskeiseksi luonnehditun koulutuspolitiikan aika-
kauden on katsottu loppuneen tultaessa 1990-luvulle. Lopullisena päätepisteenä 
vanhalle koulutuspolitiikalle on mainittu (esim. Rinne 2001, 91) valtiontalouden 
laman sekä Suomen EU-jäsenyyden aiheuttamat poliittisen toimintaympäristön 
muutokset. Osmo Lampisen (2003, 79) mukaan muodollinen koulujärjestelmä 
ohitti 1990-luvulla suurimman laajenemisen vaiheensa. Koulutuksen kohoamisen 
linja päättyi niihin entisiin toisen asteen oppilaitoksiin, jotka muuttuivat ammat-
tikorkeakouluiksi. Oppilaitosverkon eriytyminen päättyi, ja päähuomio koulutus-
politiikassa alkoi kohdistua oppilaitosten integroimiseen. Koulutusjärjestelmän 
kattavuutta ja määrällistä palvelukykyä tärkeämmäksi ominaisuudeksi muodostui 
sen suorituskyky.

Tuloskeskeisen koulutuspolitiikan esiinnousun ideologian ytimeksi muodos-
tui uudelleenlöydetty inhimillisen pääoman teoria (esim. Vaizey 1958; Becker 
1964), joka uskoi ihmisten taitojen ja kykyjen parantamisen lisäävän heidän 
mahdollisuuksiaan toimia tuottavasti. Koulutus ymmärrettiin ennen kaikkea 
investoinniksi, jonka katsottiin parantavan työvoiman laatua ja sitä kautta tuot-
tavuutta sekä taloudellista kasvua. ”Investoinnit oppimiseen 21 vuosisadalla 
ovat suoraan verrannollisia ensimmäisen teollisen vallankumouksen syntymi-
seen keskeisesti vaikuttaneisiin investointeihin koneisiin sekä muihin teknisiin 
innovaatioihin. Silloin kysymys oli pääomasta, nyt inhimillisestä pääomasta” 
(Department for Education and Employment 1996 Tomlinsonin 2001, 4 mu-
kaan). Jean-François Lyotardin (1984, 5) mukaan hyödykkeeksi (commodity) 
käsitettävä tieto on taloudellinen tuotannontekijä ja merkittävä panos kansain-
välisen valtakamppailun pelissä. Lyotardin vuonna 1984 esittämän näkemyksen 
mukaan tulevaisuudessa kansallisvaltiot kamppailevat tiedon hallinnasta samal-
la tapaa kuin ne ovat kamppailleet maa-alueiden ja raaka-aineiden sekä halvan 
työvoiman kontrollista.

Inhimillisen pääoman käsite oli kuitenkin saanut myös uudenlaista sisältöä. 
Vastoin aikaisempaa, pitkälti makrotalolla operoinutta inhimillisen pääoman 
teoriaa, joka keskittyi lähinnä koulutusmenojen (panos) ja oletetun talouskasvun 
sekä kilpailukyvyn (tuotos) väliseen suhteeseen, uusi mikrotasoisempi näkemys 
keskittyi niihin ominaisuuksiin, joita yksilön uskottiin tarvitsevan kyetäkseen 
edesauttamaan kansainvälistä talouskilpailua mahdollisimman tehokkaasti (Hen-
ry, Lingard, Rizvi & Taylor 2001, 99). Olssenin, Coddin ja O’Neillin (2004, 149; 
ks. myös Lauder, Brown, Dillabough & Halsey 2006, 40) mukaan 1960-luvulla 
inhimillisen pääoman teoria oli ollut taloustieteellinen malli, joka painotti ylei-
sesti koulutusinvestointien merkitystä. 1980-luvun puolivälistä alkaen erityisesti 
OECD:n julkaisuissa esiintynyt näkemys inhimillisestä pääomasta korosti puo-
lestaan aikaisempaa enemmän yksityisiä koulutusinvestointeja sekä koulutuksen 
merkitystä teknologis-taloudellisen muutoksen edellyttämän joustavuuden ja res-
ponsiivisuuden kehittämisessä

Vuosina 1973–1991 Kouluhallituksen pääjohtajana toiminut Erkki Aho (1996, 
250) kuvaa koulutuspoliittista suunnanmuutosta: ”Uudet tuulet alkoivat kuiten-
kin puhaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa 1980-luvun lopulla. Koulutuspolitiikka 
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joutui kritiikin kohteeksi. Sen mukaan yltiöegalitarismi sekä sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden ja vastuun korostaminen olivat johtaneet tasapäisyyteen sekä yksi-
löllisyyden ja yritteliäisyyden lamaantumiseen. Epärealistinen hyvinvointivaltion 
luominen oli ylittänyt kansakunnan aineelliset ja henkiset voimavarat. Pääpaino 
oli ollut liiaksi rakenteiden uudistamisessa, ja koulutuksen sisältö oli jäänyt sivu-
asiaksi. Keskusjohtoinen suunnittelu sekä päätöksenteko sekä normeihin perustu-
va ohjaus olivat estäneet luovuuden esiinnousun oppilaitoksissa.”

”Miten aiottiin vastata vapaan markkinatalouden koulutukselle asettamiin 
vaatimuksiin? Keskeisiksi arvoiksi nostettiin yksilöllisyys, vapaus ja yrittäjyys. Va-
linnaisuutta opinnoissa oli lisättävä ja vanhemmille turvattava oikeus valita koulu. 
Rakenteita oli muutettava joustavammaksi, jotta valinnaisuus voisi toteutua. Luo-
kattomuus oli ulotettava myös peruskouluun. Yksilön omaa vastuuta opintojen 
etenemisestä oli korostettava. Tämän ajattelun mukaan jokainen on viime kädessä 
oman onnensa seppä. Kilpailu on osa elämää, myös kouluelämää. Olisi siis tervettä 
kilpailla toisten kanssa eikä itsensä kanssa. Koulupalveluiden maksuttomuudesta 
tuli osin luopua. Päätösvaltaa olisi voimakkaasti hajautettava ja tulosten saavutta-
minen olisi viime kädessä oppilaitosten – oppilaiden, henkilöstön ja vanhempien 
– vastuulla. Koulun olisi saatava itse päättää sekä opetuksen sisällöstä että kou-
lutukseen suunnattujen varojen käytöstä. Keskushallinnon ’korvamerkitsemistä’ 
rahoista oli luovuttava. Tulosohjauksesta piti tehdä tunnussana myös koulutuk-
sessa. Koulutuksen korkean tason turvasivat parhaiten koulujen välinen kilpailu ja 
valinnan vapaus.” (Emt. 251.)

Simola, Rinne ja Kivirauma (1999; myös Rinne 2001a) ovat luonnostelleet uu-
denlaisen koulutuspolitiikan ideologisten lähtökohtien pohjalta 12 kohdan uusli-
beralistisen koulutuspolitiikan agendan:

• Vanhempien oikeus vapaaseen koulunvalintaan ja koulupiirijaon jousta-
voittaminen (parental choice).

• Koulujen kilpailuttaminen, kerrostuminen ja profi loituminen sekä näihin 
kytkeytyvä imagonkohennus markkinointeineen.

• Koululainsäädännön ja etukäteissääntelyn löysentäminen (deregulaatio).
• Koulujen ”yrityistäminen” (managerialismi koulunjohtamisessa).
• Opetussuunnitelmallinen hajauttaminen ja koulujen päätösvallan lisäämi-

nen sisältöasioissa.
• Korostettu ajattelu markkinavetoisuuden autuaallisuudesta suhteessa van-

han byrokratian kahleisiin.
• Siirtyminen rahoituksessa kokonaisbudjetointiin yksityiskohtaisen mo-

menttibudjetoinnin sijasta.
• Pyrkimys tulosvastuullisuuteen ja laatukoulujen palkitsemiseen.
• Koulujen ja opettajien työn jatkuvan arviointijärjestelmän pystyttäminen 

pyrkien ns. läpinäkyvään eli julkiseen arviointiin. 
• Lahjakkaiden ja kyvykkäiden erikoiskoulujen hyväksyminen.
• Koulujen yksityistäminen ja ulkopuolisen sekä vanhempien rahoituksen li-

sääminen.
• Julkisten koulutusinvestointien ja määrärahojen karsiminen.
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Suomessa tästä ohjelmasta on poikettu eniten siinä, että ei ole siirrytty koululaitok-
sen yksityistämiseen vaan on pitäydytty etenkin oppivelvollisuuskoulun kohdalla 
tiukasti valtiomonopolistisessa hallinnoinnissa sekä kansalaisten perusoikeudes-
sa maksuttomaan peruskoulutukseen. Myöskään tulosvastuuta Suomessa ei ole 
ulotettu yksittäisen opettajan tasolle; opettajille ei makseta ”tuloksellisuusrahaa”, 
kuten esimerkiksi Englannissa. (Cutler & Waine 1999, 55–57; Rinne 2001a, 96; 
Ojala 2003, 118–119.) 

On kuitenkin syytä huomata, että tietyn kansainvälisen koulutuspoliittisen 
käytännön toimeenpanematta jättäminen kansallisella tasolla ei itsessään todista 
vaikutteiden omaksumattomuudesta. Koulutuspolitiikan normatiivisten sisältöjen 
sekä toimintamallien lisäksi – myös ja nimenomaan – niihin olennaisesti sitoutu-
nut poliittinen diskurssi (Steiner-Khamsi 2000, 181) liikkuu globaalisti vaikuttaen 
paikallisten toimijoiden tapaan käsitellä koulutuspoliittisia kysymyksiä. Suomessa 
on esimerkiksi laajasti keskusteltu ja haettu linjauksia ylimpiä oikeusasteita myö-
ten (ks. KHO:2005:26) koulujen ranking-listojen julkaisemisesta arviointitulosten 
perusteella esimerkiksi lehdistössä. Merkityksellistä, onkin että vaikka kaikki edel-
lä luetelluista ”uusliberalistisen hallinnan tavan suosimista tekniikoista” eivät ole-
kaan Suomessa todentuneet käytännöiksi, niin ”lähes kaikki niistä ovat poliittisen 
keskustelun kohteina” (Simola 2004a, 128). Suomalaisessa koulutuspoliittisessa 
maisemassa vanha meritokratian idea ei hävinnyt pois uudenlaisen koulutuspo-
litiikan tieltä vaan pikemminkin sekoittui siihen. Koulutuspolitiikan tekemisen 
keskipisteeseen siirtyivät sekä yksilö että erityisesti perus- ja keskiasteella myös 
perhe ja vanhemmat. Julkunen (2001, 286) kutsuukin syntynyttä politiikkaa lä-
hinnä pragmaattiseksi tai rajoitetuksi (uus)liberalismiksi. 

Johtuen yhteiskunnallisesta sääntelystä koulutusjärjestelmän markkinatyyppi-
siä mekanismeja voidaan nimittää eräänlaisiksi kvasimarkkinoiksi (CERI 2002, 5, 
36) erotukseksi taloustieteen täydellisten markkinoiden käsitteestä (ks. Levin & 
Belfi eld 2003, 11–12). Samu Kurri, Mikko Martikainen ja Petri Pohjonen (1998, 
1) määrittelevät kvasimarkkinoiden tarkoituksen olevan julkisen ja yksityisen 
tuotannon etujen yhdistäminen mahdollisimman optimaalisella tavalla, jossa 
julkinen sektori pyrkii lisäämään palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja resurssien te-
hokasta käyttöä mutta säilyttämään kuitenkin palvelutuotannon kontrolloimisen 
sekä markkinoiden ohjaamisen mahdollisuuksia itsellään. Julian Le Grandin ja 
Will Bartlettin (1993, 10) mukaan kvasimarkkinoilla on yhtäältä markkinatyyp-
pisiä ominaispiirteitä, koska ne korvaavat valtiomonopolin useilla keskenään kil-
pailevilla palveluiden tuottajilla. Toisaalta tarjonnan kannalta monet esimerkiksi 
koulutuspalveluiden tuottajista eivät ole voittoa tavoittelevia organisaatioita tai 
yksityisessä omistuksessa. Kysynnän näkökulmasta puolestaan kuluttajien valin-
nat eivät realisoidu suoraan rahassa mitattavaksi liiketoiminnaksi vaan tapahtuvat 
epäsuorasti erilaisten rahoitusjärjestelmien (esimerkiksi tilaaja–tuottaja-malli ja 
palvelusetelimalli) kautta. 

Tilaaja–tuottaja-mallin lähtökohtana on julkisten palveluiden tuottajien ja ti-
laajien erottaminen toisistaan. Palvelujen tuottajayksiköstä riippumattoman tilaa-
jayksikön tehtävänä on määritellä palvelujen tarve ja hankia palvelut asiakkaille 
kustannustehokkaasti: mahdollisimman alhaisella hinnalla sekä korkealla laadul-
la. Kilpailuttaminen tapahtuu tuottajaorganisaatioille suunnattujen tarjouspyyn-
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töjen avulla, joissa määritellään tarvittavat palvelut sekä niiden sisältö- ja laatuvaati-
mukset. Mallissa tilaajan oletetaan tietävän lopullisen asiakkaan toiveet sekä tarpeet 
ja ajavan näiden asiaa kuin omaansa. Jos tuottajayksikkö kuuluu julkiseen sektoriin, 
on sitä kohdeltava prosessin kaikissa vaiheissa täysin samoin kuin yksityiseen sekto-
riin kuuluvia kilpailijoita. (Kurri, Martikainen & Pohjonen, 1998, 4.)

Palveluseteli (voucher) on puolestaan julkisen vallan rahoittamaa käyttövoi-
maltaan sidottua ostovoimaa, joka voidaan kohdentaa jollekin väestöryhmäl-
le tai palveluiden tarvitsijalle palveluiden ostamista varten. Palvelusetelin avulla 
asiakas maksaa palvelusta ja päättää itse, mistä tai keneltä hän palvelun hankkii. 
Näin asiakkaat kontrolloivat suoraan valintakäyttäytymisellään palveluiden hinta-
laatusuhdetta. Mallin lähtökohtana on ajatus, että asiakkaiden valitessa palvelut 
omatoimisesti joutuvat palveluiden tuottajat vastaamaan palveluiden tarvitsijoi-
den tarpeisiin sekä niiden muutoksiin aiempaa herkemmin asiakastyytyväisyyden 
heijastuessa suoraan tuottajien toimintaan. (Emt. 5.)

Tilaaja–tuottaja-malli ja koulutussetelit eivät ole ainakaan tiukasti määritel-
tyinä muodostuneet osaksi suomalaisen oppivelvollisuuskoulun hallintomuotoa, 
vaikka ne sellaisenaan ovat olleetkin 1990-luvulla koulutuspolitiikan asialistalla 
mahdollisina toimintamalleina (esim. VNS 3/1990 vp, 23; Koulutuksen ja korkea-
kouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1991–1996: 
VNp 18.6.1993, 26; Hirvi 1996, 92, 108). Toisaalta järjestelmällä, jossa myös op-
pivelvollisuuskoulujen saama rahoitus on suoraan sidoksissa niiden oppilasmää-
rään, on paljon koulutusseteliä muistuttavia piirteitä – tosin ilman aktuaalista 
voucher-kuponkia (Miron 1993, 7). 

Whittyn, Powerin ja Halpinin (1998, 52) mukaan esitetyn kaltaiset kvasimark-
kinat edesauttavat uskomusta, että yksityinen sektori toimii aina julkista sektoria 
paremmin ja tehokkaammin sekä vaativat julkista sektoria omaksumaan laajemmin 
yksityisen sektorin toimintamalleja. Samalla korostuu yksityisen (yksilö/perhe) pää-
töksenteon merkitys kollektiiviseen, yhteiskunnalliseen verrattuna; koulutus mää-
rittyy enemmän yksityiseksi kuin julkiseksi hyödykkeeksi sekä enemmän kuluttajien 
valinnoiksi kuin kansalaisoikeudeksi (Whitty 2002, 47; Rinne, Kivirauma, Hirve-
noja & Simola 2000, 39, 41–42). Piia Seppänen (2006, 28) on kuvannut Suomen 
suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa ilmiötä, jossa oppilaiden ei tarvitse mennä 
kunnan osoittamaan lähikouluun vaan perheet voivat hakea – lähinnä ensimmäisen 
ja seitsemännen luokan alkaessa – valintansa mukaan muihin oppilaitoksiin. Sa-
malla koulut voivat – kunnan opetushallinnon tarjoamissa rajoissa – tarjota erilaisia 
opetuspalveluita, jotka puolestaan luovat valinnanmahdollisuutta ja erilaistumista. 
Koulutuksen kvasimarkkinoiden onkin nähty sisältävän juuri vanhempien koulun-
valintaoikeuteen, koulujen autonomiaan sekä vaihtelevassa määrin niiden tulosvas-
tuullisuuteen sekä julkiseen sääntelyyn liittyviä elementtejä (Whitty 2002, 46).

5.2.1 Teollisuuden koulutusvaliokunnan pamfl etit

1980-luvun kuluessa uusi koulutuspoliittinen toimija – yrityselämä etujärjestöjen-
sä kautta – alkoi käydä julkista dialogia koulutuksesta, sen tavoitteista sekä reuna-
ehdoista virkamiehistön ja asiantuntijatahojen kanssa. Nico Hirtt (2004, 444) nä-
kee 1970-luvun puolivälin öljykriisin sekä taloudellisen laskusuhdanteen johdosta 
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muuttuneiden maailmanmarkkinoiden olleen osaltaan merkittävästi vaikutta-
massa koulutusta koskevien puhetapojen muuttumiseen – uusissa olosuhteissa 
keskeiset talouselämän toimijat alkoivat kritisoida esimerkiksi toisen ja korkea-as-
teen koulutusta liiallisesta massoittumisesta. Koulua syytettiin yleisesti huonosta 
tehtävien hoidosta sekä yleisestä jälkeenjääneisyydestä. (Ahonen 2003, 173; Ball 
1994, 30–31.) Sen ei enää nähty vastaavan teollisen kehityksen ja taloudellis-poliit-
tisen kansainvälisen kilpailun mukanaan tuomiin haasteisiin. Ydinkysymykseksi 
muodostuikin, millaisia muutoksia koulujärjestelmään tulisi tehdä uudenlaisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Philip Woodsin (2002, 130; ks. myös Spring 2002, 35–37) mukaan tätä lähin-
nä angloamerikkalaista keskustelua leimasivat resurssien ja vaikutusvallan epäta-
sainen jakautuminen eri intressitahojen kesken sekä yrityselämän muita parempi 
kyky julkituoda koulutuspoliittisia näkemyksiään ja näin vaikuttaa politiikan si-
sältöihin. Tilanne voidaan nähdä eräänä lähtökohtana kehitykselle, jossa liiketa-
louden käsitteet alkoivat vallata julkista koulutuspoliittista keskustelua (economi-
zing of education) seurauksena näkemyksestä, jonka mukaan koululaitosta olisi 
kehitettävä nimenomaan talouselämän tarpeita silmällä pitäen (Ozga 2000, 233; 
Gewirtz 2000, 357). 

Suomessa aktiivisen toimijan roolin koulutuksen tavoitteiden uudelleenmuo-
toilussa otti itselleen Suomen Työnantajain Keskusliitto (STK) ja vuodesta 1992 
vuoteen 2004 sen työtä jatkanut Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (TT). 
STK perusti vuonna 1982 erityisen koulutuspoliittisen toimielimen (Teollisuuden 
koulutusvaliokunta), joka 1980- ja 1990-luvuilla tuotti kokonaisen sarjan kou-
lutuspoliittisia pamfl etteja. Niiden vaikutus suomalaiseen koulutuspoliittiseen 
keskusteluun on merkittävä: pamfl eteissa esitettyjä tavoitteita on nostettu sekä 
opetusministeriön että Opetushallituksen 1990-luvun alkupuolen koulutuspoliit-
tisiin dokumentteihin (Ahonen 2001a, 162). Pia Vähäsen pro gradu -tutkimuksen 
(1998, 89) mukaan voimakkaimmin Teollisuuden koulutusvaliokunnan ajamista 
näkökulmista esille kouluhallinnossa sekä julkisessa keskustelussa nousivat mate-
maattis-luonnontieteellisten aineiden aseman ja arvostuksen nostaminen, yleinen 
valinnaisuuden lisääminen opetussuunnitelmissa sekä yrittäjyyskasvatus. 

Varhaisimmat Teollisuuden koulutusvaliokunnan kannanotoista, esimerkiksi 
vuoden 1984 pamfl etti ”Koulutus ja yrittäjyys”, keskittyivät yrittäjyyden markki-
noimiseen. Sen kriittisen käsityksen mukaan kansalaisten asenteita tulisi kehittää 
yrittäjäystävällisemmiksi: ”Yrittäjäksi ryhtyminen pitäisi nähdä yleissivistävissä ja 
ammatillisissa opinnoissa tasavertaisena vaihtoehtona toisen palveluksessa ole-
miselle.” Tämä tapahtuisi kehittämällä koululaisten ja opiskelijoiden erityistä ”si-
säistä yrittäjyyttä”, joka ilmenee ”ahkeruutena, oma-aloitteisuutena, luovuutena, 
tavoitetietoisuutena ja tuloksiin pyrkimisenä jo opiskeluaikana.” (Teollisuuden 
koulutusvaliokunta 1984, 76.) 

Myöhemmät pamfl etit 1980-luvun loppupuoliskolla olivat suoran kriittisiä 
kannanottoja yhtenäiskoulua vastaan. ”On pohdittava myös, ovatko tulokset pa-
remmat kuin rinnakkaiskoulussa, ja onko peruskoulu pystynyt antamaan parhail-
le oppilaille mahdollisuudet kykyjensä mukaiseen etenemiseen ja heikoimmille 
realistisia tavoitteita ja apua oppimisvaikeuksiin” (Teollisuuden koulutusvalio-
kunta 1989, 32–33). Niissä koulutuksellisen tasa-arvon pyrkimys tulkittiin Aho-
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sen (2001a, 162) mukaan uudelleen, aikaisempaa konservatiivisemmalla (Husén 
1972, 28–31; Raivola 1982, 111; Lehtisalo & Raivola 1999, 70–72) tavalla: Tasa-
arvo ei enää merkinnyt koulutuksen jakamista yhdenvertaisuuden perusteella, 
vaan jokaisen oppilaan oikeutta saada edellytystensä mukaista koulutusta. Käy-
tännössä tähän tavoitteeseen päästäisiin lisäämällä valinnaisten aineiden määrää 
ja palauttamalla tasokurssit, jotta ”nopeat voisivat edetä kykyjensä mukaisesti ja 
hitaammin oppivat saisivat vankat perustiedot, eikä koulu olisi heille jatkuvien 
epäonnistumisten sävyttämä vuosien mittainen kiusa” (Teollisuuden koulutusva-
liokunta 1989, 39).

Teollisuuden koulutusvaliokunta nosti suomalaiseen koulutuspolitiikkaan 
pitkälti yhdysvaltalaisessa keskustelussa (ks. a Nation at Risk, 1983) pohjustetun 
equality–quality-ristiriidan. Ahonen (2001a, 162) näkee näissä kannanotoissa 
merkkejä pedagogista restaurationismista, jonka mukaan koululaitoksen oli pa-
lattava hierarkkiseen sivistysnäkemykseen, jossa toiset sietivät enemmän sivistystä 
kuin toiset. Lahjakkaat oli koulutuksellisesti erotettava muista. Samoin vaatimuk-
set koulujärjestelmän kehittämisestä nimenomaan kilpailukyvyn parantamisen 
näkökulmasta olivat uusliberalistisesti värittyneitä (emt. 162). ”Koulutus on yk-
silön investointi tulevaisuuteen, yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen ehto ja yh-
teiselle isänmaalle osa kansallista selviytymisstrategiaa” (Teollisuuden koulutus-
valiokunta 1987, 80). 

Teollisuuden koulutusvaliokunnan vaatimus ”niille suomalaisille, joilla on ky-
kyä ja halua, on annettava kaikki mahdollisuudet koulutuksensa täydentämiseen 
sekä vapaa-aikanaan että työnteon yhteydessä” (emt. 80) sai arvovaltaista tausta-
tukea pääministeri Harri Holkerin (kok.) kuumentaessa koulutuspoliittista tilan-
netta marraskuussa 1987 pitämällään puheella Suomen rehtorit ry:n tilaisuudessa 
Espoossa (Aho 1996, 230–232). Koulutuksellisen tasa-arvon uudelleenmääritte-
ly nousi valtiollisen koulutuspolitiikan agendalle. Puheessaan Holkeri käsitteli 
muun muassa erityisesti lahjakkaiden lasten koulutusta peruskoulujärjestelmässä 
kriittisellä ja Teollisuuden koulutusvaliokunnan näkemystä tukevalla tavalla. Pää-
ministerin mukaan kaikki eivät opi kaikkea ja sen sijaan että edes yritettäisiin sitä, 
resurssit tulisi keskittää lahjakkuutensa osoittaneiden ryhmän kouluttamiseen 
kansainvälisen huipun tasolle: ”Uskoteltaessa kaikkien oppivan kaikki viritetään 
peruskoulutuksen tavoitteet liian korkealle. Yritettäessä kouluttaa koko väestö 
saavuttamattoman korkealle peruskoulutustasolle hukataan pienen kansakunnan 
taloudellisia ja henkisiä voimavaroja toivottomaan yritykseen.” (Helsingin Sano-
mat 24.11.1987, A11.) 

Aution (1997, 57) mukaan puhe oli ”suoranainen sohaisu ampiaispesään” 
– kritiikki oli voimakasta vastustajien laajalla poliittisella rintamalla ”haukku-
essa näkemystä elitistiseksi ja vanhanaikaiseksi” (HS 24.11.1987, A11). Vanhat, 
peruskoulukeskustelun aikaiset teemat nousivat uudelleen julkisuuteen, ”ylös 
juoksuhaudoista” (emt. A11) väittelynä siitä, oliko yhteiskunnan kannalta tar-
koituksenmukaista pyrkiä opettamaan ”kaikki kaikille” vai oliko joustettava tästä 
periaatteesta erityislahjakkaiden osalta ja näin käytännössä sallia koululaitoksen 
eriytyminen yleisesti käytössä ollutta koulutuksellisen tasa-arvon määritelmää 
haastavalla tavalla. Puheessaan pääministeri hakikin koulutuksellisen tasa-arvon 
määritelmälle ”uutta”, totuttua konservatiivisempaa sisältöä: ”Todellinen koulu-
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tuksellinen tasa-arvo ilmenee siinä, miten yksilöllä on mahdollisuus saada lahjo-
jaan vastaavaa koulutusta” (emt. A11).

Torsten Husénin (1972, 26–39) esittelemää jaottelua noudattaen Raivola 
(1982, 111–116; ks. myös Lehtisalo & Raivola 1999, 70–72) määrittelee konserva-
tiivisen tasa-arvokäsityksen pitävän ihmisten välisiä eroja luonnollisina kulttuurin 
heijastumina. Eriarvoisuutta pidetään välttämättömänä taloudelliselle kasvulle ja 
sosiaaliselle järjestykselle, koska sen aikaansaama kilpailuhenki takaa kykyjen par-
haan mahdollisen käytön. Koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu parhaiten silloin, 
kun ketään ei estetä yrittämästä vaan nimenomaan taataan kaikille mahdollisuuk-
sien tasa-arvo. Liberaalinen käsitys tasa-arvosta (Raivola 1982, 116–123; ks. myös 
Lehtisalo & Raivola 1999, 72–74) vaatii erilaisten alueellisten, sosiaalisten ja talo-
udellisten esteiden raivaamista koulutusmahdollisuuksien tieltä. Näkemys ei pidä 
perintötekijöiden merkitystä oleellisena, joten käytännön koulutuspolitiikassa tu-
lee pyrkiä kompensoinnin avulla poistamaan tai tasoittamaan ennen kouluikää 
syntyneitä eroja esimerkiksi esikasvatuksen tai erityisten kokemuksia rikastutta-
vien ohjelmien avulla. Samalla esimerkiksi tukiopetuksen kaltaisten positiivisen 
diskriminoinnin keinoin tulee huolehtia, että koko ikäluokka jakaa yhteiset oppi-
miskokemukset ja -tulokset eivätkä erot koulutuksen kuluessa kasva. 

”Uusi” (Husén 1972, 37–39) radikaalinen käsitys tasa-arvosta (Raivola 1982, 
123–130; ks. myös Lehtisalo & Raivola 1999, 74–77) puolestaan ”pitää mahdol-
lisuuksien tasa-arvoa itsestään selvyytenä, hylkää kompensaatioideologian ja lie-
vemmässä muodossaan vaatii positiivista diskriminointia. Diskriminointi ei kui-
tenkaan merkitse vain oppimisvaikeuksien voittamiseen tähtääviä toimenpiteitä 
vaan myös tiedon vapauttamista holhouksesta, jatkokoulutuspaikkojen kiintiöi-
mistä erilaisen koulutus- ja kokemustaustan omaaville, työkokemuksen rinnasta-
mista koulutodistuksiin ja arvosanoihin sekä ennen kaikkea resurssien uudelleen 
jakoa.” (Raivola 1982, 129.) 

Ari Antikainen (2006, 234–235) puhuu Husénin (1972, 26–39) jaottelun poh-
jalta tasa-arvon suppeasta ja laajasta tulkinnasta sen mukaan, sisältääkö tasa-arvon 
käsite intervention eriarvoisuutta aiheuttaviin tekijöihin vai ei. Suppea tulkinta 
tarkoittaa, että tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet katsotaan toteutuneiksi sil-
loin kun muodolliset, esimerkiksi lainsäädännölliset esteet, on poistettu yksilöi-
den ja ryhmien koulutukseen pääsylle. Laaja tulkinta puolestaan sisällyttää tasa-
arvoisiin mahdollisuuksiin puuttumisen eroja aiheuttaviin tekijöihin, erityisesti 
kulttuuriseen, kielelliseen ja sosiaaliseen huono-osaisuuteen. Koulutustuotosten 
tasa-arvoa ei saavuteta kohtelemalla kaikkia ryhmiä samalla tavoin vaan kunkin 
ryhmän edellytysten mukaisesti. 

Kyseessä on yhtäältä käsitehistoriallinen (ks. Hyvärinen, Kurunmäki, Palonen, 
Pulkkinen & Stenius 2003, 9) esimerkki poliittisesta kiistatilanteesta, jossa vasta-
puolet käyttävät samoja, omana ajankohtanaan suosittuja käsitteitä mutta pyrki-
vät antamaan niille omaa näkemystään tukevaa merkitystä. Näin samana pidetty 
käsite voi saada vaihtelevia tulkintoja eri tilanteissa, kielissä ja ajanjaksoilla. Läh-
tökohtana on se, että käsitteet ovat historiallisia ja aina vähintään potentiaalisesti 
kiistanalaisia. Käsitteitä voi toisin sanoen määritellä ja käyttää radikaalisti uudella 
tavalla, mutta ei silti voi vapautua niiden historiallisesta merkitysvarannosta. (emt. 
10.) Eeva Aarnion (1998, 32, 53) mukaan käsitteissä tapahtuu liikettä silloin kun 
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niihin kasautuu uusia tulkintoja sekä odotuksia. Tämä liike on normaalisti suh-
teellisen hidasta, eli uudet tulkinnat eivät kerralla syrjäytä vanhoja, vaan niiden si-
sältämät merkitykset ikään kuin kerrostuvat. Mukautumisen lisäksi voidaan myös 
tietoisemmin tavoitella radikaaliakin katkosta aikaisempiin merkityksiin erilaisilla 
uudelleenmäärittelyillä, joilla toimijat yrittävät käsitteitä muuttamalla ymmärtää 
ja muuttaa todellisuutta uskomustensa sekä näkemystensä mukaisesti.

Toisaalta koulutuksellisen tasa-arvon käsitteellä voidaan ajatella olevan niin 
erityinen ja keskeinen osa suomalaista toisen maailmansodan jälkeistä koulutus-
poliittista diskurssia, että sen analysointi julkisessa keskustelussa oli jäänyt pin-
nalliseksi sekä sille annetun sisällön yhteydet valittuihin yhteiskuntapoliittisiin 
näkökulmiin olivat jääneet erittelemättä. ”Kun pyrkimys tasa-arvoon nähdään 
yhä yleisemmin itsestään selvänä kehityssuuntana, yhteiskunnallisen edistyksen 
keskeisenä päämääränä, on itse käsite muuttunut epämääräiseksi ja jopa ristirii-
taiseksi” (Puohiniemi 2002, 295). Tämä tukee Aarne Tähden (1995, 15) havaintoa 
tasa-arvon kaltaisten yleisten oikeusperiaatteiden ja laajemminkin periaatteiksi 
kutsuttujen entiteettien käytöstä – Tähden analyysissä nimenomaan oikeustie-
teellisessä – argumentoinnissa: periaatteet otetaan annettuina faktoina, joiden ei 
katsota edellyttävän ainakaan laajempia perusteluja. Periaatteeseen vetoaminen 
on ikään kuin itsessään riittävä peruste, eikä sen sisällön tarkempaa erittelyä ole 
ymmärretty tarpeelliseksi.

Pääministeri Holkerin rehtoripäivillä ja Teollisuuden koulutusvaliokunnan 
pamfl etissaan esittämä konservatiivinen tasa-arvon määritelmä aiemman liberaa-
lin määritelmän tilalle oli toimenpide tasa-arvon käsitteen uudelleenmuotoilemi-
seksi sekä etäisyyden hakemiseksi vanhaan määritelmään. Pääministerin kannan-
otto herätti runsaasti julkista huomiota ja haastoi muita poliittisia intressitahoja 
puolestaan painottamaan tasa-arvon käsitteen oman näkemyksensä mukaisia si-
sältöjä. Kyseessä onkin tärkeä merkkipaalu hahmoteltaessa koulutuspoliittisen ee-
toksen muutosta 1980-luvun loppupuoliskolla – esimerkiksi Olli Poropudas ja 
Matti Vesa Volanen (2003, 27) näkevät pääministerin puheen kokonaan ”uuden 
aikakauden ohjelmanjulistuksena”. 

Kasvatusta, sivistystä ja opetuksen sisältöjä koskevien teesien rinnalla Teollisuu-
den koulutusvaliokunta nosti esiin huolen koulutuksen heikosta tuottavuudesta: 
1990-luvun alun pamfl etit vaativat kouluilta tulosvastuullisuutta sekä tulokselli-
suutta vertailevaa mittausta (Teollisuuden koulutusvaliokunta 1990; 1991). Kou-
lutuksen laadun sekä sen mittaamisen ymmärrettiin olevan verrattavissa minkä 
tahansa muun hyödykkeen laadunarviointiin. Ahonen (2001a, 161) näkee näiden 
vaatimusten tulleen osaksi opetusalan uutta julkisjohtamisajattelua.  Erityisesti 
Opetushallituksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi vuodelta 1992 sekä 
opetusministeriön kansliapäällikön Vilho Hirven linjanjulistus Koulutuksen ryt-
mivaihdos vuodelta 1996 painottivat arvioinnin, tulosvastuullisuuden sekä entistä 
managerialistisemman johtajuuden merkitystä koulutuksen ohjausjärjestelmässä.

Kantolan (2006, 175–176) mukaan suomalaisen kilpailukykyvaltion puhe-
tavalle on tyypillistä, että sen avainkäsitteet – esimerkiksi muutos, joustaminen, 
kannustaminen, kilpailukyky, osaaminen ja innovaatiot – on omaksuttu yritys-
maailmasta, josta ne on valjastettu politiikan ja sen eri lohkojen käyttöön. 1980- ja 
1990-luvuilla elinkeinoelämän sanastot löysivät paikkansa hallitusohjelmiin, josta 
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ne levisivät edelleen hallinnollis-juridiseen kielenkäyttöön. ”Samalla kun yritysta-
louden käsitteet ja puhetavat valuivat politiikkaan, ne myös ottivat siellä keskeisten 
ongelmien ja ratkaisumallien paikan” (emt. 176). Teollisuuden koulutusvaliokun-
nassa vaikuttanut professori Matti Peltonen (Vähänen, 1998, 26; Leskinen 2004, 
386) hahmottelikin kokonaan uudella tapaa ohjautuvan koulutusjärjestelmän 
vuonna 1987 ”Koulutus 2000” -teoksessaan. Peltosen konstruktion keskeisimpiä 
teesejä olivat seuraavat:

Yksilöllisyys, erilaistuminen ja valinnaisuus korostuvat tulevaisuudessa niin kou-
lujen sisällä kuin niiden välilläkin.

• Koulut tarjoavat yhä enemmän valinnaisia kursseja erilaiset intressit ja ky-
vyt omaaville lapsille (emt. 222).

• Erikoistuminen johtaa erikoiskoulujen syntymiseen kaikilla aloilla ja tasoil-
la. Niiden määrällinen osuus on pieni, mutta laadullinen vaikutus huomat-
tava. (Emt. 222.)

Koulutuksen ohjaaminen tapahtuu markkinatyyppisten mekanismien avulla.
• Koulun imagoa, yhteistyökykyisyyttä, hyvää kilpailuhenkeä, suvaitsevai-

suutta ja yhteiskunnallista valveutuneisuutta korostetaan. Kukin oppilaitos 
pyrkii olemaan ”maailman paras” jossakin. (Emt. 222.)

• Kouluviranomaisten huolenaiheena on, miten hankkia enemmän koulu-
tusta vähemmällä rahamäärällä (emt. 221).

Johtamisen ja paikallisen päätösvallan merkitys kasvaa.
• Oppilaitokset ovat joustavia. Joustavuus ilmenee tutkintojen kirjon kasvuna, 

tulosten mittaamiseen perustuvana ohjauksena, aloituspaikkojen varsin va-
paassa muuntelussa, linjajakojen uudistamismahdollisuuksina, aloitusaiko-
jen vaihtelussa, työajan sijoittelussa, byrokratian vähenemisenä sekä elävänä 
ja joustavana yhteistyönä koulun sidosryhmien kanssa. Kouluhallinto ym-
märtää että sen tehtävä on palvella koulua, erityisesti oppimista. (Emt. 223.)

Tulosten mittaaminen ja vertailu on oleellista.
• Veronmaksajat suhtautuvat suuresti epäillen koulutuksen aiheuttamiin 

kustannuksiin. Vaaditaan tuloksia ja vaikuttavuutta. (Emt. 221.)
• Oppilaitoksille tulosvastuu, eli rahoitus suorituksista riippuvaiseksi (emt. 

14).
• Tuotosten, tuottavuuden ja kannattavuuden nykyistä parempi mittaus 

(emt. 14).

Teollisuuden koulutusvaliokunnan pamfl etit ovat merkittävä tekijä kilpailuky-
kyvaltion koulutuspolitiikan puhetavan rakentumisessa. Valiokunnan 1980- ja 
1990-lukujen julkaisuissa hahmoteltu koulutusjärjestelmä ohjautuu uudenlaisten 
mekanismien avulla. Keskeiseksi nousevat koulujärjestelmän tuloksellinen toi-
minta sekä sen arviointi: koulutukselta vaaditaan parempaa tuottavuutta ja tu-
losvastuullisuutta sekä ennen kaikkea näitä todentavaa vertailevaa mittausta (ks. 
Koulutuksen tuottavuus 1990). Monet vaadituista keinoista koulutuksen tulok-
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sellisuuden nostamiseksi löytyvät 1990-luvun suomalaisen koulutuspolitiikan esi-
tyslistalta: koulun aloitusikää on laskettava, peruskouluun on säädettävä vain yksi 
pakollinen vieras kieli, tasokurssit on palautettava peruskouluun, peruskoulu ja 
lukio on tehtävä luokattomiksi, lahjakkaisiin oppilaisiin on kiinnitettävä erityis-
huomiota ja opettajille on rakennettava tulospalkkausjärjestelmä (Teollisuuden 
koulutusvaliokunta 1990, 24–32).

5.2.2 Opetusministeriön uudet visiot

Koko koulutusjärjestelmää koskevien rakenteellisten sekä sisällöllisten suunta-
viivojen hahmottelua varten opetusministeriöön asetettiin syksyllä 1987 niin sa-
nottu koulutuspolitiikan johtoryhmä, johon kuuluivat ministerien lisäksi kaikki 
hallinnonalan korkeimmat virkamiehet (Autio 1997, 59). Vuoden 1988 aikana 
johtoryhmä valmisteli muistiota (Koulutuksen kehittäminen 1989), joka tarkas-
teli harjoitetun koulutuspolitiikan tuloksia, arvioi koulutuksen kehittämistarpeita 
sekä hahmotteli peruskoulun jälkeisen koulutuksen kehittämislinjoja pidemmällä 
aikavälillä (emt.3). Koulutuspolitiikan johtoryhmän muistio painotti ”visioksi” 
nimeämäänsä opetusministeriön linjanvedon olemusta – sanakirjamääritelmänsä: 
näky, harhanäky (Sadeniemi & kump. 1992) mukaisesti – eräänlaisena abstraktio-
na ja katsoi, että se oli ”vain eräs hahmotelma peruskoulun jälkeisen koulutuksen 
uudistamisesta, ja on tarkoitettu aktivoimaan ja jäsentämään koulutuspoliittista 
keskustelua maassamme, eikä näin ollen pyri olemaan konkreettinen ehdotus 
koulutusjärjestelmän kehittämisestä”.

Koulutuksen kehittämisen yleisiä tavoitteita ja lähtökohtia asettaessaan joh-
toryhmä tukeutui pitkälti vanhoihin ja tuttuihin tavoitteisiin, jotka olivat lu-
nastaneet paikkansa valtiollisen koulutuspolitiikan diskurssissa jo edellisinä 
vuosikymmeninä: koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen ja eri väestöryhmien 
tasavertaisten mahdollisuuksien turvaaminen mainitaan koulutuksen tavoittei-
den listalla ensimmäisinä (Koulutuksen kehittäminen 1989, 16). Samanaikaisesti 
muistio esitteli myös muuttunutta koulutusta koskevaa puhetapaa. Yleinen hal-
linnon tehokkuusvaatimus oli tarkentunut ”koulutuspoliittisesti, kansantaloudel-
lisesti ja yksilöllisesti arvioitujen häiriöiden” tunnistamiseksi, joiden tulkintaan tai 
arvotukseen muistio välttää ottamasta kantaa, esittäen lakonisesti niiden olevan 
yleisesti ”viimeaikaisessa keskustelussa” (emt. 1–2) esillä olleita ongelmia. Yli-
oppilassuma, moninkertainen koulutus, koulutuspaikkojen tehoton käyttö sekä 
opintoaikojen pidentyminen ovat kuitenkin konkreettisia, nimettyjä ongelmia 
vastakohtana alustaville ja jäsentymättömille havainnoille koulutuksen tehotto-
muudesta. Uudenlainen koulutuspoliittinen puhetapa oli myös muokkaamassa 
kehittämisvision keinoja, joilla esimerkiksi yksilöllisyyden asettamat tavoitteet py-
rittiin saavuttamaan: vanhentunut tiedonkäsitys oli uudistettava yksilön luovalle 
oppimiselle valmiuksia antavaksi ja yksilöllisten koulutusvalintojen sekä opinto-
ohjelmien esteet poistettava. (Emt. 17.)

Huolimatta kehittämisvisiolle annetusta ei-konkreettisesta merkityksestä kou-
lutuspolitiikan johtoryhmän muistio sisälsi runsaasti koulutusjärjestelmää koske-
via normatiivisia toimenpide-ehdotuksia valtionhallinnon yleisten kehittämista-
voitteiden saavuttamiseksi (emt. 17):
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• Koulujärjestelmän kokonaisuuden arviointia ja suunnittelua on vahvistet-
tava.

• Seurantaa on monipuolistettava ja kansainvälistä vertailua kehitettävä.
• Toiminnan tehokkuutta on lisättävä.
• Hallintoa on hajautettava.
• Joustavia ohjaus- ja päätöksentekomenettelyjä on kehitettävä.
• Koulutusaikoja on lyhennettävä.
• Koulutuspaikkojen käyttöä on tehostettava nuoruusiän koulutuksessa.

Jo hallinnon hajauttamiskomitean mietinnössä (KM 1986:12) esiin nostettujen 
julkisjohtamisen toimintaympäristön aikaisempaa managerialistisempien piirtei-
den lisäksi opetusministeriön kehittämisvisio painotti tavoitteiden saavuttamisen 
vertailun merkitystä arvioinnin, vertailun ja seurannan avulla (Koulutuksen kehit-
täminen 1989, 17). Laukkasen (1998, 12) mukaan arvioinnista muodostuikin yht-
äkkiä tärkeä osa koko keskushallintoa. Opetustoimessa koko arvioinnin käsitteen 
merkitys oli ollut perinteisesti pedagoginen ja liittynyt ainoastaan oppilasarvioin-
tiin. Pertti Ahonen (1983, 143–147) on osoittanut opetusministeriön olleen sosi-
aali- ja terveysministeriön ohella 1970-luvulla muita hallinnonaloja vähemmän 
kiinnostunut toiminnan tuloksista ja vastaavasti painottanut erityisesti säännösten 
ja hallinnollisten rakenteiden sekä taloudellisten resurssien käytön kontrollointia. 
Ahonen tulkitsee havaintoaan edellä mainittujen hallinnonalojen tehtävällä luoda 
kokonaan uusia palvelujärjestelmiä hyvinvointiregiimin rakennuskaudella. 

Viittauksia koulutuksen ohjautumisesta erityisten ”koulutusmarkkinoiden” 
avulla (esim. Ahonen 2003) tai niihin liittyvään kilpailun mekanismiin ei ole kirjat-
tu koulutuspolitiikan johtoryhmän muistioon. Sitä vastoin valinnan mekanismin 
voimakas korostaminen voidaan nähdä tässä yhteydessä markkinaohjautuvuuden 
eräänlaisena perusteita luovana elementtinä. Yksilöllistymisen kehityslinja suoma-
laisessa koulutuspolitiikassa ei ollut vuonna 1989 tosin mikään uusi ilmiö. Jo pe-
ruskoulu-uudistuksen myötä koulun keskipisteeksi oli noussut ainutkertainen ja 
omaleimainen oppilasyksilö, jonka omista lähtökohdista kumpuaviin yksilöllisiin 
oppimistarpeisiin uuden yhtenäiskoulun oli pyrittävä vastaamaan (Simola 1995 
114; ks. myös Lappalainen 1985, 235). Opetussuunnitelmadiskurssia ja pedagogis-
ta diskurssia aikaisemmin säädellyt yhteiskunnan etua painottanut kansalaiskoodi 
alkoi muuttua peruskoulun myötä individualistiseksi koodiksi (Rinne 1987, 122). 

Muistio sisälsi myös kaksi erittäin merkittävää rakenteellista ehdotusta – visiota 
– peruskoulun jälkeisin koulutuksen kehittämiseksi: lukio- ja ammatillisia opin-
toja yhteen nivovan nuorisokoulun sekä opistoasteen koulutuksen kehittämisen 
ammattikorkeakoulutasoiseksi. Näistä kahdesta ideasta muodostuikin merkittävä 
osa 1990-luvun koulutuspoliittista keskustelua (Meriläinen & Varjo 2007).

Ammattikorkeakoulujärjestelmä ei ollut Suomessa entuudestaan täysin tun-
tematon koulutuspoliittinen käsite. Sen mahdollisuuksista oli keskusteltu jo 
1960-luvun lopulla eräiden yksittäisten ammatillisen korkea-asteen perustamis-
ehdotusten – muun muassa teknillisten oppilaitosten muuttamisen insinöörikor-
keakouluiksi (Orelma 1992, 11) – yhteydessä. Pisimmälle ammattikorkeakouluidea 
eteni tekniikan alalla niin sanotun Ahosen komitean työn tuloksena 1970-luvulla. 
Mietinnössään (KM 1971:A8) komitea ehdotti insinöörikorkeakoulun muodos-
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tamista siten, että se muodostaisi hallinnollisen kokonaisuuden ja siellä voitaisiin 
suorittaa alempia sekä ylempiä insinööritutkintoja. Komitean esitys ei kuitenkaan 
toteutunut. Liekki Lehtisalon ja Reijo Raivolan (1999, 151) mukaan ammattikor-
keakoululaitoksen kehityksen esteenä 1970-luvulla oli muun muassa keskiasteen 
koulutuksen uudistamisen sekä korkeakoululaitoksen kehittämisen taustalla vai-
kuttanut käsitys, jonka mukaan ammatillinen opistoasteen koulutus nähtiin kiin-
teänä osana muuta keskiasteen koulutusta. Korkeakoulusektorilla puolestaan pai-
notettiin yhdenmukaisia tutkintorakenteita ja sen järjestelmän katsottiin olevan 
alueellisesti sekä opiskelijamäärien perusteella tarpeeksi kattava. 

Toisen asteen ammatillisen ja yleissivistävän koulutuksen yhteen nivomista oli 
suunniteltu jo 1970-luvulla. Ahonen (2003, 177) näkee nuorisokoulun sekä sen 
1990-luvun alun ”toisen tulemisen” yrityksenä hävittää yhteiskunnallisesti erot-
televa rinnakkaiskoulujärjestelmä toiselta asteelta samoin kuin se oli hävitetty jo 
sukupolvea aikaisemmin oppivelvollisuuskoulutuksesta – nuorisokouluvisio oli 
lähtökohdiltaan samansuuntainen, jonka jo vuoden 1971 koulutuskomitea oli 
mietinnössään esittänyt. Myös Aho, Pitkänen ja Sahlberg (2006, 87) kuvaavat 
opetusministeriön nuorisokoulusuunnitelmaa vuoden 1971 koulutuskomitean 
ehdotuksen ”henkiinherättämisenä”.

Samoin Osmo Lampinen, Marita Savola ja Riitta Välke-Salmi olivat vuonna 
1982 ilmestyneessä Koulutus käännekohdassa -kirjassaan hahmotelleet omaeh-
toisen kehityksen ja avoimien rakenteiden kautta toimivaa koulutusjärjestelmää, 
johon sisältyi keskeisesti ajatus toisen asteen koulutuksen integroimisesta: ”Perus-
koulun jälkeinen lukio ja ammatilliset oppilaitokset liitetään toisiinsa uutena opis-
to-nimisenä kouluna. Se yhdistää toisiinsa yleissivistäviä ja ammatillisia oppisisäl-
töjä. Opisto jakaantuu 8-10 laaja-alaiseen ammatilliseen linjaan, joiden pituus on 
neljä vuotta. Oppilaspaikkoja riittää kaikille opiskelijoille, ainoastaan muutamille 
suosituimmille linjoille joudutaan järjestämään karsintoja.” (Lampinen, Savola & 
Välke-Salmi 1982, 135.)

Nuorisokoulu- ja ammattikorkeakouluhankkeiden lähtökohtia voidaan etsiä 
myös vuonna 1982 julkaistusta OECD:n ensimmäisestä Suomen koulutusjärjes-
telmän maatutkinnasta (OECD 1982; ks. myös Niukko 2006b, 54–55; Meriläinen 
& Varjo 2007, 249–250), jossa erityisesti vähemmistöryhmien oikeuksista sekä 
pienten koulujen säilyttämisestä huolehtiva peruskoulujärjestelmä sai kiitosta. 
Kritiikkiä puolestaan saivat esimerkiksi raskas ja keskitetty kouluhallinto sekä 
työmarkkinajärjestöjen vähäinen rooli koulutuksen suunnittelujärjestelmässä. 
Tiukan normiohjauksen ja monimutkaisten byrokraattisten menettelytapojen 
katsottiin yleisesti olevan joustavan toiminnan esteenä. Samalla OECD:n tutkijat 
nostivat raportissaan esille kaksi Suomen 1990-luvun koulutuspolitiikan kannalta 
keskeistä kysymystä: ”Pitävätkö Suomen kouluviranomaiset keskiasteelle luotua 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen erottavaa järjestelmää onnistuneena, 
vai pitäisikö Suomessa harkita siirtymistä yhtenäiskouluun myös tällä asteella?” 
Toinen kysymys koski puolestaan ammatillisten opistojen asemaa koulutusjärjes-
telmässä: ”Pitäisikö nämä oppilaitokset siirtää keskiasteelta korkeakoulusektoril-
le?” (Emt. 86.)

Ensimmäisen maatutkinnan aikaan Suomen kouluviranomaiset sanoivat ”ei” 
molemmille ehdotuksille – Osmo Lampisen (2003, 207–208) mukaan OECD:n 
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tutkijoiden raportti ”unohtui kirjahyllyyn pölyttymään”. Ammatillisen koulutuk-
sen perusteltiin sijoittuvan hallinnollisesti toiselle asteelle ja ammatillisten oppilai-
tosten olevan tehtäviltään selvästi alueellisia. Samoin katsottiin ammatillisen ope-
tuksen olevan sopimatonta yliopistojen opetus- ja tutkimusperinteeseen. (OECD 
1982, 86–87.) Kolmetoista vuotta myöhemmin korkeakoulutukseen keskittyvän 
OECD:n maatutkinnan aikoihin vuonna 1995 tilanne oli muuttunut merkittävästi 
(OECD 1995a, 95–97): nuorisoasteen integrointi ja korkeakoululaitoksen uudel-
leenjärjestely hakivat toteutustaan nuorisokoulu- ja ammattikorkeakoulukokei-
luissa. Simo Juvan (2003,10; ks. myös Niukko 2006a, 307) mukaan vuoden 1982 
maatutkinta osoittautui erityisen merkittäväksi: Suomi sai noteerausta kansain-
välisten koulutuspoliittisten toimijoiden keskuudessa modernina pohjoismaisena 
yhteiskuntana, sekä samalla ”tutkijaryhmä tuli asettaneeksi kahden vuosikymme-
nen ohjelman Suomen koulutuspolitiikalle”. 

Lähtökohtina koulutusjärjestelmän rakenteelliseen muutokseen opetusminis-
teriön visiopaperi (Koulutuksen kehittäminen 1989, 19) esitti OECD:n suositus-
ten hengessä koulutuksen joustavuuden lisäämistä, työelämän kehityksen huomi-
oimista sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen arvostuserojen pienentämistä. 
Kaavailtu nuorisokoulu perustettaisiin lukion ja kouluasteen ammatillisten opin-
tojen sisältöjen pohjalta. Valittavana olisi yleisteoreettisiin opintoihin painottu-
neita tai selkeämmin ammattisuuntautuneita ohjelmia sekä näiden yhdistelmiä, 
jotka kaikki olisivat kurssimuotoisia ja luokattomia (2–4 vuotta). Nuorisoasteen 
opintojen lopuksi suoritettaisiin uudenlainen päättötutkinto, joka takaisi sekä 
jatko-opintokelpoisuuden että perusammattitaidon. Matti Vesa Volasen (1997, 
18) opetusministeriön nuorisokouluvision neljä perusajatusta olivatkin juuri yh-
tenäiskouluajatus, yleinen jatko-opintokelpoisuus, valinnaisuuden lisääntyminen 
sekä ammattisivistys. 

Ammattikorkeakoulut puolestaan perustettaisiin entisistä ammatillisen opis-
toasteen oppilaitoksista, joiden tehtävänä olisi tuottaa 2–4 vuotta kestävää, jatko-
opintokelpoisuuden yliopistoissa tuottavaa koulutusta, joka ”kehittelisi vaihtoeh-
toisia lähestymistapoja yliopistokoulutukselle” (Koulutuksen kehittäminen 1989, 
20). ”Ammattikorkeakoulut tarjoaisivat tiedekorkeakoulujen rinnalla nuorisokou-
lun tutkinnon suorittaneille nykyistä monipuolisemmat ja keskenään kilpailuky-
kyisemmät jatko-opintomahdollisuudet. Ammatillisen aikuiskoulutuksen, täy-
dennyskoulutuksen ja avoimen korkeakouluopetuksen laajentuminen vähentäisi 
tarvetta usean perustutkinnon suorittamiseen. Aiempien tutkintojen ja opintojen 
täysmittainen hyväksilukeminen ja joustavat yhdistelymahdollisuudet tehostaisi-
vat koulutuspaikkojen käyttöä ja lyhentäisivät opiskeluaikoja.” (Emt. 21.)

Koulutuspoliittisen vision valmisteluprosessi opetusministeriössä poikkesi 
merkittävästi perinteisistä komitea- ja mandaattikäytännöistä. Koulutuspolitii-
kan johtoryhmä kilpailututti ministeriön virkamiehistä koostunutta kolmea ”vi-
sioryhmää”, jotka laativat omat asiantuntijaselvityksensä tulevaisuuden koulu-
tuspolitiikan linjauksista. Voittajaksi ”visiokilpailussa” selvisi ylijohtaja Markku 
Linnan johtaman työryhmän ehdotus, jonka pohjalta lopullinen kehittämisvisio 
muokattiin koulutuspolitiikan johtoryhmässä. (Autio 1997, 59.) Vision valmiste-
lutavan voidaan katsoa yhtäältä heijastelleen perinteisen komitealaitosinstituution 
merkityksen vähentymistä koulutuksen suunnittelujärjestelmässä (Hovi, Kivinen 
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& Rinne 1989) sekä toisaalta opetusministeri Taxellin (r.) ”innovatiivista otetta 
koulutuksen uusien visioiden tuottamiseen” (Autio 1997, 57).

Osmo Lampisen ja Marita Savolan (1995, 37) mukaan sekä poliittisten että 
koulutuksen asiantuntijaintressitahojen oli vaikea löytää luontevia vaikutuskana-
via muuttuneessa tilanteessa. Vision virkamieskeskeinen valmistelutapa nostatti 
kriittisiä kommentteja muun muassa eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Helsin-
gin Sanomien pääkirjoituksen (15.2.1989) mukaan ”syntyi outoja huhuja opetus-
ministeriön salaisista aikeista romuttaa lukio. Niiltä olisi vältytty, jos koulutus-
politiikan johtoryhmä olisi saanut toimeksiantonsa julkisesti.” Tilanne, jossa ”ne 
puolueet, jotka eivät ole onnistuneet saamaan hallintoon omia miehiään tai, vielä 
harvemmin, naisiaan, ovat selvästi asioiden valmistelun ja päätöksenteon suhteen 
heikommassa asemassa” (Lehtisalo & Raivola 1986, 177), nähtiin osoituksena 
kouluhallinnon virkavaltaistumisesta. 

Koulutuspolitiikan johtoryhmän muistio julkaistiin13.2.1989 Finlandia-talos-
sa pidetyssä laajassa koulutuspoliittisessa seminaarissa, jonka tunnelmaa tilaisuu-
den puheenjohtajana toiminut opetusministeriön kansliapäällikkö Jaakko Num-
minen (1994, 41) on kuvannut ”ajoittain suorastaan myrskyisäksi”. Eduskunnan 
sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Pystynen (kok.) käytti hyvin kriittisen 
puheenvuoron hyökäten nuorisokouluvisiota vastaan: ”Opetusministeriön visio 
on kovin kapea-alainen. Sen toteuttaminen veisi vain uudistusten hullunmyl-
lyyn, vaikka mitään mittavaa tarvetta koulujärjestelmämme uudistamiselle ei ole. 
Nuorisoasteen koulutuksen entisestään pidentyminen on pahasta.” (Uusi Suomi 
14.2.1989, 9.) Seminaari nostatti laajaa, joskin lähinnä vain nuorisokoulun ym-
pärillä pyörivää, julkista koulutuspoliittista keskustelua (esim. OPM työryhmien 
muistioita 1989:54, 9–10). 

Nuorisokoulun arvostelijat väittivät että Ruotsin gymnasienskolan antamat ko-
kemukset eivät olisi antaneet aihetta sen jäljittelyyn Suomessa (esim. Helsingin 
Sanomat 13.2.1989, A10). Nuorisokoulu koettiin poliittisessa oikeistossa uhkaksi 
niin ammattikoululle kuin lukiollekin ja sekä ammatillisen osaamisen että yleis-
sivistyksen tason katsottiin olevan uhattuna. Myös ylioppilastutkinnon puolus-
tajien rintamat tiivistyivät. Suomen rehtorit ry:n puheenjohtajan Antero Pentti-
län mukaan: ”Nuorisokoulu on kuolleena syntynyt, toteuttamiskelvoton ajatus. 
Sehän merkitsee selvää kuoliniskua yleissivistävälle koulutukselle.” (Uusi Suomi 
14.2.1989, 9.) Keskustassa nuorisokoulun pelättiin puolestaan karsivan erityisesti 
niitä maaseudun lukioita, joiden lähettyvillä ei ollut muita toisen asteen oppilai-
toksia. (Autio 1997, 61; Kivinen, Rinne, Järvinen, Koivisto & Laakso 1995, 133.) 

Keskustelussa nousi esille myös eduskunnassa herännyt ärtymys kehittämisvi-
sioiden virkamiesvetoisesta valmistelusta ja siitä, että opetusministeriö pyrki teke-
mään koulutuspolitiikkaa ilman politiikoita. Opetusministeri Taxellilta (r.) olikin 
alettu vaatia laajalla poliittisella rintamalla ”keskusteluasiakirjaa” koulutuksen 
kehittämissuunnitelmista useaan otteeseen, esimerkiksi joulukuussa 1987 valtion 
tulo- ja menoarvioesityksen käsittelyn yhteydessä (1987 vp, ptk. 2983–2985). Ta-
xell ei ollut innostunut politisoimaan valmistelun alkuvaiheessa olevaa asiaa edus-
kunnalle annettavalla selonteolla vaan halusi päästä käsiksi uusien suunnitelmien 
testaamiseen oman kokeilulainsäädännön turvin ja saada näin aikaan konkreet-
tisia koulutuspoliittisia tuloksia ennen laajempaa valtiopäiväkeskustelua. Aution 
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(1997, 61) tulkinnan mukaan kehittämisvisiot tuotiinkin julki koulutuspoliittises-
sa seminaarissa, jotta uudistushankkeisiin kohdistuvat toiveet ja pelot pääsisivät 
ikään kuin varkain purkautumaan alan ammattipiireissä. 

Ristiriita koulutuspoliittisesta selonteosta opetusministerin ja eduskunnan 
välillä kärjistyi lopullisesti joulukuussa 1989 Lapin korkeakoulun taideosaston 
perustamisen (HE 165/1989 vp) käsittelyn yhteydessä. Sivistysvaliokunnan pu-
heenjohtaja Erkki Pystynen (kok.) kritisoi itse käsiteltävän asian ulkopuolelta 
voimakkaasti opetusministeriön lakiesitysten valmistelua: ”sivistysvaliokunta saa 
runsaasti yksittäisratkaisuja koskevia lakiesityksiä tietämättä minkälaiseen ko-
konaisratkaisuun ne kuuluvat, minkälaista koulutusjärjestelmän uudistuslinjaa 
opetusministeriö näillä toteuttaa” (1989 vp, ptk. 4487–4488). Samoin ministeri 
Taxellin kanta, jonka mukaan valmisteluvaiheessa olevat asiat eivät vielä kuulu 
eduskunnalle, tulkittiin valtiopäivien lainsäädäntövaltaa vähätteleväksi. Lopputu-
loksena valiokunta edellytti Lapin korkeakoulua koskevassa mietinnössään (SiVM 
22/1989 vp) hallituksen antamaan eduskunnalle selonteon koulutuspolitiikasta 
heti vuoden 1990 valtiopäivien alussa. 

Tilanteen kehittymisessä on huomioitava erityisesti kaksi seikkaa: Ensinnäkin, 
eduskunnan pitkä hiljainen koulutuspoliittinen kausi. Peruskoulu-uudistuksen 
toteuttamisessa aktiivisesti mukana ollut eduskunta oli 1960-luvun jälkeen jää-
nyt sivuun koulutuspolitiikan kentällä. Eduskunnan merkitys koulutuspolitiikan 
suuntaajana oli vähentynyt 1970- ja 1980-luvuilla, ja vastaavasti valtioneuvoston 
sekä opetus- ja valtionvarainministeriöiden sekä niiden virkamiesten koulutuspo-
liittinen painoarvo oli kasvanut. Koulutuspolitiikka oli muuttunut pitkälti kou-
luhallinnoksi. (Ahonen 2003, 176; Kivinen 1988, 250–251; Lehtisalo & Raivola 
1986, 175–176.) Erityisesti sivistysvaliokunnassa oli 1980-luvun jälkimmäisellä 
puoliskolla herännyt näkemys, jonka mukaan valtiopäivien oli otettava takaisin 
paikkansa keskeisenä koulutuspoliittisena toimijana: ”Sen sijaan pidän todella va-
litettavana, että valiokuntalaitoksen ja koko eduskunnan vaikutusmahdollisuudet 
tänä päivänä ovat äärimmäisen vähäiset. Tässä asiassa hallitus, oikeusministeri 
ja monet muut ministerit mukaan luettuna saisi todella mennä itseensä ja miet-
tiä, kuuluuko meidän demokraattiseen järjestelmäämme, että hallituksen esityk-
set eduskunnassa ovat arvovaltakysymyksiä, joihin ei saa puuttua.” (Ed. Anttila, 
kesk.; 1989 vp, 4494–4495.) 

Esitetyllä parlamentarismin vaatimuksella on myös yleisempiä yhtymäkohtia 
Suomen hallitsemisjärjestelmän institutionaaliseen muutokseen 1980-luvulla. 
Tiihosen (2006, 88) mukaan tuolloin tapahtui yleistä siirtymää pois presidentti-
johtoisesta hallitsemisjärjestelmästä kohti eduskunnan ja pääministerin johtamaa 
parlamentarismia. 1990-luvun alussa tehdyt lakien hyväksymisen määräenemmis-
tösäännöksien muutokset aloittivat presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia kar-
sineen kehityslinjan, joka huipentui 2000-luvun alun valtiosääntöuudistukseen. 
Aikaisempien säännösten mukaan opposition oli ollut suhteellisen helppoa siir-
tää lakien hyväksymistä seuraavien vaalien yli. Samalla pääministeri oli ollut yhtä 
aikaa riippuvainen sekä presidentin luottamuksesta että laajasta tuesta eduskun-
nassa. Uusi tilanne teki hallituksista 1990-luvulla koko vaalikauden mittaisia ja 
antoi pääministerille vapauden linjata hallituksensa ohjelma melko riippumatta 
presidentistä tai oppositiosta. Samalla eduskuntavaalit nousivat keskeiseksi poli-



104

tiikan tuloksellisuuden mittariksi hallituskoalitioiden alkaessa heijastella entistä 
tarkemmin vaalien tulosta. (Heiskala 2006, 31–32.)

Toinen huomioitava seikka oli erityisesti nuorisokouluvision toimiminen är-
sykkeenä, joka osaltaan johti ponteen selonteon antamisesta. Vaikka OECD:n 
vuoden 1982 maatutkinnan keskeiset kysymykset eivät sinänsä herättäneet edus-
kuntaa vaatimaan selitystä opetusministeriöltä koulutuspolitiikan suuntaviivoista 
ja valituista kehittämiskohteista, voidaan niiden sanoa olleen osaltaan vaikutta-
massa tässä prosessissa.
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6 Kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikan 

keskeiset dokumentit 

Luvun 6 tavoitteena on luoda Suomen 1990-luvun koulutuspolitiikasta jäsen-
tynyt kuvaus erilaisista elementeistä kerrostuvana, jatkuvassa muutoksen tilassa 
olevana diskursiivisena muodostelmana, jolla on myös konkreettisia sosiaalisia 
vaikutuksia (Simola 1995, 1–2; Olssen, Codd & O’Neill 2004, 3). Samalla re-
konstruoidaan niitä perusteita, joiden pohjalle koulutusta koskeva hallinnollis-
juridinen puhetapa rakentui 1990-luvulla analysoimalla kouluhallinnon kes-
keisimpiä valtiollisia ohjausasiakirjoja. Valitut dokumentit ovat koulutuksen 
keskushallinnon – sekä opetusministeriön että Opetushallituksen – tuottamia, ja 
niiden valmisteluprosessit vaihtelevat virkamiestyöstä poliittisesti kokoonpan-
tuihin komiteoihin. 

Valittuja ohjausasiakirjoja, jotka tässä ymmärretään sarjaksi virallisia, julki-
sia tekstidokumentteja, yhdistää kokonaisnäkemys, tapa hahmottaa suomalaista 
koululaitosta kokonaisuutena, jonka kaikkia osa-alueita ja tasoja ohjataan sa-
mojen yleisten periaatteiden mukaisesti. Dokumenttien käyttötarkoitukset ja 
-muodot vaihtelevat koulutuksen kehittämissuunnitelmista koulutuspoliitti-
seen selontekoon ja lainsäädännön valmisteluasiakirjoista opetussuunnitelman 
perusteisiin. Tämän koulutuksen keskushallinnon tuottaman valtiollisen arvo-
valtaisen asiantuntijapuheen avulla muodostetun esiymmärryksen kautta läh-
detään tutkimuksen loppuluvuissa analysoimaan yksityiskohtaisesti eduskun-
nan koulutusta koskevia lainsäädäntöprosesseja sekä niihin liittyviä puhetapoja 
1990-luvulla.

6.1 Harri Holkerin hallituksen koulutuspoliittinen selonteko 
eduskunnalle

Harri Holkerin sinipunahallitus (30.4.1987–26.4.1991) opetusministereinään 
aluksi Christoffer Taxell (r.) ja myöhemmin Ole Norrback (r.) antoi koulutuspo-
liittisen selonteon nimellä ”Suomen koulujärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittä-
mislinjat” (VNS 3/1990 vp) 22.5.1990 eduskunnalle. Esitys sisälsi katsauksen kou-
lutuksen kansainvälisistä kehitysnäkymistä ja arvion Suomen koulujärjestelmän 
kansainvälisestä tasosta. Selonteossa tarkasteltiin myös harjoitetun koulutuspoli-
tiikan tuloksia ja lähiajan kehittämistarpeita ja -suunnitelmia eri koulutusasteilla 
opetussuunnitelmista kouluhallintoon.

Holkerin hallitus oli omaksunut pidättäytyvän linjan selontekojen antamiseen 
peläten niiden infl atoitumista: ”Jokaista selontekoa on perusteellisesti harkittava 
myös siltä kannalta, että selontekoteko ja sen tuoma keskustelu vastaavat asian 
kaikinpuolista merkitystä. Näin ollen hallitus on omalta osaltaan pyrkinyt jossa-
kin määrin toimimaan pidättyvästi, jotta selontekomenettely ei kärsisi infl aatiota.” 
(Päämin. Holkeri, kok.; 1989 vp, ptk. 1774–1775.) Myös eduskunnassa oli alkanut 
ilmetä kritiikkiä hallituksen selontekojen liian ylimalkaisesta käsittelyprosessis-
ta. Seurauksena selontekojen valiokuntakäsittely mahdollistettiin muuttamalla 
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valtiopäivä järjestystä maaliskuussa 1989 (297/89). Vuoden 1990 selonteko teki 
historiaa olemalla ensimmäinen koko suomalaista koulutusjärjestelmää ja -poli-
tiikkaa koskeva eduskunnalle annettu hallituksen selonteko (Autio 1997, 61, 63.) 
Sen antaminen eduskunnalle oli Holkerin hallituksen tärkein koulutuspoliittinen 
toimenpide, jonka valmistelu valjasti lainsäädäntötyötä hallituskauden alkupuo-
lella ja samalla vaikutti myös tämän tutkimuksen kattaman ajanjakson alkupisteen 
määrittelyyn. 

Selonteko esitteli linjavetojensa taustaksi 1980-luvun ”koulutuksen kansain-
välisiä kehityssuuntia”. Esiin nousivat erityisesti koulutuksen voimakas merkitys 
talouspolitiikan ja kansallisen kilpailukyvyn välineenä, vaatimukset koulujen toi-
minnan tehostamisesta sekä erilaiset ratkaisumallit näiden tavoitteiden saavutta-
miseksi. Tulosvastuullisuus, yksityistäminen (VNS 3/1990 vp, 21) sekä vanhempien 
osallistumista koulun toimintaan lisäävät mutta ”vaikutuksiltaan epätasa-arvosta-
viksi” arvioidut koulutusvoucherit (emt. 23) mainitaan erikseen kansainvälisesti 
käytössä olevina malleina. ”Koulutuksen taloudellinen tehostaminen on osoittau-
tunut monissa maissa vaikeaksi. Suurin osa menoista sitoutuu keskitetysti neuvo-
teltuihin palkkoihin. Työn tuottavuuden on väitetty monissa maissa laskeneen, 
eikä koulutuksen tulosten aina vastaavan niihin sijoitettujen panosten kasvua. Ti-
lannetta on pyritty muuttamaan joissakin maissa muun muassa lisäämällä koulu-
jen omaa tulosvastuuta sekä yksityistämällä kouluja. ” (Emt. 19.)  

Edellä kuvatun kaltaiset pohjoismaiselle hyvinvointivaltiomallille kriittiset 
kannanotot ja käytännöt esiteltiin selonteossa yksilöimättömästi ”joissakin mais-
sa” tapahtuvaksi kehitykseksi ilman niitä arvottavia kannanottoja. Huomionar-
voista on myös, että selonteossa esitelty kansainvälinen kvantitatiivinen vertailu-
aineisto esimerkiksi koulumenojen osuudesta eri maiden bruttokansantuotteista 
on UNESCO:n eikä 1990-luvun vahvan kansainvälisen koulutuspoliittisen vaikut-
tajan OECD:n tuottamaa. Asetelma korostaakin selonteon julkistamista kansain-
välisen koulutuspolitiikan ja erityisesti sen suomalaisen uudelleenpaikallistamisen 
(Steiner-Khamsi 2002, 72) murroskautena – jossakin ”unescolaisen” yhteiskun-
nalliseen tasa-arvoon ja demokraattiseen hyvinvointivaltioon pyrkineestä kou-
lutuspolitiikasta sekä ”oecdläisen” koulutuksen ja talouden yhteyttä korostavan 
mallin välimaastossa (Poropudas & Mäkinen 2001, 17; Henry, Lingard, Rizvi & 
Taylor 2001, 48). 

Poropudaksen ja Mäkisen esittämän jaottelun jyrkkyyttä loiventaa Henryn, 
Lingardin, Rizvin ja Taylorin (2001, 48; ks. myös Rizvi & Lingard 2006, 249) ha-
vainto OECD:n koulutuspoliittisissa linjauksissa ajan myötä tapahtuneista muu-
toksista: aikoinaan myös OECD:n koulutustutkimusraportteja kritisoitiin liian 
”sosiaalidemokraattisiksi”. Tätä voidaan selittää Henryn ja kumppaneiden nä-
kemyksen mukaan sillä, että ennen 1980-lukua koulutuspolitiikka oli ylipäätään 
”sosiaalidemokraattista”, huolimatta sitä harjoittavien puolueiden ja hallitusko-
alitioiden asemasta puoluekartalla. Myös Kjell Eide (1998, 93, ks. myös Niukko 
2006b, 49) katsoo laatuajattelun, vapaan koulunvalintaoikeuden, koulutuksen uu-
sien rahoitusmuotojen, läheisten suhteiden teollisuuteen, tulosvastuullisuuden ja 
resurssien tehokkaan käytön kaltaisten, konservatiiviseksi nimeämänsä koulutus-
politiikan keskeisten vaatimusten nousseen OECD:n koulutuspolitiikan agendalle 
vasta 1980-luvun kuluessa.
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Selonteossa kerrataan yleisiä toiminnan tuloksellisuuden ja päätösvallan hajaut-
tamisen kaltaisia hallinnon kehittämistavoitteita, jotka löytyvät esimerkiksi vapaa-
kuntakokeilusta sekä hallinnon hajauttamiskomitean muistiosta (KM 1986:12). 
Niistä johdetuiksi uusiksi, nimenomaan koulujärjestelmälle asetetuiksi tavoitteik-
si listataan esimerkiksi opetuksen tarjonnan ja sisällön entistä voimakkaampi yksi-
löllistäminen ja tämän kehityksen esteenä olevien rakenteiden poistaminen, kou-
lujärjestelmän toiminnan tehostamien ja tuloksellisuuden parantaminen (VNS 
3/1990 vp, 7), yksilöllisten sekä alueellisten koulutustarpeiden korostaminen ja 
niiden muutoksiin nopea vastaaminen (emt. 8), kuntien ja yksittäisten koulu-
jen päätäntävallan lisääminen (emt. 10) sekä huomion kiinnittäminen koulujen 
toiminnan arviointiin (emt. 11). Myös koulutusjärjestelmän omasta toiminnas-
ta johdetaan koulutuspoliittisia tavoitteita. Vaikka Suomen koulutusjärjestelmän 
todetaan toimivan kohtalaisen hyvin, nähdään myös ”kehittämistarpeita” olevan 
runsaasti: opetussuunnitelmien sisältö ja pedagogiikka, opiskelijavalinnat ja kou-
lutukseen hakeutuminen, tutkintojen suoritusajat ja keskeyttämismäärä, opinto-
jen hyväksilukeminen ja tutkintojen vastaavuus esitellään erityisesti osa-alueina, 
joilla ”toiminnan tehostaminen vaatii kiireellisiä toimenpiteitä”. (Emt. 13.)

Koulutuspoliittisessa selonteossa tehokkuuden, tuloksellisuuden sekä nopean 
reagointikyvyn vaatimukset olivat ohjaamassa koulutuksen johtamisjärjestelmää 
aikaisempaan managerialistisempaan suuntaan. ”Joustavuus” ja ”muutoksen hal-
linta” olivat keskeisiä ominaisuuksia, joita koulujen katsottiin tarvitsevan oman 
toimintansa ohjaamisessa nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä: ”Koulut 
voivat liikkumavaransa puitteissa ja yleisten kasvatustavoitteiden pohjalta suun-
nata opetustaan ja kehittää omaleimaisuuttaan.” (VNS 3/1990 vp, 29.) Samalla 
”oppilaiden erilaiset kyvyt ja taipumukset” nousivat keskeisiksi opetuksen jär-
jestämistä määritteleviksi ja ohjaaviksi tekijöiksi: ”Oppilasta voidaan kannustaa 
etenemään kiinnostuksen kohteena olevassa aineessa tai aiheessa yksilöllisten ky-
kyjensä mukaisesti”; ”Peruskoulun yläasteella lisätään valinnaisuutta, jolla edel-
leen tuetaan erilaisten oppilaiden mahdollisuuksia saada taipumustensa ja har-
rastuneisuutensa mukaista opetusta” (emt. 29). Lauderin, Brownin, Dillaboughin 
ja Halseyn (2006, 57) mukaan esitelty kehittämislinja oli merkittävää kahdessa 
merkityksessä: ensiksi, koulutuksen keskipisteeksi nousi korostetusti yksilö tietyn 
kulttuurin keskeisiksi arvotettuihin sisältöihin perehdyttämisen ja vihkimisen si-
jasta; toiseksi, se mitä oppilaat osaavat koulutuksen päättyessä, oli aikaisempaa 
enemmän sidoksissa yksilöllisiin valintoihin. 

Koulutuksen ohjausjärjestelmän kehittämisen lähtökohdiksi esitettiin tehtävi-
en ja toimivallan hajauttamista, hallinnon rationalisointia sekä toiminnan laadun 
parantamista ja palvelujen tason nostamista (VNS 3/1990 vp, 15). Kouluhallinnon 
hajauttamiseen johtava deregulaatio on artikuloitu esityksessä selkeästi: ”Toimin-
nan järjestelyistä tulee päättää mahdollisimman pitkälle toimeenpanevissa yksi-
köissä (kunnat, oppilaitokset). Tämän johdosta tehtäviä ja toimivaltaa siirretään 
ensisijaisesti kunnille ja kuntainliitoille sekä oppilaitoksille. Toimeenpaneviin yk-
siköihin kohdistuvaa sitovaa ohjausta vähennetään ja väljennetään.” (Emt. 68.) 
Arvioinnin merkitys ja asema korostuivat osana kouluhallinnon hajauttamispro-
jektia. Koulutuksen keskushallinnolle hahmoteltiin selonteossa uudenlaista roolia: 
pois palveluiden tarjoajan asemasta kohti palvelutarjonnan säätelijää sekä tarjottu-
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jen palveluiden evaluoijaa (Scott 1995, 80). ”Ylempien viranomaisten tehtävänä 
tulee olla tavoitteiden ja toimintalinjojen määrittely sekä toimintaedellytysten 
luominen. Yksityiskohtaisten normipäätösten valmistelusta ja niiden noudattami-
sen valvonnasta voidaan luopua. Toiminnan tuloksiin ja vaikutuksiin kiinnitetään 
lisääntyvää huomiota, ei menettelytapoihin toimintaa järjestettäessä. Seurannan, 
arvioinnin ja ennakoinnin asema korostuu ja muodostuu keskeiseksi. Toiminnal-
lis-taloudellista analyysia ja arviointia tehostetaan.” (VNS 3/1990 vp, 72.)

Esitetty toimintapolitiikka vaati koulutusta koskevan lainsäädännön muutta-
mista kumoamalla ”koulutuksen tuloksellisuuden kannalta tarpeettomien sään-
nöksiä” sekä antamalla ”mahdollisuuksia kunta- ja koulukohtaisille sovellutuk-
sille” (emt. 72). Kansliapäällikkö Jaakko Nummisen (1994, 100) mukaan tuolloin 
arvioitiin, että jos oppilaitosten asioista ei säädetä liian yksityiskohtaisesti, ne 
voisivat itse järjestää toimintansa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti, kehittää 
uusia opetusratkaisuja sekä vaikuttaa kohentavasti oppimistuloksiinsa. Samalla 
myös kustannuksissa voitaisiin saada aikaan säästöjä. Koulutuksen lainsäädännön 
uudistamisesta muodostuikin pitkäkestoinen ja merkittävä koulutuspoliittinen 
tavoite 1990-luvulla; se säilyi vielä Ahon ja Lipposen I hallitusten koulutuksen ke-
hittämissuunnitelmissa läpi koko vuosikymmenen. 

Uudenlaisten tehokkuutta ja yksilöllistä valitsemista korostavien tavoitteiden 
rinnalla on selonteossa säilynyt jälkiä esimerkiksi koulutuksellisen tasa-arvoon 
sitoutuneesta puhetavasta: ”Pyrkimys tasa-arvoon edelleen keskeinen koulutus-
politiikan tavoite. Koulutusmahdollisuudet ja koulutuksen tuottama sivistys- ja 
ammattitaitopääoma pyritään tuomaan mahdollisimman tasavertaisesti kaikkien 
väestöryhmien ulottuvilla ja eri alueiden käyttöön. Erityishuomiota kiinnitetään 
aikuisväestön koulutustason nostamiseen, peruskoulun jälkeen koulutuksen ul-
kopuolelle syrjäytyviin nuoriin, kielellisten vähemmistöjen asemaan, sekä lisään-
tyvän ulkomaalaisväestön koulutustarpeisiin.” (VNS 3/1990 vp, 7.) 

Yhdistyneitten Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO oli 
liittänyt jo 1960-luvun puolivälissä tavoitteisiinsa elinikäisen oppimisen edistämi-
sen. OECD ja Euroopan unioni puolestaan ottivat 1980-luvun kuluessa elinikäisen 
oppimisen keinoksi inhimillisen pääoman kasvattamiseen tähtäävissä pyrkimyk-
sissään. OECD:n mukaan elinikäisen oppimisen avulla voitiin vastata globalisaa-
tion haasteisiin ja nopeisiin teknologian muutoksiin, edistää taloudellista kasvua, 
parantaa työvoiman tuottavuutta, säilyttää työllisyys koko työiän ajan sekä vahvis-
taa yhteiskunnan kiinteyttä. EU puolestaan on esittänyt, että Euroopan selviämi-
seksi taloudellisista, teknologisista yhteiskunnallisista muutoksista tavoitteeksi on 
asetettava erityinen oppimisyhteiskunta (learning society), jossa oppilaitokset sekä 
työelämä ovat läheisessä kanssakäymisessä keskenään, ihmiset liikkuvat joustavas-
ti työn sekä koulutuksen välillä sekä syrjäytymistä ehkäistään aikuiskoulutuksen 
avulla. (Rahikainen 1999, 1; Olssen, Codd & O’Neill 2004, 190.)

Muiden muassa Olssen, Codd ja O’Neill (2004) ovat kritisoineet OECD:n 
ja EU:n tavoitteita mekanismina, jonka avulla valtiot luopuvat kansalaisten-
sa oikeuksien turvaamisesta osana yleistä hyvinvointiregiimin purkua; elin-
ikäisen oppimisen edistäminen merkitsee näkemyksen mukaan ennen kaikkea 
(uudelleen)koulutusta koskevan vastuun yksityistämistä (emt. 190). Tätä kriit-
tistä näkemystä vasten on mielenkiintoista havaita, miten ”uusi koulutusajatte-
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lu” (VNS 3/1990 vp, 7), jatkuvan koulutuksen periaate, on koulutuspoliittisessa 
selonteossa artikuloitu nimenomaan keinona, jolla ”sosiaaliseen taustaan, asuin-
paikkaan, ammattiryhmään, sukupuoleen ja asennetekijöihin liittyvät opiske-
luesteet vähenevät” (emt. 44). 

Lehtisalo ja Raivola (1999, 118) toteavat: ”Selonteko vaikutti, ei vain ajallisesti, 
vaan myös sisällöllisesti jonkinlaiselta sillan rakentamiselta vanhan ja uuden välil-
lä.” Sama kahtiajakautunut lähestymistapa välittyy myös koulutuksen suunnitte-
lujärjestelmää koskevasta kehittämislinjasta: Uudenlaiset vaatimukset esimerkiksi 
”vastata nopeasti ajankohtaisiin ja paikallisiin työvoimaongelmiin” sekä ”huo-
mioida yksilölliset koulutustarpeet” ovat julkilausuttuina selonteossa. Samalla 
koulutus esiintyy kuitenkin selkeästi yhteiskunnan suunnittelukoneiston avulla 
ohjautuvana järjestelmänä, joka huomioi edellä mainittujen kaltaisia uusia haas-
teita ”koulutuksen mitoituksessa ja sisältöjen kehittämisessä”. (VNS 3/1990 vp, 9). 
Vastakohtana yksilöllisten valintojen ja markkinatyyppisten mekanismien kautta 
ohjautuvalle koulutusjärjestelmälle selonteko uskookin yhä yhteiskuntasuunnit-
teluun: ”Koulutuksen suunnittelulla on yhä tärkeämpi asema. Pitkän aikavälin 
ennusteet osoittavat kehityksen suuntaa.” (Emt. 9.)

Selkeän poikkeuksen tästä yhteiskuntasuunnitteluun sitoutuneesta linjasta te-
kee aikuiskoulutus, johon liittyvät lakiehdotukset työvoimapoliittiseksi aikuiskou-
lutukseksi sekä ammatillisiksi aikuiskoulutuskeskuksiksi oli ehditty antaa edus-
kunnalle jo hieman ennen koulutuspoliittisen selonteon käsittelyä. Ehdotuksissa 
pyrittiin lisäämään koulutusjärjestelmän joustavuutta markkinaohjautuvuutta si-
muloivan mallin kautta siten, että julkiset ja yksityiset työnantajat ostaisivat tarvit-
semansa henkilökoulutuksen suoraan oppilaitoksilta, jotka puolestaan keräämäl-
lään tuotolla voisivat itseohjautuvasti laajentaa ja monipuolistaa toimenkuvaansa. 
Osana tätä kehityslinjaa aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten koko toimintai-
dea muuttuisi maksullisten koulutuspalveluiden tarjoamiseksi. Sääntelyn purka-
misen myötä myös esimerkiksi yleissivistävät oppilaitokset, iltalukiot ja kansan-
opistot voisivat kilpailla keskenään tarjoamalla henkilöstö- ja työllisyyskoulutusta. 
(Emt. 41–42.)

Nuorisoaste- ja ammattikorkeakouluvisioita oli Finlandia-talon seminaarista 
saadun palautteen pohjalta (Opetusministeriön valmistelemasta peruskoulun jäl-
keisen koulutuksen kehittämistä käsittelevästä muistiosta 16.1.1989 saadut kirjal-
liset kannanotot) jatkotyöstetty opetusministeriössä (OPM työryhmien muistioita 
1989:54).  Seurauksena julkisuudessa käydystä nuorisokoulua koskevasta keskus-
telusta (ks. Autio 1997, 65) koulutuspoliittinen selonteko esitteli opetusministeri-
ön hahmotteleman suunnitelman rinnalle ”toisen vaihtoehdon”, jossa opiskelijat 
voisivat valita yksilöllisen opinto-ohjelmansa käyttäen hyväksi tietyllä alueella si-
jaitsevien, jo olemassa olevien lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tarjoamia 
koulutusmahdollisuuksia (VNS 3/1990 vp, 90, 92). Oman oppilaitoksen tarjon-
nan lisäksi koulutussisältöjen valinnat voisivat tapahtua hyväksilukemismenette-
lyn kautta myös muista oppilaitoksista. Toinen vaihtoehto takaisi, että lukiot sekä 
ammatilliset oppilaitokset pysyisivät jatkossakin rakenteellisesti ja hallinnollisesti 
erillään toisistaan. Uuden koulumuodon luomisen rinnalle toiminnan vaihtoeh-
toiseksi tavoitteeksi nousi oppilaiden opiskeluaan koskevien valinnanmahdolli-
suuksien lisääminen vanhojen koulutusrakenteiden puitteissa.
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Kolmantena vuonna 1982 OECD:n tutkijoiden raportista löytyvänä asiakysy-
myksenä selonteko otti kantaa myös esiopetukseen: ”Kaikille 6-vuotiaille turva-
taan 1990-luvulla oikeus osallistua esiopetukseen nykyisen kaltaisessa esikoulussa 
tai päivähoidon yhteydessä.” Esiopetuksen ennakoitiin varovasti samalla johtavan 
oppivelvollisuusiän laskuun: ”Pidemmällä aikavälillä tulee arvioitavaksi oppivel-
vollisuusiän alentaminen kuuteen ikävuoteen” (VNS 3/1990 vp, 27). Esiopetuksen 
järjestämisestä muodostuikin mittava osa koko 1990-luvun suomalaista koulutus-
poliittista valtiopäivädebattia. Arild Tjeldvollin (1998, 14) mukaan esiopetus sekä 
myös oppivelvollisuusiän alentaminen perinteisestä seitsemästä kuuteen vuoteen 
nousivat koulutuspolitiikan asialistalle muissakin Pohjoismaissa, minkä seurauk-
sena esimerkiksi Islanti (vuonna 1990) ja Norja (vuonna 1994) ovat laskeneet op-
pivelvollisuuden ikärajaa.

6.2 Esko Ahon hallituksen koulutuksen kehittämissuunnitelma 

Opetusministeriö oli asettanut lokakuussa 1988 koulutuksen kehittämistyöryh-
män laatimaan ehdotuksen koulutuksen uudeksi suunnittelujärjestelmäksi osana 
koko valtionhallinnon sektorisuunnittelun rationalisointihanketta. Tämän järjes-
telyn tarkoituksena oli korvata vanhat keskiasteen koulutuksen sekä korkeakou-
lulaitoksen kehittämisohjelmat ja koota koko opetusministeriön monitahoinen 
suunnittelutyö yhdeksi prosessiksi. Muistioissaan (OPM työryhmien muistioita 
1989:1; 1989:39) työryhmä päätyi esittämään mahdollisimman laaja-alaista mal-
lia, jossa ”koulutuksen kehittämissuunnitelma kattaa koko koulutusjärjestelmän 
sekä siihen läheisesti liittyvät tehtäväkokonaisuudet: esiopetus, peruskoulu, lukio, 
ammatillinen koulutus, korkeakoulujen toimesta annettava opetus, aikuisväestön 
koulutus, korkeakoulujen suorittama tutkimus ja opintotuki” (OPM työryhmien 
muistioita 1989:39, 2). Hahmoteltu kehittämissuunnitelma pitäisi sisällään 5-vuo-
tisen suunnitelmakauden koulutuspolitiikan painopisteet, kannanotot koulutus-
järjestelmän ja koulutuksen rakenteeseen, tärkeimpiin laadullisiin kehittämis-
hankkeisiin sekä määrällisiin tavoitteisiin. Opetusministeriö antoi tammikuussa 
1991 koulutuksen kehittämissuunnitelmatyöryhmän muistion pohjalta asetuksen 
(165/90) koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämis-
suunnitelmasta. 

Ensimmäinen kehittämissuunnitelma julkaistiin vielä saman vuoden puolella 
uuden hallituksen – Esko Ahon porvarihallitus (26.4.1991–13.4.1995), opetusmi-
nistereinään aluksi Riitta Uosukainen (kok.) ja myöhemmin Olli-Pekka Heino-
nen (kok.) – toimesta. Marraskuussa 1991 julkaistun koulutuksen kehittämissuun-
nitelman vuosille 1991–1996 (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan 
tutkimuksen kehittämis suunnitelma vuosille 1991–1996) keskeiset teemat liit-
tyivät pitkälti yksilöllisyyden vaatimusten edellyttämien olosuhteiden luomiseen 
sekä opetustoimen tehokkuuden lisäämiseen. ”Koulujärjestelmää kehitetään jat-
kuvan koulutuksen periaatteen mukaisesti painopisteen ollessa koulutustason 
nostamisessa, koulutussisältöjen uudistamisessa sekä opetuksen yksilöllistämises-
sä ja valinnaisuuden lisäämisessä.” Kouluhallinnolle asetettiin yleisiksi tavoitteiksi 
tehokkuuden ja tuloksellisuuden lisääminen Ahon hallituksen ohjelman mukai-
sesti (pääministeri Esko Ahon hallituksen ohjelma 1991). Kehittämissuunnitel-
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man mukaan opetushallinnon tehtäväjaon perusteet paikallis-, alue- ja keskushal-
linnon tasolla selvitetään. Samalla arvioitaisiin lääninhallitusten kouluosastojen 
tehtävät uudelleen sekä selvitettäisiin edellytykset siirtyä talousaluekohtaisiin yh-
teenliittymiin. Molemmat tavoitteet olivat suoraan johdettavissa Ahon hallituksen 
ohjelman vahvoista aluepoliittisista painotuksista, joissa yleisen hallinnon uudis-
tamisen tavoitteiksi oli asetettu muun muassa kunnallisen itsehallinnon vahvista-
minen, päätösvallan hajauttaminen ja palveluiden laadun sekä taloudellisuuden 
parantaminen. 

Kehittämissuunnitelma kertasi myös Holkerin hallituksen koulutuspoliittiseen 
selontekoon sisältyneen periaatteen, jonka mukaan koulutuksen ohjauksessa siir-
rytään normiohjaukseen perustuvasta sääntelystä valtakunnallisten koulutusta-
voitteiden asettamiseen, seurantaan ja arviointiin. Suorituskeskeiseen puhetapaan 
kiinteästi liittyvä arvioinnin käsite sai täsmällisempää strategista sisältöä myös yk-
sittäisen oppilaitoksen tarkentuessa sen kohteeksi aikaisemman yleisen ja yksilöi-
mättömän koulujärjestelmän lisäksi: ”Koulutuksen ja etenkin yksittäisten oppilai-
tosten todellisen tuloksellisuuden selvittämiseksi kehitetään sekä valtakunnallisia 
että oppilaitosten itsearviointiin perustuvia arviointimenetelmiä ja tuloksellisuu-
den mittareita. Koko koulujärjestelmän toimivuutta, sen rakennetta ja sisältöä 
arvioidaan sekä määrällisesti että laadullisesti” (Koulutuksen ja korkeakouluissa 
harjoitettavan tutkimuksen kehittämis suunnitelma vuosille 1991–1996, 31).  

Korkeakoulusektorin kohdalla suunnitelma esitteli erikseen laadunarvioinnin 
käsitteen, josta myöhemmin muotoutui keskeinen osa tulevia ammattikorkea-
koulu- ja yliopistolakeja. Arvioinnille haettiin uudenlaista sisältöä myös ajatuk-
sena koulusaavutusten käyttämisestä oppilaitoksen tuloksellisuuden mittarina: 
”Päättötutkintojen ja päättötöiden käyttöönotto opiskelijoiden koulusaavutusten 
ja oppilaitosten tuloksellisuuden mittarina selvitetään” (emt. 12). Oppilaitosten 
mitattua ”todellista tuloksellisuutta” esitettiin samalla käytettäväksi esimerkiksi 
määrärahojen allokoinnin perusteena: ”Taloudellisen tilanteen heikentyessä nou-
see kustannus-hyötysuhde entistä tärkeämmäksi voimavarojen kohdentamisen 
kriteeriksi” (emt. 31). 

Laukkanen (1998, 122) näkee kehittämissuunnitelman arviointiin liittyvät lin-
jaukset poliittisesti merkittävinä: ”Aikaisemmin opetusviranomaiset eivät olleet 
saaneet näin selkeätä velvoitetta arviointien tekemiseen. Ennen maan hallitus ei 
myöskään ollut esittänyt ilmeisen avointa epäilystä siitä, että koulujen todellises-
ta tuloksellisuudesta ei olisi esitetty sille riittäviä tai varsinkaan paikkansapitäviä 
selvityksiä. Samalla siis linjattiin päätäntävallan hajauttamista ja annettiin keskus-
hallinnolle toimivalta kontrolloida kuntien koulutoimen tuloksellisuutta arvioin-
titoiminnan avulla.” 

Hyvinvointiregiimin aikaiset koulutuksellista tasa-arvoa korostavat kannan-
otot, joita oli ollut käytössä vielä edellisenä vuonna Holkerin hallituksen koulutus-
poliittisessa selonteossa uusien tavoitteenilmaisujen rinnalla, on lähes kokonaan 
korvattu kehittämissuunnitelmassa yksilöllisyyttä, valinnanvapautta sekä yksilöi-
den välisiä eroja korostavalla puhetavalla: ”Oppilaiden erilaisuus otetaan huomi-
oon kaikessa opetuksessa. Lahjakkaiden lasten opetukseen kiinnitetään huomio-
ta uudistamalla opetuksen sisältöä, lisäämällä valinnaisuutta sekä valmistamalla 
vaativaa oppimateriaalia.” (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutki-
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muksen kehittämis suunnitelma vuosille 1991–1996, 8.) Yksilöllisyyden painotus 
ilmenee myös koulutuspoliittista selontekoa normatiivisempana kannanottona 
koulunaloitusiän joustavoittamiseen: ”Suunnitelmakaudella on tarkoitus muut-
taa säännöksiä siten, että peruskoulu voidaan aloittaa kuusivuotiaana, jos huoltaja 
niin haluaa” (emt. 7). Kehittämissuunnitelman perusajatus olikin tarjota sekä op-
pilaille että oppilaitoksille yleinen ja mahdollisimman vähän säädelty vapaus sekä 
siihen liittyvä vastuu omasta toiminnastaan: peruskoulua kehitettäisiin toiminnal-
lisesti joustavammaksi, käytännön toimenpiteiden tasolla ”oppilaan opinto-oh-
jelmaan lisätään valinnaisuutta, joka mahdollistaa valinnat oppiaineiden välillä ja 
myös oppiaineiden sisällöissä” (emt. 7); lukiossa puolestaan ”lisätään opetus- ja 
opiskelujärjestelyjen joustavuutta ja oppilaiden opinto-ohjelmien valinnaisuutta 
vähentämällä yhteisten aineiden kurssimäärää ja vastaavasti lisäämällä valinnaisia 
ja syventäviä kursseja” (emt. 8). 

Oppilaiden valintojen kautta ohjautuvan koulutuksen järjestämisen mahdol-
listamiseen tähtäävien opetusjärjestelyjen ja markkinatyyppisten mekanismien 
ulottamisen koskemaan myös yksittäisten koulujen opetussuunnitelmia lisäksi 
myös koulutoimen johtamisen edellytykset muuttuisivat. Rehtoreilta edellytettiin 
managerialistisen puhetavan mukaisesti joustavuutta ja reagointikykyä: ”Tulos-
ohjauksen ja budjetoinnin tarkoituksena on, että eri toimintayksiköt voivat päät-
tää annettujen yleistavoitteiden puitteissa entistä itsenäisemmin toiminnastaan ja 
taloudestaan. Näin kannustetaan oppilaitoksia omaleimaiseen toimintaan.” (Emt. 
31.) Ojalan (2003, 216) havainto uudenlaisen oppilaitosjohtajuuden rakentumi-
sesta – ”Managerialismi etenee rakenteita ja johtamisedellytyksiä muuttamalla” 
– välittyy Ahon hallituksen koulutuksen kehittämissuunnitelmasta.

Vuoden 1991 nopeasti heikkenevät valtiontalouden kehitysnäkymät ovat 
havaittavissa kehittämissuunnitelmassa. Taloudelliseen taantumaan liittyvänä 
strategiana oli pitäytyä kaikista uudistuksista, jotka merkitsisivät kuntien koko-
naismenojen tai henkilöstön kasvua. Esimerkiksi korkeakoulujen kehittäminen 
tapahtuisi ”voimavaroja uudelleen kohdentamalla” sekä ”toteuttamalla sellaisia 
rakenteellisia muutoksia, jotka edistävät korkeakoulujen tuloksellista toimintaa 
sekä samalla aikaansaavat henkilöstön vähennyksiä” (Koulutuksen ja korkeakou-
luissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämis suunnitelma vuosille 1991–1996, 17) 
muun muassa keventämällä hallintoa, korostamalla tulosvastuuta, kehittämällä 
yhteistyötä ja työnjakoa, lyhentämällä opiskeluaikoja sekä vähentämällä keskeyt-
tämistä (emt. 36). Toiminnan tehostaminen ja taloudellisuus nousivat keskeisiksi 
kehittämisen lähtökohdiksi sekä myös normatiivisiksi arviointikriteereiksi. Ilman 
näiden ehtojen täyttämistä yksittäisellä oppilaitoksilla ei katsottu olevan oikeu-
tusta toimintansa jatkamiseen: ”– – oppilaitosverkkoa rationalisoidaan ja oppi-
laitoksista pyritään saamaan entistä toimintakykyisempiä ja vahvempia yksiköi-
tä. Toimintaa on tehostettava muun muassa oppilaitosten tilojen, laitteistojen, 
asuntoloiden, henkilöstö- ja muiden resurssien yhteiskäytöllä sekä selkiyttämäl-
lä oppilaitosten välistä työnjakoa. Sellaisia koulutuspisteitä, joilla ei ole riittäviä 
edellytyksiä pysyvän koulutustoiminnan jatkamiseen, lakkautetaan tai yhdistetään 
muihin oppilaitoksiin.” (Emt. 36.)

Kehittämissuunnitelmaa jouduttiin tarkistamaan puolitoista vuotta myöhem-
min valtiontalouden heikkenemisestä johtuneiden ”keskeisten lähtökohtien” ja 
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”taloudellisten ehtojen” muuttumisen takia valtioneuvoston kesällä 1993 anta-
malla päätöksellä (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma vuosille 1991–1996: VNp 18.6.1993, 5). Taloudellisen 
tilanteen poikkeuksellisuutta, jossa kehittämissuunnitelman tarkiste annettiin, 
kuvastaa esimerkiksi se, että vuoden 1994 valtion budjettineuvotteluissa koulu-
tuksen ja tutkimuksen päälukujen osalle tulivat lähes 12 %:n nettosupistukset. 
Lista keinosta, joilla säästötavoitteeseen suunniteltiin päästäväksi, sisälsi poikke-
uksellisen voimakkaita toimenpiteitä: ”Säästöt toteutetaan prosentuaalisina leik-
kauksina, valtionosuuksia pienentämällä, palkkamenoja karsimalla, laite- ja muita 
hankintoja siirtämällä, rakennushankkeita lykkäämällä ja uusien opiskelijoiden 
määrää vähentämällä” (emt. 27). Toimenpiteiden seuraukset arvioitiin raskaiksi. 
Esimerkiksi opetusministeriön kansliapäällikön Vilho Hirven (1996, 64) mukaan 
säästöt suurensivat opetusryhmien kokoa, karsivat opetustuntimääriä, vähensivät 
erityisesti tuki- ja erityisopetusta sekä sijaisuuksien hoitamista. Erityisesti opetta-
jien lomautukset saivat osakseen runsaasti kielteistä julkista huomiota tiedotusvä-
lineissä.

Poikkeuksellisen sävyn muistioon tuo myös liitteenä oleva ”Oppilaitosverkon 
kehittäminen vuosina 1994–1995” -nimellä otsikoitu lista lakkautettavista ja yh-
distettävistä oppilaitoksista sekä ilmoitus rationalisointiohjelman jatkamisesta 
vuosina 1995–1996 (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen 
kehittämissuunnitelma vuosille 1991–1996: VNp 18.6.1993, 7). Oppilaitosverkon 
saneeraus toteutui käytännössä niin, että peruskouluja lakkautettiin 1990-alku-
puoliskolla runsaat 300. Lukioverkossa muutokset olivat vähäisiä, ammatillisia 
oppilaitoksia oli puolestaan vuonna 1994 noin 75 kappaletta vähemmän kuin 
vuonna 1990. Korkeakouluissa rakenteellinen kehittäminen tapahtui ”työnjakojen 
täsmentämisenä, alakohtaisena yhteistyönä, laitosten yhdistämisenä ja lakkautta-
misena”. (Hirvi 1996, 64; ks. myös Opetushallitus 2001, 18–20.)

Kehittämissuunnitelmassa esiteltiin myös ajatus erityisten huippuyksikköjen 
muodostamisesta ”tärkeille tutkimusaloille”. Holkerin hallituksen koulutuspo-
liittisessa selonteossa mainittu ”tutkijakoulutuksen tehostaminen” oli puoles-
taan täsmentynyt graduate school -järjestelmäksi (Koulutuksen ja korkeakouluis-
sa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1991–1996: VNp 
18.6.1993, 12–13). Sekä huippuyksiköt että tutkijakoulut vakiinnuttivat paikkansa 
suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä 1990-luvun kuluessa.

Koulutuksen ja tutkimuksen hallinnonalan kehittämistoimet priorisoitiin: kes-
keisimmiksi niistä asetettiin 1) laadun parantaminen, 2) koulutusjärjestelmän toi-
minnan tehostaminen ja rakenteen kehittäminen, 3) riittävien resurssien turvaa-
minen ja 4) koulutuksen suuntaaminen työttömyyden vaikutuksia lieventävällä 
tavalla (emt. 5). Kaiken toiminnan parantaminen, tehostaminen ja kehittäminen 
olivat muodostuneet yleisesti hallinnon uudistamisen puhetavan useasti toiste-
tuiksi tavoitteiksi vuoteen 1993 mennessä. Huomionarvoista onkin, että laadun-
arviointi ulotetaan koskemaan kehittämissuunnitelman tarkisteessa myös suoraan 
itse oppilaitosten perustehtävää – opetusta ja sen tasoa: ”Tehostetaan opetuksen 
arviointia ja opettajien pedagogista koulutusta. Opetuksen hyvää tasoa palkitaan 
muun muassa korkeakoulujen tasoa arvioitaessa.” (Emt. 11.) Riittävien resurssien 
turvaamisen ja työttömyyden vaikutuksien lieventämisen vaatimukset puolestaan 
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kertovat poikkeuksellisen vaikeasta valtiontalouden tilanteesta sekä yhä voimistu-
vasta näkemyksestä koulutuspolitiikan roolista entistä kiinteämpänä osana muita 
yhteiskuntapolitiikan osa-alueita sekä kansallisen kilpailukyvyn kehittäjänä. ”Ai-
kuiskoulutusta suunnataan pienten ja keskisuurten yritysten sekä erityisesti vien-
tiyritysten työvoimatarpeen mukaisesti yrittäjäkoulutukseen, kielitaidon hankki-
miseen sekä kansainvälistymiseen” (emt. 10). 

Valtioneuvon vuoden 1993 päätöksessä esitellyt vuoden 1991 kehittämissuun-
nitelman muutokset koskivat pääosin erilaisia tehostamis- ja säästötoimia, kuten 
”aloituspaikkoja ei varata epätarkoituksenmukaiseen moninkertaiseen koulutuk-
seen” (emt. 23) tai ”tehokkuussyistä oppilaitosten määrää vähennetään oleellises-
ti” (emt. 7). Rakenteellisten toimenpiteiden lisäksi tehokkuuden hakemista jatket-
tiin entistä yksilöidymmin myös opetusjärjestelyjen uudelleenjärjestelyjen kautta: 
”Ympärivuotiset opiskelumahdollisuudet ja ympärivuotinen opetustarjonta jär-
jestetään luomalla kesälukukausi tai vastaavat kesäopintomahdollisuudet” (emt. 
11). Samalla ”tuhlaukseksi” arvotettua moninkertaista kouluttautumista sekä 
koulutusalan tai oppilaitoksen vaihtamista kaavailtiin karsittavaksi: ”Opiskelija-
valintoja kehitetään kaikilla koulutusaloilla siten, että ensimmäistä jatkokoulu-
tuspaikkaansa hakevat asetetaan pääsääntöisesti etusijalle perustutkinnon suo-
rittamiseen tähtäävien opiskelijoiden valinnassa”; ”Koulutusalaa tai oppilaitosta 
vaihtavien valinta järjestetään niin, että se ei aiheuta nykyisenlaista koulutuspaik-
kojen tuhlausta” (emt. 11).

Yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia haluttiin edelleen laajentaa koulujen ope-
tustarjonnassa; kehittämissuunnitelma esittelee esimerkkinä eräästä mahdollisesta 
kehittämislinjasta ”siirtymisen luokkiin sitomattomiin oppimääriin peruskoulun 
yläasteella” (emt. 21). Myös lausuma koulunaloitusiän joustavoittamisesta oli 
muuttunut entistä sitovammaksi: ”Säännöksiä muutetaan siten, että peruskou-
lun voi aloittaa myös kuusivuotiaana huoltajan niin halutessa” (emt. 5). Esite-
tyillä linjanvedoilla oli merkitystä myös koulutuksen ohjausjärjestelmän kannalta, 
jonka ”herkkyyttä reagoida koulutuskysynnän määrällisiin ja sisällöllisiin muu-
toksiin lisätään” (emt. 21). Käytännössä tämä tapahtuisi – kehittämissuunnitel-
massa ”tulosyksiköiksi” nimettyjen (emt. 26) – oppilaitosten itseohjautuvuutta 
korostamalla. Eräänä mahdollisena, lisäselvitystä vaativana keinona, jolla ”lisätään 
opiskelijoiden mahdollisuuksia resurssiohjauksen kautta vaikuttaa koulutukseen 
ja sen laatuun”, mainitaan koulutussetelit (emt. 26). Kehittämissuunnitelman 
yksilöllisyyden puhetavassa onkin runsaasti markkinaohjautuvuuden piirteitä. 
”Tavoitteena on yksinkertainen perusrakenne ja yksilöiden valintoihin vastaava 
joustavuus” (emt. 21). Yleisesti ”opetuksen yksilöllistäminen” sekä ”valinnaisuu-
den lisääminen” ovat valtioneuvoston päätöksessä vuoden 1991 kehittämissuun-
nitelmaa korostuneemmin esillä. Yhdessä ”toiminnan tehostamisen” puhetavan 
kanssa ne muodostavat vuoden 1993 tarkistetun kehittämissuunnitelman keskei-
simmän sisällön. 

Koulutuksen kehittämissuunnitelmien merkitys valtioneuvoston koulutus-
poliittisina periaateohjelmina on merkittävä. Kehittämisohjelmia voidaan pitää 
eräänlaisina hallitusohjelmien sektorikohtaisina tarkennuksina, jotka antavat vir-
kamiehistölle yksityiskohtaisempia ohjeita hallinnonalan kehittämistyön suunta-
viivoista. Esimerkiksi Ahon hallituksen koulutuksen kehittämisohjelman keskeiset 
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tavoitteet löytyvät kirjattuina vielä hallituskauden lopulla julkaistusta Nummisen 
työryhmän koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleesta muis-
tiosta (OPM työryhmien muistioita 1995:1). Pelkän virallisten tavoitteiden kirjaa-
misen ja kertaamisen lisäksi muistioon on jäänyt kehittämissuunnitelmasta myös 
yleisempiä tapoja käsitellä koulutusta sekä määritellä erilaisten toimijoiden asemia 
ja mahdollisuuksia siinä. Koulutuspoliittisen valtiopäiväkeskustelun näkökulmasta 
kehittämissuunnitelmat tarjoavat kansanedustajille laajempaa näkökulmaa edus-
kunnassa pöydälle tuleviin koulutusta koskeviin yksittäisiin lakiehdotuksiin sekä 
niiden käsittelyyn. Kehittämissuunnitelmien huolellinen sisäluku onkin yleisesti 
käytetty reaalipoliittinen työkalu oppositiopuolueiden muodostaessa kannanot-
tojaan hallituksen esityksiin – onko esitys ristiriidassa vai linjassa hallitusohjelman 
sekä kehittämissuunnitelman kanssa.

6.3 Opetushallituksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi

Opetushallitus julkaisi opetusministeriön toimeksiannosta loppuvuodesta 1992 
ehdotuksen opetustoimen kehittämisen toimenpideohjelmaksi (Opetushalli-
tuksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi 1992). Opetushallituksen eh-
dotuksessa koulutusjärjestelmä esiintyy asiakaslähtöisenä, tulosvastuullisena ja 
verkkomaisena oppimisareenana, vastakohtana monoliittiselle – ”yhtä kiveä ole-
valle” – laitokselle: ”Suomalainen koulujärjestelmä on henkisesti ja rakenteellisesti 
joustava, omavastuista yksilöllistä osaamista korostava, toiminnallisesti hajautettu 
sekä asiakaslähtöinen ja tulosvastuinen” (emt. 7). 

Ehdotus taustoittaa näkemystään: ”Suomalainen koulutuspolitiikka 1970- ja 
1980-luvulla lähti siitä, että pienen kansakunnan on rakennettava menestyksensä 
kansainvälisessä kilpailussa koko väestön korkean koulutustason varaan. Edus-
kunta hyväksyi tavoitteeksi turvata tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet kaikille 
syntyperästä, asuinpaikasta ja sukupuolesta riippumatta. Yleisesti hyväksyttiin, 
että koulutus on investointi tulevaisuuteen.” (Emt. 16.) Tämän koulutukselli-
sen tasa-arvon ihanteen – erityisesti sen liberaalin määritelmän (ks. Husén 1972, 
31–37; Raivola 1982, 116–123) – realistisuus ja relevanttius uudenlaisessa toimin-
taympäristössä olivat kyseenalaistuneet, koska ”yhteiskunnallinen muutosvauhti 
on ollut niin kova, että koulutuksen kehittäminen on jälleen uusien vaatimusten 
edessä” (Opetushallituksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi 1992, 11). 
Tasa-arvon sijasta valitun kehittämissuunnan lähtökohdat korostivat ennen kaik-
kea yksilöllisyyttä: ”Yksilöiden erityispiirteet halutaan ottaa monipuolisemmin 
huomioon. Kaikki viimeaikaiset kokeilut ja uudistukset ovat tähdänneet siihen, 
että yksilöllisyys lisääntyy opiskelussa ja opiskelujen valinnassa.” (Emt. 13.) 

Irtiotto vanhasta koulutuspolitiikasta sekä sen tavoitteista on artikuloitu ke-
hittämisvisiossa kärjistetysti. Vanhan tasa-arvokäsityksen tilalle tarjottiin uutta, 
konservatiivisempaa ja individualistisempaa tulkintaa koulutuksellisen tasa-ar-
von toteuttamisesta: ”Standardoituja, samanlaisena kaikille annettavaa opetusta 
vähennetään ja tilalle tuodaan valinnaisia opintoja ja aktiivisia, itsenäisiä opis-
kelumuotoja” (emt. 19). Käytännössä tämä toteutuisi peruskoulussa esimerkiksi 
oppilaan mahdollisuutena edetä luokka-asteista riippumatta omien edellytystensä 
mukaisesti sekä lukiossa muutamalla osa lähiopetuksesta itsenäiseksi opiskeluk-
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si (emt. 27). Myös opetuspalveluiden ostaminen ja myyminen sekä ulkopuolis-
ten asiantuntijoiden ja oppilaitosten sidosryhmien tarjoamien mahdollisuuksien 
käyttö (emt. 28) edistäisivät rakenneohjelman mukaan kaivattua valinnanvapaut-
ta sekä joustavuutta.

Yksilöllisten valinnanmahdollisuuksien lisäämisen ohella Opetushallituksen 
esitys muuttaisi koulutuksen rahoitusjärjestelmää siirtämällä kustannusvastuu-
ta myös perheille: ”Kotitalouksien vastuu voi kasvaa koulutettavan iän mukaan 
siten, että maksuttoman oppivelvollisuuskoulun jälkeen seuraa osittain maksul-
linen koulutus ja aikuisiässä jopa täysin maksullisia koulutuspalveluita” (emt. 
16); ”– – peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa voidaan periä maksuja paitsi ope-
tuksesta myös koulutukseen liittyvistä opintososiaalisista palveluista” (emt. 20). 
Koulut voisivat käyttää näin hankkimiaan tuloja yritysmäisesti oman toimintansa 
ylläpitämiseen ja kehittämiseen. ”Oppilaitoksissa tulonhankintaa käsitellään liike-
toimintana, joka liitetään yrittäjyyden opettamiseen ja oppimiseen” (emt. 30).

Myös koulutuksen ohjausjärjestelmä rakentuisi kokonaan uudella tavalla. 
Ehdotuksessa valtio alkaisi ohjata koulutusta kannusteiden kautta: ”Ylläpitäjälle 
annettavaan koulutustehtävään kytketään taloudellisia kannusteita niin, että yl-
läpitäjien yhteenliittymät, innovatiiviset oppilaitosten opetusyhteistyön muodot 
ja epätaloudellisten yksiköiden purkaminen tulevat ylläpitäjälle edulliseksi” (emt. 
20). Oppilaitoksille asetettu suorituskeskeisyyden vaatimus onkin artikuloitu kär-
jistetysti: ”Julkinen rahoitus on sidottava tuloksiin” (emt. 20). Opiskelijoiden toi-
mintaa tehostettaisiin puolestaan asettamalla opintojen edistyminen opintotuen 
myöntämisen ehdoksi (emt. 30). Toinen koulutuksen ohjausjärjestelmään raken-
teellisesti vaikuttava – paljon koulutusseteliä muistuttava – innovaatio oli erityi-
sen koulutusvastuusitoumusjärjestelmän käyttöönotto, jossa ”yhteiskunta sitoutuu 
tiettyyn määrään asti kustantamaan yksilön koulutuksen. Yksilöillä on oikeus va-
lita koulutuspaikkansa.” (Emt. 30.)

Kehittämisohjelman tulosvastuullisuuden puhetapa asetti muutospaineita 
aikoinaan alueellisen tasa-arvon nimissä rakennetulle tiheälle, pienistä ja kalliis-
ta yksiköistä muodostuvalle oppilaitosverkostolle, jonka ei katsottu enää olevan 
”taloudellisesti paras mahdollinen” (emt. 14). Alueellisen tasa-arvon tavoitteen 
katsottiin toteutuneen hyvin mutta tulleen kansantaloudelle kalliiksi (emt. 13). 
Tämän seurauksena ”Koulu- ja oppilaitosverkon toimintaa tehostetaan yhdistä-
mällä ja lakkauttamalla toiminnan tuloksellisuuden kannalta heikkoja toimipistei-
tä. Tavoitteena on muodostaa nykyistä suurempia, tarjonnaltaan monipuolisem-
pia ja kehityskykyisempiä kouluja ja oppilaitoksia.” (Emt. 20.) Arvioinnin käsite 
ulotettiin rakenneohjelmassa koskettamaan myös opettamista ja oppimista. Enää 
arvioinnin kohteena eivät olleet pelkästään koulutusjärjestelmä, sen rakenteet ja 
instituutiot, vaan myös niissä toimivat yksilöt – opettajat ja oppilaat. ”Opetuksen 
muotojen vapautuessa tullaan samanaikaisesti tehostamaan oppilaitoksen ulkois-
ta ja omaa oppimistulosten arviointia” (emt. 19). 

Koulujärjestelmän tehostamisen, laadullisen kehittämisen ja keskeisempien 
painopistealueiden löytämisen vaatimukset johdettiin suoraan vuoden 1992 val-
tiontalouden vaikeasta tilanteesta sekä sen asettamista poikkeuksellisista vaati-
muksista: ”– – rakenteellisten säästöjen aikaansaaminen ja niiden avulla painopis-
teiden löytäminen on parempi vaihtoehto kuin koulutuksen laatutason tasaiseen 



117

madaltamiseen johtavat toimenpiteet.” Koulutusjärjestelmän resurssien leikka-
ukset eivät olleet ainoastaan mahdollisimman tasapuolista niukkuuden jakamista 
vaan samalla myös keino etsiä ja kehittää koulutuksen keskeisimpiä osa-alueita. 
Keskeinen kysymys onkin, ”mistä nykyisessä koulutusjärjestelmässä on pidettävä 
kiinni, mistä voidaan tinkiä sekä mihin uuteen henkisiä ja aineellisia voimavaroja 
tulee siirtää.” (Emt. 1.)

Rakenneohjelman puhetapa poikkeaa huomattavasti esimerkiksi opetusmi-
nisteriön kolme vuotta aikaisemmasta linjapaperista – ”visiosta” – (Koulutuksen 
kehittäminen 1989), joka tasapainoili ”koulutuksellisen tasa-arvon lisäämisen” 
(emt. 16) sekä ”yksilöllisten koulutusvalintojen ja opinto-ohjelmien esteiden 
poistamisen” (emt. 17) kaltaisten tavoitteiden välillä.  Vuoden 1989 visiopaperin 
kuvaamassa koulutusjärjestelmässä on melkoisesti monoliittisen koululaitoksen 
piirteitä verrattuna vuoden 1992 rakenneohjelman esittelemään ”verkkomaiseen 
oppimisareenaan” (Opetushallituksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi 
1992, 8). 

Vuoden 1992 rakenneohjelmalla on yhtymäkohtia 1980- ja 1990-lukujen tait-
teen teollisuuden koulutusvaliokunnan pamfl etteihin sekä niissä esiin nousevaan 
koulutusta koskevan tulosvastuullisuuden ja tuottavuuden puhetapoihin. Raken-
neohjelman hahmottelema koulutusjärjestelmä toimisi hyvin vähällä normatiivi-
sella sääntelyllä ohjautuen valitsemisen mekanismin, aikaisempaa managerialisti-
semman johtamistavan sekä tulosten mittaamisen ja vertailun välityksellä, liittäen 
osaltaan ”julkisen sektorin organisaatioita yksityisen sektorin metodeihin, toimin-
takulttuureihin ja eettisiin järjestelmiin” (Ball 2003, 216). Tuloksena olikin Ahosen 
(2003, 184) mukaan kehittämissuunnitelma, jossa koulutuksen markkinaistuminen 
sai Suomen olosuhteissa pisimmälle viedyimmät ilmenemismuotonsa.

6.4 Vuosien 1994–1996 opetussuunnitelmien perusteet

Linjajakoisen lukion katsottiin jo 1970-luvulla olleen liian jäykkä ja yksipuolinen 
järjestelmä. Tuolloin alettiin erilaisten kokeilujen avulla hakea mallia, joka sallisi 
”oppilaan edetä omien edellytystensä mukaisesti” (OPM työryhmien muistioita 
1989:12, 3). Seurauksena tästä varhaisesta kehittämistyöstä koulutuksen jousta-
vuuden lisäämiseksi syyslukukauden 1982 alusta siirryttiin koko maassa kurssi-
muotoiseen luokalliseen opetustyön järjestämiseen osana keskiasteen uudistusta. 
Kurssimuotoisuuden lisäksi yksilöllisemmän etenemisen mahdollistamista lukio-
opinnoissa oli haettu 1970-luvulla erinäisten luokattomuuteen liittyvien lukioko-
keilujen avulla (ks. Kouluhallitus 1973). Laajamittaisemmin luokatonta lukiota oli 
alettu kokeilla opetusministeriön toimesta syksystä 1987 alkaen; tuolloin tarkoi-
tukseksi asetettiin selvittää ”– – missä määrin luokaton järjestelmä lisää lukiokou-
lun mahdollisuuksia toteuttaa lukiolle asetetut tavoitteet nykyistä tehokkaammin 
ja löytää uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja lukion opetus- ja kasvatustyölle, mis-
sä määrin oppilaat käyttävät hyödykseen mahdollisuuksia suorittaa lukion opin-
not hidastettuna tai nopeutettuna – –. Päätavoite on siis selvittää, miten kurssi-
muotoinen lukio toimii tehokkaammin luokatonta järjestelmää noudatettaessa.” 
(Emt. 4–5; ks. myös Kock, Ståhlberg, Korhonen, Öhberg, Laakso, Penttilä, Kuuse-
la, Mäkinen, Miettinen, Ahonen, Kaartinen & Heikkinen 1989.) 
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Peruskoulun ja lukion uusia tuntijakoja alettiin suunnitella opetusministeri-
össä syksyllä 1991. Tehtävää varten perustettu tuntijakotyöryhmä otti työskente-
lynsä lähtökohdaksi sekä kunnan koulun että oppilaan valinnaisuuden lisäämisen: 
”Opetussuunnitelmien laatimisprosessista päättäessään kunta voi käyttää valin-
naisuutta paikallisten tai alueellisten erityistarpeiden, kuten kieliolosuhteiden, 
elinkeinorakenteen tai elinkeinoelämän muiden vaatimusten edellyttämällä ta-
valla. Kunta voi myös jättää valinnaisuuden rajaamista koskevan päätösvallan tai 
osan siitä koululle, joka voi siten luoda omaleimaisen profi ilin suuntautumalla 
tiettyjen opetuspiirteiden tai aihealueiden korostamiseen. Työryhmän mielestä 
olennaisinta valinnaisuuden lisäämisessä on kuitenkin oppiaan yksilöllisten tai-
pumusten ja harrastusten huomioonottaminen.” (OPM työryhmien muistioita 
1992:9, 22–23.)

Valinnaisuuden lisäämisellä katsottiin olevan merkittäviä positiivisia vaikutuk-
sia: valtakunnallinen lahjakkuusreservi tulisi otettua entistä tehokkaammin käyt-
töön, koska ”oppilaat valitsevat todennäköisesti sellaisia aineita, joihin tuntevat 
kiinnostusta tai olettavat menestyvänsä niissä”; samalla mahdollisuudet yleisen 
koulutustason nostamiseen paranisivat, koska aikaisempaa laajempi valinnanva-
paus ”auttaa oppilaita suhtautumaan nykyistä myönteisemmin opiskelua kohtaan 
ja ponnistelemaan mielekkääksi koetun opiskelutavoitteen saavuttamiseksi” (emt. 
23). Oppilaitosten näkökulmasta ”omaleimainen profi loituminen on tärkeää kou-
lun hyvän me-hengen muotoutumiselle” (emt. 24). Käytännössä valinnaisuutta 
toteutettaisiin peruskoulun yläasteella vähentämällä pakollisina yhteisinä aineina 
opetettavien aineiden tuntimääriä sekä lisäämällä valinnaisten aineiden osuutta. 
Lukiossa puolestaan kurssit jaettaisiin opiskelijoille yhteisiin kursseihin, joiden 
osuus ei saisi olla enemmän kuin kaksi kolmasosaa koko lukio-opinnoista, sekä 
vapaasti valittaviin syventäviin ja soveltaviin kursseihin.

Valinnaisuuden ja päätösvallan hajauttamisen vastapainoksi työryhmä esitti 
useita niitä määrittäviä ja rajoittavia ehtoja: ”Vaikka tuntijakotyöryhmä esittää 
laajaa valinnaisuuden lisäämistä, se katsoo, että peruskoulun ja lukion opetuksen 
on Suomessa noudatettava kansallisesti määriteltyjä yhteisiä linjauksia” (emt. 24). 
Perustelut tälle olivat kaksijakoisia: Yhtäältä koulutuksellisen tasa-arvon hengessä 
vaadittiin, että ”koulutuksen tulee kaventaa alueellista eriarvoisuutta siten, ettei-
vät taloudelliset, maantieteelliset tai väestöryhmittäiset erot saa muodostua es-
teeksi koulutuksen saavutettavuudelle tai sen laatutasolle”. Toisaalta koulutuksen 
arviointi, tulosten mittaaminen sekä laadunvarmistus painottuivat ohjauskeinoi-
na: ”Eri oppilaitoksissa saavutettuja tuloksia on voitava arvioida ja verrata jatko-
opintojen ja työelämän vaatimusten edellyttämällä tavalla”; ”Koulutukselta tulee 
myös voida vaatia ennakolta sovittua suoritustasoa.” (Emt. 24–25.)

Valtioneuvosto päätti uusista peruskoulun (VNp 834/1993) ja lukion (VNp 
835/1993) tuntijaoista syyskuussa 1993. Opetushallituksen tehtäväksi asetettiin 
antaa opetussuunnitelmien laatimista varten uudet opetussuunnitelman perus-
teet peruskoulua ja lukiota varten vuoden 1993 loppuun mennessä; uudet ope-
tussuunnitelmat otettaisiin suunnitelman mukaan käyttöön lukuvuoden 1994–95 
alussa. Ahosen (2003, 183) mukaan myös valtakunnallisen opetussuunnitelma-
työn luonne muuttui 1990-luvulla perinteisen komitealaitoksen merkityksen vä-
hetessä. Opetusministeriö ei asettanut laajapohjaista komiteaa valmistelemaan 
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opetussuunnitelmaa vaan antoi tehtävän vastaperustetulle Opetushallitukselle, 
jossa opetussuunnitelman perusteita alettiin tehdä virkamiestyönä. Uusia opetus-
suunnitelmia kokeiltiin eri puolelta maata valituissa akvaariokouluissa, jotka ra-
portoivat kokemuksistaan suoraan Opetushallitukselle. Ahonen (emt. 184) näkee-
kin valitun toimintatavan sivuuttaneen uudistustyössä sekä poliittista näkemystä 
että kasvatustieteellistä asiantuntemusta.

Vuoden 1994 alussa annettujen peruskoulua ja lukiota koskevien opetussuun-
nitelmien perusteiden keskeisimmäksi periaatteeksi voidaan nostaa opetussisältöjä 
koskevasta normiohjauksesta luopuminen. Kyse ei ollut pelkästään suomalaises-
ta ilmiöstä: Gary Mironin (1998, 153–154) mukaan opetussisältöjen normiohja-
uksesta luopuminen ohjasi myös yhtäaikaisesti Ruotsissa tapahtunutta opetus-
suunnitelmauudistusta. Ahonen (2003, 187) katsoo periaatteen heijastelleen New 
Public Management -henkistä julkiseen sektoriin kohdistuvaa yleistä epäluuloa ja 
erityisesti vapaan toimijan oman vastuullisuuden painottamista opetussuunnitel-
mauudistuksessa. 

Muutos ilmeni perusopetuksessa opetussuunnitelman ainekohtaisten perustei-
den lyhentymisenä ainoastaan yleisiä tavoitteita koskeviksi, ja tarkemmat sisällöt 
jäivät koulujen itsensä määriteltäviksi (Peruskoulun opetussuunnitelman perus-
teet 1994, 15). Lukion kohdalla pakollisten opintojen osuus kutistui syventävien 
(joko valtakunnallisten tai koulukohtaisten) kurssien saadessa lisää tilaa. ”Kou-
lujen lisääntynyt valta päättää itse voimavarojen käytöstä, luokaton järjestelmä 
sekä valinnaisuutta korostava tuntijako tarjoavat lukioille monipuoliset mahdolli-
suudet painottaa erikoisosaamistaan. Opiskelijoille tarjoutuu aiempaa paremmat 
mahdollisuudet yksilöllisiin opinto-ohjelmiin.” (Lukion opetussuunnitelman 
perusteet 1994, 8.) Koulujen opetussuunnitelmallinen profi loituminen sekä yk-
silöllisen valinnanvapauden lisääminen nousivatkin uusien opetussuunnitelman 
perusteiden keskeisiksi periaatteiksi.

Jauhiaisen (1995, 130) mukaan uusien kurssien suunnittelusta ja toteutukses-
ta muodostui keskeinen osa opettajien muuttuvaa työnkuvaa. ”Laaja valinnaisai-
netuntimäärä on tuonut myös markkinamekanismit osaksi koulun todellisuut-
ta. Opettajan työpaikka voi riippua siitä, kuinka uudistuskykyinen opettaja on, 
kuinka paljon hän jaksaa perehtyä uusiin aiheisiin ja näin tarjota oppilaille heitä 
kiinnostavia teemoja. Kyseessä on myös opettajan rohkeus heittäytyä täysin uu-
teen ja kokeilla erilaista. On siedettävä epävarmuutta ja uskallettava ottaa riskejä 
niin kuin aina kun suunnittelee aivan uutta. Uusien kurssien osalta opettajalla ei 
ole olemassa mitään mallia, johon turvautua.” Hilpelän (2001, 140) mukaan myös 
kouluilta alettiin odottaa yrityksenomaista käyttäytymistä; niiden piti laatia toi-
mintaympäristön analyysi, kirjoittaa strategia, määritellä oma missio, rakentaa ak-
tiivisesti imagoa myös opetussuunnitelman tasolla: ”Opetussuunnitelmasta tulee 
käydä ilmi koulun tehtävä, omaleimaisuus ja toiminta-ajatus” (Peruskoulun ope-
tussuunnitelman perusteet 1994, 15). Lukion opetussuunnitelman perusteiden 
mukaan koulujen tarkoitus olisi näin kehittyä monipuolisiksi oppimiskeskuksiksi, 
jotka tuottaisivat ”joustavia ja laadukkaita koulutuspalveluita vuorovaikutuksessa 
sidosryhmiensä kanssa” (emt. 11). 

Lukioasteella erikoistuminen tarkoitti käytännössä kokonaisten oppilaitosten 
profi loitumista jonkin painotuksen mukaisesti – joko omatoimisesti painottamal-
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la syventävien ja soveltavien opintojen tarjontaa tai luvanvaraisesti erikoistehtävän 
saaneena lukiona. ”Koulu voi tuntijaossaan profi loitua syventävien kurssien mää-
rällä ja painotuksella, soveltavien kurssien määrittelyllä sekä yhteistyöllä muiden 
oppilaitosten kanssa. Valtakunnallisen tuntijaon ja opetussuunnitelman perustei-
den väljyys antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Syventävien ja soveltavien opinto-
jen kursseista näkyvät koulun tuntijaon erityispiirteet.” (Lukion opetussuunni-
telman perusteet 1994, 20.) Perusasteella koulut pystyivät puolestaan hakemaan 
omaa profi iliaan erilaisten erityisluokkien (musiikki-, kieli-, matematiikkaluokat) 
sekä valinnaisaineiden tarjonnan kautta. 

Perinteisen lukion oppilas -käsitteen muuttaminen huomattavasti aktiivisem-
maksi ja itseohjautuvammaksi termiksi lukion opiskelija vuoden 1994 opetus-
suunnitelman perusteissa kertoo yksittäisen lukiolaisen asemassa tapahtuvasta 
muutoksesta Beckin (1992, 98) valitsijan paradigmaattisen hahmon sekä Simolan, 
Rinteen ja Kivirauman (2001, 78) pedagogisen individualismin käsitteen suuntai-
sesti. Lukion opetussuunnitelman perusteissa oppisisältöjen lisäksi valinnanvapa-
us ulotettiin koskemaan myös opiskelumenetelmiä: ”Opiskelijan vastuuta tulee 
yhä enemmän ulottaa koskemaan myös työtapojen valintaa. Pyrkimyksenä on, 
että opiskelija voisi työskennellä parhaaksi katsomallaan tavalla omien edellytys-
tensä mukaisesti.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet 1994, 14.) Käytännössä 
tämä merkitsi itsenäisen opiskelun mahdollisuuden painottumista lukion opetus-
suunnitelman perusteissa (emt. 24). Peruskoulun opetussuunnitelman perusteis-
sa kouluilta puolestaan edellytettiin ”yksilöllisten opiskeluohjelmien mahdollis-
tamista muun muassa lahjakkuuden, harrastuneisuuden tai oppimisvaikeuksien 
perusteella” (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994, 10). Joustavuutta 
opetussuunnitelmien laadintaan luotiin mahdollistamalla yläasteella kurssimuo-
toinen ja jaksotettu opiskelu, jolloin ”oppiaineet voidaan sijoittaa vapaasti eri 
luokka-asteille, mikä antaa joustavuutta opetussuunnitelman laadintaan. Opetus-
suunnitelman väljyyttä lisää myös mahdollisuus aloittaa valinnaisaineet yläasteen 
alusta alkaen.” (Emt. 17.)

Koulun toiminnan kokonaisvaltainen arviointi nousee vuoden 1994 ope-
tussuunnitelmien perusteiden keskeiseksi ohjauskeinoksi. Sen katsottiin olevan 
”välttämätön työväline päämääristään tietoisen ja tuloksellisen koulun työssä. It-
searvioinnin tehtävänä on tunnistaa koulun tila kehittämistarpeet monipuolisesti 
ja samalla vahvistaa koulun tavoitellun profi ilin toteutumista.” (Lukion opetus-
suunnitelman perusteet 1994, 26.) Uutta oli myös arvioinnin kohteiden laaja-alai-
suus: perinteisen oppilasarvioinnin rinnalla arviointi voitiin ”kohdentaa mihin 
tahansa koulun toiminta-alueista” (emt. 27).

Myös ammatillisen koulutuksen rakenne ja tutkinnot uudistuivat 1990-luvun 
puolivälissä. Uudet opetussuunnitelman perusteet otettiin käyttöön toisella asteel-
la syyslukukauden 1995 ja opisto- ja ammatillisella korkea-asteella syyslukukau-
den 1996 alusta. Niiden keskeiset painotukset olivat samansuuntaisia yleissivistä-
vän koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden kanssa: Tutkintojen rakennetta 
muutettiin modulaariseksi joustavuuden, valinnaisuuden sekä muissa oppilaitok-
sissa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen helpottamiseksi. Opiskelijalle va-
linnaisien (suuntautumisopinnot, vaihtoehtoiset opinnot ja vapaasti valittavat 
opinnot) määrää lisättiin ”palvelemaan opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita moni-
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puolisesti” (Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteet.  Käsi- ja 
taideteollisuusala. Toinen aste. 1995, 77). 

Oppilaitosten opetussuunnitelmallinen profi loituminen mahdollistui myös 
ammatillisessa koulutuksessa. Opetussuunnitelman perusteisiin ”on jätetty tilaa 
myös sellaisille suuntautumisalueille ja vaihtoehtoisille opintokokonaisuuksil-
le, joita oppilaitos voi suunnitella alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaan. 
Nämä vaihtoehtoiset opintokokonaisuudet voivat olla ammatillisia, yleissivistäviä 
tai ammattitutkintoon valmentavia.” (Emt. 9–10.) Samalla oppilaitosjohtamisen 
tehtävät lisääntyivät sekä toimivien sidosryhmäsuhteiden merkitys korostui uusien 
ohjausjärjestelmien luomisen myötä: ”Oppilaitosjohdon vastuulla on opetussuun-
nitelmatyön organisoinnista ja voimavaroista huolehtiminen sekä oppilaitoksen 
kehittämis-, itsearviointi- ja laadunvarmistusjärjestelmien luominen yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa” (emt. 77). Valtakunnallisen säätelyn vähetessä ja muuttues-
sa tavoitteiden asettamiseksi sekä evaluoinniksi koulun opetussuunnitelmatyön ja 
johtamisen merkitys sekä oppilaitoksen tilivelvollisuus korostuivat: ”Oppilaitokset 
määrittelevät yhdessä sidosryhmien kanssa keinot, joilla päämäärät saavutetaan. 
Koulun toiminnan organisoinnista viime kädessä riippuu, miten hyvin koulutus-
rakenne- ja opetussuunnitelmauudistus toteutuvat.” (Emt. 77.) 

6.5 Jaakko Nummisen työryhmän muistio

Holkerin hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa keväällä 1990 mainittu sys-
temaattinen, kaikki koulutustasot ja -alat kattava koko koululainsäädännön uu-
distushanke käynnistyi opetusministeriön asettaessa 9.9.1993 koulutusta koske-
van lainsäädännön kokoamishankkeen, jonka tehtävänä oli

• arvioida koulutusta koskevan lainsäädännön nykyinen rakenne ja sisältö
• valmistella säädös- ja muut ehdotukset koulutusta koskevan lainsäädännön 

yhtenäistämiseksi ja pelkistämiseksi.

Hankkeen tuli selvittää etenkin sellaisen lainsäädäntörakenteen soveltuvuus, jossa 
olisi omat lakinsa peruskouluopetusta, lukio-opetusta, ammatillista koulutusta, 
korkeakouluopetusta, vapaata sivistystyötä ja rahoitusta varten. Hankkeen asetta-
miskirjan mukaan lainsäädäntö olisi tarkoituksenmukaista koota toiminnoittain 
riippumatta siitä, kuka (valtio, kunta, kuntayhtymä taikka yksityinen yhteisö tai 
säätiö) toimii oppilaitoksen ylläpitäjänä. Työryhmän tulisi jatkaa koulutusta kos-
kevien ohjaussuhteiden selkiyttämistä ja pelkistämistä sekä hallintomenettelyjen 
purkamista. Oppilaitosten sekä niiden ylläpitäjien liikkumavaraa toimintojen ja 
hallinnon järjestämisessä tulisi lisätä. Näin työryhmä oli jo tehtävänmäärittelys-
sään sidottu hallinnon hajauttamiskomiteassa sekä koulutoimen sääntelyn purku-
työryhmässä asetettuihin tavoitteisiin.

Virkamiesvetoiseen työryhmään asetettiin jäseniä opetusministeriöstä, Ope-
tushallituksesta, Suomen Kuntaliitosta, Opettajien ammattijärjestöstä sekä kor-
keakoulujen ja aikuiskasvatustyön piiristä. Työryhmän puheenjohtajan kanslia-
päällikkö Jaakko Nummisen (1994, 101) mukaan lähtökohtana ei ensi sijassa ollut 
koululainsäädännön sisällöllinen muuttaminen vaan pikemminkin säännösten 
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tekninen kokoaminen. Samalla tosin ”monet sisällölliset kysymykset joutuivat 
tarkastelun kohteiksi.” Tarve lainsäädännön koulutuspoliittisen linjan yhtenäistä-
miseen ilmenee työryhmän (OPM työryhmien muistioita 1995: 1, 29) epätyydyt-
täväksi toteamassa tilanteessa, jossa ”eri aikoina annetut lait kuvastavat kunakin 
aikana voimassa olleita koulutuspoliittisia painotuksia”. Myös Suomen Ammat-
tijärjestöjen Keskusjärjestön koulutusvaliokunta oli muistiossaan (SAK 1998, 3) 
samaa mieltä toiminnan alkuperäisistä lähtökohdista – ”Alun perin ajatuksena oli 
vain säädösten uudelleenkodifi ointi” – mutta toteaa lopputuloksen omalta kan-
naltaan toisella tavalla: ”– – varsin pian saatettiin havaita, että lainsäädännön uu-
distamisen tarkoituksena oli tuoda porvarillisen koulutuspolitiikan hellimiä muu-
toksia säädöspohjaan.”

”Nummisen työryhmä” määritteli työskentelynsä aluksi muistiossaan paik-
kansa suomalaisen hallintokulttuurin muutoksessa yleisesti ja koulutuksen sään-
telyjärjestelmän uudistyössä erityisesti: Se näki itsensä vuoden 1986 hallinnon 
hajauttamiskomitean, vuoden 1985 tuntikehysjärjestelmän esitelleen koululain-
säädännön, vapaakuntakokeilun sekä valtionosuusuudistuksen viitoittaman ke-
hityksen jatkajaksi. Näin koulutuksen sääntelyjärjestelmän uudistaminen asettui 
entistä tarkemmin määritellyksi osaksi valtionhallinnon yleisiä kehittämistavoit-
teita.

Työryhmän 211-sivuinen muistio julkaistiin 20.1.1995 (OPM työryhmien 
muistioita 1995:1). Muistiossa ehdotettiin, että voimassa ollut oppilaitosmuotoi-
hin perustuva runsas ja hajanainen institutionaalinen lainsäädäntö korvattaisiin 
koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin, koulutusasteisiin sekä opiskelijan oikeuk-
siin ja velvollisuuksiin perustuvalla suppeammalla ja keskitetymmällä lainsäädän-
nöllä. Se sisälsi ehdotukset perusopetuslaiksi, lukiolaiksi, ammattikoulutuslaiksi, 
laiksi vapaatavoitteisen koulutuksen valtionosuudesta, laiksi koulutuksen hallin-
non perusteista, laiksi eräistä opetustoimessa suoritettavista eläkkeistä ja muista 
eduista sekä laiksi taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta. Lisäksi 
esitykseen sisältyi muistio, jossa selvitettiin koulutuksen rahoitussäännösten uu-
distamisessa noudatettavia periaatteita, sekä erillinen esitys yliopistolainsäädän-
nöksi.

Muistiossaan työryhmä kirjasi listan hankkeensa ”merkittävimmistä sisällölli-
sistä uudistuksista” (emt. 4):

• Valinnanmahdollisuuksien lisääminen
• Koulunkäynnin joustava aloittaminen
• Koulun määräytyminen ja mahdollisuus koulun valintaan
• Peruskoulun ala- ja yläastejaosta luopuminen
• Vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten opetuksen ja koulukodeissa annetta-

van opetuksen siirtäminen opetustoimeen
• Ammattikoulutuksen sääntelyjärjestelmän muuttaminen
• Opettajia koskevan sääntelyn uudistaminen
• Oppilaan työaikaa koskevasta sääntelystä luopuminen muussa kuin oppi-

velvollisuusikäisten koulutuksessa
• Koulutuksen arviointi ja laadun varmistaminen



123

Merkittävimmät sisällölliset uudistukset liittyivät yksilöllisten valinnanmahdolli-
suuksien sekä joustavuuden lisäämiseen. Käytännössä työryhmä toteuttaisi näitä 
periaatteita väljentämällä esimerkiksi koulunaloittamisiän, kouluvalinnan sekä 
koko ammatillisen koulutuksen ohjausjärjestelmiä aikaisempaa enemmän hen-
kilökohtaisen valinnan ja kilpailun kautta ohjautuviksi. Samalla listalta löytyi ai-
kaisempaa yksityiskohtaisempia keinoja, joilla yksittäisille koulutuksen järjestäjille 
luovutetaan entistä enemmän valtuuksia järjestellä toimintaansa tehokkuuden ja 
aikaisempaa managerialistisemman oppilaitosjohtamisen edellyttämällä taval-
la, esimerkiksi luopumalla työaikoja, opettajia ja ala/yläaste-jaottelua koskevasta 
sääntelystä paikallisen pelivaran lisäämisen nimissä.

Myös koko 1990-luvun alkupuoliskon koulutuksen kehittämistyössä mukana 
kulkenut arvioinnin systemaattisuutta, sen merkitystä koulutuksen johtamisjär-
jestelmässä korostanut sekä sille yhä normatiivisempaa sisältöä antanut kehitys-
linja on kirjattu erääksi lainsäädännön merkittäväksi sisällölliseksi uudistukseksi. 
Nummisen työryhmän raportissa tavoitteiden saavuttamisen arviointi on yleinen 
lähtökohta koko uudelle koululainsäädännölle sekä sen myötä uudistuvalle kou-
lutuksen ohjausjärjestelmälle. Uudenlaisen, ”tuloksiin pohjautuvan” (emt. 53) 
sääntelykulttuurin katsottiin asettavan suuria vaatimuksia koulutuksen monipuo-
liselle arvioinnille sekä edellyttävän sen huomioimista myös lainsäädännössä.

Työryhmän lakiluonnoksen mukaan koulutuksen järjestäjän tulisikin paikal-
lisella tasolla ”jatkuvasti ja systemaattisesti” (emt. 54) arvioida koulutukselle sää-
dettyjen tavoitteiden sekä opetussuunnitelmien toteutumista. Tarkastelu tuottaisi 
näin tietoa, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjät voisivat kehittää toimintaansa 
sekä toisaalta opiskelijat ja heidän huoltajansa voivat seurata oppilaitoksille ase-
tettujen tavoitteiden toteutumista ja tehdä sen pohjalta valintoja. Oppilaitosten 
julkinen vertailu sekä rankkaus (ranking) tiedotusvälineissä olisivat nyt mahdolli-
sia, koska ”sekä itsearviointien että valtakunnallisten arviointien tulokset olisivat 
julkisia” (emt. 55). Nimenomaan arviointitulosten julkisuus onkin elementti, joka 
korostaa kilpailun mekanismia sekä oppilaiden ja heidän huoltajiensa (kilpailu 
opiskelupaikoista) että oppilaitosten (kilpailu ”hyvistä” oppilaista) toimintaym-
päristöissä.

Oppilaitosten suorittaman itsearvioinnin lisäksi myös Opetushallitus arvioisi 
koululaitosta yleisesti järjestelmänä sekä erikseen koulutuksen järjestäjiä. Num-
misen (1994, 105) mukaan tuolloin ajateltiin, että valtakunnallisella tasolla jär-
jestettäisiin tasokokeita eri vuosina eri oppiaineissa. Niiden tulosten perusteella 
arvioitaisiin opetuksen tasoa ja tavoitteiden saavuttamista eri kunnissa sekä op-
pilaitoksissa. Arviointimenettely korostaisi näin koulutuksen tavoitesäännösten 
merkitystä, ja sillä olisi samalla tuloksellisuutta parantava vaikutus.

Koulutusjärjestelmän joustavuutta puolestaan ehdotettiin lisättäväksi tuo-
malla entistä enemmän valinnanmahdollisuuksia perusopetukseen. Huoltajille 
säädettäisiin oikeus valita, aloittaako lapsi koulunkäynnin sinä vuonna, jona hän 
täyttää kuusi, seitsemän vai kahdeksan vuotta. Koulunkäynnin aloittamiseen vasta 
kahdeksanvuotiaana tulisi olla kuitenkin erityinen syy, jonka huoltaja olisi vel-
vollinen osoittamaan esimerkiksi psykologin lausunnolla tai lääkärintodistuksella. 
Esitys ehdotti myös luovuttavaksi peruskoulun piirijaosta. Perusopetuslaissa olisi 
säännös, jonka mukaan kunta on velvollinen osoittamaan koulupaikan jossakin 
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perusopetusta antavassa koulussa. Laissa olisi myös nimenomainen säännös sii-
tä, että lapsi voisi hakea muuhunkin kuin kunnan osoittamaan kouluun. Käytän-
nössä tämä merkitsi vuosien 1990 ja 1993 lainmuutoksilla asteittain poistettujen 
piirijakosäännösten periaatteen kirjaamista uuteen lakiin ilman vanhaa nimitys-
tä, varustettuna erikseen vanhempien vapaata koulunvalintaoikeutta korostavalla 
lausumalla.

Huoltajien valinnanmahdollisuuksien lisäämisen lisäksi myös koulutuksen jär-
jestäjille haluttiin antaa valtaa ja ”pelivaraa” (OPM työryhmien muistioita 1995:1, 
2) oman toimintansa järjestämisessä. Pelivaran hyödyntäminen edellytti uuden-
tyyppisiä omaleimaiseen toimintaan profi loituneita (emt. 6) oppilaitoksia, jotka 
pystyisivät selviytymään asetetuista tavoitteista muuttuvassa toimintaympäristös-
sä. Tämä edellytti oppilaitosverkon muokkaamista mittakaavaetujen saavuttami-
seksi: ”Oppilaitoksia ollaan kokoamassa voimakkaimmiksi kokonaisuuksiksi ny-
kyistä harvempien ylläpitäjien alaisuuteen. Toisaalta pieniä oppilaitoksia ollaan 
yhdistämässä suuremmiksi yksiköiksi. Tähän kehitykseen liittyy myös valtion am-
matillisten oppilaitosten kunnallistamis- ja yksityistämisprosessi.” (Emt. 47.) 

Ehdotus koulujen työaikaa koskevasta sääntelystä luopumisesta muiden kuin 
oppivelvollisuusikäisten opetuksessa oli tarkoitettu luomaan konkreettista hallin-
nollista liikkumatilaa koulutuksen järjestäjille. Koulutusta koskevassa lainsäädän-
nössä määriteltäisiin vain oppimäärien ja tutkintojen laajuus vuosina sekä esimer-
kiksi opintoviikkoina. Koulutuksen järjestäjä valitsisi opetuksen järjestämistavan 
ja -muodon sekä päättäisi opetuksen ja loma-aikojen jaksottelusta muiden kuin 
peruskoulujen kohdalla. Tällä saataisiin lisää vapautta esimerkiksi koulukiinteis-
töjen käyttöön ja hallinnointiin.

Luopuminen peruskoulun hallinnollisesta jaottelusta ala- ja yläasteeseen antai-
si koulutuksen järjestäjille vapaat kädet päättää esimerkiksi, mitkä vuosiluokat kä-
sittävissä ”toiminnallisissa kokonaisuuksissa” (emt. 42) perusopetusta annetaan. 
Säännöksissä ei enää myöskään määriteltäisi, miten opettajan virat tai tehtävät on 
järjestettävä, esimerkiksi millä vuosiluokilla luokanopettajan kelpoisuuden omaa-
va henkilö voisi antaa opetusta. Samalla opettajien asemaa koskevasta sääntelystä 
ehdotettiin kokonaan luovuttavaksi koululainsäädännössä ja siirryttäväksi nou-
dattaman eri palvelusuhdelajeja koskevia yleisiä säännöksiä. Opettajia koskisivat 
siten koulutuksen järjestäjästä ja valitusta palvelussuhdelajista riippuen valtion 
virkamieslain, kuntalain tai työsopimuslain määräykset. Samalla tapaa kuin esi-
merkiksi oppilaitosten työaikaa koskevat vanhat säädökset estivät opetustilojen 
”tehokasta käyttöä”, niin myös opettajien entisen oppilaitosmuotokohtaisen vir-
karakenteen katsottiin haittaavan opettajien ”joustavaa käyttöä” opetustehtävissä 
(emt. 31).

Esitys sisälsi erillisen ehdotuksen yliopistolaiksi, joka oli valmisteltu opetus-
ministeriön korkeakoulu- ja tiedeosastolla. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena oli 
yleisesti yhtenäistää yliopistoja ja muita korkeakouluja koskevaa lainsäädäntöä an-
tamalla jokaista oppilaitosta erikseen koskevien 20 lain tilalle kaikkia yhtäläisesti 
koskeva yliopistolaki. Toisena lähtökohtana oli vahvistaa yliopistojen itsehallintoa 
sisäisen hallinnon järjestämistä koskevissa kysymyksissä – esimerkiksi tiedekuntia 
ja muita yksiköitä ei enää entiseen tapaan perustettaisi lainsäädäntöteitse, vaan 
asiasta päättäisi yliopisto itse. ”Yliopistojen sekä yhteiskunnan ja elinkeinoelämän 
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vuorovaikutusta” (emt. 175–176) haluttiin lisätä tuomalla ”ulkopuolisten näke-
myksiä otettavaksi huomioon yliopistojen päätöksenteossa.” Käytännössä tämä 
merkitsisi, että yliopistojen keskeisiin hallintoelimiin voisi kuulua – kuitenkin 
vain niiden itse kutsumina – täysivaltaisina jäseninä ulkopuolisia tahoja edusta-
via henkilöitä. Samoin, yliopiston niin halutessa, ”tuloksellisen” ja ”ammatillisen” 
johtamisen edellytysten parantamiseksi rehtoriksi voitaisiin nimittää myös henki-
lö, joka ei ole ennestään yliopiston palveluksessa (emt. 174). 

Työryhmän muistio olikin uudelleenmuotoilemassa yliopistojen sekä niiden 
toimintaympäristöjen välisiä suhteita. Yliopistojen tehokkaan ja tarkoituksenmu-
kaisen toiminnan katsottiin esityksessä edellyttävän autonomiaa, jonka puitteissa 
oppilaitokset voisivat aiempaa vapaammin reagoida ympäristönsä muutospainei-
siin. Niiden oli menestyäkseen entistä paremmin sopeuduttava toimintaympäris-
tönsä, sidosryhmiensä, elinkeinoelämän ja asiakkaidensa tarpeisiin. (Ojala 2003, 
64.) Yliopistolakiesityksen keskeisemmät kohdat – päätösvallan delegointi sisäisen 
hallinnon järjestämisessä, ”ulkopuolinen näkökulma” sekä ”ammatillinen johta-
minen” – ovat nimenomaan managerialismin värittämiä ehdotuksia. Uudenlaisen 
yliopistojohtajuuden edellytysten luomisen voidaankin todeta olleen koko lakiesi-
tyksen ydinkohta.

Nummisen työryhmä ei valmistellut uusista koululaeista lopullista hallituksen 
esitystä, vaan työryhmän työskentelyn aikana opetusministeriö ilmoitti hankkeel-
le, että ”ennen lopullisten hallituksen esitysten laatimista luonnoksissa noudatet-
tujen lainsäädäntöperiaatteiden hyväksyttävyys tullaan arvioimaan poliittisesti 
kokoonpannun valmisteluelimen toimesta” (OPM työryhmien muistioita 1995:1, 
4). Työ jatkuikin välittömästi tammikuussa 1995 Vilho Hirven johtamassa komi-
teassa.

6.6 Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen koulutuksen kehittä-
missuunnitelma

Suomeen saatiin uusi enemmistöhallitus (13.4.1995–15.4.1999) Paavo Lipposen 
(sd.) johdolla. Hallitus muodostettiin oppositiosta palanneesta Suomen Sosiali-
demokraattisesta Puolueesta sekä hallitusvastuussa jatkavasta Kansallisesta Ko-
koomuksesta ja Ruotsalainen kansapuolue, Vasemmistoliitto sekä Vihreä liitto 
hallinnoivat omia ministerinsalkkujaan. Jo edellisessä hallituksessa istunut ope-
tusministeri Olli-Pekka Heinonen (kok.) jatkoi tehtävässään. ”Sateenkaarihalli-
tus” esitteli jo hallitusohjelmassaan (Pääministeri Paavo Lipposen I hallituksen 
ohjelma) edeltäjästään erottuvia koulutusta koskevia linjauksia ja painotuksia. 
Koulutuspolitiikan lähtökohdaksi nostettiin uusi käsite: asuinpaikasta, kielestä 
ja taloudellisesta asemasta riippumaton koulutuksen perusturva Ahon hallituksen 
ohjelman vastaavasti takaamien ”yksilön yhdenvertaisten mahdollisuuksien” tilal-
le. Perusturvan nostaminen yksilön mahdollisuuksien tilalle onkin kuvaava kou-
lutuspoliittisen puhetavan muutos hallituksen vaihtuessa. 

Koulutuksen perusturvan käsitettä oli alettu pohtia jo Ahon hallituksen lop-
puvaiheessa opetusministeriön kutsumien asiantuntijoiden toimesta osana Num-
misen työryhmän koulutuksen kokonaisuudistusta koskevaa työskentelyä (OPM 
työryhmien muistioita 1995:1, 5). Opetusministeri Heinonen totesi silloin tosin 
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erilaisessa merkityksessä, osana koulutuksen laadunvarmistuksen kehittämistä: 
”– – olen kiinnittänyt huomiota siihen, että toteutetut joustavuutta oleellisesti li-
sänneet uudistukset kaipaavat rinnalleen koulutuksen perusturvan kannalta uu-
dentyyppisiä toimia, joilla voimme varmistaa koulutuksen laadun. Tämän vuok-
si meille olisi synnytettävä uudentyyppiset koulutuksen laatustandardit.” (OPM 
1994, 5.)

Hallitus julkaisi joulukuussa 1995 16-sivuisen koulutuksen kehittämissuun-
nitelmansa vuosille 1995–2000 (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan 
tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1995–2000). Lipposen I hallituksen 
ohjelmassa mainittu koulutuksen perusturva oli kehittämisen ensimmäinen pai-
nopistealue. Tämän avulla taattaisiin muun muassa erityisesti tukea ja apua enem-
män muita tarvitseville, kielivähemmistöille sekä syrjäytymisuhan alla oleville 
lapsille ja nuorille vaadittava ”tarpeellinen tuki ja oheispalvelut” (emt. 6). Koulu-
tuksen perusturvan käsitettä ei rajoitettu ainoastaan yksilöä koskevaksi oikeudeksi, 
vaan sama takaamisen ja turvaamisen puhetapa ulotettiin koskemaan myös koko 
koulutusjärjestelmää. Kehittämissuunnitelmassa hallitus muun muassa ”turvaa 
peruskoulun resurssit julkisen koulutusjärjestelmän kautta” sekä ”huolehtii kou-
luverkon taloudellisuudesta ja koulutuksen savutettavuudesta” (emt. 8). 

Koulutuksellisen tasa-arvon periaate palasi kehittämissuunnitelmassa koulu-
tuksen kehittämisen keskeiseksi tavoitteeksi yhdessä korkean laadun sekä elinikäi-
sen oppimisen kanssa. Samalla tasa-arvon käsitteelle haettiin kehittämissuunni-
telmassa liberaalimpaa sisältöä ja ilmaisumuotoa. Kun esimerkiksi vuonna 1992 
Opetushallituksen rakenneohjelmassa koulutuksellista yksilöllistä tasa-arvoa 
tuotettiin ”vähentämällä standardoituja, samanlaisena kaikille annettavaa opetus-
ta ja tuomalla tilalle valinnaisia opintoja ja aktiivisia, itsenäisiä opiskelumuoto-
ja” (Opetushallituksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi 1992, 19), niin 
vuoden 1995 kehittämissuunnitelman mukaan ”jokaisella on oikeus oman kehi-
tystasonsa mukaiseen opetukseen” (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitetta-
van tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1995–2000, 6). Kantola (2006, 
178) pohtii laajemmin hyvinvoinnin (tai vastaavasti tasa-arvon) kaltaisten käsit-
teiden paluuta viralliseen ja arvovaltaiseen hallinnolliseen puhetapaan 1990-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla: ”Ovatko uudelleen ilmestyvät ’vanhat’ käsitteet hyvin-
vointiregiimin joutsenlaulua vai oireita siitä, että kilpailuvaltiollinen projekti on 
kypsymässä ja heiluri lähtee jälleen takaisin tai kokonaan uuteen suuntaan? Vai 
onko kysymys vain yhdestä kamppailusta, jossa käsitteiden merkityksistä etsitään 
uusi kompromissi yritysten kanssa?”

Lipposen I hallituksen kehittämissuunnitelma määritteli koulutuksen sekä 
tutkimuksen arvioinnin arvoiksi avoimuuden, monipuolisuuden, luotettavuuden 
ja motivoivuuden. Opetushallituksen suorittamaa arviointia käsiteltiin edellistä 
kehittämissuunnitelmaa (1991) yleisemmin koko koulujärjestelmän rakennet-
ta – ei suoranaisesti esimerkiksi yksittäistä koulutuksen järjestäjää – koskevana: 
”Opetushallitus arvioi tarvittaessa paikallista ja alueellista asiantuntemusta hyväk-
sikäyttäen korkeakouluja lukuun ottamatta kaikki koulutusmuodot ja keskeiset 
osa-alueet” (Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittä-
missuunnitelma vuosille 1995–2000, 8). Kehittämissuunnitelmasta ei myöskään 
löydy suoraa kannanottoa arvioinnin tulosten julkisuudesta. Vuoden 1995 kehit-
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tämissuunnitelman arviointia koskevien lausumien voidaankin sanoa tässä merki-
tyksessä olleen edeltäjäänsä vähemmän normatiivisia. Toisaalta on kuitenkin huo-
mattava, että arviointi ja siihen liittyvä puhetapa olivat vuoteen 1995 mennessä 
muodostuneet erottamattomaksi osaksi sekä koulutuksen ohjausjärjestelmää että 
yksittäisten koulujen toimintaa: ”Kaikkien oppilaitosten ja korkeakoulujen teh-
tävänä on oman toiminnan arviointi” (emt. 8) – nyt tosin ilmaistuna ilman vel-
voitteita esimerkiksi tulosten julkistamisesta. Samoin periaate arvioinnin tulosten 
sitomisesta määrärahojen allokointiin on ilmaistu kehittämissuunnitelmassa ylei-
sessä muodossa: ”Tuloksellisuus otetaan käyttöön rahoitusperusteena soveltuvin 
osin eri koulumuodoissa” (emt. 11).

6.7 Vilho Hirven komitean raportti

Nummisen työryhmän työskentelyn aikana opetusministeriö oli ilmoittanut, että 
”ennen lopullisen hallituksen esityksen laatimista luonnoksissa noudatettujen 
lainsäädäntöperiaatteiden hyväksyttävyys tultaisiin arvioimaan poliittisesti ko-
koonpannun valmisteluelimen toimesta” (OPM työryhmien muistioita 1995:1, 
4; Autio 1997, 76). Tätä varten opetusministeriö asetti 26.1.1995 – välittömästi 
Nummisen työryhmän luovutettua muistionsa – toimikunnan, jonka tehtävänä 
oli

• selvittää koulutusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen toteut-
tamisen edellytykset

• arvioida opetusministeriön aiemmin asettamassa lainsäädäntöhankkeessa 
tehtyjen sisällöllisten uudistusten toteuttaminen 

• jatkaa aiempaa selvitystyötä ja uudistuksen valmistelua.

Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin äskettäin virkaansa astunut opetusministe-
riön kansliapäällikkö Vilho Hirvi (ks. Leskinen 2004, 427), ja jäsenet parlamentaa-
riseen komiteaan nimitettiin puolueiden omista esityksistä. Työskentelynsä aikana 
työryhmä kuuli tehtävänantonsa mukaisesti asiantuntijoina lukuisia koulumaa-
ilman eri eturyhmien edustajia sekä tutkijoita. Koululainsäädännön uudistustyö 
alkoi nousta myös julkisen keskustelun kohteeksi. Kutsuttujen asiantuntijoiden 
ja intressiryhmien kuulemisen lisäksi komitea saikin runsaasti lausuntoja myös 
sellaisilta koulutuspoliittisilta toimijoilta, joiden kuuleminen ei ollut toimikunnan 
työjärjestyksessä (ks. Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus – lausunnot 
komiteamietinnöstä KM 1996: 4).

Nummisen työryhmän tehtävänantoon oli sisältynyt määräys selvittää kou-
lutuksen lainsäädännön kansainvälistä kehitystä etenkin muissa Pohjoismaissa. 
Tehtävä oli annettu Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksel-
le (RUSE), joka suoritti vertailevan tutkimuksen koulutusta koskevista lainsää-
däntö-, ohjaus- ja sääntelyjärjestelmistä eräissä Euroopan maissa. Vuonna 1995 
Koulutuksen sääntelyjärjestelmät Euroopassa -nimellä julkaistu raportti (Kivinen, 
Rinne, Järvinen, Koivisto & Laakso 1995) esitti suomalaisen sääntelyjärjestelmän 
olleen tiukka ja keskusvaltainen verrattuna tutkimuksessa esiteltyihin maihin. Sa-
moin siinä esitettiin, ettei Euroopassa vallinnut sen paremmin mitään yhtenäistä 
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koulutuksen sääntelyn perinnettä kuin johdonmukaista linjaa koulutuksen sään-
telyn tulevaisuudesta. Yleisenä lopputuloksena kansainvälisen vertailun pohjalta 
normiohjauksen höllentäminen nähtiin järkevänä vaihtoehtona, edellyttäen että 
yhä tärkeämpään asemaan nousevasta arvioinnista saataisiin tutkimuksen avulla 
kehitettyä ohjauskapasiteetiltaan ja tulosten punninnan objektiivisuuden osalta 
toimiva järjestelmä ennen sen laajempaa käyttöönottoa. Tutkimustulokset olivat 
komitean käytössä ja muodostivat oman lukunsa sen mietinnössä.

”Hirven komitea” julkisti 19.3.1996 320-sivuisen mietintönsä nimellä Kou-
lutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus (KM 1996:4). Esitys piti sisällään eh-
dotukset perusopetuslaiksi, lukiolaiksi, laiksi ammatillisesta koulutuksesta, laiksi 
vapaasta sivistystyöstä, laiksi taiteen perusopetuksesta, laiksi valtion ja yksityisen 
järjestämän koulutuksen hallinnosta, sekä laiksi eräistä opetustoimessa suoritetta-
vista eläkkeistä ja muista eduista. Kuten edellisen työryhmän mietintöön, tähän-
kin sisältyi erillinen, pitkälti Nummisen työryhmän esityksen mukainen ehdotus 
yliopistolaiksi. Maaliskuussa 1995 voimaantulleeseen ammattikorkeakoululakiin 
(255/95) komitea ei enää puuttunut.

Lukio- ja ammattikoululakien erillisyys komitean mietinnössään ehdottaman 
koulutusta koskevan lainsäädännön rakenteessa herätti keskustelua. Valtaosa mie-
tinnön lausunnonantajista oli ollut sitä mieltä, että erilliset lait olisi yhdistettävä 
yhteiseksi nuoriso-/toisen asteen lainsäädännöksi integroidun nuorisoasteen hen-
gessä. Annetusta kritiikistä huolimatta Opetushallituksen, Opettajien ammattijär-
jestön, Suomen Lukiolaisten Liiton, ylioppilastutkintolautakunnan, Suomen reh-
torien liiton sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton kannattama kahden 
erillisen lain malli säilyi komitean työskentelyn pohjana korostaen toisen asteen 
oppilaitosmuotojen erillisyyttä.

Komitea tukeutui päälinjauksissaan Nummisen työryhmän mietinnön raken-
teeseen ja nimikkeistöön. Muutoksia oli muun muassa vapaata sivistystyötä kos-
kevassa laissa, joka Nummisen työryhmän mietinnössä oli esitelty nimellä Laki 
vapaatavoitteisen koulutuksen valtionosuudesta. Kaikista muista lakiehdotuksista 
poiketen laki vapaasta sivistystyöstä sääntelisi edelleen institutionaalisesti ope-
tuksen järjestämisestä kansalaisopistoissa, kansanopistoissa, opintokeskuksissa, 
liikunnan koulutuskeskuksissa ja nyt myös lain piiriin sisällytettävissä kesäyliopis-
toissa. Vapaan sivistystyön edellä mainitut oppilaitosmuodot edustivat komitean 
näkemyksen mukaisesti vakiintuneita toimintamuotoja, joiden poikkeuksellisella 
luetteloimisella uudessa laissa haluttiin helpottaa vapaan sivistystyön alaiseksi sää-
detyn koulutuksen erottelua koulutuksen järjestäjien taustalla tyypillisesti olevien 
sivistysliikkeiden ja säätiöiden muusta toiminnasta (emt. 57).

Sisältökysymyksiä tarkasteltaessa Hirven komitean ”merkittävimmät sisällölli-
set uudistukset” (emt. 14) ovat hyvin pitkälti samoja kuin Nummisen työryhmällä 
– toisin yleisesti yksilöidympään muotoon (vrt. alustava esitys / lopullinen esi-
tys) kirjoitettuina. Esimerkiksi arviointia koskeva säädöspohja muotoiltiin aiem-
paa huomattavasti yksityiskohtaisempaan muotoon: lainsäädäntöön kirjattaisiin 
yleiset säännökset arvioinnin tarkoituksesta ja kohteista, arvioinnin suorittajista, 
arvioinnin tasosta sekä arviointia koskevasta tiedotuksesta. Arviointia koskevat 
peruslinjaukset koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta arvioida järjestämään-
sä koulutusta ja osallistua Opetushallituksen järjestämään arviointiin sekä arvi-
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oinnin tulosten tiedottamisesta opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa valintojen 
perusteeksi olivat Nummisen työryhmän esityksen mukaisia. Samalla kuitenkin 
arviointitulosten julkisuuden pelisäännöt tarkentuivat: ”– – sekä itsearvioinnista 
että valtakunnallisista arvioinneista ja niiden keskeisistä tuloksista tulee tiedottaa. 
– – vastuu arviointien tulosten julkistamisesta on aina opetusministeriöllä, Ope-
tushallituksella ja koulutuksen järjestäjällä” (emt. 85).

Arvioinnin käsitteen ja menettelytapojen täsmentyminen erottavat myös Hir-
ven komitean ehdotuksen yliopistolaiksi Nummisen työtyhmän aikaisemmasta 
versiosta. Nyt arviointi oli liitetty osaksi yliopistojen opetusministeriön kanssa 
käytäviä tulosneuvotteluja ja niiden kautta tapahtuvaa ”toiminnan kehittämistä 
ja laadun varmistamista” (emt. 274). Tätä kehitystä osaltaan heijastaa myös Kor-
keakoulujen arviointineuvoston perustaminen opetusministeriön yhteyteen kor-
keakoulujen ja ammattikorkeakoulujen toiminnan arviointia varten vuoden 1996 
alusta alkaen.

Komitean merkittäväksi sisällölliseksi uudistukseksi nostama kysymys esiope-
tuksen järjestämisestä sai edellistä esitystä täsmällisemmän muotoilun: Kunnille 
säädettäisiin velvollisuus järjestää sen alueella asuville lapsille oppivelvollisuutta ja 
perusopetusta edeltävää yhden vuoden kestävää esiopetusta, johon osallistumises-
ta päättäisi huoltaja. Tätä opetusta voitaisiin kunnan päätöksen mukaisesti antaa 
joko päivähoitopalveluiden tai perusopetuksen yhteydessä. Esiopetus ja siihen liit-
tyvät ateriat olisivat oppilaille maksuttomia riippumatta esiopetuksen järjestämis-
tavasta (emt. 59).

Hirven komitea ehdotti toisen asteen oppilaitosten yhteistyövelvoitteen kir-
jaamista suoraan ammatillisia oppilaitoksia ja lukioita koskevaan lainsäädäntöön. 
Ehdotetuissa laeissa korostettiin vuoden 1992 lakimuutosten (HE 59/1992 vp) 
mukaisesti tarvetta lisätä näiden koulumuotojen yhteistyötä, jotta ”opiskelijoiden 
valinnanmahdollisuudet sekä mahdollisuudet joustaviin ja monipuolisiin koulu-
tusohjelmiin lisääntyisivät” (KM 1996:4, 70). Vuoden 1992 lakimuutosten ”yh-
teistyöhön kannustaminen” oli tiukentunut velvoitteeksi ja kategoriseksi pakoksi. 
Laitila (1999, 164) näkee tämän hallinnon hajauttamiskomitean (KM 1986:12, 
127) kymmenen vuoden takaisen vaatimuksen – ”eri kouluasteet ja koulumuodot 
pitää järjestää ja mitoittaa sekä niveltää toisiinsa niin, että opiskelijat voivat jousta-
vasti ja tarkoituksenmukaisesti edetä opinnoissaan” – eräänlaisena viivästyneenä 
lainvoimaiseksi saattamisena.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulisi ehdotuksen 
mukaan ”pyrkiä yhteistyöhön muiden alueella toimivien toisen asteen koulu-
tuksen järjestäjien kanssa” (KM 1996:4, 70). Koulutuksen järjestäjien tulisi myös 
paikallisista opetussuunnitelmista päättäessään ”turvata opiskelijoille riittävät 
mahdollisuudet opetussisältöjä koskeviin valintoihin” (emt. 70). Tämä tapahtuisi 
tarjoamalla opiskelijalle mahdollisuus käyttää hyväkseen myös muiden koulutuk-
sen järjestäjien tarjoamia koulutuspalveluja. Käytännössä opiskelijalle säädettäi-
siin oikeus saada lukea hyväkseen muualla kuin ensisijaisessa opiskelupaikassa 
suoritetut opinnot, jos ne olivat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään tämän 
opetussuunnitelman mukaisia.

Toisen asteen yhteistyövelvoite voidaan nähdä yhtäältä hallinnollisena toi-
menpiteenä, jonka tarkoitus oli ohjata koulutuksen järjestäjiä oman toimintan-
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sa järjestämisessä. Esityksessä voidaan nähdä ristiriita periaatteen kanssa, jonka 
mukaan ”oppilaitokset ja niiden ylläpitäjät voivat entistä itsenäisemmin päättää 
toiminnastaan kansallisten tavoitteiden linjaamina” (emt. 16). Myös oppilaitosten 
velvoittaminen lainsäädöllä keskenään yhteistyöhön tilanteessa, jossa samalla ”op-
pilaitoksia kannustetaan profi loitumaan omaleimaiseen toimintaan” (emt. 16), 
on yhtä lailla ristiriitaisesti tulkittavissa. Toisaalta yksittäisen opiskelijan näkökul-
masta uudistus voidaan toisaalta nähdä valtiovallan toimenpiteenä, jolla lisätään 
opiskelijoiden mahdollisuuksia hankkia itselleen sopivia koulutuspalveluita oman 
oppilaitoksensa ulkopuolelta. ”Riittävien valinnan mahdollisuuksien turvaami-
sen” puhetapa heijastelee osaltaan valitsemisen käsitteen vakiintumista virallisessa 
koulutuspoliittisessa puhetavassa ja sen legitimaatiota erityisesti turvattavaksi pe-
rusoikeudeksi. 

Merkittävä, kokonaan uusi asiakokonaisuus lakiesitysten ensimmäisiin ver-
sioihin verrattuna oli mietinnön ehdotus perusopetuslakiin, lukiolakiin, amma-
tillisesta koulutuksesta annettavaan lakiin ja taiteen perusopetuslakiin otettavista 
säädöksistä, jotka antaisivat koulutuksen järjestäjille ”mahdollisuuden hankkia 
koulutuspalveluita myös muilta kuin koulutuksen järjestämisluvan saaneilta yh-
teisöiltä tai säätiöiltä” (emt. 75). Kysymys olisi mietinnön mukaan lähinnä oikeu-
desta täydentää koulutuksen järjestäjän itsensä tuottamaa koulutusta ulkopuoli-
silta hankittavilla palveluilla. Koulutuksen järjestäjät voisivat hankkia palveluita 
paitsi toisilta koulutuksen järjestämisluvan saaneilta organisaatioilta myös yhtiöil-
tä ja säätiöiltä, jotka järjestävät koulutuspalveluita. Koulutuspalveluiden osto voi-
si käsittää sekä yksittäisen oppiaineen että kunnan tietyn alueellisen osan koulu-
tuspalveluiden hankkimisen. ”Yksittäisen oppiaineen opetuksesta voisi huolehtia 
esimerkiksi liikunnan osalta urheiluseura ja uskonnon opetuksesta seurakunta” 
(emt. 77). Vastuu opetuksen ja muiden koulutuspalveluiden laadusta ja asianmu-
kaisesta järjestämisestä suhteessa oppilaaseen säilyisi aina luvan saaneella koulu-
tuksen järjestäjällä. 

Koulutuksen ostopalveluiden käsite ja koko prosessi sen legitimoimiseksi voi-
daan nähdä hankkeena koulutuksen hyödykkeistämiseksi – muuttamiseksi palve-
luksi, jota voidaan ostaa ja myydä – lainsäädännön tasolla. Samalla ostopalvelut 
myös loisivat edellytyksiä ”paikalliselle joustavuudelle” ja entistä managerialisti-
semmalle johtamisjärjestelmälle sekä edellyttäisivät koulutuksen järjestäjiltä en-
tistä kattavampaa ja tehokkaampaa – erityisesti ostettujen – koulutuspalveluiden 
tavoitteiden saavuttamisen vertailua.

Sisältökysymyksissä komiteassa esiintyi selkeitä linjaeroja sekä koulutuspoliit-
tisia painotuksia, jotka ilmenevät mietintöön liitetyistä kolmesta eriävästä mielipi-
teestä. Eniten kiistaa aiheuttivat esitetty mahdollisuus koulutuksen ostopalveluihin 
sekä aivan erityisesti niukalla enemmistöllä äänestetty päätös niiden ulottamises-
ta koskemaan myös perusopetusta. Vastalauseessaan SDP:n, RKP:n, keskustan 
ja vasemmistoliiton edustajat katsoivat peruskoulun ostopalvelujen vaarantavan 
hallitusmuodon (HM 94/19) 5§:n ”lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä” 
mukaisen tasa-arvoperiaatteen sekä yleisen ”ehyen ja harmonisen kasvuympäris-
tön” vaatimukset. 

Kaikki asiaa käsitelleet lausunnonantajat suhtautuivat ostopalveluihin – aina-
kin oppivelvollisuuskoulun kohdalla – joko täysin kielteisesti: ”SAK katsoo, että 
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esitys opetuksen ostopalveluiden avaamiseen ei ole perusteltua esitetyssä muodos-
sa” (Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus – lausunnot komiteamietin-
nöstä KM 1996:4, 86), tai ainakin niiden käyttömahdollisuutta lainsäädännöllä ra-
jaavasti: ”Keski-Suomen lääninhallitus toteaa, että opetustoiminnan järjestämistä 
koskeva säännös perusopetuslaissa ja lukiolaissa on sellaisenaan koulutuksen 
joustavan, taloudellisen ja tehokkaan järjestämisen kannalta myönteinen. Läänin-
hallitus katsoo kuitenkin, että kasvatus- ja opetustoiminnan laadun näkökulmasta 
ja kaikkien koulun päämäärien kannalta ehdotus on mieluummin torjuttava vaih-
toehto. Lääninhallituksen mielestä olisi harkittava ostopalvelutoiminnan rajoitta-
mista perusopetuksessa korkeintaan valinnaisiin aineisiin tai lukiokoulutuksessa 
lukion opetussuunnitelmassa päätettyihin valinnaisiin aineisiin tahi lukion ope-
tussuunnitelman mukaisiin soveltaviin kursseihin.” (Emt. 83.)

Muissa vastalauseissa SDP:n ja vasemmistoliiton edustajat vaativat lukio- ja 
ammattikoululakien yhdistämistä yhdeksi laiksi nuorisokoulun hengessä. Ko-
koomuksen edustajat vaativat puolestaan huoltajille esitettyä laajempaa vapautta 
päättää lapsen koulunaloittamisiästä 6-, 7- tai 8-vuotiaana, ilman komitean mie-
tinnön edellyttämää psykologin lausuntoa tai lääketieteellistä selvitystä. Erityisesti 
osallistuminen perusopetukseen jo 6-vuotiaana olisi perusteltua ”lasten hyvän op-
pimiskyvyn ja innokkuuden vuoksi”. (KM 1996:4.)

Hirven komitean työskentelyn aikana koulutuspoliittiset kysymykset – erityi-
sesti mietinnön ”merkittävimmät sisällölliset uudistukset” – herättivät runsaasti 
julkista mielenkiintoa ja keskustelua. Tämä käy ilmi komitean mietintöön an-
netuista lausunnoista, jotka yleisesti korostivat työstettävien ratkaisujen yleistä 
kansallista merkitystä. Esimerkkinä Kirkkohallituksen lausunto uudistuksen pe-
riaatteiden ja niiden vaikutusten laaja-alaisuudesta: ”Koulutuksen lainsäädännön 
kokonaisuudistuksessa ei ole kysymys vain nykyisten säädösten rationalisoinnis-
ta ja yhtenäistämisestä juridis-teknisenä toimenpiteenä, vaan laajavaikutteisista 
koulutus- ja yhteiskuntapoliittisista, ideologisista sekä eettisistä arvovalinnoista” 
(Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus – lausunnot komiteamietinnöstä 
KM 1996:4, 9). Merkittävät ja seurauksiltaan vaikeasti ennakoitavat uudistuseh-
dotukset toivat lausuntoihin huolestuneen ja varoittelevan sävyn. Vaikka lausun-
nonantajat ottivat komitean yksityiskohtaisiin ehdotuksiin kantaa sekä puolesta 
että vastaan, niin eriarvoistumisen ja koulutuksellisen epätasa-arvon mahdollisten 
uhkien pohtiminen yhdistävät kannanottoja. 

Sekä markkinaistuvan ”Koulujen mahdollinen eriytyminen sosiaaliluokkien 
ja oppilasaineksen mukaan ei edistäisi koulutuksellista tasa-arvoa ja vanhempien 
henkilökohtaisten resurssien vaikutus nuoren koulutuspaikan valintaan ja tasoon 
olisi liian suuri.” (Hämeen lääninhallitus – nuorisolautakunta, emt. 68–69) että 
dereguloituvan ”Institutionaalisesta lainsäädännöstä luopuminen ja hajautettu 
päätöksentekojärjestelmä saattavat lisätä koulutuksellista eriarvoisuutta” (Ope-
tushallitus, emt. 13) koululainsäädännön katsottiin yleisesti sisältävän mahdol-
lisia ei-toivottuja seurauksia. Sitä vastoin arvioinnin merkityksen korostuminen 
uudessa koululainsäädännössä otettiin pitkälti annettuna, uudenlaiseen hallinto-
kulttuuriin rakenteellisesti kuuluvana elementtinä: kriittiset kannanotot käsitteli-
vät lähinnä kattavan arviointityön vaatimien voimavarojen riittävyyttä sekä siitä 
koituvien kustannusten jakamista.
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Komitean mietinnöstä annetut lausunnot heijastelivat yleisesti peruskoululais-
ten vanhempien arvoja ja asenteita 1990-luvun puolivälissä. Hannu Rädyn, Laila 
Snellmanin, Hannele Mäntysaari-Hetekorven ja Arja Vornasen (1995, 258) tut-
kimuksen mukaan ”– – markkinakoulu, kilpailu ja mukaan liitetty lahjakkaiden 
vahva erityiskohtelu omine kouluineen ja panostuksineen selvästi torjutaan. Sa-
malla arvostellaan uudistusten yksipuolisuutta ja hätäisyyttä. Monet vanhemmat 
tuntevat huolta mahdollisesta epätasa-arvosta ja kilpailun haitoista. Julkisessa kes-
kustelussa esitetty ajatus, ettei peruskoulun enää pitäisi pyrkiä tasoittamaan sosi-
aaliryhmien välisiä eroja koulutuksessa, ei vastaa koulutuspalveluiden käyttäjien 
enemmistön toiveita. Tasa-arvoajattelu on vahvaa eikä markkinakoululle löydy 
laajaa asenteellista tukea.”
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7 Koulutuspoliittinen valtiopäivätyö

7.1 Koulutuksen ohjausjärjestelmä

7.1.1 Rakenne

Perustuslain (PL 731/99) mukaan lainsäädäntövalta Suomessa kuuluu eduskun-
nalle ja tasavallan presidentille, toimeenpanovalta valtioneuvostolle sekä presiden-
tille ja tuomiovalta kuuluu puolestaan riippumattomille tuomioistuimille. Tämän 
tutkimuksen tematiikan kannalta oleellista on, että toimeenpanovaltansa lisäksi 
valtioneuvosto laatii valmistelevana hallintoelimenä lakiehdotukset eduskunnan 
hyväksyttäviksi. Lainsäädäntöprosessissa eduskunta käsittelee hallituksen esityk-
siä – ja samalla niissä ongelmiksi tai tavoiteltaviksi arvotettuja asioita sekä tapoja 
ja sanastoja puhua niistä – pitkälti annettuina: eduskunnan poliittista liikkuma-
aluetta rajaa sen valtiosäännön mukainen suhde hallitukseen. 

Valtioneuvosto jakautuu tarpeelliseen määrään ministeriöitä (PL 731/99). Käy-
tännössä kaikki sille kuuluvat asiat valmistellaan hallinnonaloittain jakautuneissa 
ministeriöissä sekä tarpeen mukaan perustetuissa ministerivaliokunnissa ennen 
niistä päättämistä virallisesti valtioneuvoston täysistunnossa. Näin ollen myös mi-
nisteriöiden virkamiesten sekä asiantuntijoiden hallintoajattelulla voidaan katsoa 
olevan oma vaikutuksensa hallinnon eri sektoreiden toimintapolitiikkojen muo-
toutumisessa: ”Teknokraattinen valmistelu on osa hallitusvallan sisältöä” (Tem-
mes 1994b, 15). Tämä korostuu erityisesti tilanteessa, jossa hallinnonalalla tapah-
tuu paljon sellaista kehittämistyötä sekä lakia alempaa norminantoa, jota ei kirjata 
lain muotoon ja joka ei näin ollen kuulu myöskään eduskunnan toimivaltaan.

Opetusministeriö toimii hallituksen kouluasioista vastaavana ministeriönä. 
Opetusministeriöstä annetun asetuksen (136/90) mukaan siihen kuuluu esi- ja pe-
rusasteen koulutusta, lukio- ja ammatillista koulutusta, ylioppilastutkintoa sekä 
muuta kuin korkeakouluissa annettavaa aikuiskoulutusta koskevia asioita käsitte-
levä kouluosasto, korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta vastaava korkeakoulu- ja tiede-
osasto, taiteeseen, tekijänoikeuksiin, museotoimeen ja viestintäkulttuuriin keskitty-
nyt kulttuuriosasto, liikunta- ja nuorisoasioista vastaava urheilu- ja nuoriso-osasto, 
hallinnosta vastaava hallintoyksikkö, talousasioista vastaava taloushallintoyksikkö, 
suunnittelusihteeristö sekä kansainvälisten asiain osasto. Vuonna 1994 uudistetus-
sa asetuksessa (1332/94) opetusministeriön tehtäväksi asetettiin ”johtaa maamme 
opetus-, tiede-, kulttuuri-, sekä liikunta- ja nuorisoalan toimintapolitiikkaa sekä 
luoda edellytykset näiden alojen kehitykselle ja ylläpidolle”. Samalla oikeus päättää 
osastoista ja muista toimintayksiköistä siirtyi ministeriölle itselleen. Vaikka opetus-
ministeriön yleinen vastuu koulutus- ja kulttuuriasioista kattaa lähes kaiken yhteis-
kunnassa annettavan koulutuksen, on huomattava, että yliopistoilla on perustusla-
kiin (PL 731/99) sekä yliopistolakiin (645/97) perustava itsehallinto-oikeus.

Opetusministeriön alaisena opetustoimen kehittämis- ja hallintotehtävistä vas-
taavana asiantuntijakeskusvirastona toimii Opetushallitus. Ennen vuoden 1991 
Opetushallituksen toimialueen määritellyttä lakia (182/91) sen tehtävät jakautui-
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vat yleissivistävää koulutusta ja vapaata sivistystyötä johtaneelle Kouluhallituk-
selle ja ammatillisesta koulutuksesta vastanneelle Ammattikasvatushallitukselle. 
Vuoden 1991 lain yhdistäessä keskusvirastot toisiinsa uuteen yksikköön perustet-
tiin neljä linjaa hallinnoimaan yleissivistävää koulutusta, ammatillista koulutusta, 
aikuiskoulutusta ja ruotsinkielistä koulutusta sekä erilliset hallinto- ja suunnitte-
luyksiköt. Yliopistot ja muut korkeakoulut pysyivät edelleen poissa keskusviraston 
alaisuudesta. Opetushallituksen tehtävänä on esimerkiksi laatia valtakunnalliset 
perusteet oppilaitosten opetussuunnitelmia varten sekä koulutuksen kehittämisen 
lisäksi vuoden 1999 uusien koululakien myötä vastata myös sen arvioinnin kehit-
tämisestä sekä ulkoisten arviointien toimeenpanosta.

Alueellisesta koulu- ja sivistystoimen sekä ammatillisen koulutuksen johtami-
sesta vastanneiden lääninhallitusten merkitys koulutuksen johtamisjärjestelmässä 
on vähentynyt 1980-luvun loppupuolelta lähtien (esim. Lehtisalo & Raivola 1999, 
210). Koulutuspoliittista päätösvaltaa on johdonmukaisesti siirretty suoraan kun-
nille ja muille koulutuksen järjestäjille osana valtionhallinnon yleistä desentrali-
saatiokehitystä. Lääninhallitusten koulutuspoliittinen rooli on 1990-luvun kulu-
essa täsmentynyt arvioinnin merkityksen korostuessa oman alueensa koulutuksen 
sekä sen tuloksellisuuden evaluoijaksi.

Pohdittaessa koulutuksen ohjausjärjestelmän rakenteen merkitystä tämän tut-
kimuksen tematiikan kannalta eräs merkittävä ominaispiirre on, että valtiopäi-
vien lainsäädäntötyö on pitkälti nimenomaan reagointia esille tuleviin asioihin 
ja ilmiöihin – valtioneuvostossa virkamiesten sekä hallituspuolueiden ministeri-
en valmistelemiin ja pitkälti omalla aikataulullaan eduskunnassa ”pöydälle tuo-
miin” esityksiin. Holkerin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon vaatimisen 
lisäksi sellaiset toimenpiteet, joissa eduskunta kollektiivisena lainsäädäntöelimenä 
aktiivisesti ja tavoitteellisesti käynnistää uutta koulutuspoliittista toimintaa ovat 
1990-luvulla vähäisiä. Yksittäisten kansanedustajien puheenvuoroissa ja lukuisis-
sa aloitteissa monenlaisen aloitteellisuuden vaatimukset ovat puolestaan yleisiä. 
Tätä vastoin kaikilla Suomen 1990-luvun hallituksilla on ollut toisistaan erottuvia, 
ohjelmallisesti laadittuja ja kohtuullisen laajasti artikuloituja koulutuspoliittisia 
linjauksia manifestoituina Holkerin hallituksen koulutuspoliittiseen selontekoon 
sekä Ahon ja Lipposen I hallitusten koulutuksen kehittämissuunnitelmiin. Nämä 
ohjelmanjulistukset ja niiden tavoitteista johdetut lakiesitykset asettivat lähtökoh-
dat eduskunnan koulutuspoliittisille keskusteluille sekä lainsäädäntöprosessien 
koulutusta koskeville puhetavoille. 

7.1.2 Toiminta

Tarkasteltaessa valtion ohjausta erilaisissa paikallisissa viitekehyksissä Lasse Ou-
lasvirta (1990, 39) näkee pohjoismaiseen hyvinvointivaltioregiimiin kuuluneen 
vahvan valtion ohjauksen muodostuneen erityislainsäädännön ja valtionapume-
nettelyn lisäksi myös suunnittelujärjestelmästä, norminannosta, alistus-, lupa- ja 
valitusmenettelyistä sekä erilaisista sopimus- ja neuvottelumenettelyistä. Normi-
nanto kasvoi hyvinvointivaltion rakennuskaudella toisen maailmansodan jälkeen 
niin voimakkaasti, että kunnallisen itsehallinnon kritisoitiin joutuneen uhanalai-
seksi. Toinen norminantoon liittyvä erityispiirre on sen kuntien menopaineita 
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lisäävä vaikutus: oikeudellisilla normeilla on Pohjoismaissa perinteisesti ajettu 
koulutuksen kaltaisia laajenevia sektorikohtaisia hyvinvointipoliittisia tavoitteita, 
jotka ovat kasvattaneet valtion budjettia.

Koulutuspolitiikka on keskeinen ja erottamaton osa yhteiskuntapolitiikkaa. 
Kivinen, Rinne, Järvinen, Koivisto ja Laakso (1995, 16) jakavat sen toimijat yksi-
tyisiin (kansalaiset, yritykset), julkisiin (valtio, kunnat) ja kollektiivisiin (puolueet 
ja järjestöt). Näiden keskinäisiä suhteita ohjataan ja säädellään markkinoiden, po-
litiikan sekä erilaisten sopimusten kautta. Julkisen vallan organisaatiot, hallitus, 
ministerit ja ministeriöt etunenässä toteuttavat politiikkaa eduskunnan lainsää-
däntötyön ohjaamina. Poliittiset päätökset toteutetaan normien (lait, asetukset, 
valtioneuvoston päätökset, sitovat käskyt, kiellot ja menettelyt), budjetin (raha) 
ja suunnittelun (tavoitteet ja keinot) avulla. Näin ollen merkittävimmät päätök-
sentekijät suomalaisessa koulumaailmassa ovat eduskunta lainsäädäntövaltoineen 
sekä hallitus kehyssuunnitelmien laatijana ja suurten linjojen vetäjänä. Merkittä-
vimpiä toimeenpanijoita ovat esimerkiksi opetusministeriö, Opetushallitus, kun-
nalliset kouluviranomaiset sekä yksittäiset koulut. (Emt. 17.)

Jan-Erik Lane (2000) mallittaa 1990-luvun managerialistisen hallintomallin 
ohjaustavan prosessia ex ante ja ex post -mallien avulla. Yleiseurooppalainen siir-
tymä ex ante’sta kohti ex post -ohjausta on merkinnyt painopisteen siirtymistä etu-
käteisestä suunnittelusta jälkikäteiseen evaluointiin. Yksityiskohtainen sääntely ja 
budjetointi ovat vaihtuneet kehyslainsäädäntöön ja kokonaismäärärahoihin, joi-
den kohdentamisesta päättää hallintoyksikkö itse. Hallinnon rahoituksessa pelk-
kien verotulojen rinnalle on otettu myös erilaisiin käyttäjämaksuihin perustuvia 
järjestelmiä. Samalla toiminnan tavoitteita on alettu painottaa enemmän kuin sitä, 
millä keinoilla niihin pyritään. Näin ollen toiminnan yksityiskohtainen ohjaus on 
tullut tarpeettomaksi, koska pelkkä tulosten ja vaikutusten seuraaminen riittää. 
Yleisesti toimintaa jäsentäväksi mekanismiksi ei enää mielletä niinkään muodol-
lista auktoriteettia vaan ennemminkin taloudellista vaihdantaa sekä sen asettamia 
reunaehtoja. (Emt. 149–159.)

Arvioinnista on muodostunut myös koulutuksen viisivaiheiseksi kuvatun oh-
jaus- ja sääntelyprosessin (Kivinen, Rinne, Järvinen, Koivisto & Laakso 1995, 16) 
keskeinen ohjauskeino: Ensin säädetään laeilla ja asetuksilla koulutuksen puitteet 
ja ehdot. Sitten asetetaan tavoitteet puitelainsäädännön sisällä. Tämän jälkeen pää-
tetään budjetein oppilaitosten toiminnan rahoituksesta. Seuraavaksi arvioidaan, 
missä määrin tavoitteet on saavutettu. Prosessin viimeinen vaihe on oppilaitosten 
palkitseminen ja rankaiseminen arvioinnin tulosten perusteella sekä ohjeistuksen 
uudistaminen palautteen pohjalta. Arvioinnin kasvaneen merkityksen takia voi-
daankin puhua kokonaan uudenlaisesta arviointikeskeisestä koulutuspolitiikasta, 
joka on toisaalta lisännyt oppilaitosten autonomiaa ja sisäistä liikkumavaraa mut-
ta samalla myös lisännyt niiden tili- ja tulosvelvollisuutta (Virtanen 2002, 295).

7.2 Koulutuspoliittisen lainsäädäntötyön perusteita

Eduskunnan toimintaa leimaa tiukka muotopakko, perustuslain (PL 731/99) 
määrittelemä oikeudellinen velvollisuus noudattaa ennalta annettuja täsmällisiä 
ohjeita menettelymuodoista. Tästä muotopakosta seuraa, että eduskunnassa voi-
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vat tulla käsiteltäviksi vain perustuslaista johdettavissa olevat asiat ja ainoastaan 
perustuslakiin pohjautuvin vireillepano- ja menettelymuodoin. (OM lainvalmis-
teluosasto 5/1993, 21.) Tämä muotopakko määrittää merkittävästi koulutuspoliit-
tisen valtiopäiväpuheen ja lainsäädäntötyön rakentumista. Seuraavassa esitellään 
lyhyesti niitä reunaehtoja, joiden määrittelemänä koulutuspoliittiset päätökset 
syntyvät valtiopäivillä.

7.2.1 Eduskunnan ja kansanedustajan perustuslaillinen asema

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut 
eduskunta (PL 731/99, 2§). Eduskuntaa ja kansanedustajia suojaa parlamentaa-
risen järjestelmän toiminnan kannalta olennainen erityissuoja, parlamentaarinen 
koskemattomuus, jonka säännökset on kirjattu Suomen perutuslakiin (PL 731/99, 
30§). Perustuslakia muutettaessa maaliskuussa 2000 eduskuntaa ja kansanedusta-
jia koskevat säädökset siirrettiin sinne vanhasta valtiopäiväjärjestyksestä (VJ 7/28) 
uudenaikaistetussa ja osittain lyhennetyssä muodossa. Seuraavassa käsitellään 
kuitenkin eduskunnan ja kansaedustajan asemaa tutkimusajankohtana voimassa 
olleen säädöspohjan näkökulmasta.

Tutkittaessa valtiopäiviä koulutuspoliittisena toimijana ja sen koulutuspoliitti-
sia puhetapoja lähdetään tässä tutkimuksessa liikkeelle kahdesta perustavaa laatua 
olevasta periaatteesta, ensinnäkin valtiopäivien erityisestä valtio-oikeudellisesta 
asemasta lainsäädäntöelimenä: ”Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä ta-
savallan presidentin kanssa” (HM 94/19, 2§); ja toiseksi valtiopäivälaitoksen mer-
kityksestä edustuksellisen demokratian toteutumisen foorumina: ”Valtiopäiville 
kokoontunut eduskunta edustaa Suomen kansaa” (VJ 1§). Samalla puolueiden 
ja koko puoluejärjestelmän tärkeimmäksi funktioksi suomalaisessa edustukselli-
sessa demokratiassa otetaan kansalaisten mielipiteen, ”kansan tahdon” (Hidén & 
Saraviita 1994, 48) kanavoiminen ja esilletuominen eduskunnassa. Valtiopäiviä ei 
nähdä pelkästään osana hallinnon yleistä prosessia vaan nimenomaan erityisenä, 
merkityksellisenä ja omaleimaisena – myös koulutuspoliittisena – kollektiivisena 
toimijana sekä tapahtumien näyttämönä.

Yksittäisen kansanedustajan toiminnan tasolla ensimmäisenä lähtökohtana on 
valtiopäivien jäsenen perustuslaillinen asema ja sen takaama parlamentaarinen 
immuniteetti: ”Älköön edustajaa kiellettäkö valtiopäiville saapumasta ja edusta-
jana toimimasta” (VJ 12§); ”Edustajaa älköön syytteeseen pantako, älköönkä hä-
neltä vapautta riistettäkö hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden taikka 
muun asiain käsittelyssä noudattamansa menettelyn tähden” (VJ 13§); ”Jos joku 
valtiopäivien aikana taikka edustajan ollessa matkalla valtiopäiville tahi valtiopäi-
viltä sanoilla tahi teoilla loukkaa edustajaa, tietäen hänet edustajaksi, taikka jos 
joku valtiopäivien jälkeen tekee väkivaltaa edustajalle hänen toimensa suorittami-
sen vuoksi, niin pidettäköön sitä asianhaaraa, että rikos tehtiin edustajaa vastaan, 
erittäin raskauttavana” (VJ 15§). 

Edustajan käytännön toimintamahdollisuudet valtiopäivillä riippuvat oleelli-
sesti hänen puhevapaudestaan (Hidén & Saraviita 1994, 57). Valtiopäiväjärjestys 
turvaakin kaikille kansanedustajille tasapuolisesti mahdollisuuden ottaa osaa kes-
kusteluun: ”Täysistunnossa on jokainen edustaja oikeutettu saamaan puheenvuo-
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ron siinä järjestyksessä, jossa hän on ilmoittautunut, sekä pöytäkirjaan vapaasti 
puhumaan ja lausumaan mielensä kaikista silloin keskustelun alaisina olevista 
asioista ja kaiken sen laillisuudesta, mitä valtiopäivillä tapahtuu. Älköön kukaan 
puhuko, ennen kuin hänelle on annettu puheenvuoro, älköönkä ohi pöytäkirjan.” 
(VJ 57§) Jokainen edustaja saa niin monta puheenvuoroa kuin haluaa ja voi puhua 
niin kauan kuin haluaa, kunhan pysyy asiassa ja ei riko säädettyjä hyvän käytöksen 
normeja: ”Edustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti; älköön kukaan käyt-
täkö loukkaavia, pilkallisia tahi muuten sopimattomia sanoja hallituksesta tahi 
yksityisistä henkilöistä. Jos joku tätä vastaan rikkoo, kutsukoon puhemies hänet 
järjestykseen sekä, ellei hän ota siitä ojentuaksensa, kieltäköön hänet puhumasta.” 
(VJ 58§.) 

Täysistunnossa edustajat saavat puheenvuoron ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ennen muita puheenvuoron pyytäjiä annetaan esittelypuheenvuoro valiokun-
nan puheenjohtajalle tai valiokunnan valitsemalle mietinnön esittelijälle ja lähe-
tekeskustelussa olevan eduskunta-aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle sekä 
edustajalle, joka on kertomuksen antaneen eduskunnan valitseman toimielimen 
puheenjohtaja tai toimielimen valitsema kertomuksen esittelijä. Puhemies voi 
harkintansa mukaan antaa ministerille, valtioneuvoston oikeuskanslerille tai edus-
kunnan oikeusasiamiehelle puheenvuoron ennen muita puheenvuoron pyytäjiä. 
Edustaja voi puhua paikaltaan enintään kaksi minuuttia, kauemmin kestävä puhe 
pidetään puhujakorokkeelta salin etuosasta. Puhemies voi myöntää harkintansa 
mukaan vastauspuheenvuoroja (repliikkejä), jotka käytetään omalta paikalta.  

Valtion talousarviota, valtioneuvoston tiedonantoa ja selontekoa sekä välikysy-
mystä käsiteltäessä käytetään ryhmäpuheenvuorot, jollei puhemiesneuvosto toisin 
päätä. Puhemiesneuvosto voi päättää, että ryhmäpuheenvuorot käytetään myös 
muuta merkitykseltään huomattavaa asiaa käsiteltäessä. Ryhmäpuheenvuorot 
pidetään vaalikauden alkaessa järjestäytyneiden eduskuntaryhmien koon mukai-
sessa järjestyksessä suurimmasta pienimpään. Mikael Hidénin ja Ilkka Saraviidan 
(1994, 57–58) mukaan täysistuntokeskustelujen kehittämiseksi eduskuntaryhmät 
sopivat vuoden 1988 valtiopäivillä puheenvuoroille joitakin pituusrajoja. Samoin 
puhemiehen vuonna 1995 antaman suosituksen mukaan ryhmäpuheenvuorot 
saisivat kestää enintään 15 minuuttia ja yksittäisten kansanedustajien puheenvuo-
rot 10 minuuttia (Nousiainen 1998, 175). Rajoitukset ovat käytännössä kuitenkin 
vain suosituksia eivätkä juridisesti vaikuta edustajan oikeuksiin tai puhemiehen 
valtuuksiin täysistunnossa. 

Toinen yksittäistä kansanedustajaa koskeva lähtökohta on kansanedustajan 
riippumattomuus valitsijoittensa tai vaalipiirinsä äänestäjien mielipiteistä, im-
peratiivisen mandaatin kielto (Nousiainen 1998, 171): ”Edustaja on velvollinen 
toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudat-
tamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido mitkään muut määräykset.” (VJ 11§.) 
Hidén ja Saraviita (1994, 58) näkevät yksittäisen edustajan sidonnaisuuden vaa-
lipiiriinsä käytännössä merkitykseltään vähäisempänä kysymyksenä kuin hänen 
suhteensa eduskuntaryhmäänsä ja puolueeseensa. Eduskunnan poliittisia yksiköi-
tä ovat puoluejärjestöihin kiinteästi sidoksissa olevat puolueiden eduskuntaryh-
mät (Nousiainen 1998, 172). Edustajan perustuslaillisesta riippumattomuudesta 
huolimatta tapahtuu hänen osallistumisensa päätöksentekoon käytännössä, esi-
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merkiksi äänestystilanteessa, hyvin suuresti sen mukaisesti, mitä puolueen edus-
kuntaryhmässä on etukäteen päätetty (Kananen 2002, 11; Borg 1980, 20). ”Peri-
aatteessa kukin yksittäinen edustaja esiintyy kansankokonaisuuden nimissä, mutta 
todellisuudessa hän edustaa ensisijaisesti puolueettaan, ja poliittisen painoarvonsa 
hän saa tietyn eduskuntaryhmän jäsenyydestä” (Nousiainen 1998, 171). 

Paavo Kastarin (1977, 85–86) mukaan perinteisesti ”eduskuntaryhmillä on niin 
kuin monilla muillakin valtio- ja yhteiskuntakoneiston instituutioilla eräänlainen 
kaksoisasema. Ne ovat olennaisesti eduskunnan elimiä, joilla on tärkeä merkitys 
tämän keskeisen valtiokoneiston osan toiminnan ja sen päätöksenteon järjestä-
misestä. Toisaalta ne ovat myös puolueiden orgaaneja, joiden välityksellä nämä 
poliittiset voimatekijät kukin taholtaan vaikuttavat eduskunnan työskentelyyn. 
Samoin kuin varhaisempina aikoina ei ollut säännelty tai edes mainittu puoluei-
ta lainsäädännössä, ei myöskään eduskuntaryhmistä ole valtiopäiväjärjestyksessä 
enempää kuin eduskunnan työjärjestyksessä vähäisintä mainintaakaan.”

Eduskunnan äänestyksissä näkyvää korkeata koheesion astetta voidaan selittää 
(Nousiainen 1998, 173) eduskuntaryhmien luonnollisella, spontaanilla yksimieli-
syydellä, sovitteluilla tai ulkoisen pakon – ryhmäkurin – aiheuttamalla yhtenäisyy-
dellä. VJ 11§ estää kuitenkin edustajaan kohdistuvassa ryhmäkurissa kaikenlais-
ten juridisten sanktioiden käyttömahdollisuuden. Käytännössä sanktiot ulottuvat 
Jaakko Nousiaisen (emt. 173) mukaan edustajatoverien harjoittamasta hienova-
raisesta painostuksesta ryhmän määräämiin sakkoihin, puhutteluun ja varoituk-
seen, sekä ääritapauksessa ryhmän jäsenyydestä erottamiseen ja uudelleenvalinnan 
estämiseen. Edellä mainittuja sanktioita on yleisesti kirjattu puolueiden puolue- ja 
yhdistyslakien edellyttämiin sääntöihin. Aarre Tähti (1992, 181) näkeekin kansan-
edustajan aseman juridisesti epäselvänä, koska VJ 11§:n sekä puolueiden itsensä 
luomien normien välillä on olemassa selkeä ristiriita. Tämä ilmenee esimerkik-
si siinä, että ”vuoden 1991 toukokuussa 75 % kansanedustajista kuului sellaisiin 
eduskuntaryhmiin, joiden kirjallisissa säännöissä annettiin valta tavalla tai toisella 
sitoa edustajat ryhmissä tehtyihin päätöksiin” (emt. 181).

Hallituksen rintaman pitävyyden sekä hallituspuolueiden sisäisen koheesion 
lopullisina mittareina toimivat äänestykset esimerkiksi lakiehdotuksen hyväksymi-
sestä tai hylkäämisestä, ts. se äänestävätkö kaikki hallituspuolueiden jäsenet halli-
tuksen kannan mukaisesti. Hallituspuolueiden ryhmäkuri on ensiarvoisen tärkeä 
elementti hallituksen esitysten lainvoivoimaiseksi saattamisen turvaamisessa. Hal-
lituspuolueiden sisäinen poliittinen keskustelu ja vaikuttaminen tapahtuvatkin ni-
menomaan jo lakiesitysten valmisteluvaiheessa, ja äänestystilanteissa hallituspuo-
lueiden edustajilta edellytetään yleisesti yksimielisyyttä sekä sovittuihin päätöksiin 
sitoutumista. Poikkeuksen tästä säännöstä tekevät niin sanotut omantunnon kysy-
mykset – perinteisesti esimerkiksi seksuaalisuuteen, uskontoon tai alkoholiin liitty-
vät aiheet – joissa ryhmäkurista poikkeamista on katsottu läpi sormien. Puolueiden 
eduskuntaryhmät eivät olekaan automaattisesti sisäisesti tai suhteessa varsinaiseen 
puoluejärjestöönsä yksimielisiä yksiköitä. Erityisesti hallitusvastuussa olevilla puo-
lueilla on taipumusta jakautua ”sisäpiiriin” ja ”ulkopuolisiin” myös koulutuspo-
liittisissa kysymyksissä. Sisäpiirissä puolueen ministerit sekä muut avainhenkilöt, 
esimerkiksi puolueen edustajat sivistysvaliokunnassa, ovat oletettavasti paremmin 
informoituja, todennäköisesti hallituksen linjauksiin (esimerkiksi lakiesityksen 
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sisällössä) voimakkaammin sitoutuneita kuin ulkopuoliset rivikansanedustajat, 
jotka ovat toisaalta vapaampia lausumaan hallituksen – usein poliittisena kompro-
missina syntyneestä – linjasta poikkeavia kriittisiä kommentteja. 

Onni Rantalan (1981, 286–287) mukaan vaalien avulla saavutetulla vallal-
la on yleinen taipumus pragmatisoida puolueen poliittista toimintaa; erityisesti 
koalitiohallituksissa voikin olla vaikeuksia pitää yllä oman puolueen ideologista 
profi ilia. Myös puolueen sisällä erilaiset päämääräpainotukset voivat vaihdella. 
Johtotaso saattaa painottaa enemmän saavutettuja etuja, valtaa ja operatiivisia 
asenteita; rivijäsenistö voi puolestaan käyttäytyä ideologisemmin, jäykemmin ja 
ortodoksisemmin sekä kokea johdon pragmaattisuuden jopa jonkinlaisena pro-
fi ilittomuutena tai aatteettomuutena. (Emt. 320.) Tämän tutkimuksen tematiikan 
kannalta puolueiden linjauksien istuntosalissa tavoitellun yksiäänisyyden sekä 
mahdollisimman suuren volyymin joukosta silloin tällöin yksittäisten kansan-
edustajien perustuslaillisella oikeudella esittämät soraäänet valottavat näkökul-
maa koulutuspolitiikan kysymysten ristiriitaisuuteen/ristiriidattomuuteen myös 
puolueiden sisällä, sekä nostavat myös esille ongelmien mahdollisia vaihtoehtoisia 
ratkaisumalleja.

7.2.2 Tavallisen lain säätämisjärjestys

Tutkimusajankohtana 1990-luvulla voimassa olleet säädökset eduskunnan käy-
tännön toiminnasta ja valtiopäiväasioiden käsittelystä löytyivät valtiopäiväjärjes-
tyksestä (VJ 7/28) sekä eduskunnan työjärjestyksestä vuodelta 1927 myöhemmin 
tehtyine muutoksineen (Hidén & Saraviita 1994, 139). Vuoden 2000 perustusla-
kiuudistus (731/99) ja siihen liittyvä eduskunnan uusi työjärjestys (40/00) muut-
tivat myös valtiopäivien proseduaalista toimintaa: 2000-luvulla esimerkiksi lait 
hyväksytään kahdessa täysistuntokäsittelyssä entisen kolmen käsittelyn sijasta. 
Seuraavassa esiteltävät näkökulmat perustuvat kuitenkin nimenomaan tutkimus-
ajankohtana voimassa olleeseen säädöspohjaan.

Eduskunnan keskeisin tehtävä on lakien säätäminen. Lakiehdotus tulee edus-
kunnan käsiteltäväksi joko hallituksen esitykseen sisältyvänä tai kansanedustajan 
lakialoitteen pohjalta. Käytännössä valtaosa asioista tulee vireille nimenomaan 
hallituksen esityksinä. Myös kansanedustajien lakialoitteista suuri osa on hallituk-
sen esitysten rinnakkaislakialoitteita. Hallituksen esitykseen tai lakialoitteeseen si-
sältyvän niin sanotun tavallisen lakiehdotuksen eduskuntakäsittely (vastakohtana
perustuslain säätämisjärjestykselle) alkaa lähetekeskustelulla, joka käydään täys-
istunnossa. Tarkoituksena on kartoittaa eri eduskuntaryhmien ja yksittäisten edus-
tajien näkemyksiä sekä antaa evästyksiä valiokuntatyöhön. Jos kyseessä on periaat-
teellisesti merkittäväksi katsottava lakiehdotus, sitä saapuu useimmiten esittelemään 
asianomaisesta hallinnonalasta vastaava ministeri. Merkittävissä asiakysymyksissä 
käytetään myös ryhmäpuheenvuoroja, jotka edustavat eduskuntaryhmän yhteistä, 
etukäteen valmisteltua kannanottoa käsiteltävään asiakokonaisuuteen. 

Ryhmäpuheenvuorojen voidaan katsoa edustavan eräänlaista erillistapausta 
puolueiden ohjelmatuotannossa (normaalisti varsinainen puolueohjelma sekä 
erilliset erityisohjelmat) ja ilmentävän erityisesti puolueen tietyn hetkistä prag-
maattis-poliittista tilannetta sekä samalla myös reagoivan eduskunnan ajankoh-
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taiseen poliittiseen debattiin. Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen edustajat voivat 
käyttää henkilökohtaisia puheenvuoroja, joita puhemies jakaa pyytämisjärjestyk-
sessä. Yksittäiset edustajat puhuvat omista lähtökohdistaan VJ 11§:n oikeuttamina 
ja voivat täydentää ryhmäpuheenvuoroja. Asioista voidaankin olla eri mieltä yhtä 
lailla puolueiden sisällä kuin niiden välillä. Käsittelyn tässä vaiheessa ei vielä tehdä 
mitään lain sisältöä koskevia päätöksiä.

Lähetekeskustelun jälkeen täysistunto päättää puhemiehen ehdotuksen pohjal-
ta, mihin erityisvaliokuntaan hallituksen esitys lähetetään tarkempaa perehtymistä 
ja jatkokäsittelyä varten. Mikäli asia kuuluu useamman valiokunnan toimialaan, 
täysistunto voi velvoittaa muita valiokuntia antamaan siitä lausuntonsa asiaa var-
sinaisesti käsittelevälle valiokunnalle. Käsittelynsä jälkeen valiokunta antaa halli-
tuksen esityksestä mietinnön, jossa esitetään valiokunnan kanta lakiehdotukseen 
sekä sen eri kohtiin. Valiokunta esittää lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamat-
tomana tai valiokunnan tekemin muutoksin; se voi myös ehdottaa lakiehdotuksen 
kokonaan hylkäämistä. Valiokunnan enemmistön kanssa eri mieltä olevat edusta-
jat voivat jättää mietintöön vastalauseensa. Valiokuntakäsittelyn jälkeen lakiehdo-
tus palaa jälleen täysistuntoon, jossa se otetaan kolmeen erilliseen käsittelyyn. 

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely tapahtuu erityisvaliokunnan mietin-
nön pohjalta. Jos kyseessä on merkittäväksi katsottava lainsäädäntöhanke, valio-
kunnan puheenjohtaja käyttää yleensä ensimmäisen puheenvuoron ja esittelee 
täysistunnolle valiokunnan mietinnön. Tässä vaiheessa ei tehdä vieläkään pää-
töksiä lakiehdotuksen yksityiskohdista enempää kuin sen hyväksymisestä tai hyl-
käämisestä vaan ainoastaan käydään yleinen keskustelu, jossa voidaan esittää sekä 
hallituksen että eduskuntaryhmien ja yksityisten kansanedustajien mielipiteitä eh-
dotuksesta sekä valiokunnan kannanotoista. Ensimmäisen käsittelyn päättymisen 
jälkeen oli lakiehdotus aikaisempien säännösten mukaan aina lähetettävä suureen 
valiokuntaan. Valtiopäiväjärjestykseen vuonna 1990 tehdyissä muutoksissa suu-
reen valiokuntaan lähettäminen muutettiin harkinnanvaraiseksi. (Hidén & Sara-
viita 1994, 148.) 

Toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta käydään ensin yleiskeskustelu, jota seu-
raa asian yksityiskohtainen käsittely, jossa päätetään lakiehdotuksen sanatarkasta 
sisällöstä: ”kustakin sen eri kohdasta” (VJ 66§). Tarvittaessa pykälien sisällöstä 
voidaan äänestää. Jos käsittelyn pohjana oleva valiokunnan ehdotus hyväksytään 
sellaisenaan, julistetaan toinen käsittely päättyneeksi. Jos täysistunto puolestaan 
tekee muutoksia ehdotukseen, se lähetetään suureen valiokuntaan eduskunnan 
hyväksymässä muodossa. Kun toinen käsittely on päättynyt, pidetään lakiehdo-
tuksen kolmas käsittely aikaisintaan kolmantena päivänä tämän jälkeen. Siinä pää-
tetään ainoastaan lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä tarvittaessa äänestämällä. 
Tässä käsittelyssä eduskunta ei enää ota kantaa ehdotuksen yksityiskohtiin – lain 
sisältöön ei voida enää puuttua. Lopullisen hyväksymisen ja hylkäämisen ohella 
oli vuoteen 1992 asti mahdollisuus jättää hyväksytty lakiehdotus lepäämään, jos 
1/3 eduskunnan jäsenistä (67 edustajaa) kannatti tätä koskevaa, kolmannessa kä-
sittelyssä tehtyä ehdotusta (Nousiainen 1998, 190). 

Hyväksytyt lakiehdotukset toimitetaan hallitukselle tasavallan presidentin vah-
vistusta varten (HM 19§; VJ 84§). Mikäli presidentti vahvistaa lain sellaisenaan 
kuin eduskunta on sen hyväksynyt, huolehtii valtioneuvosto päätöksen täytän-
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töönpanosta. Mikäli presidentti ei vahvista lakia, se on palautettava eduskuntaan 
seuraavaksi alkaville varsinaisille valtiopäiville. Presidentin veto-oikeus on kui-
tenkin vain suspensiivinen – vahvistamatta jätetty ja eduskuntaan palautettu laki 
tulee ilman vahvistustakin voimaan, jos eduskunta uudelleen hyväksyy palautetun 
lain (Hidén & Saraviita 1994, 150).

Asioiden käsittely täysi-istunnossa on julkista, ellei eduskunta ”jostain syystä 
toisin päätä” (VJ 56§). Täysistunnoista laaditaan sanatarkka – jopa välihuudot si-
sältävä – keskustelupöytäkirja, joka julkaistaan painettuna, kuten myös hallituk-
sen esitykset sekä valiokuntien mietinnöt (VJ 91§). Pöytäkirjan käsikirjoitus on is-
tuntoa seuraavana työpäivänä nähtävillä eduskunnan kirjastossa ja nykyisin myös 
luettavissa Internetistä. Tämän tutkimuksen tematiikan kannalta on huomattava 
valtiopäiväasiakirjojen ja niiden pohjalta käydyn keskustelun erityinen tutkimus-
aineistollinen funktio koulutuspolitiikan kontekstissa. ”Hallituksen esitysten tai 
komiteamietintöjen merkityksestä tutkimusaineistona on lisäksi huomattava, että 
niiden ei tarvitse yrittää vakuuttaa koko kansakuntaa, vaan ne on suunnattu lä-
hinnä poliittiselle eliitille. Niihin perehtyvät ennen kaikkea ministerit, president-
ti, oppositiopuolueiden edustajat ja politiikan toimittajat. Suuri yleisö saa niistä 
normaalisti toisen käden tietoa vain siinä tapauksessa, että mietintö tai lakiesitys 
joutuu opposition hampaisiin tai media löytää niistä jotakin jutun arvoista.” (Ala-
suutari 2004, 5.)

Oleellista on myös, että valtiopäiväkeskusteluissa ja niiden pohjana olevissa 
teksteissä vedotaan Alasuutarin (2004, 5) mukaan avoimesti vain premisseihin tai 
näkökohtiin, joista pidetään viisaana puhua avoimesti. Piiloon jäävät siis yhtäältä 
motiivit, joita ei voida syystä tai toisesta – esimerkiksi opposition reaktioiden vält-
tämiseksi – voida kertoa avoimesti. Keskustelu tulee siis kulttuuriseen paikkaansa 
suhteuttaen tulkita myös siltä kannalta, mitä niissä ei sanota tai millä erityisellä 
tavalla niissä vaietaan; toisin sanoen sekä eksplisiittiset että implisiittiset perustelut 
on yritettävä suhteuttaa tutkimuksessa kontekstiinsa. Perustelut eivät välttämät-
tä suoraan sisällä eksplisiittisesti kaikkia motiiveja, joiden nojalla päätös tehdään 
tai muiden on helpompi hyväksyä se. Alkuperäisiä hallituksen esityksiä ja niiden 
argumentointia onkin tarkasteltava nimenomaan silta kannalta, ”millaisia perus-
teluja pidetään kunniallisina ja siinä määrin painavina tai vaikeasti vastustettavi-
na, että uudistuksen potentiaaliset vastustajat tai jarruttajat eivät katso voivansa 
nousta jyrkkään vastarintaan.” (Emt. 5.)

Eduskuntakäsittelyn keskeinen ominaisuus onkin mahdollisuus laajentaa hal-
lituksen esityksen argumentointia – hallituspuolueiden (ja muiden asiaa kannat-
tavien) edustajien puheenvuoroilla on mahdollisuus käsitellä pöydällä olevaa asiaa 
alkuperäistä hallituksen esitystä perusteellisemmin ja monipuolisemmin vaihtele-
vista näkökulmista. Samalla argumenttien voi olettaa myös kärjistyvän: kaikki ri-
vikansanedustajat eivät ole välttämättä sitoutuneita esimerkiksi hallitusyhteistyön 
edellyttämiin poliittisiin kompromisseihin. Koulutuspoliittisille kysymyksille 
tarjoutuu samalla mahdollisuus saada kytkentöjä yleisempiin sekä laajempiin po-
liittisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Eduskuntakäsittely mahdollistaa myös nor-
maalitapauksessa lainvalmisteluprosessista siihen saakka kokonaan sivussa olleen 
opposition näkemyksen esiin nousemisen. Tämä asetelma on korostunut parla-
mentaarisesti kokoonpantujen komiteoiden merkityksen vähenemisen lainval-
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misteluprosessissa myötä 1980-luvulta alkaen (ks. Hovi, Kivinen ja Rinne 1989). 
Eduskunnan lainsäädäntövaltaa painottava poliittisten voimasuhteiden vaihtelus-
ta riippumaton erityinen ”parlamentarismin kunnioittamisen” puhetapa onkin 
oppositiopuolueiden kannanottoja yhdistävä seikka. Samalla oppositio–hallitus-
asetelman kaltaisten reaalipoliittisten taustatekijöiden merkitys koulutuspoliittis-
ten valtiopäiväpuheen analysoinnissa korostuu.

Valtiopäiväjärjestyksessä säädetyn juridisen lainsäädäntöprosessin lisäksi asioi-
den käsittelyä eduskunnassa voidaan mallintaa myös toisentyyppisinä prosesseina. 
Timo Turja (2003) on käsitellyt tieteellisen tiedon hyödyntämistä valtiopäiväpro-
sessissa tiedonsosiologisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa parlamentaarinen 
päätöksenteko etenee viiden vaiheen kautta:

• Ensimmäisessä vaiheessa yhteiskunnalliset ilmiöt tulevat julkisen keskuste-
lun kohteeksi. Kansanedustajat viittaavat eduskuntakeskusteluissa herkästi 
esimerkiksi tieteelliseen tutkimukseen nostaakseen julkisuuteen ja muiden 
edustajien tietoisuuteen uuden yhteiskunnassa vaikuttavan ilmiön.

• Toisessa vaiheessa yhteiskunnallinen ilmiö politisoituu, kun puolueet mää-
rittelevät omissa elimissään kantansa siihen. Tässä vaiheessa myös puoluei-
ta lähellä olevat etujärjestöt ja erilaiset painostusjärjestöt aktivoituvat otta-
maan kantaa, miten ilmiöön tulee suhtautua.

• Kolmannessa vaiheessa eduskunta muodostaa kantansa ja sopii toimen-
piteistä ilmiön suhteen. Vaikka eduskunnalla on itsenäinen aloiteoikeus, 
tavallisesti päätökset perustuvat hallituksen esityksiin, jotka käsitellään 
asianomaisissa valiokunnissa eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti. Kun 
valiokunta valmistelee eduskunnan kantaa, jäsenet perehtyvät asiantuntija-
lausuntoihin, erilaisten painostusryhmien ja etujärjestöjen muistioihin sekä 
mahdollisiin tieteellisiin tutkimuksiin.

• Neljännessä vaiheessa edetään varsinaiseen päätöksentekoon. Nyt Turjan 
(2003) nimenomaisesti tutkiman tieteellisen tiedon merkitys vähenee. Pää-
töksenteon ja äänestyksen hetkellä erilaisten painostus- ja etujärjestöjen 
sekä omien äänestäjien mielipiteet vaikuttavat kansanedustajiin voimak-
kaammin kuin tutkijoiden tuottama tieto. ”Päätöksenteon ratkaisuvaihees-
sa tieteellisen tiedon luotettavuus joutuu aina kyseenalaiseksi” (emt. 12). 
Tätä tapahtuu erityisesti yhteiskunta- ja oikeustieteissä, joiden tulkinnat 
sisältävät helposti politisoituvia asenteita ja arvoja. Esimerkiksi Palkansaaji-
en tutkimuslaitoksen, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tai Elinkei-
noelämän tutkimuslaitoksen tutkimuksia käsitellään poliittisessa keskuste-
lussa yleisesti sekä tieteellisinä analyyseinä että poliittisina puheenvuoroina 
(ks. myös Raivio 2006, 3).

• Viidennessä vaiheessa tehtyjä päätöksiä arvioidaan. Eduskunnassa päätös-
ten arviointia tapahtuu esimerkiksi silloin kun kansanedustajat toimivat 
eduskunnan valitsemissa toimielimissä ja valvovat sekä arvioivat erilaisten 
yhteiskunnallisten instanssien toimintaa. Samoin tutkimustietoa voidaan 
käyttää myös hallituksen toiminnan arvioinnissa: edustajat voivat viitata 
tutkijoiden havaintoihin esimerkiksi kirjallisessa tai suullisessa kysymykses-
sään.
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7.2.3 Valiokuntalaitos   

Eduskunnan täysistuntoa avustavina eliminä toimivat erikoisvaliokunnat, jotka 
valmistelevat täysistuntokäsittelyä varten muun muassa hallituksen esitysten sisäl-
tämiä lakiehdotuksia, lakialoitteita, valtioneuvoston selontekoja sekä kertomuk-
sia. Lisäksi valiokunnat antavat niiltä pyydettyjä lausuntoja sekä voivat itse pyytää 
ministeriöltä selvityksiä toimialaansa kuuluvasta asioista. Niin sanotuista pysyvis-
tä valiokunnista osasta on säädetty valtiopäiväjärjestyksessä (perustuslaki-, laki-, 
ulkoasian- ja valtiovarainvaliokunnat) ja lopuista eduskunnan työjärjestyksessä 
(esim. sivistys-, puolustus- ja talousvaliokunnat) (Hidén & Saraviita 1994, 61). 
Kunkin valiokunnan tehtävänä on käsitellä lähinnä sitä vastaavan ministeriön asi-
oita. Sivistysvaliokunta käsittelee pääsääntöisesti opetusministeriön hallinnonalan 
aihekokonaisuuksia: ”kasvatusta, koulutusta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuri-
toimintaa, urheilua ja nuorisotyötä, tekijänoikeutta sekä opintotukea” (Eduskun-
ta 1992, 10). Erikoisvaliokuntien ohella eduskunnassa on suuri valiokunta, jonne 
eräissä tapauksissa lakiehdotus lähetetään täysistunnosta, mutta valiokunnan ny-
kyinen päätehtävä on lähinnä Euroopan unionin asioiden käsitteleminen.   Edus-
kunta voi asettaa myös tilapäisen valiokunnan valmistelemaan määrättyä laajaa 
aihekokonaisuutta.  

Valiokuntien jäsenten valitseminen on eräs vaalien jälkeen kokoontuvan uuden 
eduskunnan ensimmäisistä tehtävistä. Käytännössä valiokuntien jäsenet valitaan 
siten, että valiokuntien kokoonpanot vastaavat eduskuntaryhmien voimasuhtei-
ta. Toisin kuin 2000-luvulla myös ne valtioneuvoston edustajat, jotka eivät olleet 
eduskunnan jäseniä, saivat 1990-luvulla ”ottaa osaa valiokuntien kokouksiin ja 
keskusteluihin”; samoin puhemiehillä on ”oikeus olla saapuvilla valiokuntien ko-
kouksissa” (VJ 52§). Kuhunkin valiokuntaan valitaan 17 jäsentä, poikkeuksena 
valtiovarainvaliokuntaan kuitenkin 21 jäsentä. Valiokunnat valitsevat itse puheen-
johtajansa ja varapuheenjohtajansa; myös näissä valinnoissa otetaan huomioon 
eduskuntaryhmien voimasuhteet. Valiokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on 
vähintään kaksi kolmasosaa sen jäsenistä (VJ 51§). 

Lakiesitys tai muu asia tulee ensin täysistuntoon lähetekeskusteluun, jossa 
kaikki edustajat voivat tuoda esiin näkemyksiään asian valiokuntakäsittelyä sil-
mälläpitäen. Lähetekeskustelun lopuksi tehdään päätös siitä, mihin valiokuntaan 
asia lähetetään. Kun asia on ilmoitettu saapuneeksi valiokuntaan, sen on otettava 
asia käsittelyynsä mahdollisimman pian. Eduskunnan Valiokuntaoppaan (1992) 
mukaan pöydälle tulleen asian ensimmäisessä valiokuntakäsittelyssä päätetään 
lausunnon pyytämisestä muilta valiokunnilta samoin kuin kuultavista asiantun-
tijoista. Asiantuntijoiksi kutsutaan yleensä asiaa valmistelleita virkamiehiä sekä 
sellaisten virastojen, järjestöjen ja muiden intressiryhmien edustajia, joita asia kos-
kee. Tätä voidaan jatkaa tarpeen vaatiessa laajojen lainsäädäntöhankkeiden koh-
dalla useammissa kokouksissa. Asiantuntijakuulemisen päätyttyä käydään yleis-
keskustelu, jonka jälkeen valiokunta siirtyy yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Tällöin 
esimerkiksi lakiehdotus käydään läpi pykälä pykälältä. Valiokunnan sihteeri laatii 
ensimmäisen käsittelyn perusteella mietintöluonnoksen. 

Tätä seuraa valiokunnan toinen käsittely, jossa sihteeri esittelee laatimansa 
luonnoksen. Sen jälkeen käydään ensin yleiskeskustelu ja sitten yksityiskohtainen 
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käsittely, jossa tehdään lopulliset päätökset mietintö- tai lausuntoluonnoksen pe-
rusteluista. Jos valiokunta on erimielinen ja sen kannanotoista joudutaan äänes-
tämään, edustajilla on tilaisuus ilmoittaa vastalauseensa tai eriävä mielipiteensä. 
Lopullisen mietinnön (eduskunnalle) tai lausunnon (muille valiokunnille) laatii 
sihteeri; mietintöön liitetään mahdolliset vastalauseet ja lausuntoon mahdolliset 
eriävät mielipiteet. (Emt. 36–46.)

Valiokunta esittää mietintönsä perusteluissa näkemyksensä asiasta ja ehdottaa 
täysistunnolle, mitä eduskunnan olisi asiassa päätettävä, eli valiokunnan mietintö 
on täysistunnossa käsittelyn pohjana. Valiokunnan harkintavalta onkin erittäin 
merkittävä; esimerkiksi lakiehdotuksen ollessa kyseessä valiokunta voi ehdottaa, 
että se hyväksytään muuttamattomana, valiokunnan tekemin muutoksin tai hylä-
tään kokonaan. Valiokuntien mietinnöissä on myös tärkeää lakitekstiä koskevaa 
taustatietoa, ja ne saattavat sisältää merkittäviä lain tulkintaa koskevia kannanot-
toja erityisesti silloin, kun eduskunta on muuttanut hallituksen esitystä. Valiokun-
nan mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa. Jos asia on pe-
riaatteellinen tai muuten merkittävä, valiokunnan puheenjohtaja käyttää yleensä 
ensimmäisessä käsittelyssä esittelypuheenvuoron, jossa hän selostaa valiokunnan 
näkemyksiä täysistunnolle. 

Valiokuntien kokoukset eivät ole julkisia, joten esimerkiksi tiedotusvälineet 
sekä yleisö eivät voi olla niissä läsnä. Valiokunta voi kuitenkin päättää, että sen 
kokous on julkinen siltä osin kuin valiokunta hankkii tietoja jonkin asian val-
mistelua varten esimerkiksi kuulemalla asiantuntijoita. Valiokuntien mietinnöt 
ja lausunnot sekä päätöspöytäkirjatyyppiset kokouspöytäkirjat ovat sitä vastoin 
julkisia. Tämän tutkimuksen viitekehyksessä hallitusten esitysten käsittelyn is-
tuntosalissa katsottiin olevan opposition ensimmäinen mahdollisuus saada nä-
kemyksensä esiin valtiopäivillä sekä sitä kautta mahdollisesti myös laajempaan 
julkisuuteen. Valiokuntakäsittelyssä tarjoutuu toinen tilaisuus vaihtoehtoisten 
kannanottojen esilletuomiseen. Oppositiopuolueiden valiokuntatyöskentelyn 
tärkein tavoite onkin hakea omalle näkemykselle maksimaalisen suurta paino-
arvoa ja velvoittavuutta valiokunnan mietinnössä: saada oma esitys ”nostettua” 
lakiesityksen pykäläksi, kirjattua se valiokunnan esittämiin lakiesityksen perus-
teluihin, muotoiltua se ”valiokunta edellyttää” tai ”valiokunta pitää tärkeänä” 
-muotoiseksi ponneksi. Muiden keinojen tultua äänestettyä kumoon valiokun-
nassa vastalauseen tai eriävän mielipiteen jättäminen mietintöön tai lausuntoon 
on valiokuntakäsittelyssä oppositiolle viimeinen keino saada oma näkemys asi-
asta kirjattua virallisiin dokumentteihin ja tätä kautta taas mahdollisesti myös 
laajempaan julkisuuteen. 

Edellä lyhyesti esitellystä (Turja 2003) tiedonsosiologisesta näkökulmasta 
parlamentaarisessa päätöksentekoprosessissa nimenomaan valiokuntakäsittely 
asiantuntijakuulemisineen tarjoaa mahdollisuuden hallitusten esitysten uudel-
leenmuotoiluun joko instrumentaalisesti tai käsitteellisesti hyödynnetyn tutki-
mustiedon (ks. Lampinen 1985, 14–23) avulla. Tämä puolestaan mahdollistaa 
uudenlaisten puhetapojen esiinnousua valtiopäiväkäsittelyn myöhemmissä vai-
heissa.
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7.2.4 Eduskunta hallituksen valvojana

Eduskunnalla on oikeus ja velvollisuus valvoa jatkuvasti hallituksen virkatoimia, 
nimenomaan niiden laillisuutta ja poliittista tarkoituksenmukaisuutta (Nousiai-
nen 1998, 181). Välikysymysmenettely on parlamentaarinen menettelytapa, jonka 
tarkoituksena on varata kansanedustuslaitokselle mahdollisuus saada hallitukselta 
tietoja ajankohtaisista kysymyksistä, mahdollistaa keskustelu asioista sekä lopuk-
si äänestää siitä, onko vastauksen antaneella hallituksella kansanedustuslaitoksen 
enemmistön luottamus (Hidén & Saraviita 1994, 177–178). Käytännössä vähin-
tään 20 edustajan allekirjoittama kysymys ”valtioneuvoston jäsenelle tämän vir-
ka-alaan kuuluvasta kysymyksestä” (VJ 37§) saatetaan valtioneuvoston tietoon, ja 
pääministerin tai asianomaisen ministerin on vastattava suullisesti eduskunnalle 
15 päivän kuluessa. Vastausta seuraa keskustelu, jonka päätteeksi puhemies esit-
tää hyväksyttäväksi yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirtymisen, joka merkitsee, 
että eduskunta hyväksyy kuullun vastauksen eikä esitä sen johdosta kannanottoa. 
Eduskunta voi myös hyväksyä keskustelussa mahdollisesti ehdotetun perustellun 
päiväjärjestykseen siirtymisen, joka sisältää hallituksen politiikan hyväksyvän tai 
sitä arvostelevan kannanoton, ääritapauksessa epäluottamuslauseen ja eroamiske-
hotuksen. (Esim. Joutsamo 1980.)

Käytännössä välikysymyskeskustelun päätteeksi suoritetuissa äänestyksissä 
eduskunta on vain äärimmäisen harvoin hyväksynyt hallitukselle epäluottamusta 
osoittavan päiväjärjestykseen siirtymisen. Hidén ja Saraviita (1994, 178) näkevät-
kin välikysymysmenettelyn keskeisimmän tehtävän olevan valtiopäiväkeskustelun 
mahdollistaminen jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Samoin se mahdollistaa kan-
sanedustajille tilaisuuden esittää toivomuksia hallitukselle politiikan linjausten 
suunnasta (Nousiainen 1998, 183). Välikysymykset ovat samalla kuitenkin pe-
rinteinen opposition reaalipoliittinen työkalu, jolla tiedotusvälineiden huomion 
kohteena ”ahdistellaan ministeristöä, arvostellaan hallituksen yleistä politiikkaa ja 
yksittäisiä toimenpiteitä sekä pyritään suistamaan se vallasta” (emt. 183).

Välikysymystä kevyempi menettelytapa on yksittäisen kansanedustajan oike-
us tehdä valtioneuvoston jäsenille joko kirjallisia (vastaus 21 päivän sisällä joko 
kirjallisena tai suullisena täysistunnossa, ei keskustelua) tai suullisia kysymyksiä 
(vastaus suullisena erikseen määrätyssä täysistunnossa, mahdollisuus lisäkysy-
myksiin). Vuodesta 1993 alkaen säädettiin myös (VJ 37§) mahdollisuus niin sa-
nottuun ajankohtaiseen eduskuntakeskusteluun, jossa edustajilla on oikeus esit-
tää paikalla oleville valtioneuvoston jäsenille lyhyitä suullisia kysymyksiä. Näissä 
keskusteluissa käsitellyissä asioissa eduskunta ei tee mitään päätöksiä. Nousiainen 
(1998, 181) näkee ajankohtaiskeskustelun mahdollistaneen nimenomaan päivän-
polttavien ilmiöiden parlamentaarisen tarkastelun sekä yleensäkin elävöittäneen 
eduskunnan ja hallituksen välistä vuoropuhelua. Erityisesti välikysymysten koh-
dalla hallituksen rintaman pitävyyden sekä hallituspuolueiden sisäisen koheesion 
mittareina toimivat äänestykset päiväjärjestykseen siirtymisestä – äänestävätkö 
kaikki hallituspuolueiden edustajat käytännössä hallituksen luottamuksen puoles-
ta. Välikysymyskeskusteluilla ja niiden kärjistyneillä puhetavoilla onkin taipumus 
olla luonteeltaan (erityisesti oppositio)puolueiden ideologista profi ilia korostavia 
sekä hallituksen pragmaattisuutta haastavia (Rantala 1981, 286–287).
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8 Harri Holkerin hallituksen kausi

8.1 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ja työvoimapoliittinen 
aikuiskoulutus

Kevään 1987 eduskuntavaaleissa Kansallinen Kokoomus keräsi merkittävän vaa-
livoiton – kokonaiset 9 lisäpaikkaa edellisiin vaaleihin verrattuna. Vaalien selkeät 
häviäjät olivat Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (–10 paikkaa) ja Suomen 
Maaseudun Puolue (–8 paikkaa), kun taas Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
(–1) sekä Suomen Keskusta (+2) lähinnä pitivät kiinni entisistä asemistaan. Vih-
reä liitto sai neljä paikkaa historiansa ensimmäisissä eduskuntavaaleissa. 

Martikainen ja Wass (2001) näkevät vuoden 1987 vaaleissa huipentuneen kaksi 
jo pidempään kytenyttä suurta muutosta. Ensinnäkin poliittinen oikeisto voitti 
sillä seurauksella, että kokoomus nousi hallitukseen 21 oppositiovuoden jälkeen ja 
sai itselleen pääministeriyden. Toiseksi äänestysprosentti laski edellisistä vaaleista 
viidellä prosenttiyksiköllä. Vaalien tulosta voidaankin pitää vuoden 1966 edus-
kuntavaalien, jolloin vasemmisto nousi valtaan nimenomaan poikkeuksellisen 
korkean äänestysaktiivisuuden saattelemana, peilikuvana (emt. 23). Eduskunta-
paikat jakaantuivat vuonna 1987 taulukon 5. osoittamalla tavalla.

Yhteensä SDP Kok. Kesk. SDKL RKP SMP SKL DeVa Vihr. Muut

200 56 53 40 16 12 9 5 4 4 1

Muutos 1983 (–1) (+9) (+2) (–10) (+2) (–8) (+2) (+4) (+4) (–3)

Taulukko 5. Vuoden 1987 valtiopäivien kokoonpano (Tilastokeskus 1988, 430–
431)

Huhtikuussa 1987 Harri Holkeri (kok.) muodosti Kansallisesta Kokoomuksesta 
ja Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta enemmistöhallituksen (30.4.1987–
26.4.1991), jossa myös Ruotsalainen kansanpuolue ja Suomen Maaseudun Puolue 
saivat omat ministerinsalkkunsa. ”Sinipunahallituksen” opetusministereinä toimi 
aluksi Christoffer Taxell (r.) (30.4.1987–13.6.1990) ja myöhemmin Ole Norrback 
(r.) (13.6.1990–26.4.1991). 

Eduskunta sai esimakua muuttuvasta koulutuspolitiikasta kevättalvella 1990 
hallituksen antaessa ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja työvoimapoliittista 
aikuiskoulutusta koskevat lakiesitykset (HE 12/1990 vp ja HE 29/1990 vp), joiden 
poikkeuksellisuus on määrittänyt osaltaan myös tämän tutkimuksen kattaman 
ajanjakson alun asettamista. Tapio Varmolan (1996b, 99) mukaan 1980-luvun 
puolivälistä lähtien oli alkanut tapahtua siirtymistä pois vanhasta suunnittelu-
keskeisestä aikuiskoulutuksesta kohti markkinaohjautuvaa aikuiskoulutusta. Uu-
denlaiset rahoituksen ja suunnittelun periaatteet määriteltiin kahdessa valtioneu-
voston periaatepäätöksessä (5.3.1987 ja 24.3.1988), kahden eri hallituksen (Sorsa 
IV ja Holkeri) kaudella. Niiden käytännön toteutusta työstettiin vielä kurssikes-
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kustoimikunnassa (KM 1988:34). Periaatepäätöksissä aikuiskoulutuksen uudeksi 
ohjaustavaksi asetettiin kysyntämalli, jossa valtio, kunnat sekä yksityinen sektori 
ostavat koulutuspalveluita haluamiltaan tuottajilta. Tällöin koulutuksen rahoi-
tusvastuu (kysyntä) muodostuisi riippumattomaksi sen järjestämisestä (tarjonta). 
Mallin etuna pidettiin oppilaitosten välille synnytettävää kilpailutilannetta, jonka 
arveltiin samanaikaisesti nostavan tarjotun koulutuksen tasoa sekä pitävän kus-
tannukset kurissa. (Varmola 1996b, 106.)

Kivinen ja Rinne (1990) katsovat markkinaohjautuvuuden sekä koulutuksen 
hyödykkeistämisen olleen sisäänrakennettu uudistuvan aikuiskoulutuksen ohja-
usjärjestelmään alusta alkaen. ”Aikuiskoulutuksesta on tulossa kilpailun alainen 
tuote, jota asiakkaat ostavat käyttöönsä tarpeen mukaan käyvästä hinnasta ja jota 
tuottajat vastaavasti suunnittelevat ja markkinoivat käyvästä hinnasta. Perintei-
nen hallinnollisesti säädelty tarjonta korvautuisi näin kysyntämallilla.” (Emt. 
147.) Koulutusta koskevassa puheavaruudessa Varmola (1996b, 103) näkee, että 
esimerkiksi markkinatilanteen luomisesta tai markkinatyyppisten toimintojen 
soveltamisesta voitiin helpommin puhua juuri aikuiskoulutuksen yhteydessä 
kuin vaikkapa oppivelvollisuuskoulutukseen liittyen. Aikuiskoulutuksen onkin 
kuvattu olleen kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikan ”tienraivaaja” (Sarjala 
1997, 333), ”mannekiini” (Autio 1997, 183) ja ”koekenttä” (Varmola 1996a, 1). 
Kivinen ja Rinne (1990, 153) puolestaan ennakoivat muuttuvan aikuiskoulu-
tuksen vaikuttavan myös korkeakoululaitoksen asemaan: ”Koulutuspolitiikan 
ennusmerkit osoittavat 2000-lukua, jossa korkeakoulujen menestymisen ehtona 
on kilpailukyky. Ensimmäisten joukossa tähän osallistuvat täydennyskoulutus-
keskukset.” 

Hallituksen esitykset saapuivat lähestulkoon yhtä aikaa eduskuntaan helmi-
maaliskuun vaihteessa 1990. Lakiehdotus työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta (HE 29/1990 vp) muuttaisi työllisyyskoulutuksen hallintoa siten, että työ-
voimahallinto ostaisi työllisyyskoulutuksena järjestettävän ammatillisen perus- ja 
jatkokoulutuksen ammatillisilta kurssikeskuksilta, oppilaitoksilta, korkeakouluilta 
ja muilta koulutuksen järjestäjiltä erityisillä ”koulutuksen hankintasopimuksilla” 
(emt.1). Koulutus olisi ”pyrittävä hankkimaan sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, 
joka pystyy koulutukselle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarkoituksen-
mukaisemmin sitä järjestämään” (emt. 5). Toiminnan tuli tähdätä nimenomaan 
koulutuksen tuottamisen ja hankkimisen joustavuuden sekä taloudellisuuden te-
hostamiseen.

Ehdotus ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevaksi lainsäädännöksi 
(HE 12/1990 vp) puolestaan erottaisi koulutuksen järjestämisvastuun rahoitus-
vastuusta ja ohjaisi rahoituksen kysynnän kautta koulutusta tarjoaville laitoksille. 
Muuttuvassa tilanteessa oppilaitosten olisi ”pystyttävä rahoittamaan toimintansa 
ja sen kehittäminen pääosin palveluidensa myynnistä saamillaan tuloilla” (emt. 5). 
Täysin ilman valtion tukea aikuiskoulutuskeskukset eivät kuitenkaan käytännössä 
jäisi: ”Ylläpitäjille voitaisiin myöntää valtionavustusta aikuiskoulutuskeskuksen 
perustamiskustannuksia varten. Käyttökustannuksiin myönnettäisiin vuosittain 
toiminta-avustusta, jonka perusteet valtioneuvosto määräisi. Lisäksi erityisen kal-
lista hankintaa varten voitaisiin tulo- ja menoarviossa olevan määrärahan rajoissa 
myöntää erityisavustusta.” (Emt. 1.)
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Aikuiskoulutuskeskukset saisivat huomattavan toimintavapauden omaa ta-
louttaan koskevissa asioissa, esimerkiksi periaatteellisesti merkityksellisen oikeu-
den hinnoitella itse tarjoamansa palvelut. Koulutusta tarjoavien laitosten välille 
synnytettävän kilpailutilanteen avulla katsottiin voitavan saavuttaa monenlaisia 
etuja: esimerkiksi ”ylläpitää kohtuullista taloudellisuutta ja opetuksen tasoa ilman 
kallista ja yksityiskohtaista valvontaa” sekä parantaa oppilaitosten reaktioherk-
kyyttä, koska nyt niiden olisi ”sopeuduttava nopeasti ja tehokkaasti koulutuksen 
kysyntään ja siinä tapahtuviin muutoksiin (emt. 4). 

Esitys voidaan nähdä Rinteen (2001a, 94) esittämän ajatuksen koulutuspoli-
tiikan kolmannen aallon (Brown 1990) pyrkimyksestä ”sulkea valtio ulos koulu-
tuksen pääpelaajan paikalta ja päästää markkinavoimat kentälle sisään” kiteyty-
mänä. Uudessa aikuiskoulutuksen ohjausjärjestelmässä valtiovallalle oli varattu 
ainoastaan hyvin etäältä hallinnoiva rooli: ”Opetushallinnon päätehtäväksi jää 
koulutuspalveluiden saatavuuden varmistaminen ja koulutuksen tasosta huo-
lehtiminen” (HE 12/1990 vp, 4). Molemmissa aikuiskoulutuksen suunnittelu- ja 
ohjausjärjestelmää uudistaneissa lakiesityksistä sekä niiden pohjalta käydyissä 
valtiopäiväkeskusteluista välittyy selkeä, tietoinen ja julkilausuttu pyrkimys luoda 
markkinatilanne, jossa aikuiskoulutuksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa 
mahdollisimman vähäisellä ja väljällä yhteiskunnallisella sääntelyllä sekä ohjauk-
sella: ”– – sillä totuus on se, että jolleivät laitokset itse pysty reagoimaan, itse pysty 
tunnistamaan koulutustarvetta, sen laatua ja määrää omalla toiminta-alueellaan, 
ei sitä mikään lääninneuvottelukunnan alainen jaostokaan pysty tekemään” (ed. 
Viinanen, kok.; 1990 vp, ptk. 465).

Aikuiskoulutuksen muuttuminen ”virkamiesmäisestä laitoksesta yritysmäi-
seksi liikelaitokseksi” (1990 vp, ptk. 465) sai varauksettoman hyväksynnän ko-
koomuksen ed. Viinaselta aikuiskoulutuskeskuslain lähetekeskustelussa. Markki-
namekanismien toiminnan aikuiskoulutuksen ohjausjärjestelmässä ymmärrettiin 
edellyttävän oppilaitoksilta myös kokonaan uudenlaista johtajuutta ja hallintaa: 
”aktiivisuutta, nopeata reagointikykyä, korkeatasoista opetusta, markkinointi-
henkeä ja nimenomaan kovaa kilpailua muiden oppilaitosten järjestämän kurssi-
tuksen kanssa. Tämä kaikki on mielestäni kuitenkin pelkästään myönteistä.” (Ed. 
Viinanen, kok.; 1990 vp, ptk. 465.) 

Samalla myös uudenlaisen toimintaympäristön muuttuneet realiteetit ja aikai-
semmasta poikkeavat vaatimukset olivat selvillä: ”Jos laitokset eivät jatkossa itse-
ään kannata, niitä uhkaa kuolema, sillä rahaa ei käytännössä tule mistään muual-
ta” (ed. Viinanen, kok.; 1990 vp, ptk. 465). Tämän seurauksena tuottamattomat ja 
kehityskelvottomat koulutuspalveluiden tarjoajat joutuisivat ”organisaatiodarvi-
nismin” (Salminen & Niskanen 1996, 76) lainalaisuuksien mukaisesti väistymään 
markkinoilta: ”Osa näistä laitoksista ja henkilökunnasta ei kuitenkaan onnistu 
mukautumaan muutokseen, ja se merkitsee kiistatta sitä – tai ainakin ennustan 
näin – että osa kurssikeskuksista tulee lopettamaan toimintansa muutaman vuo-
den kuluttua, mutta hyvät jäävät entistä parempina jäljelle” (ed. Viinanen, kok.; 
1990 vp, ptk. 465).

Vastakkaiselle kannalle puheenvuorossaan asettui sosiaalidemokraattien ed. 
Gustafsson, jonka edustaman näkemyksen mukaan opetushallinnon tulisi jatkos-
sakin taata pysyvästi perusvoimavarat myös ammatillista aikuiskoulutusta järjestä-
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vissä oppilaitoksissa. ”En pidä mahdollisena siirtymistä puhtaaseen ostopalveluun 
ilman, että koulutuspalveluiden taso vaarantuu ja koulutuksen kohdistuminen 
vääristyy ostajan maksukyvyn mukaan” (1990 vp, ptk. 466). Ongelmana sosiaa-
lidemokraattien keskuudessa nähtiin erityisesti se, että ”yhteiskunnassamme on 
paljon sellaista koulutustarvetta, jolta puuttuu kysyntämallin edellyttämää osto-
voimaa ja joka tarvitsee erityistukea” (emt. 466). 

Hallituspuolueiden eriävät painotukset aikuiskoulutuskysymyksessä tulevat 
ilmi myös sivistysvaliokunnan mietinnöistä (SiVM 4/1990 ja SiVM 5/1990). Mo-
lemmat mietinnöt pitivät hallituksen esityksiä ”tarpeellisina ja tarkoituksenmu-
kaisina” ja esittivät vain muodollisia muutosehdotuksia. Samalla ne kuitenkin 
painottivat hankkeeseen liittyviä ”epävarmuustekijöitä” sekä uudistuksen toteut-
tamisen seurannan tarpeellisuutta huolestuneeseen sävyyn: ”– – palveleeko aikuis-
koulutuskeskusten koulutustarjonta riittävän laajasti eri väestöryhmien koulutus-
tarpeita, ovatko eri oppilaitosmuotojen ja erikokoisten oppilaitosten keskinäiset 
toimintaedellytykset oikeudenmukaiset ja keskinäinen yhteistyö tarkoituksen-
mukaisesti järjestetty, ostetaanko koulutusta koulutus- ja työvoimapoliittisiin ta-
voitteisiin nähden tarkoituksenmukaisesti, turvataanko järjestelmässä työttömien 
työnhakijoiden tarvitsemat koulutuspalvelut ja kohdistuuko työvoimapoliittinen 
koulutus tarkoituksenmukaisesti eri väestöryhmiin ja työhallinnon asiakasryh-
miin.” (SiVM 4/1990, 2.) 

Koulutuksen laaduntarkkailu nähtiin yhteiskunnan vastuulla olevana tehtävä-
nä myös avautuvilla aikuiskoulutuksen markkinoilla: ”– – tulee huolehtia siitä, 
että työvoimaviranomaiset kiinnittävät huomiota koulutuksen laatuun ja käyttä-
vät myös sitä ostopäätöstensä perusteena. Hankinnat tulee suunnata julkisille lai-
toksille ja muille sellaisille koulutuksen tuottajille, joilla on sekä pedagoginen että 
asianomaista koulutusalaa koskeva asiantuntemus.” (SiVM 5/1990, 2.) Valiokun-
nan mietinnössä ja sitä seuranneessa keskustelussa koulutusmarkkinoiden idea ja 
olemus todellisina vapaina markkinoina onkin etäinen ja jäsentymätön: yhtäältä 
kilpailun merkitys kaiken toiminnan lähtökohtana on mukana keskustelussa, toi-
saalta kuitenkin valtion viranomaisten oletetaan toiminnallaan ohjaavan kilpailua 
ja säätelevän markkinoiden mekanismeja.

Sivistysvaliokunnan mietintöjen pohjalta käytiin vielä lyhyt mutta periaatteelli-
nen keskustelu perinteisellä oikeisto–vasemmisto-jaottelulla vapaiden markkinoi-
den idean sekä yhteiskunnallisen sääntelyn välisestä suhteesta aikuiskoulutuksen 
ohjausjärjestelmässä. Tätä vastakkainasettelua täydensi vielä keskustan ed. Rengon 
väittelyyn mukaan tuoma aluepoliittisen painotus: ”Kurssikeskukset eivät kilpaile 
vain keskenään, vaan myös paikkakunnalla ja lähiseudulla olevien ammatillisten 
oppilaitosten kanssa. On selvää, että seudullista suunnittelua tarvitaan, koska ei 
ole mitään mieltä kilpailuttaa toinen toistansa kuoliaiksi, vaan erikoistua tarjo-
amaan erilaista koulutusta, niin että elinkeinoelämä voi työvoimansa kouluttaa 
tällä alueella.” (1990 vp, ptk. 2514.) 

Lopullisessa äänestyksessä hallituksen rivit pitivät ja lait hyväksyttiin sivistys-
valiokunnan esittämässä muodossa. Käyty keskustelu osoitti kuitenkin sekä edus-
kunnan että myös hallituksen sisällä olleen puoluekantaan sitoutuneita, toisistaan 
poikkeavia näkökulmia koulutuksen markkinaohjautuvuuteen – aikuiskoulutuk-
sen tapauksessa kiteytyneinä ”markkinoiden” ja ”kysyntämallin” käsitteisiin. 
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8.2 Harri Holkerin hallituksen koulutuspoliittinen selonteko 
eduskunnalle

Sivistysvaliokunnan vielä käsitellessä aikuiskoulutuslakiesityksiä hallitus antoi 
22.5.1990 useassa eri yhteydessä kaivatun koulutuspoliittisen selonteon eduskun-
nalle nimellä ”Suomen koulujärjestelmä, koulutuksen taso ja kehittämislinjat” 
(VNS 3/1990 vp). Esitys sisälsi katsauksen koulutuksen kansainvälisistä kehitysnä-
kymistä ja arvion Suomen koulujärjestelmän kansainvälisestä tasosta. Selonteossa 
tarkasteltiin myös harjoitetun koulutuspolitiikan tuloksia ja lähiajan kehittämis-
tarpeita ja -suunnitelmia eri koulutusasteilla opetussuunnitelmista kouluhallin-
toon. Selonteko on esitelty omassa luvussaan eräänä kilpailukykyvaltion koulutus-
politiikan keskeisenä dokumenttina.

8.2.1 Lähetekeskustelu

Eduskunta käsitteli selontekoa täysistunnossaan 23. ja 24.5.1990. Molempina päi-
vinä puolille öin venähtäneessä keskustelussa käytettiin yhteensä 147 puheenvuo-
roa 59 kansanedustajan toimesta. Opetusministeri Taxellin (r.) esittelypuheen-
vuoro lähti liikkeelle koulutuspolitiikan kansainvälistyvistä lähtökohdista sekä 
koulutuksen äärimmäisen korostuneesta merkityksestä kansallisen kilpailukyvyn 
kehittämisessä: ”Yleismaailmallisesti kiinnitetään tänään yhä kasvavaa huomiota 
juuri koulutuksen rooliin yhteiskunnan ja talouden kehittämisessä – –. Ei riitä, 
että pyrimme seuraamaan yleistä kehitystä. Jotta pystyisimme säilyttämään ase-
mamme suhteessa muihin maihin tai jopa parantamaan sitä, meidän tulee kulkea 
kehityksen kärkijoukoissa. Se edellyttää koulutustason jatkuvaa, jopa radikaalia 
nostamista, koulutuksen laadun parantamista ja koko väestön koulutuksesta huo-
lehtimista.” (1990 vp, ptk. 1827.)

Kansainvälinen ulottuvuus korostui erityisesti Taxellin esittäessä perusteluja 
paljon kohua jo herättäneille nuorisoaste- ja ammattikorkeakouluvisioille. Mo-
lemmat saivat oikeutuksensa – lähes kymmenen vuoden viiveellä tosin – vuoden 
1982 OECD:n maatutkinnasta sekä sen suosituksista. Samalla opetusministeri 
viittasi myös muuttuneisiin, tarkemmin määrittelemättömiin ”realiteetteihin” 
koulutusjärjestelmän uudistamisen perusteena: ”Vuonna 1982 vastaukset näihin 
kysymyksiin (toisen asteen yhtenäiskoulujärjestelmä ja ammatillinen korkeakou-
luopetus) olivat erilaisia kuin käsiteltävässä selonteossa. Kymmenen vuotta sitten 
silloista järjestelmää voitiin pitää tyydyttävänä. Tänä päivänä niiden realiteettien 
määrä, jotka osoittavat tutkijoiden esittämien kysymysten aiheellisuuden, on pal-
jon suurempi.” (1990 vp, ptk. 1825.)

Opetusministerin puheenvuorossa koululaitoksen tarkoituksenmukaisen 
toiminnan edellytyksenä oli yhä lisääntyvissä määrin nopean responsiivisuuden 
edellyttämä entistä managerialistisempi johtamistapa: ”Koulutusjärjestelmän 
avainsana on joustavuus. Koulutuksen on nykyistä nopeammin voitava vastata 
koulutuksen kysyntään. Hallituksen mukaan tähän päästään parhaiten lisäämällä 
koulutusyksiköiden liikkumavaraa. Tämä on johtavana kehittämisen lähtökohta-
na kaikilla koulutuksen tasoilla.” (Min. Taxell, r.; 1990 vp, ptk. 1829.) Taxellin pu-
heenvuorossa koulutuksen kysyntä (kuluttajien näkökulma) sekä siihen reagoiva 
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ja sitä ennakoimaan pyrkivä tarjonta (tuottajien näkökulma) esiintyvät selkeästi 
erillisinä ilmiöinä.

Samalla tavoitteiden saavuttamisen todentaminen sekä tulosten vertailu saivat 
merkitystä koulujärjestelmän ohjausmenetelmänä. Hahmoteltavan koulutuksen 
sääntelyjärjestelmän katsottiin opetusministerin puheenvuorossa edellyttävän uu-
denlaisten arviointimenetelmien ripeää kehittämistä kaikilla koulutusjärjestelmän 
tasoilla. ”Päätösvallan delegointi asettaa suurempia vaatimuksia opetuksen ja tut-
kimuksen arviointimenetelmien kehittämiselle. Uusia menettelyjä on jo kokeiltu 
korkeakouluissa, joiden itsenäistä päätöksentekoa on voimakkaasti lisätty viime 
vuosien aikana. Tarkoituksena on ulottaa arviointimenetelmien kehittäminen 
myös muille koulutuksen tasoille. Näiden uusien arvioinnin keinojen etsiminen ja 
testaaminen on eräs niistä tehtävistä, joihin ensi vuonna perustettavan Opetushal-
lituksen tulee paneutua.” (Min. Taxell, r.; 1990 vp, ptk. 1829.)

Markkinatyyppisten mekanismien korostamisen ongelmallisuutta suomalai-
sessa viitekehyksessä kuvastaa siihen liittyvä opetusministerin julkilausuma ris-
tiriita: ”Yleissivistyksen korostaminen ja koulutuspolitiikan nykysuuntauksen 
erään toisen tärkeän periaatteen, joustavuuden ja valinnanvalinnanvapauden vä-
lillä on tietyn asteinen ristiriita, joka on hyvä tiedostaa. Täydellinen valinnanvapa-
us saattaa heikentää yleissivistävää opetusta.” (Min. Taxell, r.; 1990 vp, ptk. 1826.) 
Markkinoiden käsitteen vaikutus välittyykin tässä yhteydessä nimenomaan valit-
semisen kautta. Muuttamalla koulutusjärjestelmän rakenteita ja sääntelyä entistä 
vapaampaa valintaa suosivaan suuntaan oppilaiden katsottiin pystyvän tyydyt-
tämään henkilökohtaiset koulutustarpeensa mahdollisimman tarkoituksenmu-
kaisella tavalla. ”Koulutusinstituutioiden joustava toimintatapa luo edellytyksiä 
opiskelijoiden suuremmalle valinnanvapaudelle. Ei ole tarkoituksenmukaista, että 
opiskelijoiden opintosuunnan tai opintosisältöjen valinnat suunnitellaan kauka-
na heidän omista tarpeistaan tai preferensseistään. Valinnaisuutta on tarpeen li-
sätä peruskoulun yläasteelta lähtien. Nuorisoasteen koulutuksessa opiskelijoiden 
valintoja laajentavat lukion kurssimuotoisuus, kokeiltavana oleva luokattomuus 
sekä nuorisokoulunvision kuuluva lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten raja-
aidan madaltaminen.” (Min. Taxell, r.; 1990 vp, ptk. 1829.) 

Valitseminen sai samalla myös institutionaalista merkitystä määrällisen kou-
lutussuunnittelun työkaluna vastakohtana aikaisemmille suunnitteluvaltion käy-
tännöille: ”On aihetta kysyä, tulisiko myös koulutuksen määrällisen suunnittelun 
perustua nykyistä enemmän koulutuksen yksilökohtaiseen kysyntään. Vastaan 
kyllä.” (Min. Taxell, r.; 1990 vp, ptk.1830.) Näkemys sai tukea kokoomuksen ryh-
mäpuheenvuorossa: ”Tarjontaan perustuvasta koulutusputkiajattelusta on siirryt-
tävä kohti kysyntään perustuvia yksilöllisiä koulutusvaihtoehtoja.” (Ed. Pohjan-
oksa, kok.; 1990 vp, ptk. 1848.) 

Myös liberaalit olivat henkilökohtaisten valinnanmahdollisuuksien lisäämisen 
kannalla: ”Liberaalin käsityksen mukaista on lisätä opiskelijoiden omia mahdolli-
suuksia tehdä koulutuksellisia valintoja. Opiskelija tietää paremmin kuin kukaan 
muu, mikä on hänelle parasta. Koulutuksen määrällinen suunnittelu on meillä 
perustunut liikaa työvoimaennusteisiin ja sen kautta tapahtuvaan tarjonnan sääte-
lyyn. Sen sijaan tulisi siirtyä kysyntäpainotteiseen järjestelmään, jossa oppilaspaik-
koja luodaan sinne, missä on kysyntää. Järjestelmä, jossa koulut joutuvat kilpaile-
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maan oppilaasta, takaa nykyistä paremmin myös koulutuksen laadun kontrollin. 
On tietenkin myönnettävä, että liian pitkälle viety kysyntäpainotteisuus voi pienes-
sä maassa johtaa ammattirakenteen kannalta vääristyneeseen koulutustarjontaan, 
mutta jos on koulutuskorkealuokkaista, ei tästä aiheudu kovin suuria ongelmia. 
Suosikkialan valinneet voivat vahvan koulutuksensa turvin siirtyä myöhemmin 
toiselle alalle.” (Ed. U. Leppänen, lib.; 1990 vp, ptk. 1913.)

Koulutuspoliittisen selonteon saaminen ylipäätään eduskunnan käsiteltäväk-
si nostatti varauksetonta hyväksyntää yli puoluerajojen. Edustajat painottivat sen 
merkitystä koulutuspoliittista keskustelua ja linjanvetoja pohjustamassa. Samal-
la sekä kokoomus että keskusta jatkoivat ryhmäpuheenvuoroissaan suomalaisen 
koulutuspolitiikan moittimista liiasta virkamieskeskeisyydestä ja parlamentaris-
min puutteesta: ”Valitettavasti Suomessa koulutuspoliittinen kehittäminen on ta-
pahtunut lähes umpiossa ministeriön omana työnä niin, että eduskunnan julkinen 
poliittinen keskustelu ja tahdonilmaus on siitä tähän asti tyystin puuttunut” (ed. 
Pohjanoksa, kok.; 1990 vp, ptk. 1847). Jatkotoimenpiteenä kokoomuksen, keskus-
tan ja SDP:n edustajat vaativat parlamentaarisen komitean asettamista valmistele-
maan koulutuksen kehittämistä, jotta ”palataan parlamenttia kunnioittavaan po-
liittispohjaiseen valmisteluun myöskin koulutuspolitiikassa” (ed. Pystynen, kok.; 
1990 vp, ptk. 1988–1989). 

Selonteon vastaanotossa onkin havaittavissa eduskunnan yleinen pyrkimys 
oman profi ilinsa sekä poliittisen statuksensa korostamiseen koulutuspolitiikan 
keskeisenä toimijana. Edustajat olivat huolissaan poliittisten puolueiden koulu-
tuspoliittisten vaikutusmahdollisuuksien kaventumisesta. Kokoomuksen edusta-
jat suuntasivat oppositiossa olevan keskustan säestämänä runsaasti kritiikkiä ope-
tusministeriötä sekä sen ”demarivirkamiehiä” (esim. ed. Renko, kesk.; 1990 vp, 
ptk. 4593) kohti yleisesti salailevasta koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistyöstä 
sekä erityisesti muutamasta koko selonteon käsittelyä leimaavasta käytännön toi-
menpide-ehdotuksesta – lähinnä nuorisokouluvisiosta.

Pääosa selonteon linjanvedoista sai kuitenkin laajaa kannatusta läpi istunto-
salin. Opetusministeri Taxellin erityisesti painottama yksilöllisyys sekä yksilöllis-
ten koulutusvaihtoehtojen kehittäminen sai runsaasti kiitosta kaikilta puolueilta. 
Yleinen mielipide edustajien keskuudessa olikin, että 1990-luvun lapset tulisivat 
olemaan jollain tapaa valmiimpia toimimaan valitsijoina omaa koulutustaan kos-
kevissa kysymyksissä kuin esimerkiksi heidän vanhempansa omina kouluaikoi-
naan. ”Väitän, että nykynuoret jo ala-asteen ylimmillä luokilla olisivat valmiita 
ottamaan enemmän valinnaisuutta vastaan kuin nykyinen peruskoulu tarjoaa” 
(ed. Renko, kesk.; 1990 vp, ptk. 1900). 

Tämä nähtiin jopa kokonaisen uuden ihmiskuvan esiinnousuna: ”Nyt on 
kuitenkin nousemassa uusi sisältäpäin ohjautuva ihmiskuva. Nämä ihmiset ovat 
yhteiskuntakriittisiä itsensä toteuttajia. Tärkeitä asioita heille ovat itsenäisyys 
sekä persoonallinen vaihtoehtoinen toiminta. Koulutus on itsensä kokonaisval-
taista kehittämistä, jonka avulla voi toteuttaa itseään ja vaikuttaa asioihin.” (Ed. 
Backman, sd.; 1990 vp, ptk. 1985.) Yhteiskunta sekä koko maailma nähtiin en-
tistä pirstaleisimpana, hajanaisempana ja aikaisempaa nopeammin muuttuvana 
toimintakenttänä, jossa kyky tehdä mahdollisimman onnistuneita valintoja sekä 
kestää muutoksiin liittyvää epävarmuutta olivat muodostumassa eräänlaisiksi 
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tulevaisuuden kansalaistaidoiksi. ”Nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskunnassa on 
pyrittävä kaiken koulutuksen, sekä julkisen että yksityissektorilla tapahtuvan kou-
lutuksen, antamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen” (ed. Pohjanoksa, kok.; 
1990 vp, ptk. 1847).

Puolueiden ryhmäpuheenvuoroissaan esittämät toimenpiteet koulutuspolitii-
kan tavoitteiden toteuttamiseksi ennakoivat merkittäviä muutoksia Suomen kou-
lutusjärjestelmässä alkavalla vuosikymmenellä: 

• ”Joustavuuden lisääminen voisi merkitä luokattomuuden tuomista perus-
kouluun ja nykyisten kaltaisista koulupiirikahleista luopumista. Sen pitää 
merkitä rohkeata ohjaus- ja päätäntävallan siirtoa valtionhallinnosta kun-
tiin ja itse kouluihin. Sen pitää merkitä ylipäänsä normien purkua ja lisään-
tyvää luottamista opettajien, oppilaiden, vanhempien ja koko kouluyhtei-
sön oman ajattelun järkevään juoksuun.” (Ed. Kalliomäki, sd.; 1990 vp, ptk. 
1844.)

• ”Lukion pakollisten aineiden määrää on rajoitettava ja lisättävä vaihtoeh-
toisuutta – –. Lukion oppilaiden omaa vastuuta omasta opiskelustaan ja 
tulevaisuudestaan on kehitettävä mm. lisäämällä ainevalintaa, tutkielma-
tyyppisiä osioita ja oppikurssien laajuutta. Lukion päätemittauksena yli-
oppilastutkintoa on kehitettävä ja etsittävä joustavia, oppilaan senhetkistä 
kehitysvaihetta mittaavia menetelmiä.” (Ed. Pohjanoksa, kok.; 1990 vp, ptk. 
1849.)

• ”Valinnaisuuden kehittäminen turvaisi myös lahjakkaiden oppilaiden kes-
kimääräistä nopeamman opiskelumahdollisuuden. Lukion kehittämisen 
myötä on vihdoinkin siirryttävä luokattomaan lukioon.” (Ed. Isohookana-
Asunmaa, kesk.; 1990 vp, ptk. 1853.)

Hallituspuolueiden pitkälti samansuuntaiset kannanotot saivat keskustan ed. Iso-
hookana-Asunmaan epäilemään jonkinlaista koulutuspoliittista salaliittoa: ”Halli-
tuksessa näyttäisi nyt olevan syntymässä kompromissi, jonka tuloksena kokoomus 
synnyttää rinnakkaiskoulujärjestelmän niin kutsutuille erityislahjakkaille, sosiaa-
lidemokraatit saavat haluamansa tasapäistävän nuorisokoulun ja ruotsinkieliset 
erillisen kouluhallintojärjestelmän” (1990 vp, ptk. 1852–1853). Sitä vastoin yksi-
tyiskohtaisista keinoista valittujen koulutuspoliittisten tavoitteiden saavuttamisek-
si epäiltiin olevan erimielisyyttä hallituksen sisällä: ”Hallituksen linjaus on esitetty 
varsin peitellyssä muodossa sellaisissa keskeisissä kysymyksissä kuin oppivelvolli-
suusiän laskeminen, vaihtoehtokoulujen salliminen, nuorisokoulun toteuttaminen 
tai ammattikorkeakoulun luominen. Herää epäilys, että näistä kysymyksistä ei hal-
lituksen sisällä ole löytynyt riittävää yhteistä linjaa ja siitä on seurannut selontekoon 
joukko ympäripyöreyksiä.” (Ed. Haavisto, vihr.; 1990 vp, ptk. 1876); ”Poliittisesti 
arkaluontoiset tavoitteet ja toimintalinjat kätketään yleisesti hyväksyttävien sanon-
tojen taakse” (ed. Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1990 vp, ptk. 1852).

OECD:n tutkijoiden vuonna 1982 huomioimien kouluhallinnon liiallisen kes-
kittymisen ja esikoulujärjestelmän alikehittymisen korjaamisesta edustajat olivat 
hallituksen esityksen kanssa yksimielisiä. Lausuma kouluhallinnon hajauttamisesta 
edelleen koulutuksen ylläpitäjille sai osakseen laajapohjaista hyväksyntää. Samoin 
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6-vuotiaiden esiopetus koko ikäluokalle sekä opintotuen tarkistaminen hyväksyttiin 
yleisesti. Istuntosalin molemmilta laidoilta vaadittiin yksimielisesti myös välitutkin-
toja takaisin yliopistoihin lisäyksenä korkeakouluja koskevaan osioon.

Yleisestä valitsemiselle myönteisestä ilmapiiristä huolimatta entistä vapaampi 
koulunvalintaoikeus sekä oikeus perustaa ja ylläpitää yksityisiä kouluja aiempaa 
kevyemmällä sääntelyllä olivat sitä vastoin kysymyksiä, jotka jakoivat mielipitei-
tä. Tämä ilmeni vaihtoehtoista opetussuunnitelmaa noudattavien oppilaitosten 
– lähinnä steinerkoulujen – asemaa koululainsäädännössä koskeneesta kiivaasta 
keskustelusta, jonka aiheutti selonteon lausuma: ”Kunnassa voisi toimia sellaisia 
vaihtoehtoisia yksityisiä kouluja, joiden kasvatusfi losofi a, opetussuunnitelmat ja 
opetusmenetelmät poikkeavat siinä määrin peruskoulussa käytetyistä, ettei tällais-
ta opetusta ole mahdollista järjestää kunnan koululaitokseen kuuluvassa koulus-
sa” (VNS 3/1990 vp, 30). 

Kristillinen liitto ilmoitti jo ed. Almgrenin pitämässä ryhmäpuheenvuorossaan 
suhtautuvansa täysin kielteisesti steinerkouluihin (ja ylipäätään antroposofi seen 
fi losofi aan) sekä vastustavansa näiden oppilaitosten niin sanottuun steinerkou-
lulakiin (417/77) pohjautuvaa todistuksenanto-oikeutta kohtuuttomana muiden 
vaihtoehtoehtokoulujen – esimerkiksi kristilliset koulut – asemaan verrattuna. 
Ajatus sai kannatusta SMP:n ed. Mäkelältä, joka esitti samalla ajatuksen koko kou-
lutuksen vapauttamisesta yhteiskunnallisesta sääntelystä: ”SMP:n mielestä tulisi 
päästä siihen tilanteeseen, että kaikilla halukkailla tahoilla olisi mahdollisuus luo-
da vaihtoehtoinen koulutus sitä halutessaan ja saada siihen tukea samoilla ehdoilla 
kuin tähänkin asti tuetuilla kouluilla on ollut” (1990 vp, ptk. 1870).

Keskustan, sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton edustajat vierastivat 
erilaisten vaihtoehtoisten pedagogisten näkemysten mukaisen opetuksen järjes-
tämistä yksityisissä oppilaitoksissa erityislainsäädännön avulla. Perusteluina nä-
kemyksille mainittiin esimerkiksi uudentyyppisen rinnakkaiskoulujärjestelmän 
synnyttämisen pelko, halu täydentää ja rikastaa normaalia peruskouluopetusta 
erilaisilla pedagogisilla näkemyksillä sekä ylipäätään pyrkimys pitää kaikennä-
köiset pedagogiset kokeilut formaalin koulujärjestelmän piirissä (esim. ed. Wahl-
ström, skdl.; 1990 vp, ptk. 1908).

Kokoomuksen edustajat olivat kaikista myönteisimpiä erilaisten koulukokeilu-
jen hyväksymiselle virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle ja pitivät näitä op-
pilaan valinnanmahdollisuuksia lisäävinä ja rikastuttavina sekä tervettä kilpailua 
luovina (ed. Jouppila, kok.; 1990 vp, ptk. 1973). Ministeri Kanerva (kok.; 1990 vp, 
ptk. 1939) pitikin suhtautumista oppilaille tarjottaviin valinnanmahdollisuuksiin 
koko eduskunnassa käytävän koulutuspoliittisen keskustelun tärkeimpänä lin-
janvetona: ”– – eduskunnassa ja suomalaisessa yleisessä käsityksessä koulutuspo-
liittisista linjauksista vallitsee mieluumminkin erimielisyyttä sen suhteen, kuinka 
paljon suomalaisen koulujärjestelmän tulee sisältää valinnaisuutta, kuinka paljon 
oppilaiden omiin valintoihin, heidän arvostuksiinsa ja heidän kehittymis- ja kehit-
tämisedellytyksiinsä annetaan koulujärjestelmässä tilaa ja kuinka paljon toteute-
taan jäykkää ja kaavamaista koulutuksellista asennoitumista.” Ryhmäpuheenvuo-
rossaan (1990 vp, ptk. 1847–1848) kokoomus palasi pääministeri Holkerin syksyn 
1987 rehtoripäivillä esittämään konservatiiviseen tulkintaan koulutuksellisesta 
tasa-arvosta (ks. Husén 1972, 31–37; Raivola 1982, 111; Lehtisalo & Raivola 1999, 
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70–72): yhdenvertaisuus ei merkitsisi saman opetusannoksen tarjoamista kaikille 
vaan nimenomaan jokaisen oikeutta saada lahjojaan vastaavaa opetusta.

Toinen kokoomuksen edustajien puheenvuorojen erityispiirre oli manage-
rialismin korostaminen nimenomaan byrokratian ja yhteiskunnallisen sääntelyn 
vastakohtana – ”– – byrokratia on purettava, jotta koulutuksen järjestäjillä olisi 
tosiasialliset mahdollisuudet taloudellisten toimintavaihtoehtojen toteuttami-
seen” (ed. Hokkanen, kok.; 1990 vp, ptk. 1898) – nimenomaan koulujärjestelmän 
toiminnan tehostamisen näkökulmasta. Kokoomuksen edustajat vaativat esimer-
kiksi ”olemassa olevien voimavarojen käytön tehostamista ja tuloksellisuuden pa-
rantamista” (ed. Hokkanen, kok.; 1990 vp, ptk. 1898) sekä painottivat kilpailun 
mekanismia ”koulun sekä opetuksen tason että sisällön kehityksen moottorina” 
(ed. Turunen, kok.; 1990 vp, ptk. 1998). Puhetapa muistutti tältä osin hyvin pal-
jon Teollisuuden koulutusvaliokunnan pamfl etteja. Huomioitavaa kuitenkin on, 
että toiminnan tehostumisen ja kilpailun oletettiin kuitenkin tapahtuvan yhteis-
kunnallisen sääntelyn piirissä: ”Ratkaisut se suhteen, miten eri oppilaitosyksiköitä 
yhdistetään ja mitä karsitaan, tulee tehdä pääosin alueellisen ja paikallisen asian-
tuntemuksen nojalla” (ed. Hokkanen, kok.; 1990 vp, ptk. 1898).

Koko lähetekeskustelun suurin erimielisyys syntyi odotetusti nuoriso- ja am-
mattikorkeakouluista. Kokoomus ja keskusta hyökkäsivät heti ryhmäpuheenvuo-
roissaan selonteon nuorikouluvisiota vastaan vaatien ammatillisen ja yleissivistä-
vän koulutuksen sekä niiden yhteistyön – raja-aitojen madaltamisen – kehittämistä 
tiukasti erikseen omista lähtökohdistaan. Vielä 1989 opetusministeriön visiossa 
raja-aitojen madaltamisesta oli puhuttu nimenomaan rakenteellisessa, koko kou-
lujärjestelmää koskevassa merkityksessä tarkoittaen ”teoreettisten ja käytännöllis-
ten sisältöjen” (Koulutuksen kehittäminen 1989, 6) yhdistämistä toisiinsa. Kou-
lutuspoliittisen selonteon käsittelyssä raja-aitojen madaltaminen sai uudenlaista 
merkitystä kokoomuksen ja keskustan edustajien puheenvuoroissa paikallisen ak-
tiivisuuden pohjalta nousevana oppilaitosten yhteistoimintana, jonka tarkoituk-
sena oli oppilaiden henkilökohtaisten valinnanmahdollisuuksien laajentaminen.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa ed. Pohjanoksa (1990 vp, ptk. 1849) va-
roitti jälleen ruotsalaismallisesta nuorisoasteen koulutuksesta (gymnasieskola) ja 
sieltä saaduista epätyydyttävistä tuloksista keskustan ed. Isohookana-Asunmaan 
(1990 vp, ptk. 1889) tukemana: ”Kritikoin Ruotsin mallia juuri sen vuoksi, ettei 
se anna riittäviä valmiuksia oikeastaan mihinkään, ei ole antanut korkeakoulu-
kelpoisuutta eikä myöskään ammattitaitoa.” Keskustan edustajien pelkoina oli-
vat puolestaan koulutuksen ja sen tulosten tason lasku sekä ammatillisella että 
yleissivistävällä puolella sekä erityisesti huoli niistä toisen asteen oppilaitoksista 
haja-asutusaluilla, joilla ei ollut mahdollisia yhteistyökumppaneita lähialueellaan. 
Samalla koko hanke nähtiin poliittisesti epätoivottavaksi ja erityisesti valtiontalo-
udellisesti kestämättömäksi kehitykseksi kohti 12-vuotista peruskoulutusta vuo-
den 1971 koulutuskomitean hengessä (ed. Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1990 vp, 
ptk. 1856; ed. Renko, kesk.; 1990 vp, ptk. 1903, 1905). 

SKDL:n periaateohjelma vuodelta 1980 oli asettanut tavoitteeksi ”koko ikäluo-
kalle tarkoitetun, ydinsisällöltään yhteisen 12-vuotisen peruskoulun, jonka poh-
jalle rakentuu kaikki ammatillisesti eriytyvä koulutus” (Aarnio & Palonen 1995, 
40). Vasemmistossa nuorisokoulu nähtiinkin yleisenä mahdollisuutena nostaa 
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koulutuksen tasoa, tarjota kaikille entistä tasa-arvoisemmat mahdollisuudet kou-
luttaa itseään sekä rakenteellisena uudistuksena poistaa eriarvoistava ”toisen as-
teen rinnakkaiskoulujärjestelmä” (ed. Astala, skdl.; 1990 vp, ptk. 1859). Samalla 
rajoitettaisiin myös ei-toivottavaksi koettua kilpailua eri koulumuotojen välillä: 
”Lukion ja keskiasteen ammatillisen koulutuksen välistä epätervettä kilpailua ei 
voida poistaa muuten kuin yhdistämällä nämä koulumuodot koko ikäluokalle tar-
koitetuksi nuorisokouluksi” (ed. Törnqvist,  sd.; 1990 vp, ptk. 1922).

Näkemykset toisen asteen koulutuksen muutosstrategian lähtökohdista oli-
vat täysin vastakkaiset. Ensimmäisen mukaan ”ammatillinen koulutus ja akatee-
minen koulutus ovat niin perustavanlaatuisesti erisisältöisiä että ne on pidettävä 
erillään toisistaan ja ammatillista koulutusta on kehitettävä sen omilla ehdoilla. 
Vasta ammatillisen koulutuksen riittävän vahvistumisen jälkeen on mahdollis-
ta luoda kytkentöjä akateemiseen koulutukseen. Tämä on paras tie ammatilli-
sen koulutuksen lisäämiseen.” (Volanen 2000, 92.) Toisen käsityksen mukaan 
”akateemisen ja ammatillisen koulutuksen erot eivät ole perustavanlaatuisia vaan 
erot pikemminkin vain ylläpitävät sosiaalista eriarvoisuutta. Siten ammatillisen 
ja akateemisen koulutusta erottelevat koulutusjärjestelmän piirteet on pyrittävä 
häivyttämään niin pitkälle kuin mahdollista. Tämä on paras tae arvostuserojen 
poistamiselle.” (Emt. 92.)

Opetusministeri Taxell (r.; 1990 vp, ptk. 1974) joutuikin useissa puheenvuo-
rossaan selvittämään ministeriönsä näkemyksiä ja toimia nuorisoasteen kehit-
tämiseksi sekä ”ilmoittautumaan nuorisokouluajattelun ja tämän visioajattelun 
vahvaksi kannattajaksi ja vastuunkantajaksikin”. SDP:n ja SKDL:n edustajat an-
toivat niin selkeästi tukensa molemmille kehittämishankkeille, että Taxell epäili 
kokoomuksen ja keskustan edustajien vierastavan visioita, koska ”eihän nuori-
sokouluajattelua voi puoltaa sen johdosta, että sehän on lähinnä vasemmiston ta-
holta esitetty ajatus!” (emt. 1974).

Koulutuspoliittisen puhetavan muutos ei jäänyt eduskuntakäsittelyssä huo-
miotta. Opposition kritiikin mukaan esimerkiksi oppilas kuvattiin ja arvotettiin 
selonteossa välineellisesti vain tulevaksi työvoimaksi kansainvälisessä kilpailussa: 
”Älkäämme myöskään antako elinkeinoelämän yksipuolistaa koulutusta vain osak-
si työelämää ja kansainvälistä kilpailukykyä” (ed. Astala, skdl.; 1990 vp, ptk. 1858). 
”Euroopan yhteisön koulutuspolitiikka tähtää melko yksipuolisesti kilpailukyvyn 
ja liikkuvuuden parantamiseen ja voimakkaaseen yhteistyöhön elinkeinoelämän 
kanssa” (ed. Ryynänen, kesk.; 1990 vp, ptk. 1921). Koko koululaitos epäiltiin oppo-
sitiossa valjastetuksi palvelemaan ainoastaan elinkeinoelämän tarpeita. ”Onkin vali-
tettavaa, että koululaitokselle esitetään jatkuvasti toiveita ja odotuksia talouselämän 
puolelta  – –. On syntynyt vaikutelma, että koulujärjestelmä on jo melkein alistunut 
talouselämän tekemän tilauksen edessä.” (Ed. Haavisto, vihr.; 1990 vp, ptk. 1879.) 
”Elinkeinoelämä puolestaan tuntuu painostavan liian yksisuuntaiseen koulutuksen 
kehittämiseen” (ed. Astala, skdl; 1990 vp, ptk. 1857). 

Puhuessaan yksittäisen oppilaan asemasta edustajat eivät käsitelleet koulua 
itsessään toiminnallisena markkinapaikkana vaan paremminkin järjestelmänä, 
jossa valtiovalta varustaa oppilaat tulevaisuuden työmarkkinoille riittävän laaja-
alaisilla yleis- ja ammatillisilla tiedoilla varustettuna pärjätäkseen yhä kovenevassa 
kansainvälisessä kilpailussa. Myös subjektin ollessa yksittäinen oppilaitos, kokoo-
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muslaisia soraääniä lukuun ottamatta, edustajat tukeutuivat pitkälti tasa-arvosta 
ponnistaviin sosiaali- ja aluepoliittisiin perusteluihin kuvatessaan koulujen toi-
mintaympäristöä ja sen muutoksia. Samalla kuitenkin laajalla poliittisella rinta-
malla esitetyt vaatimukset yksilöllisyyden ja valinnaisuuden lisäämiseksi nostivat 
valitsemisen mekanismin entistä merkittäväksi koulutuksen ohjauskeinoksi sekä 
alkoivat arvottaa oppilasta koulutuspalvelujen kuluttajana, joka vaikuttaa koulu-
laitoksen kehitykseen nimenomaan valintojensa kautta. 

Yliopistolaitoksen kohdalla eduskunnan puhetapa oli samansuuntainen kuin 
hieman aikaisemmin keväällä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja työvoi-
mapoliittista aikuiskoulutusta koskevien lakiehdotusten käsittelyn yhteydessä. 
Korkeakoulutusta koskevan puhetavan muutoksen ajallinen perspektiivi on kiin-
nostava – valtiopäiväkeskustelussa perinteisen humboldtilaisen sivistysyliopiston 
olemuksen nähtiin jo muuttuneen peruuttamattomasti: ”Tapahtuneessa voidaan 
nähdä jopa selviä periaatteellisia valintoja. 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuo-
liskolla suunnitelmallisuus oli valttia yliopistotoiminnan kehittämisessä. Tuon 
aikakauden yliopistoa voi kutsua perustellusti suunnitteluyliopistoksi. 80-luvulla 
se vähitellen korvautui markkinayliopistolla, jota on kutsuttu myös basaariyli-
opistoksi: Siellähän kaikki on kaupan ja kaikkea pyritään mittaamaan rahalla ja 
konkreettisilla mittareilla. Määrärahatkin jaetaan suureksi osaksi mittarien osoit-
tamien tulosten mukaan. Hyvin vähän sen sijaan on kiinnitetty huomiota siihen, 
onko valittu oikeat mittarit ja kalibroitu ne oikein”. (Ed. Pulliainen, vihr.; 1990 
vp, ptk. 1910.) Myös työnjako ed. Pulliaisen hahmottelemilla korkeakoulutuksen 
markkinoilla oli jo selvillä: ”Opiskelijat opiskelevat putkessa, ja opettajat käyvät 
kauppaa tiedoillaan, taidoillaan ja suoritteillaan byrokraattien vahtiessa kaikkien 
nuhteetonta tehokkuutta” (1990 vp, ptk. 1911).

8.2.2 Sivistysvaliokunta

Sivistysvaliokunta, puheenjohtajanaan kokoomuksen Erkki Pystynen, aloitti halli-
tuksen koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn välittömästi eduskunnan kesätau-
on päättyessä syyskuussa 1990. Tiivistahtisen syysistuntokauden aikana valiokunta 
ehti kuulla yhteensä lähes 80 asiantuntijaa. Valiokunnan työskentelyn lähtökoh-
daksi asetettiin jo lähetekeskustelussa kokoomuksen edustajien voimakkaasti esille 
tuoman näkökulman mukaisesti painottaa hallituksen selontekoa enemmän kou-
lutuksen sisältöjä sen rakenteiden kustannuksella. ”Valiokunnan mielestä erityistä 
huomiota on kiinnitettävä opetuksen sisältöihin ja menetelmiin. Muut koulutusta 
koskevat tekijät, kuten esimerkiksi hallinto ja koulutusrakenteet, tulee järjestää 
joustavasti palvelemaan koulutukselle asetettavien tavoitteiden toteuttamista.” 
(SiVM 11/1990 vp, 2.)

Samalla myös yksilökeskeisyys, valinnaisuus ja joustavuus saivat sivistysva-
liokunnan käsittelyssä aikaisempaa enemmän painoarvoa sekä oppilaan tasolla: 
”koulun kasvatustehtävässä on korostettava lapsen yksilöllisyyttä” (emt. 5) että 
koulun tasolla: ”itsenäisten koulujen yksilöllisyys ja erityispiirteet voivat myöntei-
sesti kehittyä ja kilpailu eri koulumuotojen oppilaitosten välillä voi edistää koulu-
tuksen laadun jatkuvaa kehitystä” (emt. 8). Yksilöllisyyden painottamiseen liittyy 
osaltaan niin ikään lähetekeskustelussa kokoomuksen edustajien toimesta halli-
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tuksen esitystä painokkaammin esille nostettu kysymys oppivelvollisuuden aloit-
tamisiän joustavoittamisesta: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että oppivelvollisuuden 
alkamisen ajankohta valitaan kunkin lapsen kehityksen mukaisesti käyttäen jous-
tavasti nykyisiä lain sallimia mahdollisuuksia kuuden ja kahdeksan ikävuoden vä-
lillä esimerkiksi esiopetuksen yhteydessä havaitun kehittyneisyyden perusteella” 
(emt. 5).

Istuntosalin individuaalisuutta korostavasta yleisestä linjauksesta huolimatta 
valiokunnan enemmistö löysi myös hallituksen selonteosta poiketen ”suomalaisen 
yhteiskunnan yhteisen arvopohjan”, jonka mukaan koulutusjärjestelmän ”kasva-
tustavoitteena tulee olla kasvattaa tasapainoisen ja ehyen persoonallisuuden omaa-
via nuoria, jotka ymmärtävät vastuunsa ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa 
ja jotka huolehtivat kansallisen kulttuurin edistämisestä ja kansallisista arvoista, 
joita ovat mm. humanistinen ja kristillinen perinne, kodin arvostus ja työn kunnioit-
taminen, sekä nuoria, jotka kykenevät myös kansainväliseen yhteistyöhön” (emt. 2, 
kursivointi lisätty). Kansallisten arvojen (yllä kursivoitu) luettelo oli ensimmäinen 
kiistakysymys, johon valiokunta ajautui. Asia synnytti kolme vastalausetta: vasem-
mistoliiton edustajien, RKP:n ed. Donnerin ja vihreiden ed. Haaviston vastalauseis-
sa vaadittiin yhtenevästi poistamaan lista kansallisista arvoista. Perusteluina tälle 
esimerkiksi ed. Donner esitti, että ”sivistysvaliokunnan tehtäviin ei kuulu enem-
mistöpäätöksin nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa määritellä näitä arvoja” 
(emt. 16). Valiokunnan enemmistön (kokoomus, keskusta ja sosiaalidemokraatit) 
kannan mukaisesti arvot pysyivät kuitenkin listattuna mietinnössä. 

Jo lähetekeskusteluissa mielipiteitä jakanut kysymys nuorisoasteen kehittä-
misvisiosta jakoi myös sivistysvaliokuntaa. Mietinnössään valiokunta päätyi otta-
maan jyrkkäsanaisesti kantaa nuorisokoulukokeiluja vastaan: ”Valiokunta katsoo, 
ettei tule ryhtyä kokeilemaan opetusministeriön julkistamassa ns. visiossa [viittaa 
Koulutuksen kehittäminen 1989] esitettyä mahdollisuutta muodostaa Suomeen 
ns. nuorisokoulu” (SiVM 11/1990 vp, 9). Yhtä etukäteen tyrmäävällä kannalla va-
liokunnan enemmistö oli nuorisokoulussa suoritettavaa yhdistelmätutkintoa sekä 
sen kokeilemista kohtaan: ”Valiokunta katsoo, että tällaisen yleis- tai yhdistelmä-
tutkinnon suorittaneen ammatillinen osaaminen tulisi olemaan puutteellista ei-
vätkä vajavaiset lukio-opinnot toisi asiallista jatko-opintokelpoisuutta. Sen vuoksi 
tällaista kokeilua ei tule hyväksyä.” (Emt. 9.)

Kannanotto aiheutti yhteensä neljä vastalausetta valiokunnan mietintöön SDP:
n ja vasemmistoliiton edustajien sekä RKP:n edustaja Donnerin ja vihreiden edus-
taja Haaviston toimesta. Kaikissa vastalauseissa vaadittiin kohdan poistamista 
kokonaan tai ainakin sen muuttamista neutraalimmaksi, esimerkiksi: ”Nuoriso-
asteen koulutuksen kokeiluilla pyritään hankkimaan tietoa tämän koulutusasteen 
tutkintojen kehittämisvaihtoehdoista.” (Vastalause IV. mm. ed. Tykkyläinen, sd., 
emt. 18.) Valiokunnan niukan enemmistön (kokoomus ja keskusta) päätöksellä 
nuorisokoulun ja sen kokeilemisen tyrmäävät lausumat jäivät lopulliseen mietin-
töön. Nuorisokoulukysymystä käsiteltiin nimenomaan kokoomuksen edustajien 
lähetekeskustelun puheenvuoroista tutusta oppilaiden valinnannanmahdolli-
suuksien lisäämisen näkökulmasta: ”Oppilaiden valinnanmahdollisuuksia tulee 
lisätä antamalla oppilaille mahdollisuudet liittää ammatilliseen tutkintoon erilai-
sia opintokokonaisuuksia muista keskiasteen oppilaitoksista” (emt. 8).
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Paljon vähemmän kiistanalaisia ammattikorkeakoulukokeiluita valiokunta 
päätyi varovaisesti kannattamaan niitä aloilla, joilla ”on selvä tarve tällaiseen kor-
keakoulumuotoon osoitettavissa” (emt. 9). Samalla otettiin kantaa myös koulu-
tuskokeilujen keskinäiseen suhteeseen hallituksen esityksestä poikkeavalla tavalla: 
ammattikorkeakoulukokeilut pitäisi toteuttaa erillään mahdollisista nuorisoasteen 
koulutuskokeiluista. Näihin ehtoihin halusivat väljennystä esimerkiksi vasemmis-
toliiton edustajat Astala ja Jokinen vastalauseessaan vaatien tavoitteeksi ammatti-
korkeakoulujen perustamista kaikille aloille sekä molempien koulutuskokeilujen 
kehittämistä yhdessä. 

Kolmas kiistakysymys syntyi kokonaan itse valiokunnan työskentelyn aikana. 
Vaikka hallituksen koulutuspoliittinen selonteko ei ottanut kantaa toisen kotimai-
sen kielen asemaan peruskoulussa eikä asiaa käsitelty muutamaa irrallista huo-
mautusta enempää edes lähetekeskustelussa, niin sivistysvaliokunta päätyi edel-
lyttämään ”kieltenopetusta muutettavaksi siten, että yläasteella olisi äidinkielen 
lisäksi yksi pakollinen kieli, joka on valinnainen” (emt. 5) sekä toisaalta kuitenkin 
samanaikaisesti pitämään tärkeänä ”toisen kotimaisen kielen osaamisen turvaa-
mista valinnaisesti ensimmäisenä, toisena tai esim. kolmantena vieraana kielenä” 
(emt. 5). Myös ylioppilastutkinnon kielivalikoimaan kaivattiin valinnaisuutta: 
”Valiokunta esittää harkittavaksi, että ylioppilastutkinnossa suoritettavien ainei-
den valinnaisuutta on lisättävä koskemaan myös kieliä” (emt. 4). 

Tälle kannanotolle vastalauseensa jättivät SDP:n edustajat sekä vasemmistoliiton 
ed. Astala ja RKP:n ed. Donner, jotka halusivat poistaa koko lausuman tai ainakin 
muuttaa sen molempien kotimaisten pääkielien osaamisen turvaamiseksi: ”– – ot-
taen huomioon maan kaksikielisyys, molempien kotimaisten pääkielten osaaminen 
on turvattava” (emt. 17). Myös vihreiden ed. Haavistolla oli ehdotus toisen kotimai-
sen kielen asemasta omassa vastalauseessaan: ”Yläasteella olisi oppilaalle äidinkielen 
lisäksi yksi pakollinen kieli, joka kaksikielisillä paikkakunnilla olisi toinen kotimai-
nen kieli ja muualla valinnainen” (emt. 19). Käytännössä tämä malli poistaisi ”pak-
koruotsin” yksikielisistä suomenkielisistä kunnista, kuten myös ”pakkosuomen” 
täysin ruotsinkielisistä kunnista. Enemmistön päätöksellä (kokoomus ja keskusta) 
lausuma toisen kotimaisen kielen asemasta jäi lopulliseen mietintöön.

Sivistysvaliokunnan mietinnössä managerialismin vaikutus on hallituksen se-
lontekoa korostuneemmin havaittavissa. Koulutus nähtiin entistä voimakkaammin 
järjestelmänä, jonka ”toimintaa on tehostettava ja tuloksellisuutta parannettava” 
(emt. 13). Kohti tätä tavoitetta päästään siirtymällä kasvatuksen ja opetuksen tulos-
vastuullisuuteen kunta- ja oppilaitostasolla (emt. 14). Uudenlainen puhetapa liikkui 
pääsääntöisesti kuitenkin ylhäällä koko koulujärjestelmän tai vaihtoehtoisesti kou-
lutuksen ylläpitäjän – pääsääntöisesti kunta – tasoilla, ei niinkään yksittäisen kou-
lun, saati oppilaan, tasoilla. Uutuutta kuvastaa myös se, että esimerkiksi viittauksia 
tuottavuuden ja tulosvastuullisuuden operationalisoituihin mittareihin, vertailuun 
tai arviointiin ei puheenvuoroissa esiintynyt. Koulutuspoliittisen puhe- ja toiminta-
tavan muutos oli vasta muotoutumassa, keskustelu sen normatiivisesta toimeenpa-
nosta ja seurannasta evät olleet vielä sivistysvaliokunnan esityslistalla.

Uuden koulutuspoliittisen puhe- ja toimintatavan muotoutumista edesauttoi 
osaltaan myös valtiovarainvaliokunta, jonka lausunnosta (VaVL 4/1990 vp) monia 
nimenomaan johtamisen tehostamiseen liittyviä lausumia on otettu sellaisenaan 
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sivistysvaliokunnan mietintöön. Valtiovarainvaliokunnan puhetapa oli sivistys-
valiokuntaa utilitaristisempi ja sen sävy konkreettisempi sekä normatiivisempi: 
”Oppilaitoksia, joissa on merkittäviä määriä vapaita oppilaspaikkoja ja jotka ovat 
tiloiltaan tai sijainniltaan sellaisia, etteivät ne sovellu muiden alojen käyttöön, on 
pyrittävä yhdistämään, tai jos se ei ole mahdollista, ne on voitava lakkauttaa. Jo 
tehtyjä tila- ja laiteinvestointeja on hyödynnettävä lisäämällä niiden yhteiskäyttöä. 
Oppilaitoksia on käytettävä täysitehoisesti lisäämällä niissä viikonloppu- ja loma-
aikoina tapahtuvaa opiskelua.” (Emt. 25.) 

Samalla valtiovarainvaliokunta kehitteli edelleen opetusministeri Taxellin (r., 
1990 vp, ptk. 1829) selonteon lähetekeskustelussa eduskunnalle esittelemää kieli-
kuvaa, joka muodostui tärkeäksi retoriseksi välineeksi 1990-luvun alkupuoliskon 
suomalaisessa koulutuspoliittisessa debatissa. ”Oppilaitosten välisten raja-aitojen 
madaltamisesta” kehittyi keskusta-oikeiston keskeinen vaihtoehtoinen puhetapa 
vasemmiston ajamalle formaalille nuorisokoulujärjestelmälle: ”– – oppilaitosten 
välisiä ’raja-aitoja’ on madallettava, jolloin niiden koulutuspohjaa on mahdollista 
monipuolistaa ja siten vastata nykyistä joustavammin kansalaisten ja työelämän 
tarpeisiin” (VaVL 4/1990 vp, 25).

8.2.3 Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittely

Koulutuspolitiikka, tosin rajoittuen lähinnä kysymyksiin nuorisoasteesta sekä toi-
sen kotimaisen kielen asemasta, oli alkanut herättää runsaasti julkista mielenkiin-
toa sekä saada runsaasti näkyvyyttä tiedotusvälineissä sivistysvaliokunnan mietin-
nön julkaisemisen jälkeen syksyllä 1990. Samaan aikaan koulutuksen aihepiiri oli 
myös yleisemmin politisoitunut kevään 1991 eduskuntavaalien lähestyessä: puo-
lueet olivat muodostaneet lähetekeskustelun jälkeen entistä yksityiskohtaisempia 
kannanottoja hallituksen selonteon sekä sen valiokuntakäsittelyn esiin nostamiin 
kiistakysymyksiin. Sivistyslautakunnan mietintöä (SiVM 11/1990 vp) käsiteltiin 
ensimmäisen kerran täysistunnossa – lähetekeskustelun tavoin – kaksipäiväisessä 
puhemaratonissa 28.–29.11.1990 nuorisoasteen koulutuskokeiluiden ja toisen ko-
timaisen kielen aseman peruskoulussa hallitessa täysin valtiopäiväkeskustelua.

Nuorisokoulukysymys hajotti hallituksen rivejä kokoomuksen yhdistäessä voi-
mansa oppositiossa olevan keskustan kanssa torjumaan ”opetusministeriön sosi-
aalidemokraattisen virkamieshegemonian” ajamaa visiota (ed. Renko, kesk.; 1990 
vp, ptk. 4593): ”– – ei tule ryhtyä sellaisiin kokeiluihin, joiden tosiasiallisena pää-
määränä on opetusministeriön julkistaman vision mukainen nuorisokoulu” (ed. 
Pystynen, kok.; 1990 vp, ptk. 4579). Samalla koko uudistus tuomittiin SDP:n po-
liittiseksi – ei pedagogiseksi – hankkeeksi: ”Yllätys sen sijaan ei ole, että kaiken ta-
kana on SDP:n puoluekokouspäätös nuorisokouluhankkeesta” (ed. Uosukainen, 
kok.; 1990 vp, ptk. 4587). Uusi opetusministeri Ole Norrback (r.) ojensi hallituk-
sen linjasta livenneitä kokoomuslaisia: ”Selonteko menettää lopullisesti merkityk-
sensä, jos hallituksessa tuetaan selontekoa, eduskunnassa jokainen äänestää miten 
vain ja jälkeenpäin ilmoitetaan, että eduskunnan vastaus on vailla konkreettista 
merkitystä” (1990 vp, ptk. 4619). 

Keskusta-oikeiston nuorikouluvastaisuus tulkittiin vasemmistossa kärkkäästi 
vanhoillisuudeksi ja uudistusvihamielisyydeksi: ”– – kokoomus ja keskusta kui-
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tenkin vaativat ettei uusia koulutusrakenteita ja tutkintoja saa edes kokeilla, vaan 
’vanhaa on korjattava parhaan taidon mukaan’ – –. Kokoomus ja keskusta ovat 
jääneet kaivamaan lähtökuoppia, ainakin vilkuttamaan jarruvaloja, vaikka hyväk-
syvätkin mm. oppijakeskeisyyden sekä ihmisille joustavan mahdollisuuden kou-
lutukseen ja oppimiseen kaikkina ikäkausina.” (Ed. Lahti-Nuuttila, sd.; 1990 vp, 
ptk. 4581.) Jyrkimmillään nuorisoasteen koulutuksen vastustuksen koettiin johtu-
van jopa ”poliittisesta näkemyksestä joka tässäkin maassa lähtee edelleen siitä, että 
tasa-arvo koulutuksen suunnalla saa jäädä vain lauseeksi. Eriarvoisuuden yhteis-
kunta haluaa säilyttää ja ylläpitää eriarvoisuutta kaikin mahdollisin keinoin, sillä 
se tarvitsee puurtajia ja halpaa kouluttamatonta työvoimaa.” (Ed. Jokinen, vas.; 
1990 vp, ptk. 4640.)

Koko nuorisokoulukiistan ytimeksi alkoi sivistysvaliokunnan mietinnön kä-
sittelyn kuluessa muotoutua kysymys siellä suoritettavasta niin sanotusta yhdis-
telmätutkinnosta sekä sen antamasta jatko-opintokelpoisuudesta. Vastustajien 
mukaan toteutuessaan tällainen tutkinto madaltaisi opetuksen ja osaamisen tasoa 
sekä ammatillisella että yleissivistävällä puolella. Ennen kaikkea se uhkaisi yliop-
pilastutkintoa ja sen asemaa. Se ei tarjoaisi riittävää jatko-opintokelpoisuutta niin 
ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoihinkaan. (Esim. ed. Pystynen, kok.; 1990 
vp, ptk. 4579.) Toinen kiistanalainen seikka oli nuorisokoulun hallinnollinen ra-
kenne, sen legitiimi asema Suomen koulujärjestelmässä, ennen kaikkea suhteessa 
olemassa oleviin oppilaitoksiin. Vastustajat kammoksuivat edelleen Ruotsin mal-
lin mukaista formaalia nuorisokoulua, jota he käsittelivät ”12-vuotisena perusas-
teena” vuoden 1971 koulutuskomitean hengessä. 

Myös kysymys nuorisoasteen ja ammattikorkeakoulujen kokeilujen välisestä 
suhteesta hiersi niin hallituksen sisäisiä kuin hallituksen sekä opposition välejä. 
Opetusministeri Norrback (r.) pitäytyi tiukasti edeltäjänsä ja hallituksen selonte-
on linjoilla: ”Ei ole mielestäni mahdollista erottaa toisistaan ammattikorkeakou-
lua ja nuorisoasteen koulutusta koskevia kokeiluja” (1990 vp, ptk. 4619). Tämä 
tulkittiin vastapuolella silkaksi kiristykseksi – jos ei tule nuorisokoulua, ei tule 
myöskään ammattikorkeakoulua: ”On häpeämätöntä kiristää kansanedustajia 
uhkailemalla ammattikorkeakoulukokeilujen menettämisellä” (ed. Uosukainen, 
kok.; 1990 vp, ptk. 4587).

Toisen kotimaisen kielen asema nostatti rajusti tunteita. Tilanteelle haettiin 
vertauskuvia kouluhistoriasta: ”– – samat konservatiiviset piirit, jotka suhtautuvat 
torjuen kokeilutoimintaan ja sivistystoimen kehittämiseen, olivat myös 1960-lu-
vulla barrikadeilla vastustaen ruotsin kieltä ja peruskouluun siirtymistä” (ed. Ren-
lund, r.; 1990 vp, ptk. 4688). Asian ”sekavaa ja kärjistynyttä” (ed. Haavisto, vihr.; 
1990 vp, ptk. 4614) valiokuntakäsittelyä kuvastaakin se, miten puolueet muokka-
sivat valiokunnan mietinnön käsittelyn kuluessa ehdotuksiaan toisen kotimaisen 
kielen opetuksen pakollisuudesta. Samoin puolueiden sisällä esiintyi hankalasti 
soviteltavia, jopa selvästi vastakkaisia näkökulmia. Esimerkiksi keskustan edus-
kuntaryhmä antoi edustajilleen ”kielten valinnaisuuden suhteen vapaat kädet” 
(ed. Renko, kesk.; 1990 vp, ptk. 4592).

Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä keskustelua vauhdittivat ja häm-
mensivät uudet ehdotukset toisen kotimaisen kielen opetuksen järjestämisestä: 
ensin kokoomukselta, sitten vihreiltä ja lopuksi keskustalta. Kokoomuksen uuden 
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ehdotuksen mukaan ”peruskoulun yläasteella olisi äidinkielen lisäksi kaksi pakol-
lista kieltä, jotka molemmat olisivat valinnaisia” (1990 vp, ptk. 4589). Vihreiden 
uuden esityksen mukaan yläasteella oppilaalla olisi ”äidinkielen lisäksi pääsääntöi-
sesti kaksi pakolista kieltä, joista toinen kaksikielisillä paikkakunnilla olisi toinen 
kotimainen kieli ja muualla valinnainen” (1990 vp, ptk. 4618). Keskustan uusi eh-
dotus painotti puolestaan kunnallista päätäntävaltaa, pääsääntönä ”kaksi vierasta 
pakollista kieltä, joista toinen on toinen kotimainen kieli, ja sen jälkeen poikkeuk-
set, joko vapautus tai joissakin tapauksissa kuntakohtaisesti toisen kotimaisen kie-
len tilalle jokin muu vieras kieli” (1990 vp, ptk. 4639).

Kaksipäiväisten, yöhön asti venyneiden keskustelujen jälkeen käytiin pitkä ja 
monimutkainen äänestyskierros, jossa nuorisoasteen koulutuskokeilut sekä toisen 
kotimaisen kielen asema hallitsivat täysin työjärjestystä. Äänestystä edelsi kiivas 
kompromissien hakeminen puolueiden kantojen näihin keskeisiin asiakysymyk-
siin tultua käsitellyksi kattavasti. Käsittelyn kuluessa osa keskustan edustajista sekä 
vasemmistopuolueet olivat alkaneet hakea konsensusta lämmittelemällä ”perus-
koulukamppailun” aikaista yhteisrintamaa: ”– – että tiivistäisimme sitä rintamaa, 
joka tässä maassa on peruskoulun synnyttänyt, joka on sitä systemaattisesti kehit-
tänyt, joka on koulutuksellisen tasa-arvon tähän maahan tuonut” (ed. Astala, vas.; 
1990 vp, ptk. 4687). Pääministeri Holkeri onkin kuvannut näitä yöllisiä tunne-
kuohuja sekä laajaa keskustelua ”iltamien tappeluvaiheeksi” (Lampinen & Savola 
1995, 48), ja Mäenpää (2002, 43) puolestaan ”kovimmaksi koulutuspoliittiseksi 
väännöksi eduskunnassa kahteen ellei kolmeenkin vuosikymmeneen”.

Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyn pohjaksi äänestettiin äänin 144–43 
vastalause I:n mukainen vasemmiston ja RKP:n esitys, jossa koko maininta toi-
sen kotimaisen kielen aseman muuttamisesta oli poistettu. Alkuperäisen esityksen 
kannalle jäi edelleen osa kokoomuksen ja keskustan edustajista. Kiistakysymyksen 
toisen kotimaisen kielen kohtalosta tultua näin ratkotuksi alkoi sivistysvaliokun-
nan mietinnön uudelleenmuotoilu nuorisoasteen koulutuskokeilua koskevilta 
osilta. Kokoomus ja keskusta saivat lopulliseen tekstiin useita lausumia, jotka ta-
kasivat, että lukiot ja ammatilliset oppilaitokset pysyisivät rakenteellisesti ja hallin-
nollisesti erillisinä: ”Nuorisoasteen kokeilussa pääpaino asetetaan ammattitaitoon 
tähtäävän ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkintoon johtavan lukion oppi-
määrän monipuolistamiseen” ja ”Nuorisokouluun kokeilussa ei pyritä” (1990 vp, 
ptk. 4888). 

Näillä lausumalla Laitila (1999, 146–147) katsookin eduskunnan halunneen 
rajata jo etukäteen pois mahdollisuuden rakenteelliseen nuorisokouluun pyrki-
miseen, mikä osoittaa että valtaosa kansanedustajista tiesi ”millaisia johtopää-
töksiä kokeilusta ei ainakaan tulla tekemään”. Samoin Laitila esittää eduskunnan 
selkeästi ilmaisseen, ettei sillä ollut ”aikomustakaan muuttaa lukion erityisasemaa 
toisen asteen oppilaitosten joukossa”. ”Eduskunnan selkeä tahto oli, että koulu-
tusjärjestelmän primaarit asiakkaat kulkevat peruskoulun jälkeen selkeästi kahta 
erilaista polkua, mistä seuraa heille myös erilaisia oikeuksia.” (Emt. 128.) Myös 
ylioppilastutkinnon aseman turvaaminen yleisen korkeakoulukelpoisuuden anta-
vana tutkintona (1990 vp, ptk. 4889) sekä erityisesti keskustan ajama koulutuksen 
alueellisesta tasa-arvosta huolehtiminen niillä paikkakunnilla, joilla sijaitsee vain 
yksi toisen asteen oppilaitos (1990 vp, ptk. 4888), saivat omat lausumansa. Vasta-
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painona näille linjauksille mietintöön kirjattiin nuorisokoulun yhdistelmätutkin-
not mahdollistava lauseke: ”– – voidaan kokeilla myös uusia opintojen yhdistel-
miä ja uudentyyppisiä tutkintoja – –” (1990 vp, ptk. 4889).

Valtiontalouden heikkenevät kehitysnäkymät alkoivat värittää myös koulutus-
poliittista valtiopäiväkeskustelua. Tulevaisuuden katsottiin asettavan yhä kovem-
pia haasteita ja luovan yhä kiristyvää kilpailua sekä vaativan ylipäätään yhä te-
hokkaampaa toimintaa. Samalla vaihtoehdottomuus ja välttämättömyyden pakko 
alkoivat esiintyä kansanedustajien puheissa pitkälti puoluekannasta riippumatta. 
Kuitenkaan käytännön tasolla kysymyksiin, esimerkiksi nostaako nuorisokoulu 
koulutustasoa vai romahduttaako se sekä yleissivistyksen että ammatillisen osaa-
misen tai onko pakollinen toinen kotimainen kieli perusasteella kansainvälisen 
kilpailun este vai edellytys, ei löytynyt yhteisesti hyväksyttävää vastausta. 

Vastakkain istuntosalissa asettuvat keskusta-oikeiston ajama yksilön valitsemi-
sen vapauden lisäämistä peruskoulun kieliohjelman pakollisuutta keventämällä 
(”vain yksi pakollinen kieli joka on valinnainen”) ja ainevalintojen tekemiseen yli 
oppilaitosrajojen kannustava (”oppilaitosten raja-aitojen madaltaminen”) yksi-
löllisyys sekä vasemmiston kannattama säädellympi kieliohjelma ja formaali nuo-
risokoulu rakenteellisena osana koulujärjestelmää omine päättötutkintoineen.

Laajemmin kyse oli erilaisista näkökulmista koko koulutuksen ohjausjärjes-
telmään: koulutuksen kysyntään mahdollisimman tehokkaasti paikallisella tasol-
la reagoiva malli, vastaan näkemys yhteiskunnallisesta sääntelystä, joka ennakoi 
koulutarvetta ja asetti rajoituksia markkinatyyppisten mekanismien vaikutukselle 
perusteenaan esimerkiksi koulutuksellisen tasa-arvon takaaminen. Eduskunnas-
sa syntyneellä jaottelulla on yhtymäkohtia Gewirtzin, Ballin ja Bowen (1995, 8) 
kuvaamiin Englannissa sekä julkisuudessa että tiedeyhteisön kesken käydyssä de-
batissa muodostuneisiin koulutusta koskeviin kahteen hallitsevaan diskurssiin. 
Ensimmäinen liikkui yhtäältä valinnanvapauden, tarjonnan monipuolisuuden ja 
hallinnon hajauttamisen välisten suhteiden sekä toisaalta koulutuksen standardi-
en, vaikuttavuuden, tuottavuuden ja responsiivisuuden ympärillä. Toinen puo-
lestaan käsitteli esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien tasapuolista jakautumista 
sekä koulutuspalveluiden tarjonnassa ilmeneviä erilaistumisen ja erottelun mal-
leja. 

8.3 Selonteon linjauksien muotoutuminen lainsäädännöksi

Hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa esiteltiin yleisellä tasolla useita kou-
lutuksen kehittämisen suuntaviivoja sekä toimenpiteitä, joihin luvattiin palata 
lähitulevaisuudessa yksityiskohtaisemmin asianomaisten lakiesitysten käsittelyn 
yhteydessä. Useampia näistä lakiesityksistä olikin alettu valmistella opetusminis-
teriössä jo ennen hallituksen koulutuspoliittisen selonteon julkaisua, ja näin ne 
pystyttiin antamaan eduskunnalle pikaisesti selonteon lähetekeskustelun päätyt-
tyä käsittelyn muiden vaiheiden ollessa vielä kesken. Holkerin hallituksen kausi 
alkoi olla jo lopuillaan, ja paine saada yleisesti ilmaistut tavoitteet hyväksytyiksi 
laeiksi ennen kevään 1991 eduskuntavaaleja oli kova. Tämä tuntui myös sivistys-
valiokunnassa, joka antoi 1990-luvun alussa mietintöjä lakiehdotuksista tiiviillä 
aikataululla.
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8.3.1 Yksityiset koulut

Koulutuspoliittisessa selonteossa (VNS 3/1990 vp) esitetyn suunnitelman mukai-
sesti hallitus antoi esityksen yksityisiä kouluja koskevan lainsäädännön muuttami-
sesta (HE 88/1990 vp) heti syysistuntokauden 1990 alettua. Lakiesityksen keskeisiä 
linjanvetoja oli käsitelty kohtuullisen kattavasti jo keväällä koulutuspoliittisen se-
lonteon lähetekeskustelun yhteydessä. Tuolloin kokoomus, vihreät ja SMP olisi-
vat laajentaneet mahdollisuuksia yksityisten koulujen perustamiseen sekä niiden 
toimimiseen kunnallista koulujärjestelmää täydentämässä, niin että ne saisivat 
esimerkiksi oikeuden peruskoulun sekä lukion oppimäärien suorittamista vastaa-
vien todistusten antamiseen. Vasemmisto ja keskusta puolestaan painottivat rin-
nakkaiskoulujärjestelmän uudelleensyntymisen pelossa kunnallisen peruskoulu-
järjestelmän sisäistä kehittämistä erilaisilla vaihtoehtopedagogiikoilla vapaamman 
koulunperustamisoikeuden sijasta.

Lakiesitykseen sisältyi useita yksityisten oppilaitosten koulukohtaista päätös-
valtaa ja toiminnanvapautta lisääviä säännöksiä: ensiksi, peruskoulua korvaava 
koulu voisi noudattaa myös omaa opetussuunnitelmaa; toiseksi, lailla mahdol-
listettaisiin poikkeaminen eräistä oppiaineita, tuntijakoa ja hallintoa koskevista 
säännöksistä; sekä kolmanneksi, korvaavalla koululla ei olisi omaa koulupiiriä, 
vaan oppilaaksiotto voisi tapahtua muistakin kuin koulun sijaintikunnista. Poliit-
tiseksi vastapainoksi näille väljennyksille oli esitykseen muotoiltu kaksi normatii-
vista edellytystä perustamisluvan myöntämiselle: koulun toiminnan tuli perustua 
kansainvälisesti tunnettuun kasvatusopilliseen järjestelmään, ja koulun toiminnan 
hyödyttää maan opetus- ja kasvatustoiminnan kehittämistä (emt. 1). 

Nämä rajaukset sekä maininta, että lailla pyritään ensisijaisesti niin sanottujen 
epävirallisten steinerkoulujen lainsäädännöllisen aseman järjestämiseen (emt. 7), 
saivat kristillisen liiton edustajat vastustamaan esitystä voimakkaasti. Lakiesityk-
sen, ja nimenomaan edellä mainittujen rajauksien, nähtiin mahdollistavan ainoas-
taan yhtä vaihtoehtoista pedagogiikkaa (steinerpedagogiikka) ja sen taustalla ole-
vaa kasvatusfi losofi sta ajattelua (antroposofi a) toteuttavat yksityiset oppilaitokset: 
”Kun montessori- ja freinetpedagogiikat ovat menetelmiä, joita voidaan soveltaa 
ja joita sovelletaan jo peruskoulussa, jää jäljelle tosiasiassa vain steinerpedagogiik-
ka” (ed. Almgren, skl.; 1990 vp, ptk. 2669). Näin ollen esimerkiksi kristillisten 
koulujen sekä osan vieraskielisistä yksityiskouluista tulkittiin jäävän edelleen lain-
säädännön ja sitä kautta myös valtionavun ulkopuolelle.

Keskusta puolestaan näki yksityiskouluissa uhan peruskoulujärjestelmän ta-
kaamalle alueelliselle koulutukselliselle tasa-arvolle: ”Sinänsä tämä liberalismia 
kaipaava yhteiskunta ja ajan henki tietenkin ottaa tervetulleesti vastaan ajatuksen 
yksityisistä kouluista, mutta ottaen huomioon maan harvan asutuksen ja voimak-
kaan rakennemuutoksen tämä on erittäin arka asia, mikäli nyt kovin voimakkaas-
ti lähdetään yksityisiä kouluja perustamaan. Silloin oppilaskato maaseudulla on 
entistä voimakkaampi ja se tietenkin vähentää koululuokkia ja pikkuhiljaa myös 
harventaa kouluverkkoa peruskoulun ja lukion puolella.” (Ed. Renko, kesk.; 1990 
vp, ptk. 2666.)

Vasemmistopuolueet epäilivät lakiesityksen taustojen olevan enemmän poliit-
tisia kuin pedagogisia: ”Varsinaista rinnakkaiskoulujärjestelmää ei ole syytä tällä 
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lailla avata. Siksi on aiheellista sisällyttää lakiesitykseen tiettyjä lukkoja ja sulku-
ja, joita on ehdotettukin. – – Niin sanotun vaihtoehtokoulun tulee ehdottomasti 
tarjota pedagogisesti tai sisällöllisesti todellinen vaihtoehto yleiselle opetukselle. 
Muun muassa hallinto tai omistussuhteet eivät tarjoa opetustoimen kannalta to-
dellisia vaihtoehtoja, vaikka olisi järjestetty yleisestä koulutoimesta poikkeavasti, 
eivätkä siten ole riittävä peruste vaihtoehtokoululuksi.” (Ed. Astala, vas.; 1990 vp, 
ptk. 2668.) ”Yhteinen yleissivistävä peruskoulu” katsottiinkin vahvaksi vastavoi-
maksi muotoutumassa olevalle ”elitistiselle ja egoistiselle koulutussysteemille” 
(ed. Gustafsson, sd.; 1990 vp, ptk. 2671).

Markkinatyyppiset mekanismit vaikuttivat ”vaihtoehtokouluja” kannattavien 
– lähinnä kokoomuksen sekä vihreiden – edustajien puheessa nimenomaan vaih-
toehtojen sekä valinnan vapauden luomisen kautta synnyttäen asetelman, jossa  
peruskoulun ainoa mahdollisuus on ikään kuin kilpailla uudessa tilanteessa ja tar-
jota mielenkiintoinen koulumuoto oppilaille” (ed. Haavisto, vihr.; 1990 vp, ptk. 
2672). Näillä muodostuvilla markkinoilla koululaisten vanhempien tehtävänä oli 
”äänestää jaloillaan” (ed. Zyskowicz, kok.; 1990 vp, ptk. 5576) parhaimmaksi kat-
somansa vaihtoehdon puolesta sekä osallistua näin osaltaan koko koulutusjärjes-
telmän ohjaamiseen ja samalla myös sen tason kohottamiseen.

Sivistysvaliokunta (SiVM 24/1990 vp) oli hallituksen esityksen kanssa yhte-
nevällä linjalla. Ainoastaan kristillinen liitto pyrki vastalauseessaan väljentämään 
perustamislupien ehtoja kohti ”kasvatusopillista järjestelmää jota peruskoulun ei 
voida katsoa riittävästi edustavan”, sekä ”koulun opetussuunnitelman riittävää 
uskonnollista tai eettistä omaleimaisuutta” (emt. 5) puoleensa periaateohjelman 
lausuman – ”Koululaitoksen ja muun kasvatustyön tulee rakentaa toimintansa 
kristillisen ihmiskäsityksen pohjalle” (Aarnio & Palonen 1995, 16) – mukaisesti. 
Vastoin kokoomuksen ja vihreiden kannattamaa väljempää sääntelyä vasemmis-
topuolueet sekä keskusta saivat mietintöön valtiollisen peruskoulun merkitystä 
korostavan ponnen: ”Valiokunta pitää tärkeänä myös sitä, että vaihtoehtoisia pe-
dagogioita noudattavien peruskoulua korvaavien koulujen kokemuksia opetus-
menetelmistä pyritään käyttämään apuna peruskoulun kehittämisessä” (SiVM 
24/1990 vp, 2.)

Käsittelyn lopuksi vaihtoehtoisuutta vaativa positiivisesti virittynyt ”vaihto-
ehtokoulunäkemys” sekä peruskoulun sisäistä kehittämistä ajava negatiivisesti 
latautunut ”rinnakkaiskoulunäkemys” pitäytyivät kuitenkin yhdessä hallituksen 
esityksen sekä sivistysvaliokunnan mietinnön takana äänestäen kristillisen liiton 
vastaehdotuksen kumoon. Yksityiskoululaki ei ollut ongelmaton kokoomuksen ja 
SDP:n hallitusyhteistyön kannalta vaan selkeä poliittinen kompromissi: ”– – ko-
koomukselle olisi toki sopinut erittäin mieluusti se, että esillä oleva lainsäädäntö-
hanke olisi tehty laajemmalta pohjalta, mikä olisi avannut vaihtoehtoisille kouluil-
le mahdollisuuden yhteiskunnan tukeen. Mutta valitettavasti hallituksen piirissä 
ei ollut aikaansaatavissa muu kuin se tulos, että käytännössä steinerkoulujen asia 
pyritään tällä lailla hoitamaan. Toivon ed. Lammisen tavoin, että lähivuosina asi-
assa päästäisiin eteenpäin muitakin vaihtoehtokouluja tukevalla tavalla.” (Ed. Zys-
kowicz, kok.; 1990 vp, ptk. 5576.)

Ruotsin valtiopäivillä käytiin kesällä 1992 vastaava koulutuspoliittinen keskus-
telu valinnanvapautta ja yksityisiä kouluja koskeneen hallituksen esityksen (Re-
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geringens proposition 1991/92:95 om valfrihet och fristående skolor) käsittelyn yh-
teydessä. Erityisesti oppositiossa olleen Ruotsin Sosialidemokraattisen Puolueen 
vastaehdotuksen (Motion till riksdagen 1991/92:Ub62) keskeiset kohdat – perus-
koulun voimavarojen turvaamisen ja jatkuvan kehittämisen kansallisen merkityk-
sen korostaminen (Miron 1993, 78–80) sekä vaatimus yksityiskoulujen toiminnan 
valvonnan ja arvioinnin säätämisestä kuntien tehtäväksi (emt. 87) – muistuttivat 
suomalaisen opposition puhetapaa vuodelta 1990.

8.3.2 Norminpurku

Koulutoimen hallintoon liittyvää lainsäädäntöä alkoivat hallinnon hajauttamis-
komitean mietinnössä (KM 1986:12) esitettyjen linjanvetojen pohjalta opetus-
ministeriössä valmistella muiden muassa Kouluhallituksen hallinnonalan nor-
mityöryhmä (OPM työryhmien muistioita 1988:4) sekä keskusvirastotyöryhmä 
(OPM työryhmien muistioita 1989:4). Näiden työn tuloksia koottiin yhteen kou-
lutoimen sääntelyn purkutyöryhmässä, joka käytti omassa työskentelyssään useita 
edellä mainittujen työryhmien muistioissa esitettyjä ehdotuksia ja jatkotyösti niitä 
(OPM työryhmien muistioita 1989:61). Toimikuntien tehtävä ja merkitys voidaan 
nähdä toimenpiteinä opetusministeriön hallinnonalan rakenteelliseksi uudista-
miseksi valtionhallinnon yleisten kehittämishankkeiden suuntaisesti. Hallinnon 
hajauttamiskomitean mietinnössä asetetut valtionhallinnon kehittämisen yleiset 
tavoitteet ja menetelmät saivat kouluhallintoa koskevat muotoilunsa sekä yksityis-
kohtaisen sisältönsä näissä opetusministeriön virkamiestyöryhmissä. 

Kouluhallituksen hallinnonalan normityöryhmän tehtävänä oli laatia selvitys 
hallinnonalaansa koskevasta opetusministeriön, Kouluhallituksen ja sen alaisten 
hallintoviranomaisten norminannosta sekä valmistella ehdotukset tämän hallin-
nonalan määräysten ja ohjeiden ja niiden perustana olevien valtuutussäännösten 
uudistamistarpeesta. Työryhmä teki esityksen yhteensä 67 valtuutussäännöksen 
muuttamisesta tai kumoamisesta. Keskusvirastotyöryhmän tehtäväksi annettiin 
puolestaan laatia vaihtoehtoisia organisaatiomalleja kouluhallinnon keskusvi-
rastojen organisatoriseksi kehittämiseksi. Työryhmä esitti kouluhallinnon ke-
hittämisen yleisinä suuntaviivoina muun muassa, että toiminnan järjestelyistä 
päätetään mahdollisimman pitkälle toimeenpanevissa yksiköissä eli kunnissa ja 
oppilaitoksissa, toimeenpaneviin yksikköihin kohdistuvaa sitovaa ohjausta vä-
hennetään ja väljennetään sekä koulutuksen keskushallinnon osalta yksiköiden 
selkeän ja määritellyn toimintapolitiikan kannalta vähemmän tärkeät tehtävät 
karsitaan. 

Opetusministeriö asetti 31.1.1989 opetusneuvos Jouko Könnölän johdolla 
työryhmän, jonka tehtävänä oli koulutoimen sääntelyn purkamista ja hallinnon 
hajauttamista sekä valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistamista varten käydä läpi 
nykyinen, peruskouluja, lukioita, iltalukioita ja kunnan kouluhallintoa koskeva 
lainsäädäntö ja tehdä ehdotukset tarvittavista uudistuksista sekä tarpeettomiksi 
katsottavien säännösten kumoamisesta tai muuttamisesta. Ministeriön ulkopuoli-
sia jäseniä toimikunnassa oli Kouluhallituksesta, Suomen Kaupunkiliitosta, Suo-
men Kunnallisliitosta, Finlands svenska kommunförbundetista, Opettajien am-
mattijärjestöstä sekä Suomen rehtorit ry:stä. 
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Marraskuussa 1989 julkaistussa muistiossaan (OPM työryhmien muistioi-
ta 1989: 61) koulutoimen sääntelyn purkutyöryhmä esitti kuntien ja yksityisten
koulujen ylläpitäjien päätösvaltaa lisättäväksi kouluhallinnon ja opetuksen jär-
jestämisessä. Tarkoituksena oli sääntelyä väljentämällä antaa nykyistä aiempaa 
enemmän mahdollisuuksia kunta- ja koulukohtaisille sovellutuksille. Koulu-
lainsäädännöstä ehdotettiin muutettavaksi ja kumottavaksi koulutuksen tulok-
sellisuuden kannalta tarpeettomia säännöksiä sekä vähennettäväksi valtion vi-
ranomaisten sitovaa norminantoa. Lisäksi esityksessä ehdotettiin kumottavaksi 
koululainsäädäntöön sisältyvät säännökset, jotka edellyttivät kunnan viranomais-
ten päätösten alistamista valtion viranomaisten vahvistettavaksi, sekä useimmat 
valtion viranomaisten lupaa tiettyjen koulutoimeen kuuluvien järjestelyjen to-
teuttamiseksi edellyttävät säädökset. (Emt. 1.) Koulutoimen sääntelyn purkutyö-
ryhmän yhteen kokoamille 1980-luvun lopun koulutuksen johtamisjärjestelmän 
hallinnollis-juridisille uudistustoimenpiteille on yhteistä tavoitteellinen paikalli-
sen päätösvallan lisääminen. Paikallishallinnolla katsottiin olevan keskushallintoa 
paremmat edellytykset ratkaista itseään koskevia ongelmia tehokkaasti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti. Idea annetun toimintavapauden vastapainoksi vaaditusta vas-
tuusta, esimerkiksi arvioinnin tai tavoitteiden saavuttamisen vertailun muodossa, 
ei ollut esillä. 

Koulutoimen sääntelyn purkutyöryhmän (OPM työryhmien muistioita 1989: 
61) työskentelyn keskeisimmät tulokset oli ehditty kirjata jo koulutuspoliittiseen 
selontekoon. Syyskuussa 1990 annettu hallituksen esitys laeiksi peruskoululain, 
lukiolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 108/1990 vp) oli 
toinen tärkeä koulutuspoliittiseen selontekoon liittyvä, opetusministeriössä jo 
pitkälle valmisteltu lakiesitys, joka saapui nopealla aikataululla eduskuntaan itse 
selonteon käsittelyn ollessa vielä kesken. Lakipaketti oli laaja ja sirpaleinen ko-
koelma eriasteisten säännösten kodifi ointia sekä purkamista hallinnon hajautta-
miskomitean ja vapaakuntakokeilun hengessä tavoitteenaan neutraalisti ilmaistu: 
”Koulutoimen tuloksellisen hoitamisen kannalta tarpeettomien säännösten ku-
moaminen ja valtion viranomaisten sitovan norminannon vähentäminen” (emt. 
3). Käytännössä tämä merkitsisi koululainsäädäntöön sisältyvien lukemattomien 
säännösten, joissa esimerkiksi edellytettiin valtion viranomaisen ennakoivaa lupaa 
jonkin tietyn järjestelyn toteuttamiseksi, kumoamista.

Lakiesitykseen sisältynyt, koulutuksen ohjausjärjestelmän uudelleenraken-
teistumisen kannalta erityisen tärkeä yksityiskohta (Ahonen 2003, 180; Seppä-
nen 2003, 178) oli luopuminen lääninhallituksen lupamenettelystä koulupiirien 
muodostamisessa ”riittävän joustavuuden piirijaon laatimisessa” (HE 108/1990 
vp, 14) luomisen perusteella. Esitykseen sisältyneen lain peruskoululain muutta-
misesta 7§ muotoiltiin seuraavasti: ”Peruskoulun ala-astetta ja yläastetta varten 
on kunnan alue jaettava koulupiireihin tai pidettävä koko kunta yhtenä piirinä 
taikka liitettävä useampia kuntia tai niiden osia kuntien yhteiseksi koulupiiriksi. 
Koululle annetun erityisen opetustehtävän takia sama alue voi kuulua kahden 
tai useamman ala-asteen tai yläasteen piiriin.” Pykälästä jätettiin pois vanhan 
peruskoululain (476/83) koulupiirien perustamista sekä yhdistämistä rajoittavat 
”Kouluhallituksen antamien ohjeiden mukaan” sekä ”ainoastaan erityisestä syys-
tä” -lausumat. 
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Käytännössä tämän jälkeen ainoastaan peruskoululain 8§, jonka mukaan ala-
asteen oppilaiden koulumatka ei saisi olla viittä kilometriä pidempi, rajoittaisi 
kunnan valtaa muokata koulupiirijakoaan sekä sitä kautta oppilaitosverkostoaan. 
Esitetty pykälä lisäisi myös vanhempien päätösvaltaa lastensa koulunvalinnassa 
ja samalla loisi edellytykset asetelmalle, jossa koulut voisivat kilpailla oppilaista 
– vastakohtana vanhalle koulupiireihin sidotulle oppilasvalinnalle, joka oli mer-
kinnyt, että vanhemmat eivät olleet voineet vaikuttaa lastensa koulunkäyntiin en-
simmäisen yhdeksän vuoden aikana pääsääntöisesti muutoin kuin asuinpaikkansa 
valinnalla, koska koulu määräytyi kotiosoitteen mukaan. Kysymys olikin edelly-
tysten luomisesta yhtäaikaisesti sekä perheiden koulunvalintapolitiikalle (Seppä-
nen 2006) että koulujen valintapolitiikalle. 

Juva (1994, 32) kuvaa uudistusta koulutuspoliittisesti uutena asiakaslähtöisenä 
järjestelmänä, johon liittyi kokonaan uudenlainen sopimus kodin ja koulun välillä. 
Muutos koskisi käytännössä kuitenkin vain kaupunkeja ja muita taajama-alueita, 
joissa yleisesti viiden kilometrin säteellä sijaitsee useita kouluja. Haja-asutusaluei-
den tilanne, jossa etäisyydet kavensivat tosiasiallisia valinnanmahdollisuuksia (Var-
mola 1996b, 117; Daun 1998, 312) voitiin Salmista ja Niskasta (1996, 81) lainaten 
nähdä ”paikallisesti kehittymättöminä markkinoina”, joilla palveluiden tuottajat 
eivät kunnolla kilpaile keskenään tai palveluiden tuottajia ei ole riittävästi. 

Lakipaketin vastaanottoa eduskunnassa voi luonnehtia laimeaksi. Ehdotet-
tujen lakimuutosten perusajatukset ja suuntaviivat olivat tuttuja jo esimerkiksi 
vapaakuntakokeilusta sekä muistakin yleisistä hallinnon kehittämishankkeista. 
Hallinnon hajauttamisen kaltaiset teemat olivat yleisesti hyväksyttyjä ja pitkälti 
kyseenalaistamattomia kaikkien puolueiden keskuudessa; puheenvuoroja asian 
käsittelyssä käytettiin huomattavan vähän. Ainoastaan muutama vasemmistolii-
ton sekä keskustan edustaja oli yleisesti huolissaan kuntien vallan ja vastuun lisää-
misestä sekä siitä mahdollisesti aiheutuvasta alueellisesta ja koulutuksellisesta epä-
tasa-arvosta. ”On oletettavaa, että kun näin raju vallansiirto kouluille ja kunnille 
tapahtuu, meille tulee hyvin sekametelitila. Ne kunnat, joissa on vahvat rehtorit ja 
vahvasti koulutetut, pystyvät opettajat, hyvät koulutoimenjohtajat, ymmärtäväiset 
luottamushenkilöt, saavat kunnallista etumatkaa kehittää koululaitostaan. Mutta 
ne kunnat, joilla ei ole näitä instrumentteja, voivat jäädä hyvinkin jälkeen.” (Ed. 
Renko, kesk.; 1990 vp, ptk. 5362.)

Vastoin tätä näkemystä kokoomuksen edustajat puolestaan pitivät kouluhal-
linnon hajauttamiseen tähtääviä toimia oikeansuuntaisina, yleisen ”hallinnon 
rationalisoinnin ja kehittämisen linjan” mukaisina, mutta vielä riittämättöminä. 
”Niinpä onkin esitetty toivomus, että tälläkin alalla hallinnon keskittymisen pur-
kamista voitaisiin jatkaa niin, että päätösvaltaa todella siirrettäisiin paikallisella ja 
oppilaitostasolle, niin kuin tämä peruslinja edellyttäisi” (ed. Pystynen, kok.; 1990, 
vp, ptk. 5287). Yksityiskohtaiset kommentit esityksen yksityiskohtaisesta sisällöstä 
olivat hyvin harvassa. Sivistysvaliokuntakin kannatti esitystä muutamalla yleisellä 
kommentilla evästettynä. Lait hyväksyttiin käytännössä lähes hallituksen ehdotta-
massa muodossa. 

Kysymys miksi näin tärkeä lainmuutos meni läpi eduskunnassa ilman koulu-
tuspoliittista debattia, on mielenkiintoinen (ks. Aho 1999, 39). Peittivätkö yleisistä 
hallinnonkehittämisen suuntaviivoista vallitseva konsensus sekä toisaalta esityksen 
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sirpaleinen ja lakitekninen luonne alleen ne ehdotetut käytännön toimenpiteet, 
joista olisi voinut olettaa syntyvän keskustelua istuntosalissa? Vai eivätkö edusta-
jat osanneet nähdä koulupiirisäännösten purkamista markkinoiden vaatiman ti-
lan luomisena, joka osaltaan edisti oppilaitosten asettumista koulutuspalveluiden 
tuottajien ja oppilaiden niiden kuluttajan asemiin? 

8.3.3 Ammatilliset oppilaitokset

Holkerin hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa (VNS 3/1990 vp, 35) oli esi-
telty merkittäviä ammatillisen koulutuksen järjestelmän rakennetta ja sääntelyä 
uudistavia toimenpiteitä: ”Ammatillisten oppilaitosten verkostoa rationalisoidaan 
ja sen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaitosten yhteistyömahdollisuudet. 
Oppilaitosten ylläpito saatetaan pääsääntöisesti kunnalliselle pohjalle. Toimival-
taa siirretään oppilaitosten ylläpitäjille, jotta muun muassa työvoiman kysynnässä 
tapahtuviin muutoksiin voidaan vastata nopeasti.” Koulutuksen järjestämisvas-
tuuta delegoitaessa myös evaluoinnin uudenlainen merkitys osana ammatillisen 
koulutuksen sääntelyjärjestelmää oli kirjattu selonteon toimenpidelistalle lausu-
mana: ”Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden arviointia tehostetaan valta-
kunnallisella, alueellisella ja oppilaitostasolla” (emt. 35). 

Samalla selonteossa esitettiin laajennusta ammatillisen tutkinnon suorittanei-
den jatko-opinto -oikeuteen toisen asteen integraation hengessä. Tämä tavoite 
tapahtuisi edellä mainittuja toimenpiteitä varovaisemmin artikuloituna ”selvittä-
mällä ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen välisen väylän uudistamista. 
Tämän lisäksi uudistetaan korkeakoulujen opinto-oikeutta koskevat säännökset 
niin, että ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on nykyistä paremmat mahdolli-
suudet edetä korkeakouluopintoihin.” (Emt. 35.)

Marraskuussa 1990 eduskuntaan saapuneessa lakiesityksessä ammatillisista 
oppilaitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 252/1990 vp) todentui erillisten 
oppilaitosten – tosin edelleen opetusministeriön lupaan perustuva – mahdollisuus 
esimerkiksi yhdistyä yhdeksi oppilaitokseksi, muuttaa toimintaansa olennaisesti 
tai vaihtaa opetuskieltään (emt. 4) ilman aikaisemmin vaadittua valtioneuvoston 
päätöstä. Tätä delegointia sekä samalla tapahtuvaa opetusministeriön toimival-
lan ja oppilaitosten päätäntävallan lisäämistä perusteltiin viittaamalla vapaakun-
takokeilun kaltaisiin ”yleisesti hyväksyttyihin hallinnon kehittämisperiaatteisiin” 
(emt. 3). Myös lakiesityksen 31§:n lausuma ammatillisten tutkintojen jatko-opin-
tokelpoisuudesta ylioppilastutkintoon verrattuna oli muokkautunut koulutuspo-
liittisen selonteon ehdollista linjanvetoa normatiivisemmaksi: uudistuksen jälkeen 
ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut peruskoulupohjaiset opistoasteen ja am-
matillisen korkea-asteen tutkinnot tuottaisivat saman jatko-opintokelpoisuuden 
korkeakouluihin kuin ylioppilastutkinto. 

Mietinnössään (SiVM 25/1990 vp) sivistysvaliokunta sitoi lakiesityksen perus-
teet tiukasti ”päätöksentekotasojen alentamisen ja tarpeettomien lupamenettely-
jen poistamisen” puhetavallaan yleisiin valtionhallinnon kehittämistavoitteisiin, 
erityisesti hallinnon hajauttamiskomitean mietintöön (KM 1986:12), sekä samaan 
aikaan käsittelyssä olleeseen opetustoimen norminpurkua käsittelevään lakiehdo-
tukseen (HE 108/1990 vp). Valiokunnan näkökulma on pidemmälle viety kuin 
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hallituksen esitys: yksimielisessä mietinnössään valiokunta edellytti ”hallinnon 
keventämisen jatkamisen ja päätöksentekotasojen vähentämisen” (SiVM 25/1990 
vp, 2) ulottamista koskemaan myös ammatillisten oppilaitosten entistä jousta-
vampaa oppilasvalintaa.

Yksimielisyys – tai ainakin eriävien näkökulmien esilletuomattomuus – jatkui 
lakiesityksen kaikissa kolmessa käsittelyssä: sivistysvaliokunnan mietintö hyväk-
syttiin ilman yhtään käytettyä puheenvuoroa istuntosalissa. Tämä osoittaa, että 
valtionhallinnon 1980-luvun loppupuoliskolla määritellyt hallinnon kehittämisen 
yleiset suuntalinjat oli käsitelty jo kattavasti ja että kaikki puolueet olivat sitoutu-
neet niihin yleisellä tasolla: paikallisen päätäntävallan korostamisen ja oppilaitos-
ten toiminnan itseohjautuvuuden lisäämisen voidaankin todeta nauttineen laajaa 
kannatusta eduskunnassa.

Ammatillisten oppilaitosten toimintavapauden lisääminen ja hallinnon de-
legointi myös niiden omistussuhteita muuttamalla olivat valtiollisen koulutus-
politiikan esityslistalla 1990-luvun alkupuoliskolla, jolloin valtio luopui suures-
ta osasta ylläpitämistään ammatillisista oppilaitoksista. Opetusministeriö asetti 
huhtikuussa 1993 työryhmän selvittämään valtion oppilaitosten yksityistämistä 
(OPM työryhmien muistioita 1993:34). Työryhmän työskentelyn lähtökohtina 
voidaan yhtäältä nähdä yleinen halu tehostaa ammatillisen koulutuksen järjestä-
mistä – ”On löydettävä sellainen ylläpitämisjärjestelmä, jonka avulla ammatillista 
koulutusta voidaan järjestää mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti” (emt. 
5) – vähentämällä sekä oppilaitosten että niiden ylläpitäjien lukumäärää. Käytän-
nössä tämä tapahtuisi kokoamalla oppilaitoksia seutukunnittain saman ylläpitä-
jän alaisuuteen entistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. 

Toisaalta työryhmän eräs lähtökohdista – ”Kunnallisten oppilaitosten rinnalle 
Suomeen halutaan myös yksityisten ylläpitämiä oppilaitoksia” – sisälsi poliittisen 
signaalin pyrkimyksestä muokata julkisen sektorin organisaatioita lähemmäs yksi-
tyisen sektorin metodeja, toimintakulttuureita sekä eettisiä järjestelmiä (Ball 2003, 
21) hyvin konkreettisella tavalla. Työryhmän esityksen pohjalta valtion ylläpitä-
mät ammatilliset oppilaitokset siirrettiin lähinnä kunnille ja kuntayhtymille 1990-
luvun alkupuolella (Virtanen 2002, 177–178).

8.3.4 Nuorisoasteen ja ammattikorkeakoulujen kokeilut

Neljäs merkittävä koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä käydyn kes-
kustelun pohjalta nopealla aikataululla annettu hallituksen esitys oli ehdotus laiksi 
nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta (HE 320/1990 
vp). Eduskunta oli joulukuussa 1990 edellyttänyt hallituksen antamaan pikaisesti 
esityksen kokeilulainsäädännöstä, ja se saatiinkin erittäin nopealla valmistelulla 
ensimmäiseen käsittelyyn jo tammikuussa 1991 (ks. myös Mäenpää 2002, 44).

Esityksen mukaan Suomen koululaitos oli tilanteessa, jossa sen on ”pystyttävä 
tarjoamaan kilpailukykyisiä ja vetovoimaisia uusia vaihtoehtoja” (HE 320/1990 
vp, 9).  Valtioneuvostolta kokeiluluvan saaneet lukiot ja ammatilliset muodos-
taisivat aikaisempia ”suurempia ja toimintakykyisempiä” yhteistoimintayksiköitä. 
Nämä tarjoaisivat entisten koulutusmahdollisuuksien lisäksi oppilaitosrajat ylittä-
viä koulutusmahdollisuuksia ammattitaitoon tähtäävän ammatillisen tutkinnon 
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ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden antavan lukion oppimäärän suorittamiseksi 
sekä myös kokonaan uusia, ensi sijassa jatko-opintoihin tähtääviä opintojen yhdis-
telmiä ja uudentyyppisiä tutkintoja. Koulujen yhteenliittymillä saataisiin ”monien 
yksittäisten oppilaitosten henkiset ja aineelliset voimavarat yhteiseen käyttöön, 
avattaisiin uusia mahdollisuuksia ja saavutettaisiin yhteistoimintaetuja” (emt. 
9). Näkökulma korostikin toisen asteen koulutuksen sisäistä yhtenäisyyttä sekä 
koulumuotojen ja oppilaitosten välisen kilpailun poissaoloa; olotilaa, jossa oppi-
laitokset vapaaehtoisesti jakaisivat ”henkiset ja aineelliset voimavaransa” muiden 
kanssa ja ”järkiperäistäisivät” toimintaansa ilman ulkoista pakkoa.

Oppilaitoksen entistä suurempaa kokoa sen toimintakyvyn edellytyksenä pi-
tävä puhetapa yhdistää syksyllä käsiteltyä ammattikoululakia sekä nuoriasteen ja 
ammattikorkeakoulujen kokeilulakia. Aikaisempi yleisellä tasolla liikkunut, tar-
kemmin määrittelemätön pyrkimys paikallisen päätösvallan lisäämiseen oli tar-
kentunut lakiesityksissä paremminkin alueelliseksi tai seutukunnalliseksi: ollak-
seen mahdollisimman tehokasta sekä vaikuttavaa oppilaitosjohtamisen katsottiin 
edellyttävän riittävää kapasiteettia toimintansa resursseilta. Kokeilulainsäädännön 
hahmottelemassa managerialistisessa oppilaitosjohtamisessa onkin pitkälti kysy-
mys taloustieteen mukaisten mittakaavaetujen etsimisestä. Samalla koulutuksen 
ja sen järjestämisen todettiin olevan menettämässä erityisasemaansa esimerkiksi 
kunnan tehtävien joukossa ja joutuvan kohtaamaan yleisiä talouselämän lainalai-
suuksia: ”Julkisten palveluiden, kuten koulutuksen, tuottamiselle asetetaan yhä 
laajemmin samoja tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuloksellisuuden vaatimuk-
sia kuin yksityisellä sektorilla” (emt. 7).

Koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn loppuvaiheessa kokoomuksen ja kes-
kustan ajamien ponsien lisäksi lakiesityksessä oli huomioitu myös poliittisen va-
semmiston agendan mukainen lausuma: ammattitaitoon johtavan ammatillisen 
tutkinnon ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden antavan ylioppilastutkinnon lisäksi 
kokeilussa olisi mukana uusi, ammatillisista ja lukio-opinnoista sekä mahdollises-
ta työharjoittelusta yhdistelmäopintoina muodostuva uusi nuorisoasteen tutkinto, 
jota nimitettäisiin yhdistelmäopinnoiksi. Hallinnollisesti kokeilussa mukana olevat 
ammatilliset oppilaitokset ja lukiot muodostaisivat paikallisen tai alueellisen yh-
teistoimintayksikön. Näin ollen ”kokeiluyksiköt olisivat luonteeltaan asianomais-
ten oppilaitosten yhteistoimintayksiköitä eivätkä uusia, itsenäisiä laitoksia” (emt. 
13); samoin ylioppilastutkinnon asema yleisen korkeakoulukelpoisuuden antavana 
tutkintona turvattaisiin. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin myös alueellisen tasa-
arvon turvaamiseen ja siihen, että uudet valinnanmahdollisuudet toteutuvat myös 
paikkakunnilla, joilla toimii vain yksi lukio tai ammatillinen oppilaitos. 

Lakiesitystä opetusministeriössä valmistelleen Heikki Mäenpään (2002, 45) 
mukaan ”eduskunnan tahtoa puettiin säännöksiin aivan uskomattomalla sanan-
pyörityksellä lähtien paljolti siitä, että lukio ja ylioppilastutkinto säilyisivät koske-
mattomina ja ammatillisen tutkinnon ja yhdistelmäopintojen tuomat laajemmat 
jatko-opintokelpoisuudet napitettaisiin nekin tiukasti lukion ja ylioppilastutkin-
non suorituksiin”.

Koulutuskokeiluja sekä niihin liittyviä tavoitteita perusteltiin lakiesityksessä 
vaihtoehdottomasti työelämän tarpeilla, kovenevalla kansainvälisellä kilpailulla 
tai jollakin muulla ulkoisella pakolla ja välttämättömyydellä, jonka aiheuttamiin 
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haasteisiin oli vastattava myös koulutuspolitiikan keinoin. Nuorisoasteen kou-
lutukselle asetettiin runsaasti työvoima- sekä talouspoliittisia tavoitteita, jotka 
välineellistivät hallituksen esityksen puhetapaa: ”Oppilaitostasolla voidaan ny-
kyistä enemmän päättää paikallisen ja alueellisen koulutus- ja työvoimatarpeen 
mukaisesta koulutuksen tarjonnasta ja toisaalta vastata entistä paremmin uusiin, 
esimerkiksi kansainvälistymisestä ja työelämän palvelu- ja kehitystyöstä, aiheu-
tuviin haasteisiin” (HE 320/1990 vp, 9). Yhteistoiminnan jo aikaisemmin julki-
lausuttujen yleisten tavoitteiden lisäksi suotuisaksi sivuvaikutukseksi mainitaan 
myös toiminnan tehostaminen: ”Yhteistoimintayksiköiden muodostaminen loisi 
edellytykset myös tarpeettomien päällekkäistoimintojen karsimiseen ja toiminnan 
järkiperäistämiseen tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuloksellisuuden paranta-
miseksi” (emt. 9).

Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 33/1990 vp) oli hyvin pitkälle yhteneväi-
nen hallituksen esityksen kanssa. Suhtautuminen nuorisokouluun oli kuitenkin 
oppilaitosmuotojen erillisyyttä painottavampi: ”Valiokunta korostaa, sitä että 
nuorisoasteen koulutuskokeilujen päämääränä tulee olla keskiasteen rinnakkais-
ten koulumuotojen, ammattikoulujen ja lukioiden kehittäminen” (emt. 2). Myös 
hallituksen esityksestä poiketen kilpailu on mukana oppilaitosten välisen yhteis-
työn kehittämisen mekanismina: ”– – itsenäisten koulujen yksilölliset piirteet voi-
vat myönteisesti kehittyä ja kilpailu eri koulumuotojen ja oppilaitosten välillä voi 
edistää koulutuksen laadun jatkuvaa kehittämistä” (emt. 2).

Lain 12§ (Opinnot nuorisoasteen koulutuksessa) muotoilu aiheutti kiistan 
valiokunnassa. Lopullisesti ratkaisemattomana kiistana hallituspuolueiden vä-
lillä yhdistelmäopintojen jatko-opintokelpoisuus oli jäänyt hyvin epämääräises-
ti kirjoitetuksi, käytännössä viime kädessä opetusministeriön päätöksen varaan 
jätetyksi kysymykseksi niin sanotusta yleisestä ja alakohtaisesta jatko-opintokel-
poisuudesta sekä niihin liittyvistä mahdollisista lisäopinnoista. Vasemmistoliitto 
jätti valiokunnan mietintöön vastalauseensa, jossa se vaati yhdistelmätutkinnoille 
yleistä jatko-opintokelpoisuutta ilman minkäänlaisia lisäopintoja.

Kiista jatko-opintokelpoisuudesta hallitsi valiokunnan mietinnön lyhyttä kä-
sittelyä loppuun asti suuressa salissa. Vasemmistoliiton ja SDP:n vaatimus ”kou-
lutuksellisen umpiperän” (ed. Astala, vas.; 1991 vp, ptk. 6673) torjumisesta sai 
vastaansa muiden muassa sivistysvaliokunnan puheenjohtajan ed. Pystysen (kok.; 
1991 vp, ptk. 6675) edustaman kannan, jonka mukaan yhdistelmätutkinnot oli-
vat tasoltaan sekä ammatillisia tutkintoja että ylioppilastutkintoa alempia eivätkä 
näin olleen voineet antaa yleistä jatko-opintokelpoisuutta madaltamatta korkea-
koulujen pääsyvaatimuksia, mikä puolestaan olisi ristiriidassa koko kokeilun ta-
voitteiden kanssa. 

Vasemmiston agendan tarkentuessa yhdistelmätutkintojen yleisen jat-
ko-opintokelpoisuuden puolustamiseksi kokoomus pitäytyi tiukasti vanhas-
sa näkemyksessään, jonka mukaan ”itse järjestelmä ei kaiken kaikkiaan muutu 
yhtenäiskoulujärjestelmäksi keskiasteella – –, vaan keskiaste toimii erillisten, yk-
silöllisten oppilaitosten järjestelmänä, joiden yhteistyöllä tehdään mahdolliseksi 
näiden tavoitteiden saavuttaminen, siis valinnan mahdollisuuksien lisääminen” 
(ed. Pystynen, kok.; 1991, vp, ptk. 6676). Keskustan edustajat jatkoivat puoles-
taan alueellisen tasa-arvon merkityksen korostamista esimerkiksi kokeilulupi-
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en myöntämisen perusteena. Keskustelusta käykin ilmi, että esityksen keskeiset 
kohdat oli pohjustettu ja artikuloitu jo koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn 
yhteydessä. Esitys hyväksyttiin lyhyen keskustelun jälkeen sivistyslautakunnan 
esittämässä muodossa.

Laki hyväksyttiin helmikuussa 1991. Holkerin hallitus antoi sen pohjalta vii-
meisessä istunnossaan saman vuoden huhtikuussa kokeiluluvan 19 väliaikaiselle 
ammattikorkeakoululle sekä 16 nuorisoasteen kokeiluyksikölle (Autio 1997, 67). 
Verrattuna opetusministeriön alkuperäiseen nuorisokouluvisioon nuorisoasteen 
kokeilujen reunaehdot olivat muuttuneet melkoisesti käytännön toteutuksen al-
kaessa. Yleisestä jatko-opintokelpoisuudesta sekä yhtenäiskouluperiaatteesta oli 
luovuttu. Opetussuunnitelmat oli pidettävä ennallaan, koska kokeilu ei kattanut 
opetussuunnitelmien kehittämistä. ”Kokeilu oli muuttunut nuorisokouluhank-
keesta opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien lisäämishankkeeksi siten, että 
oppilaitosten paikallisella yhteistyöllä tuetaan opiskelijoiden valintojen monipuo-
lisuutta.” (Volanen 1997, 19.)

8.4 Yhteenvetoa vuosista 1990–1991

Suomen koulutuksen sääntelyjärjestelmän muutoksen lähtökohtana oli koulu-
tuksen ohjausjärjestelmän muuttuminen osana yleistä koko valtionhallinnon uu-
distusta 1980-luvun puolivälistä lähtien. Keskeisimpinä valtiollisina hankkeina 
tässä uudistustyössä toimivat hallinnollista päätösvaltaa kuntatasolle delegoinut 
vapaakuntakokeilu sekä niiden taloudellista itsevaltaa ja vastuuta lisännyt valti-
onosuusuudistus. Kuntien ja valtion välisen ohjaussuhteen uudelleenmäärittelyn 
ohella kysymys oli kokonaan uudenlaisen hallinto- ja ohjauskulttuurin esiinnou-
susta Suomen valtionhallinnossa. Keskeistä tässä muutoksessa oli sellaisten ohja-
usmuotojen toteuttaminen sekä hallinnon rakenteiden uudistustyö, jotka lisäisivät 
hallintoyksiköiden taloudellista autonomiaa, tulosvastuuta sekä tilivelvollisuutta 
taloudellisen tehokkuuden merkityksessä (Lind 1995, 84). Julkisen sektorin orga-
nisaatiot alkoivat yhä tiukemmin liittyä yksityisen sektorin metodeihin, toiminta-
kulttuureihin ja eettisiin järjestelmiin (Ball 2003, 216).

Hallintokulttuurin muutoksen yleiset tavoitteet oli pitkälti määritelty jo en-
nen pääministeri Holkerin hallituksen kautta sekä tämän tutkimuksen kattaman 
ajanjakson alkua. Edeltävä hallitus (Sorsa IV) asetti valtionhallinnon kehittämis-
tavoitteiksi hallinnon tehostamisen, hajauttamisen sekä sen ”palvelualttiuden” li-
säämisen asiakkaan näkökulmasta. Vuonna 1984 asetetun hallinnon hajauttamis-
komitean työskentely onkin keskeinen lähtökohta järjestelmälliselle Suomen koko 
valtionhallinnon kehittämiselle. Hallinnon hajauttamiskomitean asettama yleinen 
hallinnon kehittämisen puhetapa ja sanastot ohjasivat merkittävästi Holkerin hal-
lituksen kauden aikaisia lakiesityksiä ja niiden perusteluja.

Valtionhallinnon uudistamisen yleiset periaatteet sekä tavoitteet olivat laajasti 
hyväksyttyjä poliittisten puolueiden keskuudessa. Syitä uudistuksille voidaankin 
hakea lähinnä valtionhallintoa koskevan poliittisen mielipideilmaston muutok-
sesta sekä siihen reagoimisesta erilaisten valtiollisten kehittämishankkeiden avulla. 
1980-luvun valtiontalouden tasaisen kehittymisen vuosina esimerkiksi menojen 
leikkaaminen julkisen talouden tasapainottamiseksi tai muihin ulkoisiin pakottei-
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siin vetoaminen ei kuulunut uudenlaisen hallintokulttuurin luomisen perustelui-
hin prosessin alkuvaiheessa. 

Hallinnon uudistamisen yleisten tavoitteiden soveltaminen opetusministeriön 
hallinnonalalle sekä niistä johdettujen erityistavoitteiden muotoileminen tapah-
tuivat Holkerin hallituksen kaudella. Vuoden 1990 koulutuspoliittinen selonteko 
on avaindokumentti tässä prosessissa, jossa esimerkiksi hallinnon hajauttamisko-
mitean mietinnön tavoitteita esitellään sovellettuna koulutuksen ohjausjärjestel-
mään. Nämä tavoitteet tarkentuivat sekä muuttuivat ajan kuluessa oikeusnormeik-
si Holkerin hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa esiteltyjen linjanvetojen 
pohjalta annettujen lakiehdotusten valtiopäiväkäsittelyjen kautta.

Koulutuksen sääntelyjärjestelmän uudistamista käsiteltiin 1990-luvun alussa 
eduskunnassa pitkälti julkisen hallinnon uudistamisen yleisellä tasolla ilmaistu-
jen sekä laajasti hyväksyttyjen tavoitteiden avulla. Koulutuspoliittisen selonteon 
käsittelyssä eduskunnassa uusi koulutuspoliittinen puhetapa alkoi haastaa van-
haa valtiokeskeisempää puhetapaa. Molemmat elivät rinnakkain uuden ja vanhan 
koulutusta koskevan puhetavan esiintyessä yhtäaikaisesti koulutuspoliittisessa 
lainsäädäntötyössä. Holkerin hallituksen kauden koulutuspoliittiselle valtiopäi-
väpuheelle ovatkin ominaista juuri hallinnon kehittämisen yleisistä linjauksista 
vallitseva poliittinen konsensus sekä toisaalta erityisesti opposition näistä uusista 
tavoitteista irrallinen puhetapa käsitellä koulutusta esimerkiksi liberaalisti määri-
tellyn tasa-arvon (Husén 1972, 31–37; Raivola 1982, 116–123) kautta. 

Holkerin hallituksen kaudella pitkälti koulutuksellisesta tasa-arvosta oikeutuk-
sensa hakeva hyvinvointivaltiollinen puhetapa muodostui opposition reaalipoliit-
tiseksi työkaluksi ja lyömäaseeksi. Oppositiokaudellaan keskustan edustajat kom-
mentoivat kriittisesti lakiesityksissä ja keskustelussa esiin nousevaa uudenlaista 
yksilökeskeistä ja kilpailullista puhetapaa sekä vaativat sen vaikutusten rajoitta-
mista lainsäädännöllä. Hallituspuolueiden edustajat puolestaan aktiivisesti kan-
nattivat, passiivisesti hyväksyivät tai hallituskoalition jatkuvuuden turvaamiseksi 
pidättäytyivät kritisoimasta sitä erityisesti äänestystilanteissa. 

Esimerkiksi suorat markkinamekanismeja jäljittelevät toimenpide-ehdotukset 
puuttuivat koulutuspoliittisesta selonteosta ja sen valtiopäiväkäsittelystä. Ajatus 
koulumarkkinoista ilmeneekin 1990-luvun alun puhetavassa epäsuorasti yksilölli-
syyden sekä ennen kaikkea valitsemisen mekanismin esiintuomisena ja korostami-
sena. Esimerkiksi valinnaisten aineiden opetuksen lisääminen ja yksityiskoulujen 
perustamisen helpottaminen sekä aikaisempaa henkilökohtaisempien koulutus-
palveluiden valitsemiseen kykenevän pedagogisen individualismin syntyminen 
olivat koulumarkkinoiden suomalaisia ilmenemismuotoja Holkerin hallituksen 
kaudella. Tämä käy ilmi esimerkiksi nuorisokoulukokeiluun liitetystä ideasta ”ma-
daltaa oppilaitosten raja-aitoja” ja näin helpottaa oppilaiden kurssivalintoja myös 
muista oppilaitoksista, yksityiskoululain pyrkimyksestä tarjota riittävästi pedago-
gisia ”vaihtoehtoja” sekä norminpurun aloittamasta asteittaisesta koulupiirijaosta 
luopumisesta aikaisempaa vapaamman koulunvalinnan aikaansaamiseksi.

Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia ja työvoimapoliittista aikuiskoulutus-
ta koskevat lakiesitykset ovat selkeä poikkeus – molemmista esityksistä välittyy 
selkeä, tietoinen ja julkilausuttu pyrkimys luoda markkinatilanne, jossa aikuis-
koulutuksen kysyntä sekä tarjonta kohtaavat toisensa mahdollisimman vähäisen 
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yhteiskunnallisen sääntelyn ja valvonnan alaisina. Onkin merkille pantavaa, että 
tämä 1990-luvun alun poikkeuksellisen pitkälle viety markkinaistuminen tapahtui 
nimenomaan aikuisopiskelijoita sekä ammatillista opetusta koskevassa lainsää-
däntötyössä eikä esimerkiksi oppivelvollisuuskoulutuksen yhteydessä.

Ajatuksen koulutusmarkkinoista sekä siihen liittyvän puhetavan voi tulkita ol-
leen 1990-luvun alun tilanteessa vieras ja etäinen – erityisesti vasemmiston – kan-
sanedustajille. Koulutuksellisen tasa-arvon vaatimus sekä siihen liittyvä puhetapa 
hidastivat markkinoihin liittyvien sanastojen ja puhetapojen esiinnousua koulu-
tuspoliittisessa lainsäädäntötyössä. Samalla ne estivät markkinatyyppisten meka-
nismien ”laskeutumista” koulujärjestelmän ylätasolta kohti persoonalliseksi arvo-
tettua ruohonjuuritasoa: oppilasta, opettajaa ja koulua. Tilanne voidaan nähdä 
pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin ja koulutuspolitiikan historiallisena omi-
naispiirteenä; suomalaisessa ”koulutuspoliittisessa maisemassa” (policyscape; Ball 
1999, 196) juuri ajatus koulutusmarkkinoista uutena globaalin koulutuspolitiikan 
paradigmana kohtasi muutosvastarintaa eduskunnassa. 
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9 Esko Ahon hallituksen kausi

9.1 Opetustoimen säästöt

Suurimpien puolueiden keskinäiset voimasuhteet muuttuivat kevään 1991 edus-
kuntavaaleissa kun neljännesvuosisadan ajan suurimman äänimäärän kerännyt 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue menetti asemansa Suomen Keskustalle 
selvällä vaalitappiolla (Tilastokeskus 1991, 13). Myös Kansallisen Kokoomuksen 
äänisaalis oli selkeästi pienempi kuin vuonna 1987. Pienemmistä puolueista Vih-
reä liitto ja Suomen Kristillinen Liitto lisäsivät edustustaan valtiopäivillä Suomen 
Maaseudun Puolueen kannatuksen jatkuessa alamäessä. Edellisen vaalikauden 
aikana huhtikuussa 1990 Suomen Kansan Demokraattinen Liitto (SKDL), Suo-
men Kommunistinen Puolue (SKP) sekä Suomen Naisten Demokraattinen Liit-
to (SNDL) olivat yhdistyneet Vasemmistoliitoksi. Edustajapaikat jakautuivat eri 
puolueiden kesken taulukon 6. osoittamalla tavalla.

Yhteensä Kesk. SDP Kok. Vas. RKP Vihr. SKL SMP LKP Muut

200 55 48 40 19 11 10 8 7 1 1

Muutos 1987 (+15) (–8) (–13) (–1) (–1) (+6) (+3) (–2) (+1) (–)

Taulukko 6. Vuoden 1991 valtiopäivien kokoonpano (Tilastokeskus 1992, 446–
447)

Suomen Keskustan ”veret seisauttavan vaalivoiton” (esim. Virolainen 1996, 
64) siivittämänä Esko Aho (kesk.) muodosti enemmistöhallituksen (26.4.1991–
13.4.1995) Suomen Keskustasta ja Kansallisesta Kokoomuksesta, Ruotsalaisen 
kansanpuolueen ja Suomen Kristillisen Liiton hallitessa omia ministerinsalkku-
jaan. Suomen Sosialidemokraattisen Puolue ilmoitti välittömästi halunsa jäädä 
oppositioon (Jansson 1993, 163). ”Porvarihallituksen” opetusministereinä toimi-
vat Riitta Uosukainen (kok.; 16.4.1991–11.2.1994) ja Olli-Pekka Heinonen (kok.; 
11.2.1994–13.4.1995). 

Samanaikaisesti uuden porvarihallituksen ja kokoomuslaisen opetusministe-
rin nimittämisen kanssa myös kouluhallinnon korkeimmassa virkamiehistössä 
tapahtui muutos kokoomuslaisen Vilho Hirven tultua valituksi Opetushallituksen 
pääjohtajaksi. Tämä merkitsi muutosta sosiaalidemokraattien ja keskustan perin-
teisesti hallinnoimien opetustoimen korkeimpien virka-asemien mandaateissa. Jo 
parinkymmenen vuoden ajan Opetushallitusta oli johtanut sosiaalidemokraatti ja 
opetusministeriötä keskustalainen (Simola, Rinne & Kivirauma 1999, 53). Sosiaa-
lidemokraatit ja keskusta olivat myös jakaneet kaksiministerisen opetusministeri-
ön salkut keskenään (Aho, Pitkänen & Sahlberg 2006, 52). Kokoomuksen jatkaes-
sa uudessa eduskunnassa vielä sivistysvaliokunnan puheenjohtajan paikalla voitiin 
puhua ”koulutuspoliittisesta värisuorasta” (ed. Luhtanen, sd.; 1994 vp, ptk. 1943), 
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jossa korkeimmat sekä poliittiset että hallinnolliset vakanssit oli miehitetty kokoo-
musta lähellä olevilla henkilöillä. Poropudas ja Mäkinen (2001, 13–15) näkevät-
kin vuosikymmenen alun sinipunahallituksen vaihtumisen porvarihallitukseksi 
ja sitä seuranneen kokoomuksen valtakauden opetushallinnossa yhdessä yleisen 
yhteiskunnallisen mielipiteen muuttumisen veronmaksajuutta sekä kuluttajuutta 
korostaneeseen suuntaan tuoneen suomalaiseen koulutuspolitiikkaan kokonaan 
uudenlaisia painotuksia. Tätä tulkintaa tukevat myös useat Aki Virtasen väitöskir-
jaan (2002) haastatelluista koulutuspoliittisista vaikuttajista.

Hallitus antoi kesäkuussa 1991 esityksen eräistä opetustoimessa toteuttavista 
säästötoimenpiteistä (HE 34/1991 vp). Lakiesityksen taustalla olivat voimakkaasti 
heikenneet valtiotalouden kehitysnäkymät, joiden hallitsemiseksi jo edellisen hal-
lituksen aikana oli alettu valmistella opetustoimen menoja karsivaa lakiehdotus-
ta. Ehdotuksessa supistaisiin opetustoimen menoja väliaikaisesti tulevan kahden 
vuoden aikana alentamalla tuntikehystä sekä yleissivistävällä että ammatillisella 
puolella ja poistamalla eräitä opintososiaalisia etuisuuksia, kuten toisen asteen 
iltaopiskelijoiden oikeus maksuttomaan ateriaan. Lopullinen vastuu säästökoh-
teiden löytymisestä sekä päätösten käytännön toimeenpanosta jäi pitkälti kun-
nille: ”Oppilaitosten ylläpitäjät voisivat itse päättää, miten tuntimäärien leikkaus 
kohdennettaisiin saman ylläpitäjän eri koulujen ja oppilaitosten kesken ” (emt. 
1). ”Näin vähennys voitaisiin kohdistaa sellaiseen opetuksen, jossa opetustuntien 
määrän karsimisesta olisi vähiten haittaa” (emt. 2). 

Tämäntyyppisen desentralisaatiopolitiikan kannatuksen on katsottu olevan 
sidoksissa poliittis-hallinnollisen järjestelmän käytettävissä oleviin resursseihin. 
Vuorelan (1986, 115) mukaan erityisesti taloudellisen laskusuhdanteen aikana de-
sentralisaatio merkitsee myös siihen väistämättä liittyvien konfl iktien siirtämistä 
hallinnon alemmille tasoille: ”Valtakunnalliset poliittiset päättäjät voivat desent-
ralisoinnin myötä toivoa pääsevänsä eroon kiusallisista ongelmista.” Tällöin reaa-
lipoliittisesti tarkasteltuna avokätisen resurssien allokoinnin kasvattaessa toteut-
tajiensa suosiota voidaan kääntäen olettaa leikkausten ja supistusten puolestaan 
vähentävän sitä. ”On helpompaa arvostella kuntien resurssileikkauksia ja tarpei-
den priorisointeja kuin tehdä niitä itse” (Laitila 2002, 76).

Lakiesityksen lähetekeskustelusta alkaen kannanotot olivat hyvin jyrkkiä. 
Hallituspuolueiden keskustan ja kokoomuksen edustajien puheenvuoroja leima-
si äärimmäisiksi muuttuneiden olosuhteiden luoma ulkoinen pakko, tilanteen 
väistämättömyys sekä todellisten hyväksyttävien vaihtoehtojen puute esimerkik-
si tuntikehyksen alentamisen tilalle. Mahdollisia oppilasmaksuja sekä opettajien 
pakkolomia käytettiin useissa puheenvuoroissa esimerkkeinä epärealistisista, ei-
hyväksyttävistä vaihtoehdoista verrattuna käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen. 
”Esillä olevissa säästötoimissa ei ole haluttu sälyttää peruskoulutuksen taloudel-
lista vastuuta kotitalouksille ja vanhemmille. Tätä kautta säästäminen olisi vaati-
nut niin suurien lukukausimaksujen asettamista, että sillä ei kouluikäisten lasten 
vanhempia haluttu saattaa taloudellisesti nykyistä heikompaan asemaan.” (Min. 
Uosukainen, kok.; 1991 vp, ptk. 750.) Myös säästötoimenpiteiden väliaikaisuus 
nostettiin keskeiseksi argumentiksi puolustettaessa lakiesityksen pakon edessä 
hyväksyttävyyttä sekä sen sisältämiä ”koulutuspoliittisia taka-askeleita”: ”Mutta 
tosiasia on myös se, että ne askeleet taaksepäin, joita me 1970- ja 1980-luvuilla 
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tehtyihin koulutuspoliittisiin nyt tällä ratkaisulla teemme, ovat hyvin lyhyitä” (ed. 
M. Laukkanen, kesk.; 1991 vp, ptk. 909).

Oppositiopuolueet SDP, vasemmistoliitto, vihreät sekä SMP asettuivat yhteen 
rintamaan vastustamaan lakiesitystä moittien sitä Ahon hallituksen ohjelman lau-
suman – ”Hallituksen painopisteenä riippumatta taloudellisista suhdanteista on 
koulutus, tutkimus ja kulttuuri” – vastaiseksi. Sekä lakiesityksen keskeinen sisältö 
että opposition kanta siihen olivat tulleet selville jo viikkoa aikaisemmin valtio-
neuvoston talouspoliittisen tiedonannon (VNT 1/1991 vp) käsittelyn yhteydessä. 
Poikkeuksellisen tiedonannon, joka oli samalla eräs Ahon hallituksen ensimmäi-
sistä toimenpiteistä, keskeinen sisältö oli nopeasti heikkenevästä valtiontalouden 
tilasta tiedottaminen sekä erityisten ”kansallisten säästötalkoiden” julistaminen. 
Samalla esiteltiin toimenpiteitä kriittiseksi luonnehditun tilanteen korjaamiseksi: 
esimerkiksi opetustoimen tuntikehyksen alentaminen mainittiin yleisesti talous-
poliittisen tiedonannon ”säästölistalla”. Kaikki oppositiopuolueet esittivät jo tuol-
loin vuorollaan vastustavansa tuntikehykseen kajoamista.

Näin ollen ei ollutkaan yllättävää, että oppositio ilmoitti jo säästölakipaketin lä-
hetekeskustelussa, ettei se tule hyväksymään esitystä ja aikoo yrittää sen kokonaan 
hylkäämistä tai ainakin yli valtiopäivien lepäämään jättämistä (esim. ed. Kallio-
mäki, sd.; 1991 vp, ptk. 767). Hallituksen ja opposition näkemykset olivat kauka-
na toisistaan eivätkä lähentyneet toisiaan sivistysvaliokunnan pikaisen käsittelyn 
aikana. Huolimatta opposition hylkäämistä vaativasta vastalauseesta valiokunnan 
enemmistö äänesti uuden puheenjohtajansa, kokoomuksen Riitta Jouppilan joh-
dolla hallituksen esityksen puolesta. 

Vasta sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyn aikana alkoi perusteellisempi 
keskustelu vaihtoehtoisista säästökohteista. Opposition edustajat katsoivat opetus-
toimen sekä sitä kautta oppilaiden ja opettajien joutuvan kohtuuttomalla tavalla 
kansantalouden säästötalkoiden maksumiehiksi. ”Lapsi on yhteiskuntamme voi-
mavara ja tulevaisuuden ainoa voimavara, johon meidän pitäisi kyetä satsaamaan, 
emmekä missään nimessä lyhytnäköisesti saa häntä uhrata hallituksen talouselä-
män elvyttämisen alttarille” (ed. A. Ojala, sd.; 1991 vp, ptk. 1092). Opetustoimella 
korostettiin näissä opposition kannanotoissa olevan kunnan tehtävien joukossa 
oma perustavanlaatuinen ja erityinen asemansa, joka oli turvattava valtiontalou-
den tilanteesta riippumatta.

Opposition yleisenä vaatimuksena olikin säästää koulut leikkauksilta ja koh-
distaa säästötavoitteita ankarammin muille hallinnonaloille, esimerkiksi maan-
puolustukseen.  ”Onkin herännyt ajatus siitä, että jos jostakin koulutuksesta on 
nyt otettava, otettakoon se siitä, joka on turhinta, eli nyt voitaisiin asepalvelus ly-
hentää kuuteen kuukauteen” (ed. Myller, sd.; 1991 vp, ptk. 908). Tätä porvarilliset 
hallituspuolueet eivät puolestaan voineet hyväksyä. Näkökulmat olivat edelleen 
etäällä toisistaan, ja poliittisen kompromissin mahdollisuutta ei ollut näkyvissä. 
Keskustelu jähmettyi alkuperäisiin asetelmiinsa ja alkoi pitkittyessään käydä edus-
tajien hermoille: ”Täällä asiat on puhuttu kymmeneen kertaan. Eiköhän tunnus-
teta, että me emme saa enää toistemme päitä kääntymään, ja lähdetä tekemään 
töitä” (ed. Karhunen, kok.; 1991 vp, ptk. 1084). 

Keskustelu kaavailluista säästötoimenpiteistä korosti yksittäisen oppilaitoksen 
itsenäistä asemaa tilanteessa, joilla kaikenlaisen kilpailun katsottiin kiristyvän ja 
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oppilaitosjohtamisen merkityksen kasvavan resurssien vähetessä. Lama nähtiin 
useissa keskustan ja kokoomuksen edustajien puheenvuoroissa pitkälti ongelmak-
si, joka jokaisen koulun on ratkaistava itse: ”– – toivoisin oppilaitoksissa ja kun-
nissa pohdittavan, millä tavoin tämä ongelma ratkaistaan – –” (min. Uosukainen, 
kok.; 1991 vp, ptk. 902). Äärimmillään säästöpäätösten nähtiin edesauttavan kou-
lutuksen kehittämistä ”vaihtoehtojen etsintänä, miten koulun sisäisillä uudistuk-
silla todella voidaan kehittää koulutusta” (ed.  M. Laukkanen, kesk.; 1991 vp, ptk. 
1088); ”Keskustelun jälkeen koulutukseen ohjattavia varoja voidaan tarkastella 
huomattavasti entistä kriittisemmin ja tehdä selviäkin painopistemuutoksia, jos se 
järkeväksi nähdään” (min. Uosukainen, kok.; 1991 vp, ptk. 751). 

Samalla puhetavalla painotettiin yksittäisen opettajan sekä oppilaan selviyty-
mistä pakon edessä muuttuneissa olosuhteissa: ”– – kaikki me opettajat tiedämme, 
ettei mitään katastrofi a synny silloin kun 14 hengen ryhmään tulee 5 lisää  – –. Tai-
tava opettaja varmasti hoitaa tunnin, luokan ja opetuksen erittäin hyvin.” (Min. 
Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1991 vp, ptk. 933.) Tai ”– – silloin, kun minä olin 
koulussa, meitä oli 35 oppilasta samassa luokassa, eikä minusta tämän tyhmempi 
ole tullut” (ed. Karhunen, kok.; 1991 vp, ptk. 757). Hallituspuolueiden edustajien 
kannanotoissa ”toimenpiteitä valtiontalouden tervehdyttämiseksi” käsiteltiinkin 
kansallisena projektina, johon kaikkien hallinnonalojen (myös opetustoimen) 
ja koko kansan (myös koululaisten, heidän perheidensä sekä opettajien) oli yh-
teisvastuullisuuden nimissä osallistuttava. Vaikka puheenvuoroissa koulutuksen 
yleinen merkitys arvostettiin korkealle, ei sen katsottu olevan kuntien talouden-
pidosta, muista niiden keskeisistä tehtävistä sekä edellä mainittujen hoitamiseen 
vaikuttavista ulkoisista tekijöistä riippumaton osa-alue.

Hallituksen esitysten puhetavalla on taipumus ohjata kansanedustajien puheen-
vuorojen painotuksia, tarjota sanastoja, tapoja puhua asioista pitkälti reaalipoliit-
tisesta hallitus–oppositio-asemasta riippumatta. ”Säästölakiesityksen” puhetavan 
sisältämät taloustieteeltä omaksutut käsitteet ovat korostuneesti esillä myös oppo-
sition omalle näkemykselleen oikeutta hakevissa vastakommenteissa: ”– – tuntuu 
todella siltä että hallitus ei tajua koulutusmenojen luonnetta. Koulutusmenothan 
eivät ole kulutusmenoja. Ne ovat mitä selkeimmin sijoituksia tulevaisuuteen ja 
hyvin kannattavia sijoituksia. Suomen menestymisen mahdollisuudet vuosikym-
menen lopulla ja ensi vuosituhannella luodaan tänä päivänä kouluissa.” (esim. Ed. 
Astala, vas.; 1991 vp, ptk. 906.) 

Lopputuloksena oppositio ei saanut äänin 86–103 äänestettyä hallituksen eh-
dotusta hylätyksi mutta selvällä yli 1/3 enemmistöllä sai kuitenkin sen jätetyksi 
lepäämään valtiopäiväkauden yli.

9.2 Korkeakouluopiskelijoiden opintotuki

Sosiaalipolitiikan tärkeimmän kosketuspinnan koulutuspolitiikkaan muodostavat 
opintososiaaliset edut, joilla pyritään helpottamaan tarjottujen koulutusmahdol-
lisuuksien hyväksikäyttöä (esim. Lehtisalo & Raivola 1999, 254). Erilaisia opinto-
jen tukemisen muotoja voidaan yleisesti katsoa olleen käytössä Suomen koulu-
historian kaikkina ajanjaksoina. Modernin opintotukijärjestelmän kehittämisessä 
opintotuen kytkennät yhteiskunnan muihin turvaverkostoihin alkoivat tiivistyä 
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1980-luvulta alkaen sekä luoda painetta opintotuen riittävyyden takaamiseen. 
Eduskunnalla oli aktiivinen rooli tässä prosessissa: sivistysvaliokunta ja sosiaali-
valiokunta olivat useissa yhteyksissä 1980-luvun kuluessa esittäneet opintotuen 
kehittämistä ”perustoimeentulon turvaavaksi eduksi” (HE 167/1991 vp, 7). Käy-
tännössä tämä merkitsi tavoitetta, jossa opintorahan osuus yhdessä ateriatuen 
kanssa nousisi puoleen opintotuen kokonaismäärästä sekä muun muassa lieven-
täisi tarveharkintaa puolison ja vanhempien tulojen sekä varallisuuden huomioon 
ottamisessa (Autio 1995, 57–58).

Eduskunta puuttui opintukikysymykseen myös vastauksessaan Holkerin hal-
lituksen koulutuspoliittiseen selontekoon keväällä 1991 (VNS 3/1990 vp): ”Nyt 
pankkien lainanantoon perustuva järjestelmä on muodostumassa epävakaan ja 
nousevan korkotason sekä pankkien kustannuspaineiden vuoksi sekä opiskelijan 
että valtion kannalta epävarmaksi ja taloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi li-
sätuen ohjautuessa pankeille eikä opiskelijoille. Saamansa selvityksen perusteella 
eduskunta katsoo, että on tarpeellista uudistaa nykyistä opintotukijärjestelmää 
laajasti. Eduskunnan useissa yhteyksissä tavoitteeksi asettama opintorahaosuu-
den nostaminen vähintään puoleksi opintotuesta ja opintotuen muodostaminen 
perustoimeentulon turvaavaksi etuudeksi ovat edelleen keskeisiä lähtökohtia. 
Korkotuen ohjaaminen opiskeluaikaiseen opintorahaan vähentäisi lainantarvet-
ta ja korkojen lisääminen takaisinmaksettavaan pääomaan vähentäisi opiskelu-
aikaisia lainanhoitokuluja.” 

Sekä Holkerin että Ahon hallitukset olivat sitoutuneet opintotuen uudistami-
seen. Pääministeri Holkerin hallituksen ohjelmassa vuodelta 1987 oli ollut tavoi-
telausuma opintotuen parantamisesta perustoimeentulon turvaavaksi etuudeksi. 
Normatiivinen päätös toteuttaa opintotukijärjestelmän rakenteellisen uudistus 
kirjattiin puolestaan pääministeri Ahon hallituksen ohjelmaan keväällä 1991. Sa-
malla yleisen perustoimeentulon takaamisen lisäksi tavoitteeksi asetettiin myös 
yksilöidympi opintorahan osuuden lisääminen opintotuesta. 

Opintotuen kehittämistarpeita kartoitettiin aluksi opetusministeriön asetta-
massa työryhmässä (OPM työryhmien muistioita 1990:10). Tämän jälkeen Val-
tion opintotukikeskuksen entinen johtaja Eero Kurri kutsuttiin selvitysmieheksi 
tekemään tilannearvio sekä laatimaan ehdotus opintotukijärjestelmän uudistami-
sesta (OPM työryhmien muistioita 1990:42). Ehdotuksessaan selvitysmies Kurri 
moitti muun muassa opintotuen jälkeenjääneisyyttä sekä sen poliittisen paino-
arvon vähenemistä ja totesi etenkin työttömyysturvan, kunnallisen toimeentulo-
tuen, työvoimapoliittisen koulutuksen, kotihoidon tuen sekä aikuiskoulutuksen 
etuisuuksien kehittämisen heikentäneen keski- ja korkea-asteen koulutuksessa 
olevien taloudellisia etuisuuksia. 

Selvitysmiehen ehdotuksen mukaan opintorahan osuus opintuesta tulisi nostaa 
70 %:n tasolle, jolloin valtion takaaman opintolainan osuudeksi jäisi 30 %. Uusille 
opintolainoille ei myönnettäisi enää korkotukea, vaan lainan korko määräytyisi 
markkinakorkotason mukaan. Näin luotaisiin olosuhteet rahoituslaitosten väli-
selle kilpailulle, jonka vaikutuksesta käytännössä luottoriskittömien opinlainojen 
korkotaso oletettavasti pysyisi muuta lainanantoa matalammalla tasolla. Samalla 
opintoraha muuttuisi saajalleen verotettavaksi etuudeksi. Opintotuen tulisi vasta-
ta määrältään kansaneläkkeen perusosaa, ja sen tärkein tehtävä olisi mahdollistaa 
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täysipäiväinen opiskelu, joka hillitsisi opiskelijoiden ansiotyöhön tai toimeentulo-
tuen piiriin hakeutumista.

Selvitysmiehen ehdotuksen pohjalta valmisteltu – tosin ainoastaan korkeakou-
luopiskelijoita koskeva – hallituksen esitys opintotukilainsäädännön muuttamises-
ta (HE 167/1991 vp) saapui eduskuntaan lokakuussa 1991. Esityksen lähtökohtana 
olivat vanhan lainaperustaisen järjestelmän epäkohdat, ”jotka eivät ole suosineet 
tehokasta opiskelua, mikä näkyy korkeakouluopintojen pitkittymisenä” (emt. 4). 
Ehdotetussa uudessa järjestelmässä puolestaan: ”tuen kestoaikaa lyhennettäisiin ja 
opiskeluaikaisen työssäkäynnin vähentämiseksi tukijärjestelmästä poistetaan työs-
säkäyntiä suosivia piirteitä, joten uudistuksella on myös opintoja tehostava vai-
kutus” (emt. 4). Valtion opintotukikeskuksen johtaja Seppo Naumasen mukaan 
”uudistuksella haluttiin 1990-luvun hengessä kilpailukykyinen, opintoja tehosta-
va ja nopeuttava opintotukijärjestelmä, jossa olisi vähemmän holhoavaa henkeä ja 
opintosuoritusten seurantaa” (Autio 1995, 63).

Jo lakiesityksen erityisen pitkän ja riitaisan valiokuntaan lähettämisen yhtey-
dessä kävi ilmi, että oppositio ei tule hyväksymään hallituksen esitystä sellaise-
naan. Selvitysmies Kurrin raportin ja siinä mainittujen ehdotusten merkitys kävi 
ilmi jo ministeri Isohookana-Asunmaan (kesk.) esittelypuheenvuorosta, jonka 
hän oli rakentanut kokonaan selvitysmiehen raportin sekä lopullisen hallituksen 
esityksen vertailun pohjalle. Samoin oppositiopuolueiden edustajat vertasivat 
kärkkäästi hallituksen esitystä juuri selvitysmiehen raporttiin sekä siinä esitettyi-
hin toimenpiteisiin yksipuolisesti jälkimmäisen eduksi.

Keskeisemmiksi kiistakysymyksiksi hallituksen esityksessä nousivat opintotu-
kiuudistuksen rajaaminen ainoastaan korkeakouluopiskelijoihin ja tuen sitomat-
tomuus kansaneläkkeeseen tai muuhun vastaavaan määräytymisperusteeseen. 
Opintotuen huoltajakorotuksen ja ruokailutuen poistamisen katsottiin yleisesti 
jopa heikentävän opiskelijoiden asemaa sekä asettavan korkeakouluopiskelijat 
eriarvoiseen asemaan muiden opiskelijaryhmien kanssa. Myös markkinakorkoiset 
opintolainat herättivät periaatteellista vastustusta vasemmistossa: ”Erilaisilla lai-
najärjestelyillä hallitus asettaa eriarvoiseen asemaan opiskelijat. On aivan eri asia, 
josko on paikallisen johtajan tytär tai pankin valtuutetun tytär tai tavallisen työ-
läisen tytär, kun menee keskustelemaan lainoistaan tiskille. 12 prosentin korko on 
toiveajattelua. Se on joku laskennallinen mitta; ainakaan kaikki opiskelijat eivät 
tule saamaan sillä rahaa itselleen.” (Ed. Puisto, sd.; 1991 vp, ptk. 2453.)

Hallituspuolueiden – erityisesti keskustan – edustajat käsittelivät puheenvuorois-
saan ehdotettua siirtymää pois vanhasta lainaperustaisesta opintotuesta varovaiseen 
sävyyn ”oikean suuntaisena, mutta riittämättömänä” (esim. ed. Virrankoski, kesk.; 
1991 vp, ptk. 2465). Ei-tyydyttävän tilanteen katsottiin johtuvan valtiontalouden 
ongelmien aiheuttamasta ulkoisesta pakosta. ”Riemusta kiljahteluun ei ole aihetta 
lakiesitystä arvioitaessa, mutta silti pidän kiistattoman myönteisenä saavutuksena 
sitä, että opintotukiuudistus pystyttiin ylipäänsä käynnistämään nykyisessä tilan-
teessa” (ed. O. Rehn, kesk.; 1991 vp, ptk. 2518). Samalla kuitenkin osa keskustan 
sekä kokoomuksen edustajista ilmaisi huolensa opposition esille nostamien lakiesi-
tyksen yksityiskohtien opiskelijoita eriarvostavista vaikutuksista. 

Sivistysvaliokunnassa sekä sosiaalidemokraatit että vasemmistoliitto jättivät va-
liokuntamietintöön (SiVM 12/1991 vp) omat vastalauseensa koskien jo lähetekes-
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kustelussa edustajia puhuttaneita kiistakysymyksiä. Kompromissina opposition 
tavoitteille valiokunta päätyi mietinnössään edellyttämään hallituksen huolehti-
van opintotukijärjestelmän kokonaisuudistuksen jatkotoimenpiteistä, seuraavan 
markkinakorkoisen opintolainan korkotasoa ja opintorahan huoltajakorotuksen 
poistamisen vaikutuksia. Tavoitteet olivat kuitenkin ainoastaan sivistysvaliokun-
nan kannanottoja, eikä niitä kirjattu itse lain pykäliksi opposition edellyttämällä 
tavalla. Sitä vastoin ateriatukikysymyksessä vasemmistopuolueet saivat valiokun-
nan enemmistön taakseen ja muotoiltua ponnen: ”Sivistysvaliokunta pitää välttä-
mättömänä, että ateriatukea koskeva momentti palautetaan tulo- ja menoarvioon 
ja momentille myönnettävää määrärahaa käytetään avustusten maksamiseen edel-
leenkin opiskelijaruokaloille” (emt. 4).

Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä sekä hallitus- että oppositiopuolu-
eet linnoittautuivat lähetekeskustelussa pohjustettuihin asemiinsa edellisten puo-
lustaessa hallituksen esityksen periaatteellista oikeansuuntaisuutta vallitsevissa 
taloudellisissa olosuhteissa, jälkimmäisten korostaessa esityksen pelkiksi heiken-
nyksiksi katsomiaan eroavaisuuksia selvitysmies Kurrin raporttiin. Tämä asetel-
ma hajosi yllättäen lakiesityksen kolmannen käsittelyn alussa sivistysvaliokunnan 
puheenjohtajan Riitta Jouppilan (kok.) tuodessa pöydälle esitetyn opintorahan 
porrastamisen opiskelijan iän mukaan hylkäämistä vaativan ponsiehdotuksen: 
”Hyväksyessään lakiehdotukset eduskunta edellyttää, että korkeakouluopiskelijoi-
den täyden opintorahan 20 vuoden ikäraja mahdollisimman pikaisesti poistetaan” 
(1991 vp, ptk. 3903). 

Poliittisen vasemmiston lakiesityksen käsittelyn alusta asti korkeakouluopis-
kelijoiden keskinäisen tasa-arvon nimissä ajaman tavoitteen yllättävä nostaminen 
ponsiehdotukseksi hallituspuolueen edustajan toimesta asian käsittelyn aivan lop-
puvaiheessa kuohutti oppositiota. Jouppila saikin kuulla kunniansa ”poliittisten 
pisteiden keruusta” (ed. Ukkola, lib.; 1991 vp, ptk. 3896) ja koko hallitus ”moraa-
lin puutteesta” (ed. Astala, vas.; 1991 vp, ptk. 3898). Lopputuloksena myös oppo-
sitiopuolueet äänestivät tässä erikoisessa tilanteessa hallituksen esittämän ponnen 
puolesta, joka hyväksyttiin äänin 177–1. 

Korkeakouluopiskelijoiden opintotukilain käsittelyssä opintuki esiintyi kan-
sanedustajien puheenvuoroissa lähinnä universaalina sosiaalipoliittisena etuisuu-
tena, jonka avulla pyrittiin tasa-arvon nimissä takaamaan koulutusmahdollisuuk-
sien toteutumista (ks. Lehtisalo & Raivola 1999, 254). Tämä käy esimerkiksi ilmi 
tavasta, jolla useat hallituspuolueiden edustajat antoivat tukensa opposition yksit-
täisille aikaisempaa kattavampaa opintotukea vaativille näkemyksille huolimatta 
taloudelliseen pakkoon sitoutuneesta puhetavasta. Julkilausuttu ristiriita hallituk-
sen sekä opposition välillä koskikin lähinnä sitä, minkä tasoinen ja miten laaja 
opintotuki katsottiin vallitsevissa valtiontalouden olosuhteissa voitavan toteuttaa. 
Samalla kuitenkin vasemmiston taholta markkinakorkoisiin opintolainoihin liit-
tyvien asiakkuuden vaatimusten koettiin tarjoavan epätasa-arvoisia mahdolli-
suuksia erilaisista lähtökohdista tuleville opiskelijoille.

Hallituksen esityksen näkemys tukemisen lisäksi myös tehostaa opiskelua ra-
jaamalla opintotukea ohitettiin valtiopäiväkeskustelussa lähes kokonaan. Suorat 
kannanotot opintotuen kannustinvaikutuksiin olivat harvinaisia: ”Jatkossa on 
harkittava opintotuen sitomista selkeämmin opintojen tuloksiin. Opintorahan 
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määrää voisi nostaa ja sitoa sen esimerkiksi nousevasti opintojen edistymiseen. 
Kyllä nopeaa opiskelua voi kannustaa.” (Ed. Lehtinen, kok.; 1991 vp, ptk. 3676.) 
Edustajat käsittelivätkin opintotukea ensisijaisesti hyvinvointiregiimiin liittyvänä 
sosiaalietuisuutena eivätkä taloudellisena kannustimena, jolla ohjataan opiskelijoi-
ta pidättäytymään ansiotyöstä ja valmistumaan nopeasti koulutusjärjestelmän toi-
minnan tehokkuuden lisäämiseksi sekä kansallisen kilpailukyvyn kehittämiseksi.

9.3 Kuntien valtionosuudet

Vuosien 1991–1992 vaihteessa eduskunta sai käsiteltäväkseen esitykset uudesta 
valtionosuuslaista (HE 214/1991 vp) sekä siihen liittyvästä opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä (HE 215/1991 vp). Esitysten lähtö-
kohtana oli vuoden 1989 alusta alkanut vapaakuntakokeilu, jonka viimeisen vai-
heen tavoitteena oli uudistaa koko valtion ja kuntien välinen rahoitusjärjestelmä 
lainsäädäntöineen. Perusajatuksena uudistuksessa oli muuttaa valtionosuuksien 
määräytyminen menoperustaisesta laskennalliseksi. Käytännössä opetusminis-
teriön hallinnonalalla oppilaitosten käyttökustannusten valtionosuusperusteina 
tultaisiin käyttämään toiminnan laajuutta kuvaavia tunnuslukuja: oppilasmäärää, 
opetustuntimäärää, kunnan asukasmäärää sekä oppilaitoksen henkilötyövuo-
simäärää. Laskennallisia yksikköhintoja porrastettaisiin tuntikehyksen, kunnan 
asukastiheyden, kouluverkon rakenteen sekä kielisuhteiden perusteella.

Pitkän valmisteluprosessin vuoksi esityksistä löytyy vapaakuntakokeiluun vah-
vasti liittyvää paikallisen päätösvallan lisäämisen puhetapaa. Samalla kuitenkin 
hallinnon tehostamisen sekä taloudellistamisen vaatimukset olivat esillä vanhan 
valtionosuusjärjestelmän kritiikissä: ”Todellisiin kustannuksiin perustuva ja teh-
täviin sidottu valtionosuus ei kaikissa tapauksissa kannusta kuntia ja kuntaliitto-
ja taloudelliseen ja tehokkaaseen toimintaan, koska syntyvistä lisäkustannuksista 
ne joutuvat vastaamaan ainoastaan osittain” (HE 214/1991 vp, 5). Esitys asetti 
kunnat asemaan, jossa ne olivat aikaisempaa konkreettisemmin itse vastuussa 
omasta taloudenpidostaan ja toiminnastaan muuttuvissa olosuhteissa. Vuoden 
1991 nopeasti synkkenevä valtiontaloudellinen tilanne sekä kokonaan uudenlai-
nen, arviointitiedon merkitystä myös fi nanssipolitiikan ohjauskeinona korostava 
näkökulma ovat luettavissa esityksestä. Tavoitteeksi asetettiin esimerkiksi ”saada 
menokehys paremmin hallittavaksi ja ennakoitavaksi sekä tarkemman arvioinnin 
kohteeksi. Valtionosuusjärjestelmän uudistamisen tulisi johtaa myös siihen, että 
toimenpiteiden taloudellisia vaikutuksia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin.” 
(HE 215/1991 vp, 5.) 

Vaikka valtionosuuslaki sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki olivat 
erillisiä lakiehdotuksia, ne olivat tiukasti kytkeytyneet toisiinsa: Valtionosuusla-
ki on yleislaki, joka määrittelee valtion ja kuntien välisen työnjaon periaatteita. 
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki on puolestaan yhden hallinnonalan kat-
tava eräänlainen tehtäväkohtainen valtionosuus. Lakien keskinäinen kytkös tuli 
selkeästi esille myös niiden edustakäsittelyssä. Opetustoimen rahoitusta koskeva 
valtiopäiväkeskustelu käytiin käytännössä jo osana ensin työjärjestyksessä ollutta 
valtionosuuslain käsittelyä. Keskustelun kuluessa sekä opetus- ja kulttuuritoimen 
että sosiaali- ja terveydenhuollon erityinen ja keskeinen asema kunnan tehtävien 
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joukossa korostuivat erityisesti vasemmistokansanedustajien puheenvuoroissa sa-
malla tapaa kuin keskusteltaessa opetustoimen säästöistä syksyllä 1991.

Sisäasianministeri Pekkarinen (kesk.) painotti uudistuksen periaatteellista mer-
kitystä: ”Laskennallisen järjestelmän voimaan saattaminen on tärkeä kannustetta-
essa kuntia säästämään. Laskennallisessa järjestelmässä kunnan vastuu toiminnan 
taloudellisesta ja tehokkaasta järjestämisestä on kunnalla itsellään. Toimimalla 
tehokkaasti kunta saa hyödyn täysmääräisenä.” (1992 vp, ptk. 37.) Hallituspuo-
lueiden edustajat tervehtivät puheenvuoroissaan innokkaasti tätä näkemystä: ” – – 
nykyinen järjestelmä on perustunut menoperusteisuuteen ja johtanut siihen, että 
mitä enemmän menoja on kasvatettu sitä enemmän valtionapua on saatu, jo tämä 
osoittaa kuinka mieletön nykyinen järjestelmä on rakenteeltaan ollut” (ed. Sasi, 
kok.; 1992 vp, ptk. 49).

Samalla myös koulutuksen erillinen valtionapujärjestelmä osana valtio–kunta-
ohjaussuhdetta asetettiin kyseenalaiseksi: ”Mahdollisimman pian nähdäkseni olisi 
päästävä yhteen ainoaan laskennalliseen valtionosuuteen, jonka kunnat saavat käyt-
tää harkintansa mukaan. Eli ei tarvittaisi koulutoimelle tulevaa valtionosuutta, so-
siaalitoimelle tulevaa valtionosuutta, yleistä valtionosuutta eikä harkinnanvaraista 
valtionosuutta, vaan yksi ainoa potti, jonka kunnat saavat käyttää niin kuin haluavat 
ja samalla käyttää tämän rahan kehittääkseen niitä painopistealueita, jotka kussakin 
kunnassa ovat tärkeimmällä tilalla.” (Ed. Ukkola, lib.; 1992 vp, ptk. 2275.) Esitetty 
vaatimus korosti kunnan tehtävien priorisoinnin merkitystä: ”Kunnissa on entistä 
tarkemmin mietittävä sitä, miten yksilöllisiin ja kalliisiin palveluihin kuntien va-
roilla pyritään. Pienet koulut ovat tästä hyvä esimerkki. Kunnissa on mietittävä, an-
netaanko kalliiden koulujen jatkaa toimintaansa vai onko taloudellisempaa käyttää 
enemmän varoja johonkin muuhun palveluun. Kunnissa voidaan myös paremmin 
pohtia sitä, järjestetäänkö spesiaalipalveluja kenties niin, että palvelujen käyttäjät 
maksavat osan palveluista itse.” (Ed. Taina, kok.; 1992 vp, ptk. 2522.)

Kärjistetyimmässä muodossaan tähän näkökulmaan liittyen vaadittiin lisäksi 
koko kunnallisen virka- ja työehtosopimusjärjestelmän uudistamista uutta ”kun-
nalliskulttuuria” (ed. Korva, kesk.; 1992 vp, ptk. 2313) vastaavaksi: ”– – meidän on 
päästävä yhteen palvelussuhdejärjestelmään, joka mahdollistaa tehtävien joustavat 
siirrot. Meidän on luotettava kunnallisiin päättäjiin siinä määrin, että pätevyys-
vaatimuksia, jotka asetustasolla jähmettävät monia toimia, voitaisiin lieventää. 
Meidän on päästävä keskitetystä sopimusjärjestelmästä. Se asettaa SAK:lle ja KTV:
lle, jotka yhden kerran asian ovat romuttaneet, erinomaisen suuren haasteen.” 
(Ed. Saario, kok.; 1992 vp, ptk. 2282.)

Opetustoimen kannalta keskeistä kunta–valtio-ohjaussuhdetta koskevassa val-
tiopäiväkeskustelussa siirryttiin kokonaan uuteen vaiheeseen: Vaikka lähtökohtai-
sesti hallinnon hajauttaminen sekä kuntien päätösvallan lisääminen olivat jo kau-
an sitten yleisesti ja laajasti hyväksyttyjä tavoitteita, niin nyt yksittäisten kuntien 
sekä niiden luottamusmiesten vaihtelevat mahdollisuudet ja kyvyt huolehtia kai-
kista niille asetetuista – erityisesti koulutukseen sekä terveydenhuoltoon liittyvistä 
– tehtävistä alkoivat nostattaa keskustelua istuntosalissa. Valtiopäivillä aiemmin 
kritiikittömästi ja yksimielisesti hyväksytyt desentralisaation ja deregulaation ideat 
alkoivat saada rinnalleen uudenlaista kriittistä puhetapaa. 

Erityisesti oppositiopuolueiden SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja SMP:
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n edustajat toivat puheenvuoroissaan julki vaatimuksensa näiden keskeisiksi ko-
kemiensa ”kunnan peruspalveluiden” laadun sekä alueellisen tasapuolisuuden 
turvaamisesta – viime kädessä vaikka yksityiskohtaisen ja normatiivisen lainsää-
dännön avulla. Myös osa keskustan edustajista tuki tätä näkökulmaa: ”On pakko 
silloin meidän nimenomaan tässä talossa ottaa esille se, mitkä ovat sivistysvaltio 
Suomen kansalaisen perusoikeudet lastenhoidossa, koulutuksessa jne. Jos siihen ei 
muuta keinoa löydy, niin vihonviimeisenä takaporttina on normitus, jossa mää-
ritellään tässä talossa, mitkä ovat ryhmäkoot ja mitkä ovat pätevyysvaatimukset.” 
(Ed. Renko, kesk.; 1992 vp, ptk. 44.) ”Kuntien päätäntävaltaa tulee lisätä monissa 
asioissa, mutta pitää myös nähdä se, missä kohdassa tarvitaan koko valtakunnan 
tasoa sääteleviä normeja ja lakitason säädöksiä” (ed. Stenius-Kaukonen, vas.; 1992 
vp. 47).

”Perusoikeuksina” esiin nostetut koulutus ja terveydenhuolto ehdotettiin jopa 
käytännössä turvattavaksi perustettavan erityisen perusturvalautakunnan – tai ai-
nakin kunnallisten palveluasiamiehien – suorittaman valvonnan avulla, vastoin 
yleisiä hallinnon hajauttamista sekä sääntelyn purkamista korostavia näkökulmia. 
”Nyt on kysymys siitä, onko sillä joka rahan osoittaa, eli tässä tapauksessa valtiol-
la, joka antaa valtionosuutta sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutuspalveluihin, 
oikeutta rahan antajana myös kontrolloida, mihin se käytetään. Mielestäni vastaus 
on eduskunnasta käsin yksiselitteisesti se, että on. Se on suorastaan velvoite.” (Ed. 
Renko, kesk.; 1992 vp, ptk. 2304.)

Valtiontalouden synkkä tilanne kärjisti edelleen kannanottoja: ”On silkkaa 
hyväuskoisuutta väittää, ettei uudistusta käytettäisi aktiivisesti myös palveluiden 
heikentämiseen tässä taloudellisessa tilanteessa” (ed. Vehkaoja, sd.; 1992 vp, ptk. 
2319). Uudistuksen toteuttamisen vallitsevissa olosuhteissa koettiin jopa koros-
tavan ”ristiriitaa markkinavoimien ja kunnan yhteiskuntapoliittisten tehtävien 
välillä” (ed. Kuuskoski, kesk.; 1992 vp, ptk. 2311). Näkökulma jakoi sekä edus-
kuntaa että myös puolueita periaatteellisella poliittisella tasolla: ”On olemassa 
puolueita, jotka rakastavat normeja, sääntelyä, valvontaa. Ja on olemassa puolu-
eita, jotka luottavat kansalaisiin, kuntalaisiin, ja heidän kykyynsä tehdä oikeita 
valintoja vaaleissa – –.” (Ed. Ukkola, lib.; 1992 vp, ptk. 52.) Ed. Ukkolan koros-
taman vasemmiston ”perinteisen hallintomyönteisyyden” lisäksi opposition pu-
hetavassa voidaan nähdä ennakoivaa – vasta myöhemmin Lipposen I hallituksen 
ohjelmassa vuonna 1995 esiin nousevaa – ”koulutuksen perusturvan” käsitteen 
pohjustamista. 

Lakiesitykseen myötämielisen kannan ottaneiden edustajien puhetavassa uu-
distus oli positiivisesti virittynyt ”haaste” kunnalliselle hallinnolle sekä päätöksen-
teolle. Lähtökohtana oli usko kunnallisen demokratian ja päätöksentekoprosessin 
kykyyn kantaa vapauden mukanaan tuoma vastuu parhaalla mahdollisella tavalla: 
”– – olisi jo korkea aika luottaa kunnallishallintoon ja siellä tehtävän työn vaka-
vuuteen ja nähdä, että kunnat huolehtivat, totta kai, lakisääteisistä tehtävistään il-
man, että isoveli asettaa erityisiä valvontalautakuntia ja valvontakomissioita” (ed. 
Varpasuo, kok.; 1992 vp, ptk. 52). 

Kannustimena hyvään kunnalliseen päätöksentekoon toimisi poliittisen man-
daatin menettämisen uhka: ”Kuntalaisten pitää voida luottaa kunnan luottamus-
henkilöihin. Meitä kuntalaisia lohduttaa ainakin se, että jos nämä eivät kunta-
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laisten etujen mukaisesti toimi, niin vaaleissahan tällaisia voidaan vaihtaa.” (Ed. 
Kallis, skl.; 1992 vp, ptk. 43.) Uudistuksen katsottiinkin tarjoavan positiivisia kehi-
tysmahdollisuuksia koko kunnallisdemokratialle. ”Tämä uudistus merkitsee sitä, 
että kunnallisvaaleilla todella on jotain merkitystä tulevaisuudessa” (ed. Ukkola, 
lib.; 1992 vp, ptk. 54). ”Voidaan siis jopa olettaa, että kunnallisen demokratian 
ja päätäntävallan lisääminen saattaa innostaa kuntalaisia vaikuttamaan nykyistä 
aktiivisemmin kunnalliseen päätöksentekokoneistoon” (ed. Suhonen, smp; 1992 
vp, ptk. 55). Tässä puhetavassa ehdotetut valvontaelimet nähtiin ainoastaan hyö-
dyttömänä byrokratiana ja ennen kaikkea lakiuudistuksen sekä yleisten hallinnon 
kehittämisen periaatteiden vastaisina.

Ehdotusten valiokuntakäsittelyssä hallintovaliokunta asettui uudistusehdotus-
ten taakse ilmaisten kantansa painokkaasti: ”Valiokunta haluaa torjua ne epäilyk-
set, joita on esitetty sen suhteen, että uudistus johtaisi palveluiden heikkenemiseen. 
Valiokunta luottaa kuntien kykyyn ja haluun hoitaa nykyiset valtionosuustehtävät 
turvaten palvelujen taso ja palveluille asetettavat laadulliset tavoitteet sekä kansa-
laisten oikeusturva.” (HaVM 5/1992 vp.) Lausuma herätti kriittisiä kommentteja 
oppositiossa valiokunnan mietinnön käsittelyssä: ”Mielestäni on silkkaa hyväus-
koisuutta väittää, ettei mitään palvelujen heikkenemistä tapahtuisi uudistuksen 
seurauksena. Näin hallintovaliokunta mietintönsä yleisissä perusteluissa kuiten-
kin väittää. Ei mielestäni tarvitse kuin katsella ympärilleen, mitä kunnissa nyt jo 
tapahtuu ja mitä ensi vuodeksi on suunnitteilla, kun tajuaa, että nyt annetaan 
myös työkalupakki hyvinvointivaltiopalveluiden purkamiseen.” (Ed. Vehkaoja, 
sd.; 1992 vp, ptk. 2272.)

Samanaikaisesti myös näkökulma koulutuksen korkeasta prioriteetista kunnan 
tehtävien joukossa välittyy hallintovaliokunnan opetustoimea koskevasta mietin-
nöstä (HaVM 6/1992 vp, 3): ”Hallintovaliokunta korostaa koulutuksen ja sivis-
tyksen merkitystä kansallisena voimavarana. Samalla valiokunta korostaa kuntien 
vastuuta ylläpitää riittäviä opetus- ja kulttuuritoimen palveluja sekä vastuuta luo-
da edellytyksiä opetuksen tason, koulutuksen saatavuuden sekä kulttuuripalvelu-
jen kehittämiselle. Valiokunta katsoo, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen 
uudistuksella ei ole tarkoitus aiheuttaa muutoksia itse toiminnan tasoon, ainakaan 
alentavasti, vaan sillä pyritään lisäämään kunnan mahdollisuuksia taloudelliseen 
ja tulokselliseen toimintaan ottaen huomioon kuntien erilaatuiset tarpeet, olosuh-
teet ja omaleimaisuus.” (emt. 3.)

Hallintovaliokunnalle antamassaan opetustoimea koskevassa lausunnossa 
(SiVL 2/1992 vp) sivistysvaliokunta oli yksilöinyt yhteensä 14 kappaletta erityis-
opetuksen, oppilaanohjauksen ja koulukuljetusten tapaisia opetustoimen teh-
täviä, joiden riittävän ja tasapuolisen järjestämisen seurannasta hallituksen olisi 
huolehdittava (emt. 29). Nämä ”valtionosuusuudistuksen käytännön toteutta-
miseen liittyvät eräät epävarmuustekijät” sekä niiden vaikutukset koulutoimeen 
(emt. 27) päätyivät hallintovaliokunnan mietintöön evästyksenä: ”Valiokunta 
edellyttää, että hallitus antaa uuden lainsäädännön oltua voimassa kolme vuotta 
mahdollisimman pian vuoden 1996 alussa eduskunnalle selonteon valtionosuus-
järjestelmän kokonaisuudistuksen vaikutuksista. Selonteossa on annettava vastaus 
seurantaa vaativiin opetus- ja kulttuuritoimen kysymyksiin.” (Emt. 8.)

Vaikka esimerkiksi vapaakuntakokeilun yleiset tavoitteet olivat laajasti hyväk-
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syttyjä, osoitti valtionosuuslain käsittely kuntien ja valtion välisen ohjaussuhteen 
järjestämisen käytännön tasolla olleen poliittinen kiistakysymys – muunnelma 
klassikkokysymyksestä, mikä on julkisen vallan väliintulon aste yhteiskuntaelämän 
eri toiminnoissa – joka jatkui läpi koko 1990-luvun useassa eri yhteydessä. Vasta-
voimaksi mahdollisimman autonomista kunnallista päätöksentekoa korostaneel-
le puhetavalle asettui opetustoimen erityistä asemaa kunnan tehtävien joukossa, 
alueellista tasa-arvoa sekä samalla säädellympää koulutuksen johtamisjärjestelmää 
puolustanut oppositio osan keskustan edustajista tukemana. Jälkimmäinen näke-
mys jäi häviölle äänestettäessä uusien valtionosuuslakien hyväksymisestä.

9.4 Välikysymys opetustoimen säästötoimenpiteistä

Opposition saatua äänestettyä kaavaillut opetustoimen säästölait (HE 34/1991 vp) 
jäämään lepäämään yli valtiopäivien keväällä 1991 hallitus alkoi etsiä muita keino-
ja koulutusmenojen karsimiseksi. Kaavaillut säästöt toteutettiin kesäkuussa 1991 
”hallinnollisena päätöksenä” (VK 2/1992 vp, 1855) ilman lainsäädäntöprosessia 
opetusministeriön sekä kuntien keskusjärjestöjen välisellä sopimuksella. 

Seuraavaa puoltatoista vuotta koskeva valtioneuvoston 14.5.1992 hyväksymä 
periaatepäätös opetustoimen säästötoimenpiteistä piti sisällään muun muassa 
lausumat valtionosuuksien yksikköhintojen pienentämisestä kahdeksalla prosen-
tilla sekä koulutuksen järjestäjän oikeudesta periä maksuja oppilailta enintään 500 
markkaa lukukaudessa. Erityisesti jälkimmäisestä muodostui hallituksen rivejä 
hajottava kysymys: opposition ohella myös useat keskustan eduskuntaryhmän 
edustajista ilmoittivat vastustavansa periaatepäätöstä nimenomaan suunniteltu-
jen maksujen osalta. Kaavailtujen maksujen julkiset puolustajat olivat vähissä: 
”Kristillisen liiton eduskuntaryhmä pitää mahdollisia koulumaksuja ikävinä. Kui-
tenkin koemme tällä asialla olevan myös myönteisiä vaikutuksia, jotka ilmenevät 
koulunkäynnin arvostuksen nousemisena ja esimerkiksi kouluaterian merkityk-
sen uudenlaisena ymmärtämisenä.” (Ed. Hiltunen, skl.; 1992 vp, ptk. 2010.)

Vastauksena hallituksen kaavailemille säästötoimenpiteille oppositio – SDP, 
vihreät, vasemmistoliitto ja SMP – esitti välikysymyksen (VK 2/1992 vp) 22.5.1992 
hallitukselle: ”Aikooko hallitus romuttaa koulujärjestelmämme toteuttamalla 
periaatepäätöksensä mukaiset opetustoimen miljardiluokan leikkaukset ja lisä-
tä koulutuksellista eriarvoisuutta, vaikeuttaa aitoa kansainvälistymistä ja näin 
saattaa koko Suomen tulevaisuuden uhanalaiseksi?” (1992 vp, ptk. 1855.) Väli-
kysymyksen lähtökohtina olivat eduskunnan vastaus Holkerin hallituksen kou-
lutuspoliittiseen selontekoon ”Eduskunta pitää tärkeänä, että laskusuhdanteen 
aikana ei koulutusmenoista tule säästää vaan koulutusta on juuri silloin tuettava 
entisestään” (1992 vp – Hallituksen kertomus 1991, 171) sekä Ahon hallituksen 
ohjelman lausuma ”Hallituksen painopisteenä riippumatta taloudellisista suh-
danteista on koulutus, tutkimus ja kulttuuri” (Pääministeri Ahon hallituksen oh-
jelma). Eduskunnan ilmaiseman tahdon ja hallitusohjelman vastaiseksi katsottu-
jen säästöpäätösten katsottiin olevan uhka myös Suomen kilpailukyvylle: ”Hyvä 
koulutusjärjestelmä on kilpailutekijä ja edellytys kansainvälistymiselle. Pieni ja 
syrjäinen Suomi voi kilpailla vain koulutetulla ja ammattitaitoisella työvoimalla. 
Esimerkiksi koulujen kieliohjelman supistuminen on tämän kanssa räikeässä ris-
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tiriidassa.” (1992 vp, ptk. 1855.)
Välikysymyksen kaltainen ennen kaikkea parlamentaarisen luottamuksen mit-

tari tiivisti sekä hallituksen että opposition rivejä. Tämä ilmeni kärkevinä koulutus-
poliittisina linjanvetoina heti ryhmäpuheenvuoroissa. Kokoomuksen ja keskustan 
näkemyksen mukaan: ”Vasemmisto-oppositio tuntuu olevan eniten peloissaan 
siitä, että koulutusjärjestelmää ollaan nyt voimakkaasti uudistamassa valinnan 
vapautta, yksilöllisyyttä ja luovuutta arvostavaan suuntaan. Tämä ei tietenkään 
perinteisesti ole vasemmistoa miellyttänyt, vaan se on halunnut tasapäistävän, yh-
teiskuntajohtoisen järjestelmän” (ed. Jouppila, kok.; 1992 vp, ptk. 1996). 

Oppositio puolestaan katsoi hallituksen aikovan palata ”takaisin vanhaan, 
menneeseen ja huonoon aikaan, jolloin koulutuksen tasa-arvoa ei tunnettu ja jol-
loin vanhempien varallisuudella oli suuri merkitys peruskoulutuksen jälkeisissä 
jatko-opinnoissa” (ed. Mäkelä, smp.; 1992 vp, ptk. 2058). Opposition esille nos-
tama uhka koululaitoksen sisäisestä eriarvoistumisesta onkin seikka, joka erottaa 
vuoden 1992 välikysymyskäsittelyn puhetavan vuotta aikaisemman säästöpäätös-
lakiehdotuksen käsittelystä, jolloin koululaitosta käsiteltiin yhtenäisenä kokonai-
suutena opposition huolen kohdistuessa nimenomaan sen yleisten sekä yhtäläis-
ten toimintaedellytysten heikkenemiseen. Nyt nimenomaan kuntien, koulujen ja 
perheiden erilaiset valmiudet sopeutua säästötoimenpiteisiin olivat opposition 
huolenaiheena: ”Hallitus aikoo samanaikaisesti lisätä valinnaisuutta, leikata voi-
mavaroja ja muuttaa opetusta valinnaiseksi. On ilmeisen selvää, että tämä johtaa 
uuteen jakoon koulujen välillä. Voiton perivät vanhat koulut, joiden takana ovat 
valveutuneet ja maksukykyiset lasten vanhemmat sekä lähiyhteisön sponsorointi-
tuki. Niihin kouluihin hakeutuvat vähitellen aktiiviset opettajat ja oppilaat. Tulok-
sena on alueellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen ja koulutuksellisen 
tasa-arvon murtuminen.” (Ed. Tykkyläinen, sd.; 1992 vp, ptk. 1995.)

Keskustelua leimasivat erityisesti hallituspuolueiden edustajien mutta myös 
osittain opposition puolelta äärimmäinen ulkoinen pakko, vaihtoehdottomuus 
sekä koulutuksen alisteisuus taantuvan valtiontalouden määrittelemille ehdoille: 
Olivatko koululaitokselle asetut määrälliset säästötavoitteet oikeutettuja vai eivät? 
Lamaannuttavatko ne koko koululaitoksen vai ainoastaan ”ottavat löysät pois” ja 
näin parantavat tuloksellisuutta? ”Maassamme on pitkään hyväksytty itsestäänsel-
vyytenä ajatus, jonka mukaan koulutus on niin arvokas asia, ettei sen yhteydessä 
voida keskustella järkeistämisen ja taloudellistamisen välttämättömyydestä. Ajat-
telutapa on johtanut siihen, että laman vaatimat menosupistukset koetaan koulu-
tuksen huononnuksiksi silloinkin, kun entiset tehtävät hoidetaan uudella tavalla 
ja entistä pienemmillä yksikkökustannuksilla. Kouluväen oma haluttomuus käydä 
periaatteellista keskustelua erilaisten kouluratkaisujen taloudellisuudesta johtuu 
varmasti koulutoimen keskitetystä hallintoperinteestä, jossa totuttiin siihen, että 
kaikki määrätään ylhäältä.” (Min. Uosukainen, kok.; 1992 vp, ptk. 1984.)

Tässä asetelmassa on mielenkiintoinen ed. O. Ojalan (vas.; 1992 vp, ptk. 2001) 
havainto lamasta uudenlaisen koulutuspolitiikan – osana laajempaa politiikan 
kenttää – oikeuttajana ja mahdollistajana, tilaisuutena sisäänajaa kilpailukyky-
valtion koulutuspolitiikka Suomeen: ”Taloudellinen lama on luonut mahdolli-
suuden Holkerin linjausten toteuttamiselle.” Ojala viittaa pääministeri Holkerin 
viisi vuotta aikaisemmin esittämään paljon huomiota saaneeseen lausumaan, jonka 
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mukaan kaikki eivät opi kaikkea, ja sen sijaan että edes yritettäisiin sitä, resurssit tu-
lisi keskittää lahjakkuutensa osoittaneiden ryhmän kouluttamiseen kansainvälisen 
huipun tasolle: ”Uskoteltaessa kaikkien oppivan kaikki viritetään peruskoulutuk-
sen tavoitteet liian korkealle. Yritettäessä kouluttaa koko väestö saavuttamattoman 
korkealle peruskoulutustasolle hukataan pienen kansakunnan taloudellisia ja hen-
kisiä voimavaroja toivottomaan yritykseen.” (Helsingin Sanomat 24.11.1987, A11.) 
Ojalan esittämän näkemyksen mukaan uudenlaiset koulutuspoliittiset periaatteet 
oli siis suunniteltu jo aikaisemmin ja ne olivat ikään kuin vain odottaneet sopivaa 
tilaisuutta tullakseen legitimoiduksi mahdollisimman vähäisellä vastustuksella.

Risto Rinne (2001b, 142) muotoilee kysymyksen ”suomalaisen koulutuspolitii-
kan muutoksen alkuperästä ja koko kansan koulua koskevan utopian uudelleen-
rakentumisesta” hieman toisella tapaa: ”Onko käännettä pidettävä ensisijaisesti 
suomalaisena vastauksena joihinkin suomalaisen koulutusjärjestelmän ongelmiin, 
vai onko se pikemminkin kansainvälisten koulutusideologioiden soveltamisesta 
suomalaiseen kontekstiin?” Rinteen näkemys on samansuuntainen ed. Ojalan ha-
vainnon kanssa: ”Kyse on selvästikin suomalaisen koulutuspolitiikan linjauksen 
muuttamisesta, ei minkään ajankohtaisen ja konkreettisesti osoitettujen ongelmi-
en korjaamisesta” (emt. 142).

Välikysymystä käsiteltäessä kansanedustajat yhdistivät koulutuksen säästötoi-
menpiteet myös Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuneeseen kehitykseen: ”Kou-
lutoimen säästöpäätökset eivät ole suomalainen keksintö, vaan useissa länsimaissa 
on jouduttu turvautumaan vastaaviin toimiin, vieläpä paljon rajummin ottein” 
(min. Uosukainen, kok.; 1992 vp, ptk. 1987). ”Välihuuto – Ei se Reaganin tyyli ole 
toiminut missään oikein” (ed. Heikki Rinne, sd.). Koulutuksen markkinat nousi-
vat keskeiseksi uhkakuvaksi opposition puheenvuoroissa: ”Opetusministerin tu-
lisi selvästi ilmoittaa, että tavoitteena on koulutuksen laadullinen kehittäminen 
vapaan kilpailun pohjalle, jossa vahvat voittavat. Jos opetusministeri tai hallitus 
eivät ole tajunneet tehtyjen osaratkaisujen yhteisvaikutusta, niin nurkkaan vain 
siitä häpeämään!” (Ed. Tykkyläinen, sd.; 1992, ptk. 1995.)

Samalla esimerkiksi aiemmin yleisellä ”yksilönvapauden” tasolla liikkunut 
puhetapa oli muuttunut valtiopäiväkeskusteluksi normatiivisista toimenpiteistä, 
joilla puolustettiin tai kritisoitiin entistä yksilökeskeisempiä koulutuksen järjes-
tämistapoja. Tämä tulee korostuneesti esille erityisesti kokoomuksen kansan-
edustajien vaatimuksista: ”peruskoulun tuntijakoa tulee väljentää”, ”pakollisten 
aineiden tuntimäärää on vähennettävä syventävien opintojen lisäämiseksi”, ”val-
takunnallisen opetussuunnitelman kahlehtivasta vaikutuksesta on päästävä irti” 
ja ”vaihtoehtokoulujen perustamista tulee tukea terveen kilpailun aikaansaami-
seksi” (ed. Jouppila, kok.; 1992 vp, ptk. 1996–1998). Näiden vaatimusten myötä 
haettiin kokonaan uutta lähtökohtaa koululaitoksen kehittämiselle – ja samalla 
tiukkaa irtiottoa vanhasta: ”– – kun meillä aikoinaan 1970-luvulla luotiin SDP:
n lähtökohdista nykyinen koulutusjärjestelmä, joka on ollut todella jäykistävä ja 
byrokraattinen eikä ole ottanut erityislahjakkuuksia tarpeeksi huomioon, niin sen 
takia kokoomuksen mielestä on nyt tärkeää, että kehitetään uusia linjoja valinnan 
mahdollisuuksien ja yksilön huomioon ottamisen suuntaan” (ed. Jouppila, kok.; 
1992 vp, ptk. 2033).
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Uuden koulutuspoliittisen puhetavan kohteen on edellä todettu ikään kuin 
laskeutuneen koulujärjestelmässä ylhäältä alaspäin. Yleinen, koko koulujärjes-
telmää koskeva toiminnan tehostamisen ja taloudellisuuden diskurssi laskeutui 
laman myötä keskushallinnosta ensin vaatimuksiksi kunnille sekä muille koulu-
tuksen järjestäjille, jotka asetettiin tehostamaan niukkenevien resurssien käyttöä 
ja etsimään omia kilpailuvalttejaan kovenevilla markkinoilla. Vuoden 1992 väli-
kysymyskeskustelussa uudet uusi puhetapa koski myös ”ruohonjuuritasoa”: yksit-
täistä oppilasta ja opettajaa, joita käsiteltiin nyt valtiopäiväpuheessa kilpailemassa 
menestymisestä tai selviytymisestä koulutuksen markkinoilla. Uudessa tilanteessa 
esimerkiksi ”opettajat ovat nyt kilpailuasemassa keskenään” (ed. Puisto, sd.; ptk. 
2039) työpaikoistaan; samoin oppilaille ”kyynärpää- ja kilpailutaktiikka opetetaan 
jo varhain” (ed. O. Ojala, 1992 vp, vas.; ptk. 2004). 

Jo uuden valtionosuuslainsäädännön (HE 214/1991 vp) käsittelyn yhteydes-
sä ilmennyt vasemmiston ja osan keskustan edustajista huoli kuntien mahdolli-
suuksista tai halusta hoitaa kaikkia niille osoitettuja tehtäviä sai yhä kärkevämpiä 
muotoja. Lamaa käsiteltiin ikään kuin koetinkivenä, joka paljasti asioita uudessa 
valossa: ”Mielenkiintoista on ollut havaita, että vasta nyt opetustoimen säästö-
päätösten yhteydessä on käymässä ilmi, että oppilaitosten ylläpitäjillä ei olekaan 
kaikissa tapauksissa niin suurta valmiutta kuin on väitetty ja kuviteltu etsiä pai-
kallisiin olosuhteisiin soveltuvia joustavia ratkaisuja opetusjärjestelyjen toteutta-
miseen mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti” (min. Isohookana-Asunmaa, 
kesk.; 1992 vp, ptk. 2023). Muuttuva valtio–kunta-ohjaussuhde olikin esillä oppo-
sition puheenvuoroissa. ”Kunnatkin käyttäytyvät kuin yritykset. Yritykset laman 
varjolla saneeraavat väkeä ulos, oli tarvetta tai ei, mutta kun on lama se voidaan 
tehdä hyvällä omallatunnolla. Kunnat käyttävät säästöpäätöksiä omiin tarkoituk-
siinsa katsomatta mikä on koulutuksen ja oppilaan etu.” (Ed. Hacklin, sd.; 1992 
vp, ptk. 2068.) 

Muuttuvan koulutusjärjestelmän katsottiin vaativan myös uudenlaisia opetus-
menetelmiä. Uudet didaktiset käytännöt hallituspuolueiden edustajien puheessa 
käsittelivät oppilasta rationaalisena valitsijana, joka valitsee koulutuksensa sisältö-
jen lisäksi myös niiden oppimisen työtapoja itsenäisesti: ”Itsenäisen opiskelun me-
netelmillä oppilaiden motivaatio lisääntyisi ja he oppisivat hankkimaan itse tietoa 
ja myös sitä soveltamaan, mikä on aivan välttämätön taito tulevaisuudessa” (ed. 
Ryynänen, kesk.; 1992 vp, ptk. 2061). Tämä alusti puolestaan keskustelua arvioin-
nista sekä sen merkityksestä koulutuksen ohjausjärjestelmässä. ”Se [arviointi] on 
yksi tehokas ja halpa keino parantaa opintotuloksia” (ed. Ukkola, lib.; 1992 vp, ptk. 
2017). Opetusmenetelmällisen ulottuvuutensa lisäksi itsenäinen opiskelu nähtiin 
myös työkaluna opetustoimen säästötalkoissa: ”Nämä kaikissa puheissa hyviksi to-
detut menetelmät olisivat samalla myös säästökeinoja” (ed. Ryynänen, kesk.; 1992 
vp, ptk. 2061); ”– – etenkin lukiossa oppilaat tenttisivät joitakin kursseja kotonaan, 
jolloin säästö olisi todella mittava” (ed. Ukkola, lib.; 1992 vp, ptk. 2018).

Välikysymys hallituksen suunnittelemista opetustoimen säästötoimenpiteistä 
ei tuottanut opposition hakemaa tulosta. Äänin 99–79 eduskunta siirtyi päiväjär-
jestykseen, ja hallitus jäi nauttimaan eduskunnan luottamusta.
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9.5 Ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden yhteistoiminta

Yhden lukuvuoden ajan käynnissä olleiden nuorisoasteen koulutuskokeiluiden 
tilanne muuttui merkittävästi kesällä 1992. Hallituksen esitys ammatillisten op-
pilaitosten ja lukion yhteistoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 59/1992 vp) 
ehdotti poistettavaksi lainsäädännöllisiä esteitä myös muuhun kuin kokeiluihin 
perustuvasta toisen asteen yhteistoiminnasta. Näin kaikki oppilaitokset voisivat 
entistä vapaammin, käytännössä keskinäisillä sopimuksilla harjoittaa yhteistoi-
mintaa opetuksessaan ilman erillisiä kokeilulupia – ja samalla ilman hallinnol-
lista yhteyttä nuorisoasteen koulutuskokeiluinstituutioon – osana ”oppilaitosten 
ylläpitäjien sopimuksiin perustuvaa normaalia toimintaa” (emt. 1). Tarkoituk-
sena nimenomaan ei olisi muuttaa oppilaitosten tehtäviä, vaan kukin oppilaitos 
keskittyisi oman opetussuunnitelmansa mukaisen opetuksen järjestämiseen. Käy-
tännössä tämä varmistaisi, että lukio ja ammatilliset oppilaitokset pysyisivät insti-
tutionaalisesti erillään Holkerin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon (VNS 
3/1990 vp) ”toisen vaihtoehdon” esittelemällä tavalla.

Esitys (HE 59/1992 vp) otti myös suoraan kantaa vuoden ajan meneillään 
olleisiin nuorisoasteen koulutuskokeiluihin ja niissä suoritettaviin tutkintoihin: 
”– – voidaan saatujen kokemusten perusteella esittää jo eräitä arvioita. Kahden 
tutkinnon suorittaminen saattaa olla joillekin opiskelijoille hyvä vaihtoehto, mut-
ta valtamallina se on ilmeisen raskas opiskelumuoto.” (Emt. 4.) Kokeiluille ei lu-
vattukaan kovin pitkää tulevaisuutta: ”Nyt käynnissä olevilla yhteistyökokeiluilla 
saadaan riittävästi tietoa yhteistyön tarpeista ja muodoista, eikä siis ole tarpeen 
enää aloittaa uusia tai jatkaa nykyisiäkään kokeiluja kovin pitkään” (emt. 4).

Vastapainoksi nuorisoasteen koulutuskokeilujen alasajolle tarjottiin oppilai-
tosten välistä vähemmän säädeltyä yhteistoimintaa, ”johon ei tarvittaisi valtion 
kouluviranomaisten myötävaikutusta” (emt. 1): ”Sen sijaan pienimuotoinen, 
valinnaisuutta lisäävä yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia opintojen monipuolis-
tamiseen ja laadun parantamiseen ja erilaisten ammatinvalintavaihtoehtojen ko-
keiluun” (emt. 4). Käytännössä vaaditunlaista yhteistyötä ehdotettiin aikaansaa-
tavaksi tarjoamalla kaikille toisen asteen oppilaille oikeus valita ja hyväksilukea 
soveltuvasti opintoja muista kuin ensisijaisesta oppilaitoksestaan ilman minkään-
laisia hallinnollis-juridisia koulutuskokeiluja. Esityksen näkökulma koulujärjestel-
män kehittämiseen on yleisesti joustavuuden lisääminen sekä yksilöllisten valin-
nanmahdollisuuksien luominen. Nuorille tulee tarjota ”mahdollisuuksia nykyistä 
monipuolisempaan koulutusvaihtoehtojen valitsemiseen ja niiden omaehtoiseen 
kokeilemiseen” (emt. 3). Lakiehdotuksen puhetapa onkin korostuneen yksilökes-
keinen: lainmuutoksen sekä oppilaitosten toiminnan lähtökohtana ja subjektina 
on oppilas erityisine yksilöllisine koulutuksellisine tarpeineen. 

Esityksessä kaavailtu oppilaan valinnanmahdollisuuksien lisääntyminen tapah-
tuisi nimenomaan lukion ja ylioppilastutkinnon rakenteiden ehdoilla: ”– – kokei-
lutoiminnan tavoitteena on ammatillisen koulutuksen osalta luoda ammatillisten 
oppilaitosten opiskelijoille joustavat mahdollisuudet ja nykyistä paremmat val-
miudet lukion oppimäärien ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lukion osalta 
tavoitteena on ammatillisten opintojen edellyttämien valmiuksien kehittäminen 
lukiossa, ei kuitenkaan ammatillisten lukioiden kehittäminen.” (Emt. 2.)
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Sivistysvaliokunnan näkemys toisen asteen yhteistyöstä oli painottunut hie-
man toisella tavalla. Ikään kuin kommenttina hallituksen esityksen nuorisokou-
lukokeilua koskeviin kannanottoihin valiokunta muistutti: ”Samanaikaisesti on 
meneillään myös nuorisoasteen koulutuskokeiluja ja on tärkeää, että näiden ko-
keilujen toteuttaminen hoidetaan siten, että niiden tuloksia voidaan hyödyntää 
keskiasteen koulutuksen kehittämisessä” (SiVM 3/1992 vp, 1). Valiokunta otti 
kantaa myös yksittäisen oppilaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Vastauksena 
hallituksen esityksessä korostuviin henkilökohtaisiin valinnanmahdollisuuksiin 
sekä niiden hallinnointiin sivistysvaliokunta edellytti asiantuntevien ohjauspalve-
luiden tarjoamisen takaamista: ”Valiokunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, 
että oppilaan valinnanmahdollisuuksien lisääntyessä ja opintojen ohjauksen tul-
lessa siten tärkeämmäksi opintojen suunnittelussa, oppilaille turvataan asiantun-
tevan opintojen ohjaajan apu” (emt. 2). 
Näillä sivistysvaliokunnan evästyksillä varustettuna hallituksen esitys ammatillis-
ten oppilaitosten ja lukioiden yhteistoimintaa koskevaksi lainsäädännöksi palasi 
eduskunnan istuntosaliin, jossa se hyväksyttiin ilman yhtään käytettyä puheen-
vuoroa.

9.6 Vuoden 1993 opetustoimen rahoitusjärjestelyt

Opetustoimen säästöihin palattiin heti syysistuntokauden 1992 alettua hallituksen 
antaessa esityksen laiksi eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1993 rahoitusta 
koskevista järjestelyistä (HE 160/1992 vp). Esityksen keinot opetustoimen meno-
jen karsimiseksi oli esitelty alustavasti jo kevään 1991 lepäämään jätetyssä säästö-
lakiehdotuksessa; samoin hallituksen kaavailemat säästöt olivat olleet keskeisellä 
sijalla myös kevään 1992 välikysymyskeskustelussa opetustoimen säästötoimenpi-
teistä (VK 2/1992 vp). Nyt annetussa esityksessä muun muassa valtionosuuksien 
yksikköhintoja esitettiin alennettavaksi kahdeksan prosenttia, kansanopistojen 
valtionapua kymmenen prosenttia sekä toisen asteen koulutuksen ylläpitäjille sää-
dettäisiin oikeus periä oppilailta maksuja, joiden määrä voisi olla oppilasta kohden 
enintään 250 markkaa lukukaudessa. Nämä hallituksen esityksessä ”oppilasmak-
sujen” nimellä kulkeneet maksut muodostuivatkin koko lakiesityksen kiistanalai-
simmaksi kysymykseksi. Vasemmiston edustajat hyökkäsivät puheenvuoroissaan 
välittömästi ”lukukausimaksuiksi” nimeämiänsä maksuja vastaan: ”– – tästä se 
lähtee sitten ryöstäytymään irti, ja eriarvoisuus todella eri perheiden kesken tulee 
kasvamaan, ja lasten mahdollisuudet opiskella myös eriarvoistuvat” (ed. O. Ojala, 
vas; 1992 vp, ptk. 3275).

Asian käsittelyä mutkisti entisestään se, että lakiesityksen ollessa sivistysvalio-
kunnan käsittelyssä hallitus teki 14.10.1992 periaatepäätöksen julkisen talouden 
tasapainon parantamiseksi. Päätöksen mukaan korkeakoulujen, ammatillisten 
oppilaitosten sekä lukioiden opiskelijoille oli alkuperäisestä hallituksen esityksestä 
poiketen tarkoitus säätää vuoden 1993 alusta alkaen 500 markan ”lukukausimak-
su”. (SiVM 19/1992 vp, 1.) Poliittisesti arka asia koetteli hallitusta, sillä periaatteel-
liseksi koettu kysymys sai myös runsaasti julkista huomiota. Esimerkiksi opiske-
lijajärjestöt ilmoittivat harkitsevansa lukukausimaksuboikottia. Kompromissina 
vielä ennen sivistysvaliokunnan käsittelyn päättymistä hallituksessa ehdittiinkin 
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neuvotella uusi, lukukausimaksut korvaava ratkaisu, jonka mukaan keskiasteen 
opiskelijoilta perittäisiin vuoden 1993 alusta lukien ”ateriamaksu”, joka olisi suu-
ruudeltaan neljä markkaa oppilaitoksen työpäivää kohti. Keskimäärin oppilaan 
ateriamaksu muodostuisi näin noin 720 markan suuruiseksi lukuvuotta kohti. 
(SiVM 19/1992 vp, 1–2.)

Menettelyn taustaksi oikeusministeriön lainvalmisteluosaston mietinnön 
(5/1993, 32–33) mukaan hallituksen on mahdollista ehdottaa muutoksia edus-
kunnalle annettuun esitykseen vielä sen valiokuntakäsittelyvaiheessa. Tällöin 
muutosehdotukset tehdään yleensä esittelevän ministeriön toimesta asiaa val-
mistelleen virkamiehen allekirjoittamalla kirjeellä, poliittisesti keskeisissä asiois-
sa myös ministerin allekirjoittamalla kirjelmällä, eikä niitä yleensä edes käsitel-
lä hallituksessa. Tosin eräistä laajemmista muutosehdotuksista on sovittu myös 
hallituksen iltakoulussa. Käytännössä ministeriöt tekevät muutosehdotuksia usein 
myös valiokunnan pyynnöstä ja aloitteesta asiantuntijakuulemisissa esiin tulleiden 
seikkojen takia. Rajanveto ministeriölähtöisen ja valiokuntalähtöisen muutoksen 
välillä ei aina olekaan selvä, mikä johtuu esittelevän ministeriön ja käsittelevän 
valiokunnan läheisestä yhteistyöstä. (Emt. 33.) Menettelytapa on saanut osakseen 
myös kritiikkiä. Esimerkiksi perustuslakivaliokunnan (PeVL 26/1992 vp) mukaan 
käytäntö on epäsuotava sekä valtioneuvoston että eduskunnan käsittelytapojen 
kannalta. Menettely syrjäyttää eduskunnan täysistunnossa käytävän lähetekes-
kustelun – ja samalla valtaosan kansanedustajista – sekä vähentää oikeuskanslerin 
mahdollisuuksia harjoittaa hallituksen esitysten laillisuusvalvontaa.

Hallituksen lisäksi poliittisen kompromissin hakeminen opetustoimen vuo-
den 1993 rahoitusjärjestelyihin jatkui vielä sivistysvaliokunnassa: Valiokunnan 
mietinnössä (SiVM 19/1992 vp) ehdotettiinkin jo terminä latautuneen ”luku-
kausimaksun” perimisestä luopumisesta sekä sen korvaamista neutraalimmalla 
”ruokahuollon järjestämismaksuksi” nimetyllä maksulla, jonka perimisestä ja suu-
ruudesta päättäisi oppilaitoksen ylläpitäjä ja joka olisi riippumaton siitä, käyttääkö 
oppilas käytännössä koulutuksen ylläpitäjän ruokahuoltopalveluja vai ei. Maksu 
olisi myös mahdollista määrätä ottaen huomioon opiskelijan ja hänen huoltajansa 
maksukyky sekä esimerkiksi perheen koko. Valiokunta totesi vielä erikseen, että 
tällä perusteella koulutuksen ylläpitäjällä on oltava myös mahdollisuus maksun 
kokonaan perimättä jättämiseen (emt. 2). Toinen valiokunnassa neuvoteltu muu-
tosesitys hallituksen esitykseen oli maksuttoman koulutuksen tärkeyttä painottava 
lausuma: ”Sivistysvaliokunta edellyttää, että ruokahuollon järjestämismaksu jää 
vain vuotta 1993 koskevaksi ja että opiskeluun liittyviä maksuja tarkastellaan uu-
delleen vuotta 1994 koskien niin, että vastaava kertymä saavutetaan esimerkiksi 
säästöillä” (emt. 2). Tästä kompromissista huolimatta valiokunnan vasemmistojä-
senet jättivät mietintöön koko lakiehdotuksen hylkäämistä vaativan vastalauseen.

Valiokunnan mietinnön käsittelyssä muodostui sama asetelma kuin aiem-
pienkin säästöpäätösten kohdalla. Oppositio (SDP, vasemmistoliitto, vihreät sekä 
SMP) kokosi rivinsä vastustamaan koulutoimen säästöjä yleisesti kuten aikaisem-
millakin kerroilla – nyt samalla myös erityisesti ruokahuollon järjestämismaksua. 
Eduskuntaryhmien kannanotot jähmettyivät vanhoihin asetelmiin ilman komp-
romissiratkaisuun vaadittavaa poliittista tahtoa. Lakiesityksen valtiopäiväkäsitte-
lyn argumentointi olikin suoraan vanhan kertausta. 
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Poliittisen vasemmiston puhetavan mukaan vastustaessaan koulutuksen sääs-
töpäätöksiä se katsoi puolustavansa tasa-arvon nimissä nimenomaan heikommis-
ta lähtökohdista ponnistavien oppilaiden oikeuksia sekä mahdollisuuksia päästä 
mukaan kilpailemaan koulutuspaikoista ja sitä kautta tavoiteltavista professioista, 
vastakohtana todennäköiselle ulossulkemiselle. Oikeiston argumentointi lähti puo-
lestaan ennen kaikkea henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä motivaation avulla 
tapahtuvasta selviytymisestä koulutuksen pelikentällä, jossa myös epäsuotuisa kil-
pailutilanne oli käännettävissä voitolliseksi. ”Minä olen katsonut lapsuuden lähtö-
kohdistani kuuluvani köyhälistöön, eikä se ollut este opiskeluun pääsemiselle. Kyse 
oli vain motivaatiosta. Jos oli motivaatiota ja perheellä halua, köyhälistölläkin oli 
mahdollisuus opiskella.” (Ed. Kauppinen, kesk.; 1992 vp, ptk. 5411.) 

Laman sekä koulutuksen säästöjen korostama tuottavuuden mittaaminen ja 
tavoitteiden saavuttaminen arvioinnin muodossa esiintyvät toistuvasti edustaji-
en erityisessä ”säästöpuheessa”. Koulutukseen käytettävien resurssien katsottiin 
lähes yksimielisen vääjäämättömästi supistuvan edelleen tulevaisuudessa; samalla 
arviointi ymmärrettiin tulevaisuuden koulutusjärjestelmän keskeiseksi ohjausvä-
lineeksi, jota olisi tietoisesti kehitettävä muiden realistisiksi arvioitujen vaihto-
ehtojen puuttuessa. ”Kun valtion rahat ovat tiukassa ja säästöjä joudutaan myös 
tulevina vuosina koulutuksessakin varmasti tekemään, olisi aivan ensiarvoisen 
tärkeää, että koulutuksen tulosten arviointia suhteessa käytettyihin resursseihin 
kehitettäisiin” (ed. Aula, kesk.; 1992 vp, ptk. 5388). 

Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä erityisesti ruokahuollon järjestä-
mismaksun riippumattomuus oppilaan ruokahuoltopalveluiden käytöstä kuohutti 
opposition edustajia. Maksu koettiinkin ainoastaan lähinnä ”naamioinniksi” (ed. 
Lahikainen, sd.; 1992 vp, ptk. 5390) lukukausimaksulle. Myös maksusta vapaut-
taminen niin sanotuin sosiaalisin perustein nähtiin jonkinlaisena vanhanaikaisen 
köyhäinhoidon nöyryyttävänä uutena ilmenemismuotona: ”Tällä periaatteella sitä 
toimittiin entisinä aikoina. Niin sanotut vapaaoppilaspaikat ja köyhien lapsille an-
netut vaateavut ovat monen muistissa.” (Ed. Astala, vas.; 1992 vp, ptk. 5382.) 

Myöskään sivistysvaliokunnan ponsi ruokahuollon järjestämismaksun rajoit-
tamisesta ainoastaan vuotta 1993 koskevaksi ei vakuuttanut oppositiota ja osaa 
keskustan edustajista. Tilanne nähtiin tietoisena ”päänavauksena” (ed. Lahikai-
nen, sd.; 1992 vp, ptk. 5390) maksulliselle koulutukselle. ”On syytä pelätä, että 
kerran avattu koulutuksen maksullisuuden periaate muodostuu käytännöksi, jon-
ka jatkamiseen vedotaan valtiontalouden huonon tilanteen vuoksi myös vuonna 
1994” (ed. Suhola, kesk.; 1992 vp, ptk. 5391); ”Olen samaa mieltä niiden oppo-
sition puhujien kanssa, jotka ovat täällä todenneet, että maksupolitiikan tuomi-
nen kouluun on suuri periaatteellinen kysymys eikä yksinomaan valtiontalouden 
paikkauskysymys” (ed. Aula, 1992 vp, kesk.; ptk. 5386).

Yleisesti koko oppilas-, lukukausi-, ateria- ja ruokahuollon järjestämismaksui-
hin liittynyt sekava sekä monikäänteinen lainvalmisteluprosessi antoi opposition 
edustajille runsaasti mahdollisuuksia asettaa hallituksen kyky huolehtia koulutus- 
ja talouspolitiikasta – tai edes ylipäätään lakiehdotusten valmistelusta – kyseen-
alaiseksi. ”Teknisesti tämän lain säätäminen edustaa mielestäni varsin ala-arvois-
ta toimintakulttuuria ja poukkoilevaa käytäntöä” (ed. Astala, vas.; 1992 vp, ptk. 
5382).
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Hallituksen rivit rakoilivat useiden keskustan edustajien ilmaistessa periaatteelli-
sen vastustuksensa koulutukseen liittyville maksuille. Kaikkiin muihin ehdotettuihin 
opetuksen säästötoimenpiteisiin verrattuna juuri toisen asteen koulutuksen muutta-
misella edes osittain maksulliseksi oli aivan erityinen sekä periaatteellinen merkitys 
vasemmistolle sekä osalle keskustan edustajia koulutuksellisen tasa-arvon lopulli-
sena murtajana. Keskustan ministeriryhmä saikin osakseen terävää kritiikkiä oman 
puolueensa edustajilta: ”Minusta on hyvä saattaa tietoon se, että hallituspuolueissa 
oli tästä selvästi erilaisia kantoja. Voin omalta kohdaltani todeta, että monenlaisiin 
asioihin täällä joutuu hallitusyhteistyön nimissä suostumaan ja tyytymään. Mutta 
arvostelua voin kyllä esittää myös oman puolueeni hallitusryhmälle, joka hyväksyi 
tällaisen periaatteellisen kysymyksen aivan liian kevyesti lyhyellä valmistelulla ja vas-
toin keskustan ryhmän silloista kantaa.” (Ed. Aula, 1992 vp, kesk.; ptk. 5387.)

Sosiaalidemokraattien ja keskustan yhteistä näkemystä koulutusmaksuihin yri-
tettiin vahvistaa istuntosalissa muun muassa vetoamalla Santeri Alkion elämän-
työhön (esim. ed. Rinne, sd.; 1992 vp, ptk. 5389) sekä ”peruskoulutaisteluun”: 
”– – mutta syvästi hämmästelemme Suomen keskustan, maalaisliiton, roolia tässä 
asiassa. Miten voitte olla purkamassa sosiaalidemokraattien ja maalaisliitto-kes-
kustan luomaa tasa-arvoista suomalaista koulutusjärjestelmää?” (Ed. Gustafsson, 
sd.; 1992 vp, ptk. 5384.) 

Vaikka koulutoimen säästötoimenpiteet olivat yleisesti saaneet alusta alkaen 
tiukkaa ja johdonmukaista vastustusta oppositiolta, oli nimenomaan koulutuk-
sen kustannusjaon muuttaminen selkeästi periaatteellinen kysymys. Koulutuksen 
maksut tuomittiinkin ”brutaalina oikeistopolitiikkana” (ed. Gustafsson, sd.; 1992 
vp, ptk. 5827) sekä ”kokoomuksen porvarilliselta arvo- ja moraalipohjalta pon-
nistavana koulutuspolitiikkana” (ed. Astala, vas.; 1992 vp, ptk. 5828). Oman eri-
koisen leimansa kiivaaseen mutta yksipuoliseen keskusteluun toi kokoomuksen 
edustajien pidättäytyminen puheenvuoroista. Tämä nostattikin kritiikkiä toisen 
päähallituspuoleen, keskustan eduskuntaryhmässä: ”Arvoisa puhemies! Minä olin 
kaipaamassa myös toista päähallituspuoluetta vastuuseen, koska tässä on röyky-
tetty keskustaa ja alkiolaisia aika pitkään. Ihmettelen, että ministeri Uosukainen 
ei ole paikalla.” (Ed. Renko, kesk.; 1992 vp, ptk. 5395.) Lopullisessa äänestyksessä 
keskustan edustajat pysyivät kuitenkin hallituksen esityksen takana ja säästölait 
hyväksyttiin äänin 103–80.

9.7 Oppisopimuskoulutuslaki

Jo Harri Holkerin hallituksen koulutuspoliittinen selonteko eduskunnalle (VNS 
3/1990 vp) oli ehdottanut luopumista oppisopimuksesta erityisenä työsopimus-
tyyppinä sekä sen korvaamista uudella käsitteellä ”työpaikkaopiskelu”, josta sää-
dettäisiin ammattikoulutuslainsäädännössä. Suunnitelma antoi selonteon käsitte-
lyn yhteydessä keskustan sekä kokoomuksen edustajille aihetta epäillä perinteisen 
oppisopimuskoulutuksen olevan päättymässä tai ainakin muuttumassa osaksi 
opetusministeriön poliittisesti kiistanalaista nuorisokouluvisiota. Opetusministe-
riö jatkoi asian valmistelua asettamalla syksyllä 1991 selvitysmiehen tekemään eh-
dotuksen uudeksi oppisopimuslainsäädännöksi. Pekka Piispasen ehdotus (OPM 
työryhmien muistioita 1992:21) valmistui keväällä 1992, ja sen pohjalta tehty hal-
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lituksen esitys laiksi oppisopimuskoulutuksesta (HE 311/1992 vp) saapui edus-
kuntaan vielä saman vuoden marraskuussa. 

Esityksen mukaan oppisopimuskoulutus olisi edelleen työvaltainen ammatil-
lisen koulutuksen muoto, jossa pääpaino olisi työnteon yhteydessä työpaikoilla 
harjoitettavissa ammatillisissa opinnoissa, joita täydennettäisiin ammatillisten op-
pilaitosten, koulutuskeskusten tai muidenkin koulutuksen järjestäjien tietopuo-
lisilla opinnoilla (emt. 5). Uudistuksena lakiesitys toisi oppisopimuskoulutusta 
kiinteämmäksi osaksi muuta ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä sekä vah-
vistaisi sen opetuksellisia ja koulutuksellisia ominaispiirteitä. Paikallishallinnolle 
säädettäisiin vastuu oppisopimuskoulutukseen kuuluvan tietopuolisen koulutuk-
sen hankkimisesta, jotta se saataisiin entistä paremmin yhteen sovitettua työpai-
kalla annettavaan opetukseen (emt. 6).

Hallinnon hajauttamiskomitean (KM 1986:12) yleiset tavoitteet – lainasteis-
ten säännösten karsiminen, sääntelyn keventäminen, päätösvallan delegointi ja 
hallinnon hajauttaminen – mainittiin suoraan uudistuvan oppisopimuskoulutus-
lainsäädännön päämäärinä (HE 311/1992 vp, 5). Huolimatta vuoden 1992 val-
tiontalouden synkästä tilanteesta lakiesityksen argumentointi lähti oppisopimus-
koulutuksen yleisestä kehittämisestä osana hallinnon yleisiä kehityslinjoja, ilman 
erityiseen lamapuheeseen sitoutuneita toiminnan tehostamisen tai taloudellisuu-
den vaatimuksia. 

Lakiesitys oppisopimuskoulutuksesta sai sivistysvaliokunnan käsittelyssä hal-
lituksen esitystä työvoimapoliittisempia painotuksia: ”Valiokunta katsoo, että 
työvoimatoimistojen panosta oppisopimuskoulutuksen tiedottamisesta voi lisätä 
esimerkiksi siten, että työvoimatoimistossa automaattisesti kirjataan, onko tarjolla 
oleva työpaikka oppisopimuspaikkana käytettävissä” (SiVM 20/1992 vp, 2). Sa-
malla oppisopimuskoulutuksen yhteydet 25.11.1992 tehtyyn tulopoliittiseen rat-
kaisuun sekä yleisemminkin yleissitoviin työehtosopimuksiin nousivat esille opis-
kelijan palkkauksesta säädettäessä. Tupo-ratkaisun pöytäkirjaan oli marraskuussa 
kirjattu lausuma, jossa hallitus totesi ettei sopimuskaudella anneta lakko-oikeutta 
tai työehtosopimusten sitovuutta koskevia lakiesityksiä ilman että työmarkkina-
järjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa on yhteisesti todettu muutostarvetta 
tähän. Näiden neuvottelujen puuttuessa työmarkkinajärjestöt pitivätkin hallituk-
sen esityksen 19§:n ”Työsopimuslain estämättä voidaan opiskelijan palkasta sopia 
toisin” -lauseketta työvoimapoliittisen ratkaisun vastaisena. Myös sivistysvalio-
kunnan enemmistö oli tämän näkökulman kannalla ja päätyi estämään mahdolli-
suuden oppisopimusopiskelijan palkkauksen paikalliseen sopimiseen poistamalla 
koko lausuman oppisopimuslaista.

Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä hallituksen esityksen koulutuk-
sellisesti painottunut näkökulma oppisopimuskoulutukseen jäi kokonaan kan-
sanedustajien huolen valtiontalouden tilasta ja kasvavasta työttömyydestä alle. 
Sekä hallituspuolueiden että opposition edustajien puheenvuoroissa oppisopi-
muskoulutus nähtiin työvoimapoliittisena keinona vaikean työllisyystilanteen 
hallinnassa sekä osana tulopoliittista sopimusta ainoastaan marginaalisilla kou-
lutuspoliittisilla painotuksilla. ”Meillä ei ole sivistyspolitiikan kriisiä. Meillä on 
talouspolitiikan kriisi ja siihen liittyvästi me tarvitsemme työpaikkoja, joissa voi 
koulutusta antaa.” (Min. Uosukainen, kok.; 1992 vp, ptk. 5618.)
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Hallitus ja erityisesti opetusministeri Uosukainen saivat sivistysvaliokunnan 
mietinnön käsittelyssä vasemmisto-oppositiolta moitteita työmarkkinajärjestöjen 
ohittamisesta lakiesityksen valmistelun yhteydessä. Tähän liittyen suurimmak-
si kiistaksi nousikin perustavaa laatua oleva kysymys oppisopimuskoulutettavan 
asemasta (”tekemässä työtä” vai ”oppimassa”) ja palkkaehdoista suhteessa ala-
kohtaiseen minipalkkaan sekä työttömyyspäivärahaan. Vasemmisto-opposition 
agenda oli sivistysvaliokunnassa tehdyn muutoksen mukaisesti sitoa oppisopi-
musopiskelijan palkka työehtolakiin ja -sopimuksiin osana tulopoliittisia kol-
mikantaneuvotteluja. Hallituspuolueet puolestaan olivat edelleen alkuperäisen 
hallituksen esityksen esittämän paikallisen sopimisen mahdollisuuden – ”jousta-
vuuden” – kannalla: ”Juuri nuorille oppisopimuspalkan joustavuuden lisääminen 
olisi tärkeää, koska se olisi lisännyt koulutuspaikkojen tarjontaa” (ed. Aula, kesk.; 
1992 vp, ptk. 5601). Lopputuloksena lakiehdotus hyväksyttiin sivistysvaliokunnan 
esittämässä muodossa ilman mahdollisuutta sopia oppisopimusopiskelijan palk-
kauksesta paikallisesti. 

Oppisopimuslainsäädäntöä uudistamista jatkettiin vielä seuraavana syksynä 
(HE 200/1993 vp). Nyt oppisopimuskoulutuksen rahoituksen erilliset osat koot-
tiin yhteen valtionosuudeksi oppisopimuskoulutukseen, jolloin myös oppisopi-
muskoulutuksen rahoitusjärjestelmä muuttuisi valtionosuusuudistuksessa omak-
suttujen periaatteiden mukaisesti kauttaaltaan laskennalliseksi (emt. 3). Kuten 
vuotta aikaisemminkin lakiesityksen käsittelyssä työvoimapoliittiset näkökulmat 
peittivät koulutuspoliittiset kannanotot täysin alleen. Tällä kertaa lakiesityksen 
käsittelyssä keskeiseksi kiistakysymykseksi nousi voidaanko vammaisten oppiso-
pimusoppilaiden palkkauksen kohdalla poiketa työehtosopimuslainsäädännön 
yleissitovuudesta niin sanotuilla kuntoutuksellisilla syillä vastoin kolmikantaneu-
votteluissa esille tuotua palkansaajajärjestöjen näkemystä. Lopputuloksena poik-
keamisen sekä paikallisen sopimisen vammaisten opiskelijoiden kohdalla salliva 
pykälä jätettiin kokonaan pois hallituksen esityksestä. Sivistysvaliokunta esitti kui-
tenkin asiasta ponnen hallitukselle: ”Valiokunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pi-
kaisiin toimenpiteisiin vammaisten oppisopimusten solmimisen helpottamiseksi” 
(SiVM 22/1993 vp, 2).

Kuten edelliselläkin kerralla vasemmisto-oppositio puolusti kolmikanta-
neuvotteluja sekä työehtosopimusten yleissitovuuden periaatetta, nyt erityisesti 
vammaisten kohdalla. ”Jos opetusministeriön esittämällä tavalla olisi vammaisia 
haluttu tukea, niin silloin olisi poikettu työsopimuslain ja työehtosopimuslain si-
tovuudesta vammaisten vahingoksi eli silloin olisi heikennetty vammaisten työso-
pimusturvaa ja työehtosopimusturvaa. Kai me nyt kaikki kuitenkin olemme sitä 
mieltä, että heille kuuluu näissä asioissa sama turva kuin kaikille muillekin ihmi-
sille.” (Ed. Hacklin, sd.; 1993 vp, ptk. 4311.)

Hallituspuolueiden edustajat puolestaan näkivät mahdollisuuden työehtojen 
paikalliseen sopimiseen nimenomaan helpottavan vammaisten sijoittumista op-
pisopimuskoulutukseen. ”Arvoisa puhemies! Perustelin ja haluan edelleen pe-
rustella esitystäni sillä, että ensinnäkään, arvoisat edustatoverit, vammaiset eivät 
ole mukana kolmikantaneuvotteluissa. Siksi mielestäni eduskunnan asia on pitää 
lainsäädännössä heidän puoltaan. Toiseksi vammaiset ja vajaakuntoiset ihmiset 
ovat poikkeuksia kaikesta yleissitovuudesta, niin kuin jo valiokunnassa totesin. Se 
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on lähtökohta, tosiasia, joka minusta meidän pitää muistaa. Eivät heitä sido hei-
dän vammojensa vuoksi elämän mitkään yleissitovuudet ja yleisperiaatteet.” (Ed. 
Alaranta, kok.; 1993 vp, ptk. 4310.) 

Loppujen lopuksi puheenvuoroissa oli kysymys enemmänkin kannanotoista 
työehtosopimusten yleissitovuuteen sekä koko kolmikantaiseen tuloneuvotte-
luprosessiin kuin oppisopimuskoulutukseen koulutuspolitiikan eräänä osa-alu-
eena. Kannanotot jakautuivatkin ennakoitavalla tavalla oikeisto/vasemmisto- ja 
työnantajajärjestö/palkansaajajärjestö-akseleilla. Lakiesityksen keskeisin sisältö eli 
oppisopimuksen kulurakenteen muuttuminen laskennalliseksi puolitoista vuotta 
aikaisemmin hyväksyttyjen valtionosuusuudistuksen periaatteiden mukaan ei sitä 
vastoin herättänyt keskustelua istuntosalissa.

9.8 Peruskoululain, lukiolain jne. muuttaminen

Vielä ennen vuoden 1993 kesätaukoa eduskunta sai käsiteltäväkseen yhteen halli-
tuksen esitykseen (HE 82/1993 vp) niputetun kokoelman erilaisia perus- ja toisen 
asteen koululakien muutoksia. Esityksen mukaan esimerkiksi vanhasta vuoden 
1898 kansakoulun piirijakoasetuksen määrittelemästä käytännöstä luovuttaisiin 
poistamalla peruskoululain 8§:n kuntien piirijaon laatimista rajoittava oppilaiden 
koulumatkojen maksimipituutta (5 km) koskeva säännös. Näin kunnille myön-
nettäisiin käytännössä lähes rajoittamaton oikeus päättää itse kouluverkkonsa 
rakenteesta. Ainoaksi rajoitukseksi jäisi peruskoululain 47§:n säännös, jonka mu-
kaan ala-asteen oppilaan päivittäiseen koulumatkaan odotuksineen kuluva aika 
ei saa olla kahta ja puolta tuntia pidempi. Toimenpide katsottiin perustelluksi ti-
lanteessa, jossa koulumatkojen olosuhteet olivat muuttuneet vuoden 1898 kansa-
koulun piirijakoasetuksen säätämisestä: ”Nykyään kun kulkuyhteydet ovat olen-
naisesti paremmat kuin säännöstä alun perin säädettäessä, ei rajoitukselle ole enää 
samoja perusteita” (emt. 2). 

Muut ehdotetut muutokset olivat pitkälti jatkoa vuoden 1993 säästölaeille (HE 
160/1992 vp) sekä niissä säädetyille toimenpiteille. Hallituksen esitys poistaisi nyt 
kokonaan iltalukion oppilailta oikeuden maksuttomaan kouluateriaan – ”ottaen 
huomioon iltaopiskelijoille tarjotun aterian vähäinen merkitys oppilaiden koulun-
käynnin kannalta” (HE 82/1993 vp, 5) – joka oli edellisenä vuonna poistettu väli-
aikaisesti, ainoastaan vuotta 1993 koskevasti. Koulutuksen ylläpitäjille annettaisiin 
oikeus periä oppilasmaksuja yhtä tai useampaa ainetta opiskelevilta niin sanotuilta 
aineopiskelijoilta. Samoin kiisteltyjen oppilasmaksujen perimismenettelyn yhte-
näistämiseksi toisen asteen opiskelijoita koskeviin lakeihin kirjattiin säännökset 
oppilailta perittävien maksujen viivästyskorosta sekä maksujen ulosotosta ilman 
oikeuden päätöstä ja tuomiota.

Sivistysvaliokunnan mietintö (SiVM 7/1993 vp) perusteli päätöstä luopua 
koulumatkojen maksimipituudesta: ”Lainmuutos antaa kunnille mahdollisuu-
den saneerata kouluverkostonsa oppilasmäärämuutoksia vastaavaksi tai muusta 
syystä uudistaa kouluverkoston rakennetta” (emt. 1). Samalla sivistysvaliokunta 
päätyi esittämään kuntien toiminnalle rajoituksia peruskoululain perusteluissa: 
”Valiokunta pitää tärkeänä, että ratkaisuja ei tehdä yksin taloudellisten tekijöi-
den perusteella, vaan oppilaiden näkökulmasta siten, ettei koulumatka muodostu 
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kohtuuttoman pitkäksi, vaaralliseksi eikä rasittavaksi” (emt. 1–2). Valiokunnan 
enemmistö ei kuitenkaan taipunut kirjaamaan rajoitusta peruskoululain pykäläk-
si, joten SDP:n ja vasemmistoliiton edustajat jättivät mietintöön asiaa koskevan 
vastalauseensa. Samalla vasemmisto-oppositio katsoi viivästyskorkoa ja ulosottoa 
koskevien säännösten ennakoivan ainoastaan vuotta 1993 koskevan ruokahuollon 
järjestämismaksun muuttumista pysyväksi, sekä aineopiskelijoiden oppilasmak-
sujen kuvastavan hallituksen pyrkimyksiä saattaa toisen asteen koulutus maksul-
liseksi (emt. 3).

Kuntien itsemääräämisoikeutta kouluverkon rakenteesta ja peruskoulun pii-
rijaosta päätettäessä oli ensimmäisen kerran lisätty poistamalla alistuspäätökset 
koulutoimen norminpurun (HE 108/1990 vp) yhteydessä syksyllä 1990. Tuolloin 
asiasta ei noussut minkäänlaista koulutuspoliittista keskustelua eduskunnassa. 
Keväällä 1993 tilanne oli oleellisesti toisenlainen: opposition edustajat asettuivat 
osan keskustalaisista tukemana puolustamaan vuolassanaisesti sekä lasten oikeut-
ta kohtuullisiin koulumatkoihin että kuntien kouluverkon kattavuutta ja ennen 
kaikkea pieniä kyläkouluja. 

Keskusteluun nousi myös nyt jo useamman kerran aikaisemminkin käsitel-
ty periaatteellinen kysymys kuntien kyvystä tai halusta tehdä ”oikeita” päätöksiä 
asukkaidensa parhaaksi. Käsitepari ”valistuneet” ja ”ei-valistuneet” kunnat otet-
tiin käyttöön puheenvuoroissa. Kuntien ja valtion välinen ohjaussuhde sekä tyy-
pillisesti kaksoisroolissa (lainsäätäjä-kunnallispoliitikko) esiintyvien kansanedus-
tajien asema askarruttivat edustajia: ”– – me toisaalta olemme vaatineet kunnille 
itsemääräämisoikeutta, ja kun valtionosuusuudistuksen myötä kunnat ovat sitä 
saaneet, niin nyt me olemme sitten parkumassa perään tyhmiä kuntia varten nor-
milakeja, niitä varten, jotka eivät osaa olla viisaita ja käyttää päätäntävaltaa oikein. 
Hämmästykseni on sitä suurempi, kun moni kansanedustaja toimii itse kunnal-
lispolitiikassa. Eivätkö he luota itseensä, eivätkö he luota toisiinsa?” (Ed. Suhola, 
kesk.; 1993 vp, ptk. 1931.)

Tämä keskustelu tilanteessa, jossa uusi kuntien vaikutusvaltaa merkittävästi li-
sännyt valtionosuuslaki oli ollut voimassa vasta puoli vuotta, kuvastaa sitä, miten 
edustajat muodostivat tarkemmin yksilöityjä kantojaan valtionosuusuudistukseen 
vasta yksityiskohtaisen lainsäädännön kautta. Jos yleiset suuntaviivat olivat olleet 
kaikkien hyväksyttävissä, niin yksityiskohtaisista päätöksistä saatiin aikaiseksi eri-
mielisyyttä ja poliittisia linjanvetoja: ”Tänä päivänä tehdään koulutuspolitiikassa 
ratkaisut vahvimman ehdoilla ja uhkana on valinnanvapauden ja kilpailun nimis-
sä yhteiskunnan kehittämisperiaatteiden tukahduttaminen esimerkiksi koulutuk-
sen alueella” (ed. Tykkyläinen, sd.; 1993 vp, ptk. 1923). 

Kunnan koulupiirijaon muuttaminen esiintyi edustajien puheessa nimen-
omaan keinona lisätä kunnan koulujärjestelmän taloudellisuutta ja tehokkuut-
ta, jonka oppositio katsoi ”ei-valistuneissa” kunnissa johtavan koulutukselliseen 
epätasa-arvoon ja lasten sekä perheiden aseman heikentymiseen. Vasemmisto-
opposition puhetavan mukaan vastustaessaan koulupiirijaon vapauttamista se oli 
nimenomaan pienimpien oppilaiden oikeuksien puolella. Samoin oppilasmaksu-
jen viivästyskorosta ja ulosotosta, iltaopiskelijoiden ateriaedusta sekä aineopiske-
lijoiden kurssimaksuista päätettäessä se katsoi tasa-arvon nimissä puolustavansa 
heikommistakin lähtökohdista ponnistavien oppilaiden oikeuksia sekä mahdol-
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lisuuksia näitä – ei enää puhetapansa mukaan edes väliaikaisiksi säästötoimenpi-
teiksi naamioituneita, vaan lopullisia ja pysyviä – maksullisia koulutuspalveluita 
ennakoivia lainmuutoksia vastaan: ”– – kun se pikkusormi on jo annettu ja ruoka-
huoltomaksua saa periä, niin tällä perintämenetelmien korostamisella ja uudista-
misella ikään kuin jo lyödään lukkoon se, että sitä maksua tullaan tästedes edelleen 
perimään” (ed. T. Roos, sd.; 1993 vp, ptk. 1928). 

Tätä näkökulmaa vastustavia kannanottoja on keskustelusta vaikea löytää, 
koska monet keskustan edustajista tukivat puheenvuoroissaan suorasanaisesti 
oppositiota kokoomuksen edustajien pidättäytyessä kannanotoista. Vaikka laki-
esityksessä ehdotetut toimenpiteet olivat monille keskustan edustajille ilmeisen 
vaikeasti hyväksyttävissä, ryhmäkuri piti ja lakiesitys hyväksyttiin selvällä edus-
kunnan äänten enemmistöllä.

9.9 Luokaton lukio 

Hallituksen esitys lukiolain muuttamisesta (HE 176/1993 vp) lokakuussa 1993 yh-
disti luokattoman lukion sekä uusien opetussuunnitelman perusteiden kehittämis-
hankkeet. Siinä ehdotettiin että lukioissa voitaisiin luopua lukuvuoden 1994–1995 
alusta oppilaiden jaosta eri vuosiluokille sekä siirtyä luokattomaan opetukseen 
järjestämiseen samanaikaisesti uusien opetussuunnitelmien käyttöönoton kanssa. 
Luokattoman lukiojärjestelmän sekä entistä enemmän tilaa syventäville opinnoille 
ja oppilaan henkilökohtaisille valinnoille tarjoavien opetussuunnitelman perus-
teiden voidaan nähdä yhteisvaikutukseltaan toimenpiteenä lukion sisällölliseksi 
kehittämiseksi entistä yksilökeskeisemmäksi sekä oppilaiden valintojen kautta oh-
jautuvammaksi. 

Oppilaitoksen toteutunut koulutustarjonta muodostuisi entistä suoremmin 
oppilaiden yksilöllisten valintojen ohjaamana, jolloin jokaisella oppilaalla olisi 
aikaisempaa suurempi mahdollisuus muodostaa tarjolla olevista opintokokonai-
suuksista oma, uniikki, henkilökohtainen tutkintonsa. Tarjonnan näkökulmasta 
– ainakin suurissa, monisarjaisissa lukioissa – opettajat kilpailisivat kursseilleen 
osallistuvista oppilaista koulun sisäisillä ”kurssitarjotinmarkkinoilla”. Tämä ko-
rostuisi erityisesti vapaaseen valintaan perustuvilla syventävillä ja soveltavilla 
kursseilla, kuten myös tilanteessa, jossa monisarjaisissa lukioissa samoja pakollisia 
kursseja opetetaan useamman opettajan toimesta.

Lukioiden ohjausjärjestelmän keventämistä jatkettiin lakiesityksessä ehdot-
tamalla luovuttavaksi kokonaan lukiokoulutuksen määrällisestä sääntelystä. 
Valtioneuvosto määrittelisi edelleen kehittämissuunnitelmissa lukiokoulutuk-
sen valtakunnalliset tavoitteet. Sen sijaan aloitusryhmien vahvistamisesta yllä-
pitäjäkohtaisesti luovuttaisiin. Näin ollen käytännössä ”Lukuvuoden 1994–95 
alusta lukion ylläpitäjä saisi päättää, kuinka monta oppilasta otetaan lukioon” 
(HE 176/1993 vp, 6). Hallitus oli kuitenkin huolestunut lukiokoulutuksen hallit-
semattoman kasvun mahdollisuudesta ja ilmoitti koulutuksen järjestäjille puut-
tuvansa asiaan tarpeen vaatiessa asetusteitse: ”Lukion ylläpitäjän vastuulle jäisi 
kuitenkin viime kädessä se, että lukioon valittavat oppilaat olisivat tiedoiltaan ja 
taidoiltaan kypsiä lukiokoulutukseen – –. Mikäli määrällisestä sääntelystä luo-
puminen johtaa lukiokoulutuksen ennakoimattomaan laajenemiseen, hallitus 
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tulee esittämään lukioasetukseen otettavaksi säännökset lukion sisäänottovaati-
muksiksi.” (Emt. 6.)

Esityksen mukaan uudella järjestelmällä olisi myös suoria didaktisia vaikutuk-
sia: ”Luokattomalle lukiolle tunnusomaista ovat yksilölliset ainevalinnat, kurssien 
suorittaminen opetukseen osallistumatta, itsenäisen työskentelyn lisääntyminen 
sekä tutkielmien, esitelmien, referaattien ja laajojen projektitöiden tekemisen yleis-
tyminen” (emt. 2). Tällä katsottiin olevan monenlaisia, nimenomaan positiivisia 
vaikutuksia oppilaan kannalta seuraavasti: ”Luokattomasti järjestetyssä koulussa 
oppilas joutuu jatkuvasti harkitsemaan ja tekemään itsenäisiä ratkaisuja, liikku-
maan joustavasti sekä kooltaan että ikärakenteeltaan erilaisissa opiskeluryhmissä 
ja eri opettajien ohjauksessa. Edellä mainitut seikat kehittävät oppilaan itsetunte-
musta ja harjaannuttavat nuorta jatko-opintoja, työelämää ja omassa elämässään 
tärkeitä elämänhallintataitoja varten.” (Emt. 2.)

Lakiesityksen esittelemillä uudenlaisilla didaktisilla keinoilla todettiin olevan 
merkitystä myös lukioiden toiminnan tehostamisessa. Esimerkiksi luokkaope-
tusta halvemmaksi katsotun itsenäisen opiskelun osuutta oli esityksen mukaan 
tarkoitus lisätä ”siten, että lähiopetuksen määrää voidaan vastaavasti vähentää” 
(emt. 4). Itsenäisen opiskelun laajuutta ei määriteltäisi lainsäädännössä, vaan asia 
jätettäisiin lukioiden ylläpitäjien ratkaistavaksi paikallisen päätösvallan lisäämisen 
hengessä. Itsenäinen opiskelu voisi perustua sekä opiskelijan henkilökohtaiseen 
valintaan että koulun päättämään tarjontaan. Säästöjen hakemista lähiopetus-
ta vähentämällä ei kuitenkaan jätetty kokonaan koulutuksen ylläpitäjien tahdon 
asiaksi: kannustimeksi itsenäisen opiskelun käyttöönottoon esityksen mukaan 
lukioiden laskennallista tuntikehystä samalla alennettaisiin noin kuusi prosenttia 
(emt. 4). 

Itsenäinen opiskelu jakoi mielipiteitä sivistysvaliokunnassa, joka mietinnössään 
(SiVM 24/1993 vp) piti yleisesti ”itsenäisen työskentelyn lisäämistä pedagogisesti 
merkittävänä ja toteaa, että se on nykyisen tiedon- ja oppimiskäsityksen mukaan 
oppimista edistävä työmuoto” (emt. 1). Samalla kuitenkin uudenlaisen opiskelu-
muodon valjastaminen säästökeinoksi hallituksen esityksen mukaisesti arvelutti 
sivistysvaliokuntaa: ”Itsenäisen työskentelyn voimakas lisääminen säästösyistä voi 
valiokunnan mielestä heikentää työmuodon pedagogista vaikuttavuutta. Valio-
kunta pitääkin tärkeänä, ettei itseopiskelun lisäämistä pidetä vain uutena keinona 
vähentää kustannuksia.” (Emt. 2.) Valiokunta vähensi ”saamansa selvityksen” sekä 
”tarkennettujen laskelmien” (emt. 2) pohjalta itsenäisen työskentelyn käyttöön-
oton mahdollistaman, hallituksen esityksessä alun perin kuudeksi prosentiksi ar-
vioidun tuntikehyksen leikkaamisen kolmeksi prosentiksi. Tämä lievennys ei kui-
tenkaan tyydyttänyt vasemmiston ja vihreiden edustajia, jotka jättivät mietintöön 
vastalauseensa ja vaativat kokonaan pidättäytymistä tuntikehyksen leikkaamisesta. 

Sivistysvaliokunta oli jo aikaisemmissakin yhteyksissä korostanut oppilaanoh-
jauksen merkitystä individualisoituvan ja valinnaistuvan koulujärjestelmän tuki-
palveluna. Myös itsenäisen opiskelun kohdalla vasemmiston ja vihreiden esittämi-
en vastalauseiden pohjalta valiokunta päätyi kirjaamaan ponnen, jossa se edellytti 
”hallituksen jatkavan toimenpiteitä oppilaanohjauksen turvaamiseksi muun mu-
assa siten, että itsenäisen opiskelun ohjaukseen sekä oppilaanohjaukseen varataan 
riittävät voimavarat oppilaitoksissa” (emt. 2).
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Myös sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä joulukuussa itsenäinen opis-
kelu, suunniteltu tuntikehyksen leikkaaminen sekä erityisesti niiden sitominen 
toisiinsa herättivät keskustelua. Sinällään yksilöllisten opiskelumahdollisuuksien 
ja valinnaisuuden lisääminen esimerkiksi itsenäisen työskentelyn avulla oli laa-
jasti kannatettu lähtökohta lukiokoulutuksen kehittämiselle. Opetusmenetelmien 
käyttö säästötoimenpiteenä sitä vastoin herätti oppositiossa vastustusta: ”Karvas 
totuus siis on, että lukioiden mahdollisuudet tarjota riittävästi valinnan mahdolli-
suuksia, joustavuutta ja yksilöllisiä opintosuorituksia ollaan viemässä juuri niiden 
suurten resurssien leikkausten vuoksi, joiden kohteeksi lukiokoulutus on varsin 
tylyllä tavalla joutunut ja nyt siis edelleen joutumassa” (ed. Astala, vas.; 1993 vp, 
ptk. 4727). Valinnanvapauden toteuttamisen katsottiin vastoin hallituksen esi-
tystä jo lähtökohtaisesti vaativan resursseja: ”Suunniteltu lukion laskennallisten 
tuntimäärien supistaminen on myös jyrkässä ristiriidassa lukion valinnaisuutta 
lisäävän tuntijaon kanssa. Valinnaisuuden toteuttaminen vaatii riittäviä tunti-
määräresursseja.” (Ed. Räty, vihr.; 1993 vp, ptk. 4682.) Lopullisessa äänestyksessä 
kansanedustajien enemmistö oli kuitenkin sivistysvaliokunnan kannan ja tuntike-
hyksen alentamisen kannalla.

Kysymys erikoislukioiden tarpeesta korotettuun tuntikehykseen muodostui 
hallituksen rivien sekä keskustan ryhmäkurin koettelijaksi: Hallituksen esityksessä 
ja sivistysvaliokunnan mietinnössä ei erikoislukioiden erityistarpeita ollut käsitel-
ty millään tapaa. Lakiesityksen ensimmäisessä käsittelyssä keskustan ed. Tellervo 
Renko teki ponsiesityksen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii vuoden 
1995 talousarvion valmistelun yhteydessä erityislukioiden tuntikehystarpeista 
niin, että musiikki-, urheilu- ja kuvataidelukiot sekä kansainväliset lukiot voivat 
säilyä ja kehittyä niille annettujen erikoistehtävien osalta” (1993 vp, ptk. 5033). 
Lakiesityksen toisessa käsittelyssä hän veti kuitenkin yllättäen pontensa pois. Op-
positio tarttui välittömästi tilaisuuteen ja SDP:n ed. Tykkyläinen otti Rengon al-
kuperäisen ponsiesityksen omiin nimiinsä. Renko puolestaan irtisanoutui pon-
nesta, mutta ei kuitenkaan itse asiasta: ”Pelisääntöjen takia ja muutenkaan en tässä 
yhteydessä tule kannattamaan opposition tekemään pontta vaan huolehtimaan, 
että tuumasta toimeen ja homma hoidetaan” (1993 vp, ptk. 5033). Kaikki opposi-
tiopuolueet ilmoittivat kannattavansa ponsiesitystä.

Valtiovarainministeri Viinanen (kok.; 1993 vp, ptk. 5041) puuttui poikkeuk-
sellisen kovasanaisesti keskustan edustajien lipeämiseen hallituksen linjasta: ”Kyl-
lä tällainen ponsitehtailu on aivan turhanpäiväistä. Teistä jokainen tietää tasan 
tarkkaan sen. Niillä ponsilla ei ole käytännössä yhtään mitään arvoa, kun rahaa ei 
tule kuitenkaan lisää, kirjoitetaan minkälainen ponsi tahansa. Hallituspuolueista 
tätä pontta ei tulla tekemään. Minä en sitä tule hyväksymään enkä ainakaan toi-
mimaan sen mukaan. Sen ilmoitan tässä ja nyt.” Samalla valtionvarainministeri 
ilmoitti myös katsovansa hyvinvointiregiimin aikaisen koulutuksen kohoamisen 
ja laajenemisen linjan päättyneeksi: ”– – joskus tulee pää vetävän käteen. Nyt se 
on tullut. Jos me olemme aikanaan virheitä tehneet ja laajentaneet liikaa opis-
kelumahdollisuutta, sitä pitää katsoa uudelleen silloin, kun rahaa ei ole – –. On 
joka ikisen kansanedustajan edun mukaista, että tämä velkaantumiskehitys pysty-
tään pysäyttämään tai loputkin rahat loppuu edes tämän tasoiseen koulutukseen.” 
(1993 vp, ptk. 5043.)
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Muiden valtioneuvoston jäsenten kuin opetusministerien osallistuminen kou-
lutuspoliittiseen valtiopäiväkeskusteluun 1990-luvulla oli erittäin poikkeuksellis-
ta. Viinasen puheenvuorot onkin tulkittava hyvin painokkaaksi ja ennen kaikkea 
periaatteelliseksi kannanotoksi kustannusvaikutuksiltaan suhteellisen merkityk-
settömässä asiassa. Ministeri Viinasen puuttuminen keskusteluun herätti kom-
mentteja istuntosalin molemmilta laidoilta: ”Tämä keskustelu, jota täällä käydään 
on itse asiassa kyllä todella naurettavaa johtuen siitä, että täällä pyydetään val-
tiovarainministeriöltä lupaa, saako eduskunta hyväksyä jonkun ponnen vai ei” 
(ed. Karhunen, kok.; 1993 vp, ptk. 5045). Viinasen kärjistetyistä puheenvuoroista 
huolimatta – tai vaihtoehtoisesti juuri niiden takia – seuranneessa äänestyksessä 
hallituspuolueiden rivit eivät pysyneet kasassa. Opposition ponsi erikoislukioiden 
erityistarpeiden huomioon ottamisesta hyväksyttiin täpärästi äänin 85–83.

9.10 Muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintotuki

Opintotukiuudistuksen lainsäädäntötyötä jatkettiin eduskunnassa syksyllä 
1993 muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden osalta. Hallituksen esityksen (HE 
226/1993 vp) keskeisimpänä tavoitteena oli siirtää kaikki opintotukeen oikeute-
tut opiskelijat pois vanhasta lainaperusteisesta opintotukijärjestelmästä uuteen 
opintorahapainotteisempaan systeemiin kaksi vuotta aikaisemmin käsitellyn kor-
keakouluopiskelijoiden opintotukilainsäädännön (HE 167/1991 vp) periaatteiden 
mukaisesti.

Kuten kaksi vuotta aikaisemminkin, myös opintotukiuudistuksen toinen vaihe 
oli vahvasti sitoutunut yleisiin sosiaalipoliittisiin tavoitteisiin: hallituksen esityk-
sessä sitä verrattiin esimerkiksi lasten kodinhoidontuen kaltaiseen sosiaalietui-
suuteen (HE 226/1993 vp, 9). Tuen tarkoituksena katsottiinkin tässä yhteydessä 
olevan ”opiskeluaikaisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen” (emt. 4). 
Samalla kuitenkin hallituksen esitys asetti opintotuelle myös aikaisempaa tiukem-
pia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita, joilla pyrittiin tehostamaan koulutusjärjes-
telmän toimintaa; opintotukiuudistuksen lähtökohdaksi todettiin myös ”opiske-
lupaikkojen tehokas hyväksikäyttö ja se, että eri koulutusasteille valikoitumisen 
tiellä olevat esteet minimoidaan” (emt. 4). 

Opintotuki esitettiin vuoden 1991 hallituksen esitystä painokkaammin inhi-
millisen pääoman kartuttamisista mahdollistavana tekijänä – ”sijoituksena tu-
levaisuuteen.” Niinpä vuonna 1993 katsottiin kohtuulliseksi esimerkiksi se, että 
myös opiskelija itse osallistuu opiskelusta koituviin kustannuksiin: ”Opiskelu on 
kuitenkin aina myös yksilön investointia omaan tulevaisuuteen. Tämän vuoksi 
on perusteltua, että osa opintotuesta olisi edelleen omavastuun periaatteelle pe-
rustuvaa opintolainaa.” (Emt. 4.) Kuten aikaisemmassakin hallituksen esityksessä 
opintotukea käsiteltiin moraalisesti värittyneenä ”aktiivisten opiskelijoiden” vaih-
toehtona ”passiivisten työttömien” työttömyysturvalle: ”Sekä yksilön että yhteis-
kunnan kannalta on tärkeää, että passiivisuutta edellyttävän työttömyysturvan 
ohella on tarjolla aktiivista toimintaa edellyttävä etuustasoltaan kilpailukykyinen 
opintotukijärjestelmä” (emt. 4). 

Sivistysvaliokunnassa vasemmistopuolueet jättivät mietintöön (SiVM 25/1993 
vp) vastalauseen, jossa vaadittiin muun muassa korkeakouluopiskelijoiden osalta 



205

lakiesityksen 7§ muutettavaksi lisäyksellä: ”Erityisestä syystä opintukea voi saada 
enintään yhden opintovuoden yli opintotukeen oikeuttavan enimmäisajan” (emt. 
8); sekä edelleen opintorahan määrän porrastamisesta 20 vuoden iässä luopumista. 
Ensimmäisestä vaatimuksesta syntyi poliittinen kompromissi, ja se kirjattiin mie-
tinnön perusteluihin valiokunta edellyttää -muotoisena pontena, ei kuitenkaan 
lakiehdotuksen pykälänä vasemmisto-opposition edellyttämällä tavalla. Toisel-
le vaatimukselle valiokunnassa ei löytynyt vastaavaa mahdollisuutta, ja pyrkimys 
opintorahan määrän porrastamisesta luopumiseen ”valtiontalouden tilanteen salli-
essa” kirjattiinkin mietintöön valiokunta pitää tärkeänä -muotoisena lausumana.

Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä kävi selväksi, että puolueiden kan-
nanotot lakiesityksen yksityiskohtiin olivat samoja kuin kaksi vuotta aikaisemmin 
– ja myös että niistä pidettiin edelleen tiukasti kiinni. Keskustelu sai entistä politi-
soituneempia ja periaatteellisempia sävyjä edustajien väitellessä esimerkiksi siitä, 
olivatko markkinakorkoiset opintolainat parantaneet yksittäisen opiskelijan toi-
meentulomahdollisuuksia ja taloudellista tilannetta: ”– – kaikki opiskelijat eivät 
suinkaan maksa opintolainoista hirmuista korkoa, vaan kysymys on lähinnä siitä, 
miten laina on voitu neuvotella” (ed. Virrankoski, kesk; 1993 vp, ptk. 5050), vai 
oliko päinvastoin syntynyt tilanne, ”jossa koti, siis vanhemmat joutuvat aikaisem-
paa enemmän rahoittamaan opiskelijoiden opintoja. Tuntuu myös siltä, että tämä 
on hallituksen tavoitteenakin. Ainakin opetusministeriössä eräät virkamiehet ovat 
todenneet, että Pohjoismaita lukuun ottamatta vanhempien katsotaan olevan vel-
vollisia osallistumaan lastensa koulutuskustannuksiin suuremmassa määrin kuin 
meillä, ja tällaiseen eurooppalaiseen, tarkasti sanoen länsieurooppalaiseen, Euroo-
pan unionin piirissä käytössä olevaan pääsääntöiseen malliin eli siihen, että van-
hemmat rahoittavat lastensa opinnot, näkyy haluttavan siirtyä myös Suomessa.” 
(Ed. Laakso, vas.; 1993 vp, ptk. 5051.)

Vasemmistoliiton ed. Jaakko Laakso pitikin tilannetta, jossa uudenmuotoises-
ta opintotuesta sekä ennen kaikkea markkinakorkoisista lainoista kilpaillessa par-
haimmat edut saivat ne, joilla oli parhaimmat edellytykset käyttää hyväkseen jär-
jestelmän tarjoamia mahdollisuuksia hallituksen tietoisena poliittisena valintana. 
Opintorahan porrastamisen 20-vuotiaiden kohdalla katsottiin nimenmaan vasem-
mistoliitossa palvelevan porvarihallituksen poliittista tahtoa. ”Ongelma on kuiten-
kin se, että pelkään, että varsinkin jos nykyinen taloudellinen tilanne jatkuu, sellai-
nen ideologinen suuntaus, että vanhempien on otettava suurempi vastuu opintojen 
rahoittamisesta, saa vettä myllyynsä” (ed. Laakso, vas.; 1993 vp, ptk. 5053).

Lopullisessa äänestyksessä näkyvämmin vasemmistoliiton opintotukea uni-
versaalina sosiaalipoliittisena etuisuutena käsitellyt linja hävisi hallituspuolueiden 
koulutuksen merkitystä henkilökohtaisena investointina tulevaisuuteen painotta-
neelle näkökulmalle.

9.11 Ammattitutkintolaki

Ammatillisen tutkintorakenteen kehittäminen jatkui loppuvuodesta 1993 halli-
tuksen esityksen ammattitutkintoja koskevaksi lainsäädännöksi (HE 286/1993 vp) 
saapuessa eduskuntaan. Ehdotuksessa esitettiin otettavaksi käyttöön ”ammattitai-
don hankkimistavasta riippumattomat tutkinnot, jotka suoritettaisiin sitä varten 
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järjestettävissä näyttökokeissa” (emt. 1). Aikaisemmasta käytännöstä poiketen 
enää ei kiinnitettäisi huomiota siihen, miten ammattitaito on hankittu: tutkin-
toon osallistuminen ei asettaisi aikaisempaa työkokemusta tai koulutusta koskevia 
ennakkoehtoja. ”Näin työ- ja muulla kokemuksella tai koulutuksella ammattitai-
tonsa hankkineet olisivat tasaveroisessa asemassa tutkintoa suoritettaessa” (emt. 
6). Vaaditun ammattitaidon saavuttaminen todennettaisiin erityisessä tutkinnos-
sa, jonka järjestämisestä vastaisi oppilaitoksen ulkopuolinen ja siitä riippuma-
ton toimielin, tutkintotoimikunta. Todistuksen suoritetusta ammattitutkinnosta 
antaisi alan tutkintotoimikunta, ja oppilaitokseltaan opiskelija saisi todistuksen 
koulutukseen osallistumisesta. Käytännössä tämä merkitsisi siirtymää ”opetus-
suunnitelmien perusteilla tapahtuvasta opetusprosessin ohjaamisesta tutkintojen 
perusteilla tapahtuvaan opetustulosten ohjaamiseen” (emt. 1).

Hallituksen esityksessä näyttötutkintoa suorittava opiskelija asetetaan arvioita-
van asemaan, tutkinnon tavoitteena on saavutettujen tavoitteiden todentaminen, 
sekä koko toiminnan lähtökohtana on ajatus yksilön toiminnan suorituksellisesta 
ja mitattavasta arvosta. Samalla päämäärän (ammattitutkinto) sekä sen saavutta-
miseksi käytettävien – vapaasti valittavien ja henkilökohtaisten – keinojen erilli-
syys sekä edellisen merkityksellisyys jälkimmäiseen verrattuna korostuvat.

Lakiesitykseen sisältynyt ehdotus tutkintojen suorittamisesta aiheutuvien ku-
lujen kattamisesta tutkintoon osallistuvilta perittävillä tutkintomaksuilla herätti 
keskustelua sivistysvaliokunnassa. Mietinnössään (SiVM 2/1994 vp) valiokun-
nan enemmistö päätyi vasemmiston vastalauseen pohjalta kompromissina ”pi-
tämään tärkeänä” (emt. 2), että tutkinnon kustannukset pysyvät kohtuullisina 
niin, etteivät ne muodostu tutkinnon suorittamisen esteeksi. Valiokunta oli myös 
huolissaan, että uusi ammattitutkintojärjestelmä johtaisi ammattitaidon kapea-
alaistumiseen. Oppositio-vasemmiston vaatimuksesta mietintöön kirjattiinkin 
ponsi, jossa edellytettiin näyttötutkintojen kanssa kilpailevista ammatillisista pe-
rustutkinnoista muodostettavan riittävän laaja-alaisia tutkintoja, jotka ”antaisivat 
työelämässä tarvittavan ammattitaidon ja kielitaidon sekä tarvittavat sosiaaliset 
valmiudet” (emt. 2). Vastalauseessaan vasemmisto olisi laaja-alaistanut tutkinto-
jen perusteita valiokunnan enemmistön pontta voimakkaammin: ”Ammattitut-
kintoa suorittavalla tulee olla oikeus saada opetusta, joka edistää hänen yleisiä, 
kansainvälistyvässä työelämässä ja yhteiskunnassa tarpeellisia valmiuksiaan” (emt. 
6). Ammatillisten tutkintojen supistumisen pelkäksi mitattavaksi ammattitaidok-
si lisäksi sivistysvaliokuntaa huoletti myös formaalin (”normaalin”, emt. 2) op-
pilaitoskeskeisen ammatillisen koulutuksen kohtalo. Vasemmiston vastalauseen 
pohjalta muistioon kirjattiin lausuma, jonka mukaan ”uutta tutkintojärjestelmää 
sovellettaessa onkin huolehdittava siitä, ettei muodostu kahta erilaista opintojen 
ohjausjärjestelmää ja ettei uusi järjestelmä vähennä nuorison halukkuutta hakeu-
tua normaaliin ammatilliseen peruskoulutukseen” (emt. 2).

Sivistysvaliokunnan mietinnön kolmessa käsittelyssä vasemmiston edustajat 
pitivät kiinni vastalauseensa mukaisesta ”laaja-alaisen ammattitaidon ja ammatti-
sivistyksen sekä monialaosaamisen” (ed. Astala, vas.; 1993 vp, ptk. 639) kehittymi-
sen vaatimuksesta, joka katsottiin nykyajan professionaalisten vaatimusten mukai-
seksi vastakohtana menneisyyden kapea-alaiselle ammattiosaamiselle. ”Ellei näitä 
osaamisen muotoja tavoitella, olemme ottamassa kohtalokkaita askelia mennee-
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seen” (ed. Astala, vas.; 1993 vp, ptk. 639). Hallituspuolueiden edustajien puheen-
vuoroissa puolestaan koulunkäynnin sekä ammattitaidon erottaminen toisistaan 
(”tässä siirrytään koulutuksen mittaamisesta tiedon mittaamiseen” ed. Ala-Harja, 
kok.; 1993 vp, ptk. 603) katsottiin lähinnä yksilön vapautta lisääväksi ja näin ollen 
yleisesti kannatettavaksi toimenpiteeksi: ”Sehän perustuu uskoon yksilöön ja hä-
nen kykyihinsä. Se kannustaa aktiivisuuteen ja omaehtoisiin opintoihin.” (Ed. M. 
Pietikäinen; 1993 vp, ptk. 604.) Näkökulma oli ollut esillä jo sivistysvaliokunnan 
mietinnössä ajatuksena ”kansallisen, tutkintoihin perustuvan laatujärjestelmän” 
(SiVM 2/1994 vp, 2) perustamisesta vastakohtana opetussuunnitelmien perusteel-
la rakentuville ammattitutkinnoille.

9.12 Välikysymys korkeakoulujen toimintaedellytysten 
turvaamisesta

Korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain (1052/86) tarkoituksena oli 
turvata korkeakoulujen voimavarojen suunnitelmallinen ja ennustettavissa oleva 
kehitys sekä luoda lakisääteinen suunnittelujärjestelmä. Lain 3§:n mukaan kor-
keakoulujen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi korkeakoulu-
laitokselle valtion tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen yhteismäärää 
korotettaisiin vuosina 1987–1996 vuosittain vähintään kustannustason nousua 
vastaavasti.

Osana Ahon hallituksen valtiontalouden säästötalkoita tästä periaatteesta oli 
poikettu jo vuosien 1993 (HE 144/1992 vp) sekä 1994 (HE 149/1993 vp) osalta 
korkeakoulujen määrärahojen leikkausten yhteydessä. Hallituksen valmistellessa 
keväällä 1994 vastaavaa, vuotta 1995 koskevaa korkeakorkeakoulujen kehittämis-
lain 3§:n ohittavaa esitystä (HE 82/1994 vp) oppositio esitti välikysymyksen kor-
keakoulujen toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä (VK 
4/1994 vp). Sen olivat allekirjoittaneet kaikki vihreiden edustajat tukenaan joukko 
sosiaalidemokraatteja sekä vasemmistoliittolaisia. Välikysymyksen mukaan Ahon 
hallitus oli lyhytnäköisillä ja ohjelmansa – ”Korkeakoulujen voimavarat tutkimuk-
seen ja koulutukseen turvataan” – vastaisilla määrärahaleikkauksilla vaarantanut 
korkeakoulujen perustoiminnot. 

Yleisen, yliopistojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien kaventamiseen 
kohdistuneen kritiikin lisäksi erityisen vastalauseen saivat opetusministeriön ”jo 
ennen nykyistä taloudellista lamaa” (1994 vp, ptk. 1336) kehittämät korkeakoulu-
jen tulosmittarit. Tämä kuvastaa osaltaan sitä, miten koko arvioinnin käsitteen 
sisältö ja soveltamisala olivat muuttumassa sekä miten korkeakoululaitos toimi 
Suomessa tämän kehityksen etujoukkona: ”Parhaimmillaan tulosmittarit pystyvät 
kuvaamaan, miten hyvin korkeakoulu on saavuttanut asettamansa tavoitteet. Pa-
himmillaan mittarit kertovat vain summittaisia tietoja eri ’korkeakoulutuotosten’ 
määrästä. Tulosmittareita ei saa soveltaa mekaanisesti korkeakoulujen määrära-
hoista päätettäessä” (1994, vp, ptk. 1336.) 

Välikysymyksen voidaankin nähdä osaltaan vastustaneen myös korkeakoulujen 
vanhan, autonomisen itsearvioinnin muuttumista asetettujen tulostavoitteiden 
saavuttamisen julkiseksi vertailuksi. Seurauksena tästä katsottiin olevan ”korkea-
koulujen armoton keskinäinen taistelu”, jossa ”kilpailtaisiin ankarasti oman osuu-
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den kasvattamisesta jaettavista määrärahoista”. Rehtoreista tulisi ”markkinointi-
päälliköitä, jotka säännöllisesti kävisivät mainostamassa opinahjonsa saavutuksia 
opetusministeriössä”. Tässä tilanteessa tiedettä, tietoa ja sivistystä arvostettaisiin 
”vain sen tuottaman taloudellisen hyödyn eli välineellisen arvon vuoksi”. (1994 
vp, ptk. 1336.)

Opposition edustajat jatkoivat samalla suorituskeskeisyyttä kritisoivalla linjalla 
myös istuntosalissa: ”Tulosmittareista on yritetty saada apua korkeakoulupolitiik-
kaan. Mittareilla on uskottu selvitettävän, mitkä yksiköt ovat tehokkaita, mitkä 
tehottomia. Niistä on toivottu tukea korkeakouluja koskeviin rahoituspäätöksiin. 
On aivan oikeutettua vaatia tuloksellisuutta ja laatua yliopistoiltakin, mutta mää-
rälliset kriteerit eivät riitä korkeakoulujen arvioimiseen – –. Tuloksellisuusperiaate 
ei ole jäänyt vain opetusministeriön käytäville. Myös yksittäiset korkeakoulut ovat 
alkaneet jakaa omiakin määrärahojaan tuloksellisuuteen perustuen. Esimerkiksi 
Helsingin yliopisto on tänä vuonna päättänyt myöntää neljälle tutkimusryhmälle 
erityisrahoituksen, koska ne arvioitiin hankkeidensa perusteella huippuyksiköiksi. 
Pahimmillaan tiukalla valtakunnallisella tulosten mittaamisella korkeakoulut ase-
tetaan vastakkain. Ne kamppailevat niukoista osoittaen toinen toisensa heikom-
muutta.” (Ed. U. Anttila, vihr.; 1994 vp, ptk. 1934.)

Vasemmistoliiton edustaja Marjatta Stenius-Kaukonen näki huippuyksiköi-
den palkitsemisen mahdollisuuksien tasa-arvon vastaisena: ”Jos korkeakoulujen 
tuloksellisen toiminnan keskeinen palkitsemistapa on ylimääräisten palkkioiden 
jakaminen ns. huippuyksiköille, ei niille yksiköille, joista voisi kehittyä huippu-
yksiköitä, kenties koskaan anneta mahdollisuuksia” (1994 vp, ptk. 1980). Kolme 
kuukautta aikaisemmin tehtäväänsä astunut opetusministeri Heinonen (kok.) 
puolestaan kuvasi vastauksessaan hallituksen toimenpiteet korkeakoululaitoksen 
”rakenteellisena kehittämisenä”, jonka ”ensisijaisena tavoitteena ei ole valtionta-
louden säästöjen aikaan saaminen vaan toiminnan tehostaminen, laadun paran-
taminen ja voimavarojen suuntaaminen painopistealueille. Rakenteellinen kehit-
täminen ei siis johdu lamasta ja sitä on välttämätöntä jatkaa, vaikka määrärahoja 
kyettäisiinkin lisäämään.” (1994 vp, ptk. 1927.) Näin siis sekä opposition edus-
tajat että opetusministeri viittasivat korkeakoulujen kehittämislain muuttamisen 
taustalla vaikuttaneen – teknis-rationaalisen toimenpiteen valtiontalouden kriisin 
hillitsemiseksi lisäksi – uudenlaisia, jo ennen lamaa kehiteltyjä koulutuspoliittisia 
ajattelutapoja.

Opetusministeri hahmotteli puheenvuorossaan uudenlaista korkeakoululaitok-
sen ohjausjärjestelmää: ”Korkeakoululuilta edellytetään entistä tuloksellisempaa 
toimintaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi korkeakouluilla tulee olla mahdollisim-
man suuri vapaus toiminnassaan. Tuloksellisesta toiminnasta korkeakouluja tulee 
myös palkita.” Mekanismi, jolla yhteiskunta ohjaisi korkeakouluja ”eurooppalai-
silla koulutusmarkkinoilla”, on tulosohjaus, jonka tarkoituksena on ”kannustaa 
korkeakouluja keskinäiseen ja kansainväliseen kilpailuun ja sitä kautta parempiin 
tuloksiin.” (Min. Heinonen, kok.; 1994 vp, ptk. 1927.) Heinosen puheenvuorossa 
todentui myös suomalaisten korkeakoulumarkkinoiden olemus Whittyn, Powe-
rin ja Halpinin (1998, 52) kuvaamina koulutuksen kvasimarkkinoina, joilla ni-
menomaan valtiovalta edellyttää yliopistoilta tuloksellisuutta sekä palkitsee niitä 
sen saavuttamisesta. 
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Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Riitta Jouppila (kok.) kehitteli edelleen kil-
pailun mekanismia osana korkeakoulujen ohjausjärjestelmää: ”Korkeakoulujen vä-
linen kilpailu opiskelijoista ei suinkaan ole ongelmatonta. Jotta opetuksen vaikutta-
vuutta ja laatua todella voidaan parantaa kilpailun avulla, edellyttää se myös sitä, että 
resurssit ovat liikuteltavissa opiskelijoiden mukaan. Parhaiten tämä on toteutetta-
vissa ns. voucher-järjestelmän avulla, jolloin valtion tuki kohdistetaan suoraan käyt-
täjälle koulutuspalveluiden ostamista varten tai palvelun tuottajalle käyttäjämäärän 
mukaan.” (Ptk. 1994 vp, 1947.) Samassa yhteydessä suoritusmittareiden katsottiin 
lisäävän oikeudenmukaisuutta määrärahojen allokoinnissa: ”Mittarit tulee nähdä 
ensisijaisesti oikeudenmukaisen resursoinnin takeena. Välikysyjät ilmeisesti pelkää-
vät tulosmittareiden tuovan nykyistä tehokkaammin esille korkeakoulumaailman 
mahdolliset suojatyöpaikat.” (Ed. Jouppila, kok.; 1994 vp, ptk. 1947.) Istuntosalissa 
virinnyt kiivas keskustelu korkeakoulujen pitkälti kilpailun ja suorituskeskeisyyden 
määrittelemästä toimintaympäristöstä asettui nopeasti periaatteellisiin rintamalin-
joihin lähinnä kokoomuksen sekä osan keskustan edustajien ”tervettä kilpailua” ja 
vasemmisto-opposition ”veristä kamppailua” -puhetapojen välille. 

Hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa valtiontalouden tilan aiheutta-
ma ulkoinen pakko ja vaihtoehdottomuus esiintyivät toistuvasti perusteluina kor-
keakoulujen rahoituksen karsimiselle: ”Hallituspuolueitten kansanedustajat näke-
vät, että kun ei ole rahaa, niin ei ole rahaa ja sillä siisti” (ed. Jouppila, kok.; 1994 vp, 
ptk. 1970). Opposition edustajien puheenvuoroissa tämänkaltaisiin realiteetteihin 
ei viitattu vaan argumentointi oli sävyltään ideologisempaa ja politisoituneempaa. 
Lähestyvät kevään 1995 eduskuntavaalit yhdessä SDP:n voimakkaasti nousevien 
kannatuslukujen kanssa kirvoittivat katkeria, välttämättömyyden pakkoa myös 
tulevaisuuden poliittisena realiteettina painottavia kommentteja hallituspuolu-
eiden edustajilta: ”Täällä ovat käyttäneet puheenvuoroja sellaiset henkilöt, jotka 
voivat joutuakin seuraavassa hallituksessa samanlaisten asioiden eteen kuin tämän 
hetken hallituspuolueet, joten se siitä” (ed. Jouppila, kok.; 1994 vp, ptk. 1974).

Välikysymyskeskustelun lopputuloksena hallituksen todettiin nauttivan edel-
leen eduskunnan luottamusta äänin 100–77: ”Kuultuansa annetun selityksen 
eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.”

9.13 Ammattikorkeakoululaki

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakouluopinnoista (HE 319/1994 vp) saapui 
eduskuntaan loppuvuodesta 1994. Lakiehdotuksen yleiset periaatteet oli esitelty jo 
lähes kuusi vuotta aikaisemmin helmikuussa 1989 Finlandia-talon koulutuspoliit-
tisessa seminaarissa, osana opetusministeriön visiota peruskoulutuksen jälkeisen 
koulutuksen kehittämisestä (Koulutuksen kehittäminen 1989).  Esityksen yksi-
tyiskohtaisemmista tavoitteista – koulutustason kohottamisesta, uusiin ammat-
titaitovaatimuksiin vastaamisesta sekä ammatillisen koulujärjestelmän toiminta-
kyvyn parantamisesta – oli puolestaan keskusteltu laajasti Holkerin hallituksen 
koulutuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä (VNS 3/1990 vp) vuonna 1990. 
Nämä jo edellisellä hallituskaudella laajasti hyväksytyt tavoitteet olivat hallituksen 
esityksen ammattikorkeakouluopinnoista lähtökohtana. Lakiesityksen puhetapa 
muistuttaakin paljon esimerkiksi hallinnon hajautuskomitean mietinnön (KM 
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1986:12) yleisiä tavoitteita: ”– – pyritään koko koulutusjärjestelmän toiminnan 
rationalisointiin yksinkertaistamalla ja joustavoittamalla koulutus- ja tutkintora-
kenteita ja koulutusväyliä siten, että koulutusjärjestelmän tehokkuus, taloudelli-
suus ja tuloksellisuus paranevat” (HE 319/1994 vp, 4). 

Yleisten, monessa yhteydessä toistettujen hallinnon kehittämisen yleisten pe-
riaatteiden (ks. Salminen 1998, 38) lisäksi ehdotuksessa oli mukana yksityiskoh-
taisempia säännöksiä, jotka korostivat ennen kaikkea laadunarvioinnin merkitys-
tä. Opetusministeriön yhteyteen perustettaisiin riippumattomaton arviointielin 
– Korkeakoulujen arviointineuvosto – joka vastaisi ammattikorkeakoulujen ar-
viointi- ja laatutoiminnan kehittämisestä, koordinoinnista sekä organisoinnista. 
Tilanteessa, jossa uusi oppilaitosmuoto oli vasta syntymässä, arviointielin avus-
taisi alusta alkaen opetusministeriötä jo ammattikorkeakoulujen toimilupahake-
musten arvioinnissa. (HE 319/1994 vp, 30.) Laadunarvioinnin voidaankin todeta 
vaikuttaneen ammattikorkeakoululaitoksen kehitykseen aivan sen vakinaistamis-
prosessista alkaen.

OECD:n vuoden 1982 maatutkinnan vaikutusta voidaan puolestaan nähdä 
ammattikorkeakoululaitokseen yhtä lailla alusta alkaen sisäänrakennetuissa kan-
sainvälisyyden sekä kansainvälisen vertailtavuuden vaatimuksissa: ”– – kansainvä-
lisen yhteisön ja ulkomaalaisten yhteistyökumppaneiden näkökulmasta Suomen 
ammatillinen koulutusjärjestelmä ja nimenomaan opistoasteen ja ammatillisen 
korkea-asteen koulutuksen asema ovat vaikeasti ymmärrettäviä, minkä takia tä-
män koulutuksen kansainvälinen rinnastettavuus on heikko” (emt. 16). 

Lähtökohta oli voimakkaasti esillä myös lakiesityksen lähetekeskustelussa 
– aivan Suomen EU-jäsenyyden kynnyksellä joulukuussa 1994 – erityisesti hal-
lituspuolueiden edustajien Eurooppa-keskeistä kansainvälisyyttä korostavissa 
kannanotoissa, joissa vaadittiin muun muassa ”pätevää eurooppalaista ammat-
tikorkeakoulutusta Suomeen tällä vuosikymmenellä” (ed. Ala-Nisilä, kesk.; 1994 
vp, 5639) sekä ”kilpailullisesti kansainvälisesti myös oppilaita valmistamaan Eu-
rooppaan ja kansainvälisille areenoille” (ed. Dromberg, kok.; 1994 vp. ptk. 5640). 
Heikolla kansainvälisellä vertailtavuudella nähtiin olevan suoria haittavaikutuksia 
niin oppilaitosten ja opiskelijoiden kuin kansantaloudenkin kannalta: ”Nämä te-
kijät vaikuttavat oppilaitosten kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä, heikentävät 
opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella ulkomailla, kaventavat osallistumismah-
dollisuuksia laajoihin korkeamman opetuksen opiskelija- ja opettajavaihto-oh-
jelmiin sekä viime kädessä asettavat tässä koulutuksessa tutkinnon suorittaneet 
muiden maiden kansalaisia heikompaan asemaan avautuvilla kansainvälisillä työ-
markkinoilla” (HE 319/1994 vp, 16).

Myös Ahon hallituksen ohjelman vahvat aluepoliittiset painotukset näkyvät 
uuden koulutusinstituution tehtävänmäärittelyssä: ”Ammattikorkea-koulusek-
torin toiminnassa korostuisi erityinen alueellinen koulutustehtävä ja alueellisen 
elinkeinorakenteen tukeminen, kehittäminen ja monipuolistaminen” (emt. 22), 
ja samoin ne näkyivät päätöksenä tasapainottaa korkeakouluverkoston alueellis-
ta kattavuutta ammattikorkeakoulujen avulla: ”Ottaen huomioon asetetut kou-
lutuksen tasovaatimukset uudistuksella pyritään parantamaan erityisesti niiden 
maakuntien koulutuspalveluja, joissa ei ole tiedekorkeakoulua” (emt. 4). Myös 
vuoden 1994 yleinen lamaan liittyvä puhetapa oli esityksen perusteluissa vahvasti 
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esillä: ”– – pyritään koko koulutusjärjestelmän toiminnan rationalisointiin yksin-
kertaistamalla ja joustavoittamalla koulutus- ja tutkintorakenteita ja koulutus-
väyliä siten, että koulutusjärjestelmän tehokkuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus 
paranevat” (emt. 4).

Ammattikorkeakoulujen omistuspohjaa koskevassa kysymyksessä hallituksen 
esitys oli vuotta aikaisemman valtion oppilaitosten yksityistämistä pohtineen työ-
ryhmän (OPM työryhmien muistiota 1993:34, 1) linjoilla: ”Suomeen ei tule val-
tion ylläpitämää ammattikorkeakoulujärjestelmää.” Lakiesitys (HE 319/1994 vp, 
1) myöntäisikin toimilupia nimenomaan ”kunnalliselle tai yksityiselle hakijalle”. 
Valtion ylläpitämiä ammattikorkeakouluja olisi mahdollista perustaa ainoastaan 
”erityisestä valtakunnalliseen koulutustarpeeseen liittyvästä syystä”.

Tilanteessa, jossa ammattikorkeakoulu-uudistus oli jo pitkälle valmisteltu ja 
kokeiltu, useammassa yhteydessä eduskunnassakin käsitelty sekä kaikkien puo-
lueiden periaatteellisesti hyväksymä, erimielisyydet versoivat nimenomaan käy-
tännön yksityiskohdista ja lain toimeenpanosta. Väljästi kirjoitettu puitelaki 
tarjosikin runsaasti mahdollisuuksia erilaisille tulkinnoille. Opetusministeriön jul-
kaistessa juuri lakiesityksen lähetekeskustelun alla tiedotteen (1994 vp, ptk. 5634), 
jossa tarkennettiin esityksen perustelujen (HE 319/1994 vp, 4) lausumaa, jonka 
mukaan ammattikorkeakouluja tullaan vakinaistamaan erityisesti niille alueille, 
joilta puuttuu tiedekorkeakoulu, nousivat kriteerit, joilla perustamislupia tullaan 
myöntämään tunteita kuumentavaksi keskustelunaiheeksi istuntosalissa. 

Yhteen ottivat sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton suuria koulutusyksi-
köitä sekä perustamislupien myöntämistä ainoastaan koulutuksellisten näyttöjen 
perusteella kannattava linja, vastassaan keskustan myös oppilaitosverkon katta-
vuuden sekä aluepoliittiset seikat huomioiva näkökulma: ”Pohjoiskarjalaisena 
kansanedustajana pidän ammatillisen koulutuksen kehittämistä erittäin tärkeänä 
myös aluepolitiikan ja alueellisen kehittämistyön kannalta. Vaikean työttömyyden 
oloissa niin maakunnissa kuin koko maassakin korostuvat kaikki ne toimet, joilla 
edistetään uuden yrittäjyyden ja uusien työpaikkojen muodostumista tai turva-
taan toimivien yritysten työpaikkojen säilyminen, yritysten kehittyminen ja kil-
pailukyvyn paraneminen.” (Ed. Väistö, kesk.; 1994 vp, ptk. 5643.) 

Keskustan linja herätti pahennusta vastapuolessa: ”Nimittäin nyt on vaalit lä-
hestymässä, niin kuin ministeri hyvin tietää. Saattaa kyllä käydä niin, että kan-
sanedustajilla nimenomaan alueelliset paineet voivat olla ne ensimmäiset tekijät, 
joiden perusteella tätä asiaa täällä tarkastellaan. – – Miten, arvoisa ministeri, ar-
vioitte, että tästä asiasta selvitään, ilman että täällä ruvetaan käymään poliittisia 
lehmänkauppoja – –?” (ed. O. Ojala, vas.; 1994 vp, ptk. 5637); ”– – toimilupien 
myöntämisen tulee perustua laadullisiin, koulutuksen tasoon perustuviin teki-
jöihin, ei aluepoliittisiin eikä joidenkin ministerien paikallisiin viehtymyksiin ja 
käsityksiin siitä, mitä on tullut puhuttua tai millainen tuntuma joidenkin oppilai-
tosten tasosta on” (ed. Gustafsson, sd.; 1994 vp, ptk. 7702). Myös kokoomuksen 
edustajat painottivat erityisesti vakinaistettavien ammattikorkeakoulujen ”laadul-
lisesti korkeaa tasoa” (ed. Dromberg, kok.; 1994 vp, ptk. 5640) sekä huolehtimista 
”laatuvaatimusten täyttymisestä” (min. Heinonen, kok.; 1994 vp, ptk. 5639).

Valiokuntakäsittelyssä valtiovarainvaliokunta (VaVL 8/1994 vp) kallistui lau-
sunnossaan kannattamaan edellistä linjausta erityisesti kokoomuksen edustajien 
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vaaliman laatu-retoriikan avulla ilmaistuna: ”Toimiluvan myöntämistä harkitta-
essa ensisijainen arviointiperuste tulee olla koulutuspoliittinen, kriteerinä hyväk-
syttyyn arviointiin perustuva korkea laadullinen taso” (emt. 13). Samalla kuiten-
kin: ”Tärkeää on myös ammattikorkeakouluverkoston rakentaminen tehokkaaksi 
ja alueellisesti tasapainoiseksi tinkimättä kuitenkin laadusta” (emt.13). Myös si-
vistysvaliokunta (SiVM 32/1994 vp) tasapainoili molempien näkökulmien välil-
lä ottaen kuitenkin samalla suoraan kantaa yksikkökokokysymykseen: ”Suomen 
ammattikorkeakouluverkko tulee rakentaa toimintakyvyltään korkeatasoiseksi, 
uutta luovaksi, kansainvälisesti uskottavaksi ja taloudeltaan tehokkaaksi. Tämä 
edellyttää että ammattikorkeakoulujen yksikkökoon on oltava koulutustehtävään 
nähden riittävän suuri ja yksiköiden on ensisijaisesti oltava monialaisia.” (Emt. 3.) 
Toisaalta kuitenkin: ”Tärkeää on ammattikorkeakouluverkoston rakentaminen 
alueellisesti tasapainoiseksi laadusta tinkimättä” (emt. 3). 

Käsite ”laatu” esiintyykin toistuvasti sekä mietinnössä että lausunnossa. Sivis-
tysvaliokunnan mietinnön lausuma (”Valiokunta edellyttää, että pikaisesti luo-
daan yhtenäinen laadunarviointijärjestelmä”; emt. 4) olikin suora kannanotto 
tulevan Korkeakoulujen arviointineuvoston perustamisen puolesta, sekä osoitus 
ammattikorkeakoululainsäädännön käsittelyn myötä erityisen ”taloustieteelli-
sen” ja ”instrumentaalisen” (ks. Gewirtz 2000, 353) laatua korostavan puhetavan 
omaksumisesta osaksi eduskunnan yleistä koulutuspoliittista diskurssia.

Kysymykset valtionosuuksien maksatuksesta ja oppilaitosten ylläpitomalleista 
jakoivat mielipiteitä valiokuntakäsittelyn, sekä myöhemmin mietinnön käsittelyn 
aikana. Seurauksena kiistasta sivistysvaliokunnan mietintöön kirjattiin ponnet, 
joissa edellytettiin ”tutkittavaksi vaihtoehtoisia ylläpitomalleja” (SiVM 32/1994 
vp, 4) ja ”seurattavaksi rahoitusjärjestelmän toteutumista” (emt. 5). Ehdotettu 
kunnallisten ammattikorkeakoulujen valtionosuuksien maksatus osana kunnan 
muita valtionavustuksia herätti sekä kokoomuksen että SDP:n edustajissa vastus-
tusta: vaihtoehtona vasemmistosta esitettiin jopa palaamista takaisin niin sanotun 
”korvamerkityn rahan” (ed. Gustafsson, sd.; 1995, ptk. 7511) aikakauteen, jolloin 
valtionosuudet tulisi käyttää suoraan ammattikorkeakoulun tarpeisiin (ks. myös 
Mäenpää 2002, 52). Ehdotus sai yllättäen tukea kokoomukselta, joka aikaisemmin 
oli nimenomaan kannattanut laskennallisia valtionosuuksia sekä koulutuksen jär-
jestäjien vastuuta omasta taloudenpidostaan: ”On pelättävissä, että mahdollises-
ti, kun nykyisen lainsäädännön mukaan koulutukseen tuleva rahasumma tulee 
yhtenä pottina kunnille, siitä ei tule tulekaan sitä oikeutettua osuutta ammatti-
korkeakoulutukseen, vaan niin sanotusti välistä voidaan ottaa yleissivistävään tai 
muuhun tarkoitukseen rahaa” (ed. Dromberg, kok.; 1995 vp, ptk. 5641).

Yksityisten ylläpitäjien ammattikorkeakoulujen asema rahoituskuviossa kär-
jisti keskustelua edelleen: ”Valtionosuudet maksetaan ammattikorkeakouluille 
kulttuuri- ja opetustoimen rahoituslain mukaan. Se tarkoittaa, että yksityisille 
ylläpitäjille maksetaan valtionosuudet suoraan, mutta kunnallisille ammattikor-
keakouluille eivät rahat menekään suoraan, vaan esimerkiksi kunnalle, eikä kun-
ta olisi velvollinen käyttämään rahoja ainakaan kokonaan ammattikorkeakoulun 
ylläpitoon. Rahoituslain mukainen ratkaisu saattaa merkitä sitä että ylläpitäjäyh-
teisöjen ammattikorkeakoulut joutuvat rahoituksellisesti eriarvoiseen asemaan.” 
(Ed. Ala-Harja, 1995 vp, kok.; 7506.) 
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Hallituksen lakiesityksen lähtökohtana oli ollut että ammattikorkeakoulu on 
oppilaitosinstituutio, jolla on ylläpitäjänään yksi juridinen oikeushenkilö (kun-
ta, kuntayhtymä, rekisteröity yhteisö tai säätiö), jolle valtioneuvosto voi myöntää 
toimiluvan. Esityksen erilaisiin omistussuhteisiin sidottuja oppilaitoksia institu-
tionaalisesti yhdistelevä hallintomalli nähtiin toisaalta ”hynttyiden yhteen pane-
misena”, jolla saadaan aikaiseksi ”paras mahdollinen kokonaisuus” (ed. Gustafs-
son, sd.; 1995 vp, ptk. 7510), tai vaihtoehtoisesti ”vanhana, sosialisoituna mallina, 
jossa kaiken pitää olla yhteiskunnan ohjauksessa” (ed. Saario, kok.; 1995 vp, ptk. 
7507). Vastaehdotuksena hallituksen esitykselle esitettiin niin sanottua ”Lahden 
mallia” tai ”keskusyksikkömallia”, jossa toimilupa myönnettäisiin yhteisölle, jon-
ka omistajalla olisi ammatillisen koulutuksen ylläpitolupa. Keskusyksikkö tilaisi 
sitten ammattikorkeakouluna koulutusta omistajiensa oppilaitoksilta riippumatta 
näiden omistuspohjasta. Hallituksen esityksen mukaisen ”instituutionaalimallin” 
hyväksi ratkenneessa kiistassa ”Lahden mallin” kannattajat saivat kompromissina 
sivistysvaliokunnan mietintöön yleisesti muotoillun ponnen, jonka mukaan am-
mattikorkeakoulujen ylläpito- ja hallintomalleja tutkitaan edelleen.

Kilpailuun liittyvä puhetapa ei ollut ammattikorkeakoululain käsittelyssä niin 
korostetusti esillä kuin esimerkiksi korkeakoulujen toimintaedellytyksiin liitty-
neessä välikysymyksessä (VK 4/1994 vp). Selitystä voidaan etsiä yhtäältä pitkästä 
aikaa positiivilta näyttäneistä valtiontalouden kehitysnäkymistä ”Ammattikorkea-
koulujen syntyminen ajoittuu Suomen yhteiskunnan ja talouden kehityksen kan-
nalta hyvään aikaan: taloutemme on lähtenyt nousuun” (min. Heinonen, kok.; 
1995 vp, ptk. 5637) taikka toisaalta uuden oppilaitosmuodon syntymiseen liitty-
västä vahvasta alueellisen yhteistyöverkoston luomisen tavoitteesta.

9.14 Yhteenvetoa vuosista 1991–1995

Ahon hallituksen kaudella eduskunnassa esiintynyt asetelma, jossa monet hallitus-
puolue keskustan edustajat kannattivat puheenvuoroissaan opposition linjauksia, 
kärjistyi sanaharkkaan kokoomuksen korostuneen painavaksi koetusta asemasta 
suomalaisen koulutuspolitiikan kentällä: ”Hallituksessa kokoomuksella on valtio-
varainministeri ja ennen kaikkea tietysti opetusministeri. Eduskunnassa kokoo-
muksella on sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaok-
sen puheenjohtajuudet. Kokoomuksella on siis nk. värisuora.” (Ed. Luhtanen, sd.; 
1994 vp, ptk. 1943.) 

Valtiontalouden nopeasti synkkenevät kehitysnäkymät olivat alkaneet kiinnit-
tää kansanedustajien huomiota jo Holkerin hallituksen kauden lopussa. Yksittäiset 
kommentit laskusuhdanteesta sekä sen vaatimista toimenpiteistä eivät tuolloin kui-
tenkaan merkittävästi ohjanneet koulutuspoliittista valtiopäiväkeskustelua ja lain-
säädäntötyötä. Välittömästi Ahon hallituksen kauden alusta alkaen lama ja sen mu-
kaan tuomat koulutuksen rahoitusjärjestelmän leikkaukset osana valtiontalouden 
säästötalkoita alkoivat merkittävästi määritellä eduskunnan koulutuspoliittista lain-
säädäntötyötä. Valtiontalouden tilanne muodostui hetkessä eduskunnan koulutus-
poliittisen toiminnan merkittäväksi lähtökohdaksi – jopa konkreettisesti niin että 
suurin osa tutkimuksessa analysoiduista Ahon hallituksen antamista koulutusta 
koskevista lakiesityksistä koski juuri erilaisia koulutoimen säästötoimenpiteitä. 
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Näiden lakiesitysten käsittelyssä eduskunnassa muodostui oma, erityinen tapa pu-
hua valtiontalouden tilasta sekä sen vaatimista – tai vaihtoehtoisesti vasemmisto-
opposition puhetavassa mahdollistamista – koulutuspoliittisista toimenpiteistä. 

Lamaa käsiteltiin hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa kaikenlaisen 
politiikan pelin (Palonen 1997, 49) yläpuolella olevana ankarana ulkoisena välttä-
mättömyytenä ja pakkona, johon oli vastattava esimerkiksi hajauttamalla aikai-
sempaa enemmän päätösvaltaa ja -vastuuta koulutuksen järjestäjille, kannustettava 
heitä käytettävissä olemassa olevien – koko ajan vähenevien – resurssien mahdolli-
simman tehokkaaseen ja innovatiiviseen käyttöön sekä kehittämällä arviointimit-
tareita, joiden avulla saavutettuja tuloksia voitaisiin vertailla. Oppositiopuoluei-
den edustajat puolestaan kritisoivat hallituksen ja hallituspuolueiden edustajien 
ulkoista pakkoa korostavaa lamapuhetta esiintuoden jatkuvasti koulutusmenojen 
leikkausten haittavaikutuksia sekä politisoimalla säästöpäätöksiä kuvaamalla niitä 
laman tuomina tietoisina mahdollisuuksina muokata koulutusjärjestelmää entistä 
kilpailevammaksi, tuloskeskeisemmäksi sekä eriarvoistammaksi. 

Laman ja koulutuksen säästötoimenpiteiden lisäksi Ahon hallituksen kaudella 
jo aikaisemmin alullepannut koulutuksen rahoitus- sekä opintotukijärjestelmien 
muutokset saatettiin lainvoimaisiksi. Opintotukilainsäädännön käsittelyssä – sekä 
lakiesityksessä että valtiopäiväpuheenvuoroissa – alkoi esiintyä opintotukea uni-
versaalina sosiaalietuisuutena käsittelevän puhetavan rinnalle vaatimuksia sen 
mahdollisuuksien huomioimisesta myös keinona nopeuttaa ja tehostaa opiske-
lua. Valtionosuuksien muuttamisella menoperustaisista laskennallisiksi asetettiin 
kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät entistä vapaammin ja vastuullisemmin 
huolehtimaan omasta taloudenpidostaan. Aikaisemmin yleisesti kritiikittömästi 
hyväksytty desentralisaation idea alkoi saada tässä yhteydessä eduskunnassa rin-
nalleen uudenlaista, kuntien kykyyn tai haluun huolehtia tasapuolisesti koulutuk-
sen kaltaisesta peruspalvelusta epäilevästi suhtautuvaa puhetapaa lähinnä vasem-
misto-opposition sekä osan keskustan edustajista toimesta. 

Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistoimintaa koskevien pykälien 
lisääminen lukio- ja ammatillista koulutusta koskevaan lainsäädäntöön oli Ahon 
hallituksen linjaus pedagogista individualismia sekä oppilaiden henkilökohtaisten 
– myös oppilaitosten rajat ylittävien – valintojen kautta ohjautuvaa koulutuksen 
järjestämistä korostavaan suuntaan. Myös peruskoulun sekä toisen asteen uudet 
tuntijaot ja opetussuunnitelmien perusteet toivat yksilöllisyyttä korostavia raken-
teita yksittäisten oppilaitosten seinien sisälle. 

Uudet tuntijaot sekä opetussuunnitelman perusteet voidaan tulkita – sinänsä 
valtiopäivistä ja sen lainsäädäntötyöstä riippumattomiksi – hallinnollisiksi toi-
menpiteiksi markkinatyyppisten mekanismien mahdollistamiseksi koskettamaan 
myös yksittäisen oppilaitoksen opetuksen suunnittelua ja järjestämistä. Peruskou-
lu- ja lukiolakien muutoksilla eduskunta puolestaan antoi lainvoiman tälle kehi-
tykselle. Samalla peruskoulun piirijaon sääntelyn väljentämisen jatkaminen avasi 
– nimenomaan taajama-alueilla – lisää mahdollisuuksia kouluverkkoa muokkaa-
malla ohjata kouluja kilpailemaan keskenään ”hyvistä” oppilaista myös perusas-
teella.

Esimerkiksi byrokratiaan ja tasa-arvoon sitoutuneet puhetavat jäivät Ahon 
hallituksen kaudella koulutusta koskevissa lakiesityksissä taka-alalle ja toimivat 
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edelleen istuntosalissa opposition reaalipoliittisena työkaluna ja lyömäaseena 
vastaavasti kuten Holkerin hallituksen kaudella.  Vilkkaasta ja kriittisestä valtio-
päiväkeskustelusta huolimatta eduskunta esiintyy parlamentaarisessa asetelmassa 
enemmän vastaanottavana osapuolena, joka pitkälti otti annettuna vastapuolen 
– hallituksen – tavan nostaa esiin kysymyksiä sekä asettaa erilaisia vaihtoehtoja. 
Hallituksen esitysten puhetavalla voidaankin todeta olevan kyky suunnata valtio-
päiväkeskustelua ja siirtää uusia koulutusta koskevia sanastoja ja puhetapoja osak-
si koulutuspoliittista valtiopäivätyötä. 
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10 Paavo Lipposen hallituksen kausi

10.1 Vuoden 1996 kuntien valtionosuuslain muutos 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue nousi vuoden 1995 eduskuntavaalien 
voittajaksi ja samalla jälleen maan suurimaksi puolueeksi keräten 28,3 prosenttia 
kaikista annetuista äänistä. SDP:n osuus annetuista äänistä oli kaikkiaan 6,2 pro-
senttiyksikköä suurempi kuin edellisissä eduskuntavaaleissa; käytännössä tämä 
merkitsi 15:tä lisäpaikkaa eduskunnassa (Murto 1995, 39). Puolue saikin parhaan 
toisen maailmansodan jälkeisen vaalituloksensa. Vastaavasti Suomen Keskusta sai 
19,8 prosenttia äänistä ja menetti näin kannatustaan viisi prosenttiyksikköä edel-
lisistä eduskuntavaaleista. Kansallinen Kokoomus puolestaan sai 17,9 prosenttia 
kaikista äänistä ja menetti kannatustaan jo toisissa perättäisissä eduskuntavaaleis-
sa; edellisistä eduskuntavaaleista sen kannatus laski 1,4 prosenttiyksikköä. Vasem-
mistoliitto lisäsi kannatustaan yhdellä prosenttiyksiköllä ja ylsi nyt 11,2 prosentin 
kannatukseen. Muiden vanhojen eduskuntapuolueiden kannatus ei muuttunut 
merkittävästi, poikkeuksena Suomen Maaseudun Puolue, jonka kannatus laski 
3,5 prosenttiyksikköä. Uusina puolueina eduskuntaan nousivat Nuorsuomalainen 
Puolue sekä Ekologinen Puolue. (Tilastokeskus 1995, 13–18.) Eduskuntapaikat ja-
kautuivat taulukon 7 osoittamalla tavalla.

Yhteensä SDP Kesk. Kok. Vas. RKP Vihr. SKL Nuors. SMP Eko. Muut

200 63 44 39 22 11 9 7 2 1 1 1

Muutos 1991 (+15) (–11) (–1) (+3) (–) (–1) (–1) (+2) (–6) (+1) (–)

Taulukko 7. Vuoden 1995 valtiopäivien kokoonpano (Tilastokeskus 1996, 531–
532)

Uusi enemmistöhallitus (13.4.1995–15.4.1999) muodostettiin Paavo Lipposen 
(sd.) johdolla oppositiosta palanneesta Suomen Sosialidemokraattisesta Puoluees-
ta sekä hallitusvastuussa jatkavasta Kansallisesta Kokoomuksesta, ja Ruotsalainen 
kansapuolue, Vasemmistoliitto sekä Vihreä liitto hallinnoivat omia ministerinsalk-
kujaan. Jo edellisessä hallituksessa istunut opetusministeri Olli-Pekka Heinonen 
(kok.) jatkoi tehtävässään. ”Sateenkaarihallitus” esitteli hallitusohjelmassaan edel-
täjästään erottuvia koulutusta koskevia linjauksia sekä painotuksia. Koulutuspoli-
tiikan lähtökohdaksi nostettiin uusi käsite, asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta 
asemasta riippumaton ”koulutuksen perusturva” Ahon hallituksen ohjelman vas-
taavasti takaamien ”yksilön yhdenvertaisten mahdollisuuksien” tilalle. (Pääminis-
teri Paavo Lipposen I hallituksen ohjelma). Perusturvan nostaminen yksilön mah-
dollisuuksien tilalle onkin kuvaava retorinen käänne hallituksen vaihtuessa.

Koulutuksen perusturvan käsitettä oli alettu pohtia jo Ahon hallituksen loppu-
vaiheessa opetusministeriön kutsumien asiantuntijoiden toimesta. Opetusminis-
teri Heinosen mukaan silloin tosin erilaisessa merkityksessä, osana koulutuksen 
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laadunvarmistuksen kehittämistä: ”– – olen kiinnittänyt huomiota siihen, että 
toteutetut joustavuutta oleellisesti lisänneet uudistukset kaipaavat rinnalleen kou-
lutuksen perusturvan kannalta uudentyyppisiä toimia, joilla voimme varmistaa 
koulutuksen laadun. Tämän vuoksi meille olisi synnytettävä uudentyyppiset kou-
lutuksen laatustandardit.” (OPM 1994, 5.)

Uuden kuntalain (365/95) tultua voimaan kesällä 1995 valtion ja kuntien vä-
liseen kustannustenjakoon alkoi kohdistua muutospaineita. Hallitus antoi lo-
kakuussa 1996 esityksen kuntien valtionosuuslain sekä siihen liittyvien lakien 
muuttamiseksi (HE 149/1996 vp). Ehdotuksen keskeisinä tavoitteina olivat uuden 
kuntalain hengessä edelleen korostaa kuntien vapautta ja vastuuta oman talou-
denpitonsa hoidossa, kohdentaa valtionosuudet entistä oikeudenmukaisemmin 
kuntien kesken sekä samalla myös vähentää niitä perusteena lamanjälkeinen ylei-
nen ”valtiontalouden tasapainottamisen tarve” (emt. 1). 

Uudistuksen myötä myös opetustoimen rahoitusjärjestelmä kokisi rakenteelli-
sia muutoksia. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuustehtävistä aiheutuvaa ra-
situsta tasattaisiin kaikille kunnille yhtä suureksi määrättävällä asukaskohtaisella 
kunnan rahoitusosuudella. Uudessa mallissa oppilaiden hakeutuminen muihin 
kuin asuinkuntansa ylläpitämiin oppilaitoksiin ei enää vaikuttaisi kunnan saaman 
valtionosuuden suuruuteen. Hallitus olikin tietoinen esityksensä merkityksestä: 
”Ehdotus korostaa tältä osin myös oppilaiden vapaata hakeutumisoikeutta halua-
maansa oppilaitokseen” (emt. 26). Esitettyä toimenpidettä voidaan pitää kunta-
talouden rahoitusehtojen tietoisena muokkaamisena kohti vanhempien entistä 
vapaampaa koulunvalintaoikeutta sekä koulunvalintaan liittyvien markkinatyyp-
pisten mekanismien edellytysten rakentamisena. 

Toinen merkittävä muutos koski opetustoimen valtionosuuksien maksatusta. 
Ehdotuksen mukaan valtionosuudet maksettaisiin tulevaisuudessa kokonaan toi-
minnan järjestämisestä vastaavan oppilaitoksen ylläpitäjälle, eikä enää oppilaiden 
kotikunnille (emt. 28). Näin yksityiset ja valtion oppilaitokset sekä valtaosa am-
mattikouluista – omistajinaan yleisimmin kuntayhtymä – vapautuisivat kuntien 
rahoituskontrollista. Tämä puolestaan korostaisi edelleen näiden oppilaitosten 
itsenäistä asemaa koulutuspalvelujen tuottajina. 

Valtionosuuksien kaavailtu uusi maksukäytäntö herätti keskustelua hallinto-
valiokunnassa. Yhtäältä uudistuksen nähtiin vähentävän kuntien koulutuspoliit-
tista vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia hallinnoida (ainakin osittain) omistami-
aan oppilaitoksia. Toisaalta taas todettiin esimerkiksi kuntayhtymien päättävissä 
elimissä istuvan kuntien itsensä valitsemia edustajia. Näin ollen kuntien, jotka 
ovat kuntayhtymien omistajia, etu voitaisiin katsoa tulevan otettua päätöksen-
teossa huomioon. Johtuen ristiriitaisista näkemyksistä valiokunta kirjasi mietin-
töönsä (HaVM 24/1996 vp) ponnen: ”Valiokunta edellyttää että kuntayhtymän ja 
yksityisen ylläpitäjän rahoituksen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvän uuden 
järjestelmän toimivuutta ja myös sen tarkoituksenmukaisuutta seurataan ja että 
tarpeelliseksi havaittaviin lainsäädäntötoimiin ryhdytään välittömästi” (emt. 7).

Kiista jatkui edelleen valiokunnan mietinnön käsittelyssä. Vastakkain asettui-
vat keskustan kuntien vahvaa valtaa sekä vastuuta koulutuksen järjestämisessä 
painottava linja, jonka mukaan valtionosuudet oli kohdennettava suoraan kun-
nille eli ”niille isännille ja niihin pusseihin, joita viime kädessä rokotetaan am-
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matillisen koulutuksen rahoitusratkaisuissa” (ed. Pekkarinen, kesk.; 1996 vp, ptk. 
3822) sekä kokoomukseen kanta, jonka mukaan rahat oli ”tarkoitettu koulutuk-
seen eivätkä ne periaatteessa saisi jäädä kuntaan muihin tarkoituksiin. Suoraan 
ylläpitäjälle maksettu valtionosuus turvaa sen että rahat todella käytetään kyseessä 
olevaan koulutukseen.” (Ed. Dromberg, kok.; 1996 vp, ptk. 5056.) 

Sosiaalidemokraatit puolestaan olivat huolissaan uudistuksen oletetusta vaiku-
tuksesta suosia erilaisen omistuspohjan omaavia oppilaitoksia – toisin sanoen yksi-
tyisiä sekä kuntayhtymien ja valtion kouluja – ja niiden toimintamahdollisuuksia, 
erityisesti kireinä kunnallistalouden aikoina. ”Pelätään sitä, että tämä järjestelmä 
siirtää sekä yksityiset koulut että kuntayhtymien koulut elämään omaa elämäänsä, 
jolloin vaikeiden aikojen mahdollisesti jälleen kuntatalouteen tullessa vain perus-
koulut ja lukiot kunnan omina oppilaitoksina joutuvat tasapainottamaan kunnan 
taloutta” (ed. Juurola, sd.; 1996 vp, ptk. 5063). Soraäänistä huolimatta lopullisessa 
äänestyksessä SDP:n edustajat pysyivät kuitenkin hallituksen esityksen takana. 

10.2 Yliopistolaki

Uutta yliopistolakia oli valmisteltu erillisenä osana koululainsäädännön koko-
naisuudistusta. Nummisen työryhmä sekä Hirven komitea olivat tehneet muis-
tioissaan (OPM työryhmien muistioita 1995:1; KM 1996:4) pitkälti yhtenevät 
ehdotukset hallituksen esitykseksi yliopistolaiksi, joka kokoaisi yhteen entiset yli-
opistoista annetut 20 erillistä lakia. Lopullinen hallituksen ehdotus (HE 263/1996 
vp) kertaakin tavoitteet muun muassa yliopistojen itsehallinnon kehittämisestä 
sekä rehtorin ja eri hallintoelimien valintamenettelyjen väljentämisestä mahdol-
listamaan myös yliopiston ulkopuolisten henkilöiden valitsemisen jo aiemmin 
esitellyssä muodossa.

Samoin esityksen lähetekeskustelussa helmikuussa 1997 kävi ilmi, että lakiesi-
tyksellä oli takanaan pitkä virkamiestyönä tehty valmisteluprosessi, jonka kuluessa 
oli ehditty kerätä lausuntoja laajalta asiantuntija- ja intressiryhmäjoukolta. Tehdyn 
valmistelutyön pohjalta asia oli vielä käsitelty uudelleen parlamentaarisessa ko-
miteassa. Uuden yliopistolain periaatteet ja lähtökohdat olikin valmiiksi käsitelty 
sekä laajasti hyväksytty eri puolueiden piirissä. Lähetekeskustelun kuumimmaksi 
keskustelunaiheeksi nousikin lakiehdotuksen 18§, johon oli vasta lopulliseen hal-
lituksen esitykseen tehty lisäys: ”Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna vastaan 
vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan” (emt. 19). Tästä 
lisäyksestä virinneessä valtiopäiväkeskustelussa asia nähtiin yhtäältä yhteiskun-
nan toimenpiteenä parantaa korkeakoulujärjestelmän tuottavuutta rajoittamalla 
tehotonta päällekkäiskouluttautumista ottamalla opiskelupaikat maksimaali-
seen käyttöön. Toisaalta yhden korkeakoulupaikan sääntö nähtiin valtion räikeä-
nä puuttumisena yliopistojen autonomiaan vastoin yliopistolain (645/97) 18§:ää 
”Opiskelijat ottaa yliopisto. Yliopisto voi rajoittaa opiskelijoiden määrää”. Tämän 
katsottiin heikentävän yliopistojen mahdollisuuksia tehdä tarkoituksenmukaisia 
itseään koskevia päätöksiä. 

Samalla yhden korkeakoulupaikan sääntö koettiin opiskelijoiden mahdolli-
suuksien hankkia itselleen vapaasti sopivaa koulutusta rajoittamisena. ”Ahkerien 
ja pystyvien” (ed. Vehviläinen, kesk.; 1997 vp, ptk. 2952) tulisikin pystyä opiske-
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lemaan useita tutkintoja samaan aikaan saavuttaakseen tietoyhteiskunnan työn-
tekijöiltään vaatimia laajoja tietoja ja taitoja. Vastakkain asettuivat osittain yli 
puoluerajojen koulutusjärjestelmän tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden sekä 
mahdollisimman rajoittamattoman yksilönvapauden puhetavat. Tässä tilanteessa 
vasemmiston edustajat asettuivat pääsääntöisesti ensimmäisen vaihtoehdon kan-
nalle, kun taas porvarillisempien edustajien puheenvuorot jakautuivat kumman-
kin vaihtoehdon kesken.

Arvioinnin korostunut merkitys yliopistojen johtamisjärjestelmässä nostatti 
kritiikkiä oppositio-keskustan sekä vasemmiston edustajien taholta. Samalla osan-
sa arvostelusta sai myös yliopistojen uusi hallintomalli, jonka mukaan yliopistot 
käyvät vuosittain opetusministeriön kanssa neuvottelut, joissa sovitaan kolmi-
vuotisista tulostavoitteista sekä niiden tarkennuksista (esim. Patomäki 2005a, 75). 
Kärjistyneimmillään tilanteen nähtiin olevan ristiriidassa yliopistojen autonomi-
an kanssa: ”Yliopistojen toiminnan ohjaus tapahtuu hyvin vahvasti opetusminis-
teriön tulossopimusten niihin sisältyvien tavoitteiden kautta. On tunnettua, että 
raha ratkaisee monessa. Kun on niukkuudesta kyse, niin juuri tulossopimusten ja 
tavoitteiden asettamisella opetusministeriö voi tulevaisuudessa säädellä kovinkin 
paljon yliopiston sisäiseen autonomiaan kuuluvista asioista, esimerkiksi juuri sii-
tä, mitä yliopistossa opetetaan ja tutkitaan.” (Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1997 
vp, ptk. 151–152.)

Tulosohjauksen katsottiin hämärtävän sekä vääristävän korkeakoululaitoksen 
ohjausjärjestelmää sekä tuovan siihen ei-toivottavaa piilo-ohjausta, jossa asetet-
tujen tavoitteiden saavuttamisen arviointi tapahtui joillakin muilla kuin julkituo-
duilla, saati tarkoituksenmukaisilla kriteereillä. Arvioinnin ja ”markkinavoimien” 
välillä oli vahva yhteys erityisesti vasemmiston puhetavassa: ”Niitä tulee ja menee 
erilaisia muotiasioita. Nyt arviointi on tämä muotiasia. Saattaa pahimmillaan käy-
dä niin, että arviointi merkitsee joutumista markkinavoimien kulloistenkin mieli-
halujen ja arvioinnin kohteeksi, jolloin yliopiston autonomia nimenomaan tieteen 
tekemisen suhteen saattaa vaarantua.” (Ed. Laakso, vas.; 1997 vp, ptk. 2928.)

Tämän näkökulma sai vastaansa erityisesti opetusministeri Heinosen (kok.) ki-
teyttämän linjauksen yliopistojen muuttuneesta toimintaympäristöstä: ”Yliopistot 
ovat nykyisin kilpailutilanteessa. Ne ovat menettäneet aikaisemman korkeamman 
opetuksen monopoliasemansa. Ammattikorkeakoulut antavat kilpailevaa koulu-
tusta. Yliopistot ovat osa kansainvälisiä korkeakoulumarkkinoita ja käyvät mui-
den maiden yliopistojen kanssa laatukilpailua.” (1997 vp, ptk. 153.)

Käyty keskustelu heijastui sivistysvaliokunnan mietinnössä (SiVM 9/1997 vp). 
Valiokunnan omaksuma kriittinen linjaus kiinnitti huomiota nimenomaan ar-
vioinnin laaja-alaisuuteen sekä laadun arviointiin pelkän määrällisen arvioinnin 
kustannuksella. ”Tulosohjaus ei saa olla liian yksioikoista. Esimerkiksi pelkkä tut-
kintojen määrä ei ohjaa korkeakoulujen toimintaa välttämättä korkeaan laatuun.” 
(Emt. 4.) Toinen valiokunnan linjaus oli yliopistojen tutkimuksen ja opetuksen 
sekä sisäisen hallinnon vapauden korostaminen suhteessa opetusministeriöön: 
”Yliopiston itsehallinnon keskeinen periaate on, että tutkimusta ja opetusta kos-
kevat päätökset tehdään yliopistojen omissa hallintoelimissä lailla ja asetuksilla an-
nettujen säännösten puitteissa. Yliopistolla on oikeus päättää sisäiseen hallintoonsa 
kuuluvista asioista valtion keskushallinnon puuttumatta niihin.” (Emt. 3.)
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Valiokunta sovelsi Lipposen I hallituksen koulutuksen kehittämisohjelman 
mukaista koulutuksen perusturvan puhetapaa myös yliopistolain perusteluissa: 
”– – varsinkin huippuyksikköyliopisto on suuri tutkimus- ja koulutusyksikkö, jota 
markkinavoimat suuntaavat enemmän tuottamaan voittoa ja välittömiä hyötyjä 
kuin kriittistä ajattelua” (SiVM 9/1997 vp, 3). Tästä johtuen ”koska yliopistot jou-
tuvat koko ajan kilpaileman ja ajan henki vaatii tehokkuutta ja tulosta, valtiovallan 
ja yliopistojen tulee huolehtia siitä, että turvataan perustutkimuksen ja -opetuksen 
taso samalla kuin yliopistoihin syntyy huippuyksiköitä” (emt. 4). Tässä tilanteessa 
voidaankin esittää idean korkeakoulumarkkinoista olleen pitkälti hyväksytyn jo 
olemassa olevana, kiistämättömänä realiteettina. Samalla valtiovallalta vaadittiin 
sen toimintaa rajoittavia tai ainakin vaikutuksia kompensoivia lainsäädännöllisiä 
toimenpiteitä. 

Huolimatta keskustan edustajien mietintöön jättämästä vastalauseesta valio-
kunta otti tehokkuuden nimissä selkeän kannan esitettyyn yhden korkeakoulu-
paikan sääntöön: ”Sivistysvaliokunta pitää oikeana hallituksen tavoitetta antaa 
mahdollisimman monelle tilaisuus korkeakouluopintoihin ja samalla taata opis-
kelijapaikkojen tehokas käyttö” (emt. 6). Valiokunta otti myös yliopistolain 8§:n 
(”Opetuksen maksuttomuus”) perusteluissa tiukan kannan hallituksen esityksen 
mukaisen akateemisen opetuksen maksuttomuuden puolesta: ”Hallitusmuodon 
13§:n mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus 
saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusope-
tusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä. Tämän perusoikeuden 
toteutumiseksi valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että tutkintoon johtava yliopis-
tollinen opetus on maksutonta. Yliopistojen opetuksen maksuttomuus on koulu-
tuksellisen tasa-arvon perusedellytys. Koko yhteiskunnan edun mukaista on, että 
lahjakkaimmilla ja motivoituneimmilla opiskelijoilla mahdollisuus kouluttautua 
kykyjensä mukaan riippumatta taloudellisesta tilanteestaan.” (Emt. 4.)

Lausuma voidaan tulkita yliopisto-opetuksen sekä akateemisten tutkintojen 
hyödykkeistämistä – suoranaisesti palveluiden ostamisen merkityksessä – ja sitä 
kautta todentuvia yliopistokoulutuksen markkinoita kategorisesti vastustavana 
valiokunnan kannanottona. Syitä poikkeuksellisen painokkaaseen ilmaisuun voi-
daan etsiä osaltaan valiokunnan asiantuntijakuulemisista sekä niissä esitetyistä 
vaatimuksista huomioida yliopistolaissa paremmin ”kansainvälisen opiskelija-
vaihdon riittävää joustoa vaativat erityistilanteet” (emt. 4) – toisin sanoen epätasa-
arvoinen asetelma, jossa suomalaiset opiskelijat joutuivat maksamaan lukukausi-
maksuja ulkomaalaisiin yliopistoihin, kun taas ulkomaalaiset opiskelijat nauttivat 
vastaavasti maksuttomasta suomalaisesta korkeakouluopetuksesta. Valiokunta ei 
lähtenyt kuitenkaan vaatimaan ulkomaalaisilta yliopisto-opiskelijoilta perittäviä 
lukukausimaksuja vaan korjaamaan epätasapuolista tilannetta kokonaan toisesta 
päästä lausumalla: ”Valiokunta edellyttää, että hallitus selvittää ulkomaisissa yli-
opistoissa suomalaisilta perittävien maksujen aiheuttamat epäselvyydet ja ryhtyy 
toimenpiteisiin epäkohtien poistamiseksi” (emt. 5).

Maksuton yliopisto-opetus sekä ulkomaalaiset opiskelijat nousivat keskeiseen 
osaan myös valiokunnan mietinnön käsittelyssä. Vasemmistopuolueet asettuivat 
tiukasti sivistysvaliokunnan kannalle puolustamaan maksuttomuuden periaatetta 
universaalina oikeutena sekä myös sen kirjaamista yliopistolakiin: ”– – minusta 
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se on täysin välttämätöntä, että tämän kaltainen asia kirjataan lakiin. Se on tasa-
arvoisen yhteiskunnan perusta ja on selvää, että laintasoisella säädöksellä asia on 
voitava varmistaa.” (ed. Tahvanainen, sd.; 1997 vp, ptk. 2920–2921.) Osa kokoo-
muksen edustajista puolestaan kannatti opetuksen maksuttomuudesta kategori-
sesti säätävän pykälän poisjättämistä yliopistolaista ja ulkomaalaisilta opiskelijoilta 
perittävien maksujen mahdollistamista tarpeen vaatiessa: ”Minusta on kummal-
lista, että lakiin pannaan teksti, että jokin on maksutonta. Missään tapauksessa tu-
levaisuudessa ei voida tästä pitää kiinni johtuen siitä, että meille tulee niin paljon 
ulkomaalaisia opiskelijoita.” (Ed. Tiuri, kok.; 1997 vp, ptk. 2919.) 

Jotkut edustajista taas halusivat ottaa askeleen pidemmälle ja yleisesti mahdol-
listaa yliopistoihin liittyvää, eurooppalaiseksi luonnehdittua ”omavastuuta” sekä 
maksullista koulutustoimintaa: ”Tosin nyt hyvin monissa Euroopan maissa on jo 
katsottu, että pieni omavastuu pitää olla opiskelussakin ja se voisi tehdä aivan hy-
vää” (ed. Tiuri, kok.; 1997 vp, ptk. 2919); ”Yleisenä periaatteena korkeakoulutut-
kinnon ja korkeakouluopiskelun maksuttomuus on hyvä ja hyväksyttävissä, mutta 
kategorisena, absoluuttisena sääntönä se on pähkähullu. Jo nyt ollaan tilanteessa, 
jossa erilaiset erikoisohjelmat, kuten MBA-tutkinnot ja kansainväliset arkkitehti-
kurssit, joudutaan järjestämään yliopiston ulkopuolisina erilaisina järjestelyinä – –. 
Erikoiskursseista maksun periminen voitaisiin laajentaa sitten sellaisiin asioihin, 
jotka yliopistosta tällä hetkellä puuttuvat, elikkä joihinkin erittäin intensiivisiin ja 
korkeatasoisiin kursseihin, joita varten sitten olisi erikseen rahaa anottavissa, mut-
ta joissa maksullisuus olisi periaatteena.” (Ed. Penttilä, nuors; 1997 vp, ptk. 2922.) 
Esitetyt mielipidelinjaukset säilyivät muuttumattomina lakiesityksen käsittelyn 
loppuun saakka ja eduskunnan enemmistö asettui valiokunnan kannanottojen 
taakse lopullisessa äänestyksessä. 

10.3 Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus

Neljä vuotta valmisteltu hallituksen ehdotus koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 
(HE 86/1997 vp) annettiin eduskunnalle kesäkuussa 1997. Se sisälsi ehdotukset pe-
rusopetuslaiksi, lukiolaiksi, laiksi ammatillisesta koulutuksesta, laiksi ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta, laiksi vapaasta sivistystyöstä, laiksi taiteen perusopetuksesta, 
laiksi valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta sekä laiksi opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta. Kyseessä oli nimensä mukaisesti todellinen koko-
naisuudistus: ehdotetut lait kattoivat jo aiemmin käsiteltyjä yliopistoissa, korkea-
kouluissa ja ammattikorkeakouluissa järjestettävää koulutusta lukuun ottamatta 
kaiken opetusministeriön alaisen koulutuksen esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. 
Kuten jo Nummisen työryhmän kohdalla lakiuudistus esiteltiin lähtökohdiltaan ja 
luonteeltaan kodifi oivana (Numminen 1994, 101), erillisiä ja aikaisemmin säädet-
tyjä lakeja järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi kokoavana eikä varsinaisesti niinkään 
uudensisältöisen lainsäädännön luomiseen tähtäävänä. Tosin tätä korostuneen la-
kiteknistä sekä kaikenlaisista ”poliittisista signaaleista” (Steiner-Khamsi 2000, 183) 
vapaata näkemystä on tarkasteltu myös kriittisesti (ks. SAK 1998, 3).

Lakiehdotusten yleiset suuntaviivat sekä niiden perustelut, samoin kuin valtaosa 
yksityiskohtaisista toimenpide-ehdotuksista oli pääsääntöisesti esitelty jo aikaisem-
missa 1990-luvulla annetuissa koulutusta koskevissa hallituksen esityksissä – jopa 
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siinä merkityksessä, että osa esityksen sekä yleisistä että yksityiskohtaisista peruste-
luista olivat suoria lainauksia vanhoista, jo hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista la-
kiesityksistä. Hallituksen esityksen puhetapaa voidaankin tässä merkityksessä kut-
sua pitkälti vanhan kertaamiseksi. Johtuen lakipaketin perspektiivistä koulutuksen 
kokonaisuudistuksen perustelut viittasivat aikaisemmin hyväksytyn lainsäädännön 
lisäksi myös sen toimeenpanosta saatuihin käytännön kokemuksiin. 

Hallituksen ehdotus esittelee kattavasti kodifi oimaansa 1990-luvun koulutus-
ta koskevaa lainsäädäntötyötä sekä sen keskeisimpiä uudistuksia. Samalla käyvät 
myös ilmi aikaisempien uudistusten osittainen, erillinen ja vaiheittainen luonne 
sekä koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen merkitys jo tapahtuneiden 
muutosten ”jälkikäteen siunaamisena” (Rinne 2001a, 95). Esitys toteaa: ”Muutok-
set ovat olleet tiettyjä oppilaitosmuotoja koskevia osittaisuudistuksia, eikä koulu-
tusta koskevaa lainsäädäntöä ole tarkasteltu niissä kokonaisuutena” (HE 86/1997 
vp, 31). Tämän katsottiin tuoneen osaltaan suomalaisen koululainsäädännön ke-
hitykseen 1990-luvulla pirstaleisuutta, tempoilevuutta sekä myös poliittisten voi-
masuhteiden mukaan vaihtelevia puhetapoja: ”Eri aikoina annetut lait kuvastavat 
kunakin aikana voimassa olleita koulutuspoliittisia painotuksia” (emt. 31).

Vaikka koululainsäädännön kokonaisuudistus esiteltiin tehtävältään ja tavoit-
teiltaan aikaisempia lakisäädöksiä yhteen kodifi oiva, niin toisaalta se kuvasti myös 
muuttunutta koulutuspoliittista ympäristöä.  Hallituksen esitykseen oli noussut 
Lipposen I hallituksen ohjelmasta sekä Hirven komitean mietinnöstä tuttua kou-
lutuksen perusturvaan sekä erilaisten koulutuksellisten subjektiivisten oikeuksien 
ja yhdenvertaisuuden turvaamiseen sitoutunutta puhetapaa valitsemisen ja kil-
pailun rinnalle. Hallituksen ehdotus koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi pyrki 
esimerkiksi peräkkäisissä kappaleissa sekä ”turvaamaan koulutuksellisen yhden-
vertaisuuden maan eri osissa” että ”lisäämään oppilaiden ja huoltajien valinnan-
mahdollisuuksia koulutusta koskevissa asioissa” (emt. 34).

Esitys noudatteli sisällöltään ja muodoltaan hyvin pitkälle Nummisen työryh-
män muistiossa luonnosteltua sekä Hirven komitean raportissa viimeisteltyä mal-
lia. Hallituksen esityksen ”merkittävimmät toiminnalliset uudistukset” (emt. 34) 
ovatkin kahta poikkeusta lukuun ottamatta täsmälleen samoja kuin Hirven komi-
tean raportin (KM 1996:4, 59) ”merkittävimmät sisällölliset uudistukset”: Mak-
suton esiopetus sekä siitä johtuvat kustannuslisäykset olivat olleet esillä jo Hirven 
komiteassa, ja esiopetusuudistus oli kirjattu ensimmäiseksi merkittäväksi sisällöl-
liseksi uudistukseksi komitean raportissa. Komitean työskentelyn aikana erilaiset 
koulutuksen järjestäjät sekä kuntaliitto olivat tuoneet esille vaatimuksensa lisänty-
vien koulutusmenojen kattamisesta kuntien valtionosuuksia korottamalla tai jol-
lakin muulla vastaavalla keinolla (Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus 
– lausunnot komiteamietinnöstä KM 1996: 4). Merkittävin sisällöllinen muutos 
oli vielä joulukuussa 1995 Lipposen I hallituksen koulutuksen kehittämissuunni-
telmaan sisältyneen lausuman lapsen oikeudesta saada maksutta vuoden kestävää 
esiopetusta ennen oppivelvollisuuden alkamista jättäminen pois lopullisesta halli-
tuksen esityksestä ”julkisen talouden tilaan liittyvistä syistä” (HE 86/1997 vp, 59). 

Toinen merkittävä lakipaketin valmistelun loppusuoralla tehty muutos liittyi 
jo Hirven komiteassa laajapohjaiseen vastalauseeseen (SDP, RKP, kesk. ja vas.) 
asti erimielisyyttä aiheuttaneisiin, myös lausunnonantajien enemmistön kriittises-
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ti arvioimiin koulutuksen ostopalveluihin. Esimerkkinä 1990-luvun jälkimmäisen 
puoliskon toimenpiteistä rajoittaa markkinatyyppisten mekanismien vaikutusta 
koulutuksen lainsäädännössä lopullisessa hallituksen esityksessä ainoastaan toi-
sen asteen koulutuksen järjestäjillä olisi mahdollisuus hankkia koulutuspalveluita 
paitsi toisiltaan myös muilta kuin koulutuksen järjestämisluvan saaneilta yhtei-
söiltä tai säätiöiltä. Perusopetuksen järjestäjät eivät voisi hankkia oppivelvollisille 
suunnattua opetusta miltään ”ulkopuolisilta” tahoilta.

10.3.1 Lähetekeskustelu 

Hallituksen esityksen koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 86/1997 vp) lä-
hetekeskustelu käytiin eduskunnassa juuri ennen kesätaukoa 4. ja 5.6.1997; kes-
kustelussa käytettiin yhteensä 79 puheenvuoroa 33 edustajan toimesta. Yleisenä 
linjauksena edustajat korostivat kilvan lakialoitteen ”kansallista merkittävyyttä” 
sekä sen valmistelun ”poikkeuksellista laajuutta ja huolellisuutta.” Käytetyissä 
puheenvuoroissa edustajat pitivät yli puoluerajojen hallituksen esitystä ”periaat-
teessa ja pääsääntöisesti” ”hyvänä ja oikeansuuntaisena”. Myös opetusministeri 
Heinosen (kok.) läsnäolo sekä aktiivinen osallistuminen keskusteluun koko kä-
sittelyn ajan sai kiitosta: ”On erittäin arvokasta, että ministeri on seurannut tätä 
keskustelua intensiivisesti” (ed. Kekkonen, sd.; 1997 vp, ptk. 2724). Asetelma ku-
vastaakin koululainsäädännön kokonaisuudistuksen lähetekeskustelua: monet 
esityksen keskeisistä sisällöllisistä uudistuksista oli käsitelty jo aikaisemmin muis-
sa yhteyksissä, ja ne olivat tulleet lainvoimaisiksi sekä muodostuneet vallitseviksi 
käytännöiksi. Ministeri Heinosen kaudella opetusministeriön lainvalmistelu ei 
myöskään herättänyt enää vastaavaa kritiikkiä istuntosalissa ja sivistysvaliokun-
nassa kuin 1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 

Koko lähetekeskustelun kuumimmaksi aiheeksi nousi alle kouluikäisten lasten 
yhden vuoden mittainen esiopetus, joka oli valmisteluprosessin viimeisessä vai-
heessa vedetty pois hallituksen lopullisesta esityksestä. Asian merkitystä sekä kes-
kustelun laajuutta kuvaa se, että käytetyistä 79 puheenvuorosta 50 käsitteli tavalla 
tai toisella esiopetuskysymystä. Edustajat kaikista puolueista ihmettelivät, kuinka 
oli mahdollista, että jo Hirven komitean mietinnössä olleen normatiivisen lausu-
man esiopetuksen järjestämisestä peruminen oli kuitattu hallitukseen esityksessä 
ainoastaan maininnalla: ”Esitykseen ei ole julkisen talouden tilaan liittyvistä syistä 
sisällytetty mainittua ehdotusta” (HE 86/1997 vp, 59). ”Uskon, että ohellani mo-
net muutkin jäävät kaipaamaan jonkinlaista meriselitystä maksuttomasta esiope-
tuksesta” (ed. Vehkaoja, sd.; 1997 vp, ptk. 2631). 

Tapahtuneesta syytettiin kiivaasti niin valtiovarainministeriötä kuin hallituk-
sen talouspoliittista ministerivaliokuntaakin. Esiopetuspykälän puuttumisen kat-
sottiin vaarantavan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista Suomessa, koska 
alueelliset erot esiopetukseen osallistumisessa olivat suuria eri läänien välillä (esim. 
ed. M. Pietikäinen, r.; 1997 vp, ptk. 2634). Opetusministeriön jatkuvan koulutuk-
sen strategian katsottiin olevan niin ikään uhattuna: ”Nyt elinikäisen oppimisen 
periaate ontuu, koska se pohja ja perusta, mille elinikäinen oppiminen rakenne-
taan, jää vajaaksi, ja näin ollen tälle kohdalle on tullut selvä aukko ja monttu” 
(ed. A. Ojala, sd.; 1997 vp, ptk. 2632). Poikkeuksellisessa tilanteessa esiopetusta 
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vaadittiin poliittisen yksimielisyyden vallitessa istuntosalin molemmilta laidoilta 
kirjattavaksi perusopetuslakiin vedoten yhtä lailla niin Suomen kansainvälisen 
kilpailukyvyn parantamiseen kuin sen itseisarvoon lasten eritasoisia lähtökohtia 
tasoittavana sosiaalipoliittisena toimenpiteenä.

Kansanedustajien vaatiessa esiopetusta takaisin perusopetuslakiin vastakkai-
set mielipiteet olivat hyvin vähissä. Ainoastaan keskustan edustajat Aittoniemi ja 
Takkula sekä sosiaalidemokraattien Lahtela kyseenalaistivat, oliko esiopetus pe-
riaatteessa sittenkään lapsen etu: ”Annetaanko lapselle kehittymisaika niin, että 
samanlaista stressiä ei ole vielä, jatkuvaa kilpailua, että pitää puristaa mahdolli-
simman tehokkaasti, vai onko meillä aikaa yhteiskunnassa kehittyä lapsuudessa 
vähän pidemmälle ja sitten opiskella ja kasvaa yhteiskuntaan” (ed. Lahtela, sd.; 
1997 vp, ptk. 2636)? Hallituksen esityksen linjauksen ja esiopetuspykälän poista-
misen puolustaminen jäikin opetusministerin sekä sivistysvaliokunnan puheen-
johtajan Kirsti Ala-Harjan (kok.; 1997 vp, ptk. 2634) harteille: ”– – on kyllä ihan 
aihetta, että nyt katsotaan, mistä rahat pysyvästi saadaan, ennen kuin päätämme 
esiopetuksesta.” 

Maininta kuntien velvollisuudesta järjestää alueellaan asuville lapsille perus-
opetusta edeltävää esiopetusta haluttiin liittää perusopetuslakiin kahdessa lakia-
loitteessa. Toisen olivat allekirjoittaneet 51 pääosin keskustan kansanedustajaa. 
Toinen vastaava lakialoite tuli vasemmistoliiton Annika Lapintieltä. Esiopetusky-
symykseen liittyen kokoomuksen edustajat nostattivat keskustelua myös sopivasta 
koulunaloitusiästä: Koko esiopetuskysymys olisi kytkettävä Hirven komitean mie-
tintöön jätetyn vastalauseen mukaisesti aikaisempaa joustavampaan sekä yksilölli-
sempään koulunaloitusikään. Huoltajille olisi säädettävä laajempi vapaus päättää 
lapsen koulunaloittamisiästä joko 6-, 7- tai 8-vuotiaana, ilman psykologin lausun-
toa tai lääketieteellisiä selvityksiä.

Koulutuksen järjestäjän oikeus hankkia koulutuspalveluita muilta palveluiden 
tuottajilta täydentämään omaa koulutustarjontaansa kaikilla muilla koulutusta-
soilla paitsi perusopetuksessa nousi myös odotetusti kiistan kohteeksi. Sosiaalide-
mokraattien ed. Gustafsson ja kokoomuksen ed. M. Markkula nostivat puheen-
vuoroissaan koko ostopalvelukysymyksen aikaisempaa politisoidummalle tasolle: 
”Pidimme tärkeänä, että peruskoulua ja sen toimintaa suojellaan kylmiltä markki-
navoimilta. Sen vuoksi torjuimme ja onnistuimme torjumaan ostopalvelutoimin-
nan ulottamisen peruskouluun.” (Ed. Gustafsson, sd.; 1997 vp, ptk. 2639.) Vastak-
kaisena näkemyksenä vasemmiston ”kylmien markkinavoimien” puhetavalle ed. 
Markkula puolestaan vaati ostopalveluiden tuottaman joustavuuden mahdollista-
mista tulevaisuudessa myös perusopetuksen järjestämisessä (1997 vp, ptk. 2640).

Keskustan edustajien oli vaikeampi muodostaa kantojaan tässä keskustelussa. 
Yhtäältä ostopalveluiden mahdollistaminen nähtiin periaatteessa oikeansuuntai-
sena toimenpiteenä: ”– – tähän ns. ostopalveluasiaan pitäisi suhtautua enemmän 
käytännön kysymyksenä eikä niin suurena ideologisena asiana” (ed. Aula, kesk.; 
1997 vp, ptk. 2645). Toisaalta niiden käytölle esitettiin runsaasti varauksia: ”Ensi-
sijaisena tavoitteena ei saa olla opetuksen järjestäminen mahdollisimman halvalla, 
vaan opetuksen sisällöllisiin kysymyksiin ja ostopalvelun tuottajan pedagogisiin 
taitoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota” (ed. Hyssälä, kesk.; 1997 vp, ptk. 
2659).
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Mielipiteitä vaihdettiin puolesta ja vastaan myös kysymyksessä, tulisiko lukio-
laki sekä laki ammatillisesta koulutuksesta yhdistää yhdeksi laiksi nuorisoasteen 
koulutuksesta, kuten Hirven komitean lausuntoon (KM 1996:4) jätetty, ed. Gus-
tafssonin (sd.) ja kumppaneiden allekirjoittama, eriävä mielipide esitti. Vastakkain 
asettuivat vasemmiston yhteistä lakia nuorisokouluidean hengessä kannattava 
linjaus sekä keskustan ja kokoomuksen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden 
rakenteellista erillisyyttä sekä tavoitteiden erilaisuutta korostava näkökulma. Po-
liittinen asetelma muodostui näin samaksi kuin seitsemän vuotta aikaisemmin 
Holkerin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon (VNS 3/1990 vp) käsittelyn 
yhteydessä.

Arvioinnin käsitteen merkitys koulutuksen ohjausjärjestelmässä oli voimak-
kaasti esillä edustajien puheenvuoroissa, samoin viittaukset kansainvälisiin esiku-
viin olivat aikaisempaa yleisempiä: ”Suomessa ei mielestäni kaivata englantilais-
mallista julkista rankkeerausta hyviin ja huonoihin kouluihin oppilaiden testeissä 
suoritetun opintomenestyksen pohjalta, ei ainakaan, jos testit mittaavat vain ul-
koa opittuja näennäistaitoja” (ed. Kautto, sd.; 1997 vp, ptk. 2661). Arvioinnille 
haettiin aikaisempaa normatiivisempaa sisältöä ja merkitystä osana koulutuksen 
suorituskeskeistä ohjausjärjestelmää: ”– – miten koulutuksen laatu on määritel-
tävissä yksiselitteisesti, mitkä ovat laadun osakriteerit ja miten näitä osakriteerejä 
arvioidaan. Palkitaanko laadukkaasta toiminnasta esimerkiksi tulosrahalla ja mi-
ten vastaavasti huonosta laadusta rangaistaan?” (Ed. Hyssälä, kesk.; 1997 vp, ptk. 
2660.)

Lähetekeskustelussa vastakkain asettuivat lähinnä kokoomuksen edustajien 
johdonmukaisesti jäykkää ja yksityiskohtaista sääntelyä keventävä ja yksilöllisyyttä 
korostava malli sekä vasemmiston ”julkinen, yhtenäinen, kaikkia palveleva, syr-
jäytymistä estävä, tasa-arvoa rakenteillaan ja sisällöillään palveleva järjestelmä”, 
joka näki oikeiston näkökulman ”yksityistyvänä, yltiöyksilöllisenä, käytännössä 
eriarvoisuuden hyväksyvänä ja jopa sitä tavoittelevana, osan oppilaista kouluis-
ta ja yhteiskunnasta syrjäyttävänä koulutusideana” (ed. Karjalainen, sd.; 1997 vp, 
ptk. 2652). 

Koulutuspolitiikan kehittämislinjojen hajottaessa hallituksen rivejä opposi-
tiokaan ei kyennyt koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistuksen käsittelyn 
yhteydessä kokoamaan yhtenäistä näkemystä. Huomattava osa keskustan edusta-
jista otti kantaa aikaisempaa kriittisemmin kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikan 
puhetapoihin. Alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon vaatimus muodostui puheen-
vuoroja yhdistäväksi teemaksi: ”Erityisen huolestuttavana pidän sitä, että koulu-
jen väliset tasoerot kasvavat, jos ne kasvavat samalla, kun tapahtuu perusopetusta 
antavien koulujen eriytymistä vaikkapa lasten sosioekonomisen taustan mukaan” 
(ed. Hyssälä, kesk.; 1997 vp, 2659). Yhtymäkohtia sosiaalidemokraattien puhe-
tapaan sekä lisääntyneen koulunvalintaoikeuden uhkakuviin löytyikin runsaasti: 
”Jako hyviin ja huonoihin peruskouluihin ja toisaalta hyviin ja huonoihin kuntiin 
saattaa entisestään kärjistyä. Millä perusteilla lapset valitaan suosituimpiin koului-
hin?” (Ed. Kautto, sd.; 1997 vp, ptk. 2661). 

Yhtäältä tätä voidaan selittää keskustan reaalipoliittisena siirtymänä pois ko-
koomuksen kanssa jaetusta hallitusvastuusta kohti kriittistä oppositiopolitiikkaa, 
toisaalta taas ajallisen perspektiivin mukanaan tuomana koulutuspoliittisten ta-
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voitteiden ja periaatteiden uudelleenarviointina. ”Vapauden salliminen on tuo-
nut kouluihin laajan valinnaisuuden kirjon, jota aikanaan markkinoitiin hyvin 
positiivisena. Mutta kuitenkin, kun opettajien kanssa keskustelee ja kouluissa käy, 
voi todeta, että tämän hetken suurimpiin käytännön ongelmiin aivan erityises-
ti ammatillisessa koulutuksessa kuuluvat valinnaisuuden toteuttamiseen liittyvät 
ongelmat.” (Ed. Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1997 vp, ptk. 2648–2649.) 

10.3.2 Sivistysvaliokunta

Uusien koululakien valiokuntakäsittelystä muodostui poikkeuksellisen mittava 
urakka. Sivistysvaliokunnalle saapuneeseen lakipakettiin liittyi 8 varsinaisen hal-
lituksen lakiesityksen lisäksi 7 kappaletta kansanedustajien lakialoitteita sekä 30 
kappaletta toivomusaloitteita. Lakialoitteet käsittelivät muun muassa ruotsin kie-
len muuttamista valinnaiseksi kaikilla koulutusjärjestelmän tasoilla (LA 52/1995 
vp), peruskoululaisen oikeutta opiskella lähimmässä peruskoulussa, vaikka se si-
jaitsisikin toisen kunnan alueella (LA 65/1995 vp), oppisopimus- ja työsopimusla-
kien muuttamista siten, että oppisopimusoppilaan palkka voitaisiin sopia suoraan 
oppilaan ja työnantajan välillä (LA 18/1996 vp), kaksi lakialoitetta koskien lapsen 
oikeutta saada oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna esiopetusta (LA 59/1997 vp 
ja LA 60/1997 vp) ja terveystiedon sekä liikunnan sisällyttämistä koulutusta kos-
kevassa lainsäädännössä mainittujen lakisääteisten oppiaineiden joukkoon (LA 
110/97 vp). Valtaosa toivomusaloitteista käsitteli perusopetusta. Opetussuunni-
telmaan haluttiin lisää esimerkiksi ajo-opetusta (TA 176/1995 vp), perhekasvatus-
ta (TA 146/1996 vp), yrittäjyyttä (TA 151/1996 vp), peruslaskutoimituksia ilman 
taskulaskinta (TA 198/1997 vp), hiihtotaidon opetusta (TA 199/1997 vp) ja tapa-
kasvatusta (TA 225/1997 vp). 

Sivistysvaliokunta päätyi esittämään, että kaikki hallituksen esitykseen liitetyt 
laki- ja toivomusaloitteet sellaisenaan hylätään. Joitakin yksittäisiä kohtia aloitteista 
käytettiin kuitenkin suoraan sivistysvaliokunnan muutosehdotuksissa hallituksen 
esitykseen, esimerkkinä liikunnan ja terveystiedon mainitseminen lukiolain sekä 
lain ammatillisesta koulutuksesta lakisääteisten oppiaineiden luettelossa. Aloittei-
den hyväksymisen sijasta valiokunta muotoili mietintöönsä 20 lausumaehdotusta, 
joilla eduskunnan tulisi evästää hallitusta ja kouluviranomaisia uuden lainsäädän-
nön toimeenpanossa sekä sen vaikutusten arvioinnissa. Myös osan näistä lausu-
mista pohjana käytettiin asian käsittelyyn liittyneitä laki- ja toivomusaloitteita. 

Sivistysvaliokunta aloitti vuoden mittaisen työskentelynsä kesäkuussa 1997 
juuri ennen eduskunnan kesätaukoa opetusministeriön edustajien opetusminis-
teri Olli-Pekka Heinosen, hallitusneuvos Timo Lankisen ja lainsäädäntöneuvos 
Arto Sulosen kuulemisella. Työjärjestyksensä mukaisesti sivistysvaliokunta aloitti 
asiantuntijoiden kuulemisen Erkki Ahon ja Jaakko Nummisen tapaisista ”visio-
nääreiksi” nimittämistään arvovaltaisista koulumaailman vaikuttajista syyskuussa 
1997. Tämän jälkeen suunnitelmana oli edetä lakiehdotus kerrallaan alkaen perus-
opetuslakiin liittyvistä intressiryhmistä ja asiakokonaisuuksista (opettajajärjestöt, 
arviointi, erityisopetus, erityiskoulut, erityyppiset ala- ja yläasteet, esiopetus, vie-
raskieliset koulut, kirjasto ja atk, koti ja koulu, oppilaan hyvinvointi, yksityiskou-
lut ja kunnat) kohti viimeisenä olevaa lakiehdotusta opetus- ja kulttuuritoimen 
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rahoituksesta. Suullisen kuulemisen lisäksi valtaosa asiantuntijoista jätti kirjalliset 
lausuntonsa sivistysvaliokunnan pöytäkirjojen liitteeksi. 

Kaiken kaikkiaan sivistysvaliokunta ehti käsitellä koululakeja vuonna 1997 yh-
teensä 35 kokouksessaan ja vuonna 1998 62 kokouksessaan. Tämän aikana valio-
kunta kuuli yhteensä 363:a opetusalan erilaista asiantuntijaa. Kyseessä oli poik-
keuksellisen laaja valiokuntakäsittely mitattuna sekä kokousten että kuultujen 
asiantuntijoiden määrällä. Valiokunnan työn kattavuus ja perusteellisuus kirvoit-
tikin istuntosalissa yleisesti kiittäviä lausuntoja kansanedustajilta, mutta mukaan 
mahtui myös kriittisempiä kannanottoja: ”Asiantuntijoita on ollut jopa niin pal-
jon, että olen ihmetellyt, jäikö sivistysvaliokunnalle riittävästi aikaa pohdiskella 
asiantuntijoiden lausuntoja ja ennen kaikkea aikaa keskustella lain tulkinnasta, sen 
mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä” (ed. Lindqvist, kesk.; 1998 vp, ptk. 3258).

Varsinkin kevätistuntokausi muodostui sivistysvaliokunnassa kiireiseksi – al-
kuperäinen ehdotus lakien voimaantulosta 1.8.1998 alkaen edellytti käytännös-
sä, että lait olisi saatava ulos eduskunnasta hyvin tiukalla aikataululla viimeistään 
juhannukseksi. Opetusministeri Heinonen puuttui aikataulukysymykseen lähet-
tämällä kesäkuussa 1998 kirjeen valiokunnan jäsenille, jossa hän esitti uudeksi 
ajankohdaksi lakien voimaantulolle 1.1.1999, koska ”lakien eduskuntakäsittelyn 
jatkuttua ennakoitua pidempään, niiden voimaantulon siirtäminen on välttämä-
töntä, jotta lakien edellyttämien asetusten ja muiden lakia alemmanasteisten sään-
nösten valmistelulle ja viimeistelylle jää riittävästi aikaa”. 

Sivistysvaliokunta aloitti 4.6.1998 päivätyn 97-sivuisen mietintönsä (SiVM 
3/1998 vp) pohtimalla laajasti koulutuksen arvopohjaa. Syy tähän löytyy hallituk-
sen esityksestä, jonka perusteluja valiokunta arvosteli liian ”teknis- ja juridispai-
notteisiksi” (emt. 15). Koko lähtöasetelma ja sivistysvaliokunnan reaktio siihen 
muistuttavat Holkerin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon valiokuntakäsit-
telyä. Molemmissa tapauksissa sivistysvaliokunta otti tehtäväkseen laajentaa hal-
lituksen näkemystä sekä yrittää etsiä siitä syvempiä eettis-moraalisia merkityksiä. 
Samankaltaisuuden tunnetta lisää myös valiokunnan tapa lainata suoraan itseään: 
vuonna 1990 koulutuspoliittista selontekoa koskevassa mietinnössä kiistaa herät-
tänyt lausuma koulun kasvatustavoitteista ja niihin liittyvästä kansallisten arvojen 
luettelosta (humanistinen ja kristillinen perinne, kodin arvostus ja työn kunnioit-
taminen) oli kahdeksan vuotta myöhemmin siteerattu suoraan koululainsäädän-
nön kokonaisuudistusta koskevaan mietintöön. 

Valiokunnan arvopohdinnat olivat kaksijakoisia. Yhtäältä uudenlainen puhe-
tapa nähtiin suunnitelmallisen kehittämistyön tuloksena, josta oli muodostunut 
erottamaton osa kaikkia 1990-luvun koulunuudistamispyrkimyksiä – myös edus-
kunnassa: ”Uudistuksen tavoitteena on jatkaa peruskoulun kehittämistä ja vahvis-
taa tällä vuosikymmenellä jo toteutunutta joustavuuden, yksilöllisyyden ja valin-
nanvapauden lisäämistä koulutuksen järjestämisessä, opetuksessa ja opiskelussa” 
(emt. 15). Toisaalta samaan aikaan mietinnöstä välittyy huoli – argumentoituna 
”jo saatujen kokemusten pohjalta” – koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisesta 
muuttuneessa toimintaympäristössä. ”Uudet säännökset asettavat koulutuksen 
järjestäjille ja kouluille suuria vaatimuksia paikallisen sivistyspolitiikan luomi-
seksi. Valitettavasti kokemukset kuntien kypsyydestä lisääntyvään vastuuseen ei-
vät ole kaikilta osin rohkaisevia. Erilaistumiseen sisältyy eriarvoistumisen vaara” 
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(emt.16). Puhetavan merkitys ilmenee esimerkiksi ”sivistyksellisten oikeuksien” 
käsittelynä kokonaan omana kappaleenaan mietinnössä sekä Lipposen I hallituk-
sen ohjelman mukaisen koulutuksen perusturvan puhetavan runsaana käyttönä. 

Arvojen lisäksi sivistysvaliokunta pohti runsaasti arviointia. Mietinnön perus-
teluihin onkin kirjattu aikaisempia lakiesityksiä ja muita dokumentteja yksityis-
kohtaisempia sekä kattavampia arvioinnin periaatteisiin (vaikuttavuus, tehokkuus 
ja taloudellisuus) ja järjestämiseen (menetelmät, toteuttajat ja tulosten julkisuus) 
liittyviä normatiivisia määrittelyjä. Menettely voidaan tulkita valiokunnan yri-
tykseksi koota, selkiyttää sekä tuoda lainsäädännön perustelujen kautta näky-
ville arvioinnin kohteet, menetelmät sekä toteuttajat. Systemaattisen ja kattavan 
arviointi-apparaatin esittelyn yhteydessä valiokunta päätyi myös asettamaan ra-
joituksia suorituskeskeisyydelle täsmentämällä arvioinnin tulosten julkisuutta: 
”Säännösehdotuksen mukaan julkistaminen koskee arvioinnin keskeisiä tuloksia 
eikä lainsäädännön tarkoituksena näin ollen ole julkistaa yksittäistä koulua tai 
opettajaa koskevia tietoja. Arviointitulosten julkistaminen ei missään tapauksessa 
saa johtaa koulujen paremmuusjärjestykseen asettamiseen eikä leimata kouluja, 
opettajia ja oppilaita tasoiltaan heikoiksi ja hyviksi yksipuolisin perustein.” (Emt. 
21.) Tästä tarkennuksesta huolimatta valiokunta kuitenkin hyväksyi hallituksen 
esityksen mukaisen valitsemista ja kilpailua mahdollistavan yleisperiaatteen, jonka 
mukaan ”Opiskelijat ja heidän huoltajansa saavat arvioinnista tietoa opetukselle 
asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä tietoa erilaisten päätösten ja valinto-
jen perustaksi” (emt. 17).

Valiokunnan kannanotoissa arvioinnilla on kaksoisfunktio: opetuksen laadun-
varmistustyön lisäksi arviointiin liitettiin myös yhteiskuntapoliittista merkitystä 
koulutuksellisen tasa-arvon takaajana. ”Ulkoinen arviointi on välttämätöntä toi-
saalta koulutuksen tasa-arvoisen ja yhdenmukaisen kehittymisen vuoksi ja toisaal-
ta sen varmistamiseksi, että opetustyön tavoitteet saavutetaan paremmin” (emt. 
17). Edellinen tehtävä muotoutuikin sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä 
erityiseksi ”lainsäädännöllisten perälautojen” asettamisen puhetavaksi.

Valiokunnan esittämät pykäläkohtaiset muutosehdotukset eivät olleet laki-
paketin kokoon suhteutettuna kovinkaan runsaslukuisia. Useimmat muutoseh-
dotuksista keskittyivät nimenomaan perusopetuslakiin, jonka 2§ sai esimerkiksi 
kokonaan uuden momentin koulutuksellisen ja alueellisen tasa-arvon hengessä: 
”Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa 
koko maan alueella” (emt. 60). Samoin oppilaan koulutuspaikan määräytymises-
sä (6§) valiokunta tarkensi, että kunnan on osoitettava oppilaalle nimenomaan 
lähikoulu vastoin 1990-luvun koulupiirijakoa purkanutta puhetapaa. Samalla käy 
myös ilmi että valiokunta oli tietoinen markkinoiden vaikutuksesta koulunvalin-
nassa sekä niistä hallinnollis-juridisista toimenpiteistä joilla luotiin sekä ylläpi-
dettiin markkinoiden toimintaa jäljitteleviä mekanismeja: ”– – lähikouluperiaate 
joissakin tapauksissa tiukentaa oppilaan koulupaikan määräytymistä nykyisestä, 
esimerkiksi silloin, kun koko kunta on yhtä koulupiiriä” (emt. 26).

Hakeuduttaessa muuhun lähikouluun sivistysvaliokunta lisäsi soveltuvuusko-
keiden käyttömahdollisuuden oppilasvalinnassa perusopetuslakiin (28§) hallituk-
sen esityksen ”yhdenvertaisten valintaperusteiden” tarkennukseksi, tosin samalla 
rajaten sen vain erityistehtävän saaneisiin tai muihin painotettua opetussuunni-
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telmaa noudattaviin oppilaitoksiin. Perusteluissaan (emt. 32) – mutta ei kuiten-
kaan itse lakipykälässä – valiokunta toteaa kategorisesti, että pääsykokeiden käyt-
töä perusopetuksessa ei tule sallia. Sallittuja soveltuvuuskokeitakin tulisi käyttää 
vain ”aineissa, joilla ei ole merkitystä yleisen jatko-opintokelpoisuuden kannalta”, 
ja kokeissa voitaisiin mitata ainoastaan hakijoiden ”taipumuksia asianomaiseen 
opetukseen”. 

Koko valintakoekysymys herätti runsaasti keskustelua valiokunnassa. Osa jä-
senistä näki soveltuvuuskokeiden mahdollisuuden nostamisen lakipykälään ”hal-
lituksen esityksen turhana liberalisointina” (emt. 87) ja halusi kategorisen valin-
takoekiellon perusopetuslain uudeksi pykäläksi (emt. 92). Keskusta ja kristillinen 
liitto jättivät asiasta kaksi vastalausetta, joissa oltiin huolissaan koulunvalinnan 
markkinaistumisen vaikutuksista sekä oppilaiden että oppilaitosten kannalta: ”So-
veltuvuus- tai valintakokeet peruskoulussa voivat johtaa kahdentasoisten koulujen 
järjestelmään kaikkine valmennusohjelmineen. Lapset jaetaan kouluihin joihin 
joudutaan, tai kouluihin, joihin päästään. Lapsia ei tulisi tarpeettoman varhaises-
sa vaiheessa ryhtyä valikoimaan taitojensa tai taipumustensa mukaan.” (Emt. 87.) 
”Keskusta ei pidä hyvänä liiallista koulujen välistä kilpailua, koska se voi johtaa 
koulujen huomattaviin tasoeroihin” (emt. 92).

Oppositiopuolueet halusivat vastalauseissaan samalla myös rajoittaa koulu-
tuksen ostopalvelujen käyttöä toisella asteella, koska ”ellei ostopalvelujen käyt-
töä tarkemmin määritellä, saattaisivat jotkut koulutuksen järjestäjät koulutusta 
säästösyistä suurimmaksi osaksi ostopalveluilla” (emt. 93). Ostopalveluiden kat-
sottiin myös hajottavan koulun yhteisöllisyyttä sekä uhkaavan aineenopettajien 
työllisyyttä (emt. 88). Lukiolakia ja lakia ammatillisesta koulutuksesta koskevien 
molempien vastalauseiden mukaan koulutuksen järjestäjät voisivatkin käyttää os-
topalveluita toisella asteella vain ja ainoastaan tarkemmin määrittelemättömästä 
”erityisestä syystä”.

Perusopetuslain suurin kiistakysymys eli alle kouluikäisten lasten vuoden 
mittainen maksuton esiopetus jäi eduskunnassa käydystä lähetekeskustelusta 
huolimatta pois sivistysvaliokunnan pykäläkohtaisista muutosehdotuksista. Asia 
kuitattiin valiokunnan enemmistön päätöksellä ponsiehdotuksella, joka siirsi rat-
kaisua myöhemmäksi: ”Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan perusope-
tuslain muutokset siten, että lapsen oikeus oppivelvollisuutta edeltävään vuoden 
mittaiseen esiopetukseen voidaan saattaa voimaan 1.8.2000 lukien taloudellisten 
voimavarojen mukaisesti” (SiVM 3/1998, 82).

Valiokunnan mietintöön kirjattiin yhteensä kaiken kaikkiaan 20 ”eduskunta 
edellyttää” -muotoista ponsiehdotusta. Monet näistä olivat muodoltaan ja sisäl-
löltään sellaisia, että ne olisi ollut mahdollista kirjata myös suoraan lakitekstiin 
pykäläkohtaisina muutosehdotuksina. Lausumien runsaus verrattuna itse lakipy-
käliin tehtyihin muutosehdotuksiin kuvastaakin sivistysvaliokunnan erimielisyyt-
tä useissa koululain kokonaisuudistuksen keskeisissä kysymyksissä sekä poliittis-
ten kompromissien tekemisen helppoutta lakipykäliä vähemmän velvoittaviksi 
katsottujen ponsien avulla. Sivistysvaliokunta korosti mietintönsä lopuksi myös 
eduskunnan asemaa keskeisenä koulutuspoliittisena vaikuttajana sekä hallituksen 
valvojana myös tulevaisuudessa: ” – – eduskunta edellyttää että hallitus antaa kol-
men vuoden kuluttua koululakien voimaantulosta koulutuspoliittisen selonteon, 
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jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja laeissa annettujen tavoitteiden toteut-
tamista” (emt. 82).

10.3.3 Sivistysvaliokunnan mietinnön käsittely

Koululakien käsittelyä jatkettiin seuraavaksi eduskunnan istuntosalissa. Lakipa-
ketin ensimmäisestä käsittelystä 10.6.1998 muodostui yli 12 tunnin mittainen yh-
täjaksoinen puhemaraton: käsittely päättyi kello 02.34 seuraavana aamuna. Koko 
koululaitos oli saanut runsaasti kielteistä huomiota tiedotusvälineissä koululakien 
valiokuntakäsittelyn aikana. Useiden kuntien säästötoimenpiteenä suunnittele-
mien opettajien pakkolomautusten uutisointi oli nostattanut laajaa julkista kes-
kustelua myös tulevista koululaeista, mikä puolestaan oli omiaan kärjistämään 
sivistysvaliokunnan mietinnön käsittelyä. (Ks. Seppänen 2006, 79–82.) Samalla 
lomautukset tarjosivat runsaasti varoittavia käytännön esimerkkejä vasemmistolle 
sekä niille keskustan edustajille, jotka olivat kuntien valtionosuuslain käsittelystä 
lähtien yhä kasvavassa määrin ilmaisseet huolensa kuntien kyvystä – tai halus-
ta – huolehtia tasokkaan opetuksen järjestämisestä alueellisen ja koulutuksellisen 
tasa-arvon toteutumisen edellyttämällä tavalla. 

Koulutukselliseen tasa-arvoon sitoutunut puhetapa teki koululakien kokonais-
uudistuksen käsittelyn myötä paluun eduskunnan yleiseen koulutuspoliittiseen 
diskurssiin. Tämä käy ilmi esimerkiksi sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Kirsti 
Ala-Harjan (kok.) esittelypuheenvuorosta, jossa tasa-arvo oli nostettu jälleen kou-
lulainsäädännön uudistamisen ensimmäiseksi perusperiaatteeksi: ”Uudistuksen 
perusperiaatteita ovat tasa-arvo, valinnaisuus, joustavuus ja tehokkuus” (1998 vp, 
ptk. 3161). Ajatus rajoittaa esimerkiksi kilpailun ja tuloskeskeisyyden vaikutusta 
koulutuksen ohjausjärjestelmässä lainsäädännön avulla sai aikaisempaa enemmän 
kannatusta. Näistä aiheutuviksi katsottujen epätoivottavien seurauksien ennakoi-
minen sekä torjuminen erilaisten lainsäädännöllisten ”perälautojen” (esim. ed. 
Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1998 vp, ptk. 3168) avulla kulki koko ajan mukana 
valtiopäiväkeskustelussa: ”– – tiettyjä asioita, joiden osalta eduskunnassa ja va-
liokunnassa on koettu uhkia, ja on erittäin hyvä, kun tämän kaltaisia uhkakuvia 
on keskusteluun noussut, että niitä lainsäädännön puitteissa pyritään myös silloin 
torjumaan” (min. Heinonen, kok.; 1998 vp, ptk. 3165).

Esiopetus nousi ensimmäisen käsittelyn kuumimmaksi keskustelunaiheeksi. 
Sivistysvaliokunnan mietintöön jättämänsä vastalauseen mukaisesti erityisesti 
keskustan kansanedustajat vaativat esiopetusta kaikkien kuusivuotiaiden oikeu-
deksi 1.8.1999 alkaen kirjattuna perusopetuslakiin, eikä ainoastaan ehdollisena 
lausumaehdotuksena valiokunnan enemmistön päätöksen mukaisesti.  Vastak-
kain väittelyssä asettuivat lähinnä keskustan ja kristillisen liiton esiopetuksen peri-
aatteellista merkitystä koulutuksellisen tasa-arvon symbolina korostava linja sekä 
hallituspuolueiden pragmaattisempi, esiopetukseen liittyviin ”valtiontalouden 
reunaehtoihin” ja ”uudistuksen huolelliseen valmisteluun” vetoava näkemys.

Kuten jo prosessin aikaisemmissa vaiheissa ”tunteita ja pelkoja niin sanotuis-
ta eliittikouluista” (ed. Ala-Harja, kok.; 1998 vp, ptk. 3163) herättänyt perusope-
tuslain 28§ (soveltuvuuskokeet hakeuduttaessa muuhun kuin lähikouluun) – ja 
erityisesti asiasta hallitusryhmien kesken tehty poliittinen kompromissiratkaisu 



232

– puhutti kansanedustajia. ”Pitkien neuvottelujen tuloksena hallituspuolueet pää-
tyivät siihen, ettei pääsykokeita voi käyttää perusopetuksessa. Sosiaalidemokraat-
tien ja myöskin osittain muiden hallitusryhmien tavoitteena oli, että ajatus pääsy-
kokeiden käytön kieltämisestä saataisiin lakiin. Koska kuitenkaan ei ollut tahtoa 
näin tiukkaan muotoiluun ja täyttä yksimielisyyttä asiasta, on sama asia sanottu 
hieman eri tavalla pykälässä ja valintakoeasiaa tarkennetaan myöskin mietinnön 
perusteluissa.” (Ed. Tahvanainen, sd.; 1998 vp, ptk. 3204.) 

Hallitusryhmien kompromissiratkaisu saikin osakseen kritiikkiä SDP:n ja va-
semmistoliiton eduskuntaryhmältä: ”Eli tämä parlamentarismi sillä tavalla tulkit-
tuna ja niiden pelisääntöjen mukaan elettynä, joihin meitä yritetään tällä hetkellä 
pakottaa tuottaa varsin kummallisia tuloksia. Eduskunnan vähemmistön kanta 
tulee hyväksytyksi vastoin eduskunnan enemmistön kantaa.” (Ed. Laakso, vas.; 
1998 vp, ptk. 3209.) Opposition mielestä sivistysvaliokunnan esittämässä muo-
dossa pykälä ei takaisi pääsykokeiden tulon estämistä perusopetukseen kyllin te-
hokkaasti, vaan perusteluissa lausuttu kategorinen pääsykoekielto olisi mainittava 
keskustan vastalauseen mukaisesti itse lain pykälässä asian selvyyden vuoksi (esim. 
ed. Korteniemi, kesk.; 1998 vp, ptk. 3207). Koko pykälää arvosteltiin ylipäätään 
sekavaksi ja tulkinnanvaraiseksi kompromissiksi monien keskustan sekä myös 
useiden sosiaalidemokraattien edustajien puheenvuoroissa. 

Samoin valiokunnan perusteluissaan esittämä rajaus soveltuvuuskokeiden 
käyttämisestä vain ”aineissa, joilla ei ole keskeistä merkitystä yleisen jatko-opin-
tokelpoisuuden kannalta” nostatti erilaisia tulkintoja ja spekulaatioita. Sosiaalide-
mokraattien ed. Gustafssonin mukaan ”Sivistysvaliokunta asiallisesti ottaen napitti 
kokeet koskemaan vain taito- ja taideaineita, niin kuin käytäntö on nytkin, että lä-
hinnä musiikkiin, liikuntaan ja tämän tyyppisiin aineisiin, ei sen kaltaisiin, joilla on 
merkitystä lapsen ja nuoren jatko-opintojen kannalta, siis tule mitään tällaisia kie-
li- ja matematiikkapainotteisia yläasteita, joihin lapset ja nuoret sitten soveltuvuus-
testeillä karsittaisiin” (1998 vp, ptk. 3172). Kristillisen liiton ed. Räsänen ei puoles-
taan ollut laisinkaan vakuuttunut valiokunnan tekemän rajauksen pitävyydestä ja 
sitovuudesta: ”Tiedän ja varmasti tiedätte myös, ed. Gustafsson, että kokoomuksen 
ryhmässä tulkitaan aivan toisella tavalla, mitä nämä aineet voivat olla. Esimerkiksi 
kielet on sinne sijoitettu ja monia muita aineita.” (1998 vp, ptk. 3174.)

Ylipäätään hallituspuolueiden toiminta sivistysvaliokunnassa koululakien kä-
sittelyn yhteydessä antoi oppositiolle aihetta kriittisiin huomautuksiin, nimen-
omaan esiopetuskysymyksessä: ”Ilmeisesti esiopetus olisi voitu toteuttaa juuri sen 
esityksen mukaisesti, mitä keskustan lakialoitteessa on esitetty, jos olisi todellakin 
haettu valiokunnan enemmistön tahtoa. Mutta siellä ilmeni jarrutusta niin tässä 
kuin monessa muussakin kysymyksessä. Näin sitten ensiksi hallitusryhmät hakivat 
yhteisen sävelen ja se sitten todellakin tuotiin valiokunnassa siunattavaksi.” (Ed. 
Korteniemi, kesk.; 1998 vp, ptk. 3169.) Samalla sivistysvaliokunnan poliittisten 
kompromissien tuloksena syntyneet 20 lausumaehdotusta sekä niiden tosiasialli-
nen merkitys saivat runsaasti kritiikkiä osakseen. ”Kun ei päästä asiassa yksimieli-
syyteen, silloin se pyöritellään tavallaan lausumamuodossa, jolla ei ole käytännös-
sä mitään muuta merkitystä kuin saada itselle puhdas omatunto ja täällä voidaan 
valistaa toinen toistaan kuinka hyvä laki saatiin. Näillä lausumilla ei ole mitään 
merkitystä.” (Ed. Vistbacka, perussuomalaiset; 1998 vp, ptk. 3179.)
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Kuten jo sivistysvaliokunnan käsittelyssä, edellä mainittujen keskeisimmiksi 
ja kiistanalaisimmiksi koettujen kysymysten lopullinen juridinen asema, sijain-
ti lakitekstissä hallitsi keskustelua myös ensimmäisessä käsittelyssä. Pitäisikö ne 
liittää osaksi itse lakipykäliä, ilmaista erillisinä ”eduskunta edellyttää” -lausumina 
vai mainita ainoastaan lain yksityiskohtaisissa perusteluissa? Keskustelu koskikin 
käytännössä pitkälti sitä, minkä painoarvoisiksi katsotun esitysmuodon jo pitkään 
selvillä olleet kiistakysymykset saisivat lopullisessa lainsäädännössä: mitkä seikat 
”nostettaisiin” lakiin ja mitkä ”jätettäisiin” epämääräisiksi ja velvoittamattomiksi 
katsotuiksi lausumiksi.

Ensimmäisen käsittelyn aikana osa sosiaalidemokraattien edustajista ilmaisi 
tyytymättömyytensä sivistysvaliokunnan mietinnön painotuksiin ja muotoilui-
hin. Oman puolueen yhdenvertaisuutta sekä institutionaalista sääntelyä painot-
tavien koulutuspoliittisten näkökulmien ei katsottu saaneen riittävää painoarvoa 
valiokuntakäsittelyssä. Valinnan vapaus sekä eriarvoistumisen uhka olivat näiden 
kriittisten kannanottojen keskeisimpiä teemoja: ”– – täällä hyvin suurella äänellä 
monet arvelevat pääsevänsä toteuttamaan näitä molempia arvoja nyt yhtä aikaa, 
vapautta ja yhdenvertaisuutta. Minä en nyt voi suurella uholla ainakaan itse näin 
puhua. Mielestäni olemme nyt tehneet selkeän valinnan vapauden puolesta ja yh-
denvertaisuuden vähentämisen suuntaan, ja se on minusta hyvä tiedostaa.” (Ed. 
Vehkaoja, sd.; 1998 vp, ptk. 3217.)

Näitä kommentteja säestivät lähinnä keskustan ja vasemmiston edustajien 
koulutuksen perinteistä sivistystehtävää sekä sen itseisarvoisuutta painottavat 
kannanotot, jotka olivat tuttuja jo vuoden 1990 koulutuspoliittisen selonteon kä-
sittelyn yhteydestä: ”Koulutukselle ja sen kehittämiselle asetetut tavoitteet ovat 
muuttuneet niin, että koulutuksen taloudellinen funktio, tehokkuus- ja tuotta-
vuusvaatimukset, kilpailukyky ja tuloskeskeisyys, ovat syrjäyttäneet yhä enemmän 
koulutuksen sivistysideaaliin perustuvan kasvatustehtävän – –. Tiedon kasvava 
merkitys tuotannon tekijänä ja tietoyhteiskunnan rakentaminen merkitsee tiedon 
irrottautumista sivistyksestä ja yksilön henkisestä kasvusta. Tieto esineellistyy ja 
ulkoistuu tavaraksi, jota tuotetaan, välitetään ja myydään tietomarkkinoilla.” (Ed. 
Hyssälä, kesk.; 1998 vp, ptk. 3213.) ”Esimerkiksi minulle on erittäin tärkeää se, 
että koulu lähtee sivistyksen itseisarvosta eikä sen kaikissa yhteyksissä tulekaan 
välittömästi reagoida sen paremmin työelämän kuin muihinkaan ajankohtaisiin 
tarpeisiin” (ed. Gustafsson, sd.; 1998 vp, ptk. 3187).

Samalla kyseenalaistettiin koko 1990-luvun lähes kritiikittömästi hyväksytyn 
pedagogisen individualismin (Simola, Rinne & Kivirauma 2001, 81) oikeutus: 
”Vain välineaineiden pakollisuus ja mahdollisimman suuri valinnaisuus eivät mer-
kitse laaja-alaista sivistystä, vaan ne edustavat pikemminkin kapea-alaista käsitystä 
sivistyksestä. Mikäli korostetaan yksipuolisesti valinnanvapautta ja valinnaisuutta, 
niin vaarana on tiedon ja opiskelun pirstoutuminen, joka estää kriittisen ja koko-
naisvaltaisen ajattelun kehittymisen sekä lasten ja nuorten tasapainoisen kasvu-
prosessin.” (Ed. Hyssälä, kesk.; 1998 vp, ptk. 3213.) 

Vaikka keskustan edustajien kannanotot ovatkin reaalipoliittisesti tulkittavissa 
suhteessa puolueen oppositioasemaan, välittyy niistä myös Lipposen ensimmäisen 
hallituksen kaudelle tyypillinen kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikan kriittinen 
sivujuonne, jossa keskustan ja sosiaalidemokraattien koulutuspoliittiset agendat 
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lähentyivät toisiaan ”uudelleenlöydetyn” koulutuksellisen tasa-arvon puhetavan 
värittämänä. ”Koulu heijastelee aina yhteiskunnan arvoja. Lainsäädännöstä nä-
kyy tavoiteltu suunta. Koululainsäädännön uudistamisen alkumetreillä oli maas-
samme vallalla idealistinen käsitys yksilöllisyydestä ja yksilön mahdollisuuksista. 
Silloin myös uskoteltiin joiltakin tahoilta, että juuri lahjakkaiden oppilaiden opis-
keluolosuhteiden kohentaminen olisi koulutuspolitiikan pääkysymyksiä. Liberaali 
koululainsäädäntö on lääke pulmaan, vakuuteltiin.” (Ed. Isohookana-Asunmaa, 
kesk.; 1998 vp, ptk. 3228.) 

Koulutuspoliittisen suunnanmuutoksen erittely ja sen kansallisen merkityksen 
korostaminen opposition ja osittain myös hallitusvastuussa olevan vasemmiston 
tahoilta olivat tunnusomaisia teemoja koululakien kokonaisuudistuksen ensim-
mäiselle käsittelylle. Uusien koululakien olemus lainsäädännöllisenä kokonaisuu-
tena kannustikin edustajia tarkastelemaan lainsäädännön kehitystä sekä sen lähtö-
kohtia totuttua laajemmasta perspektiivistä. Vasemmiston ja keskustan edustajien 
puheenvuoroissa runsaasti esiintyvät viittaukset uusliberalismin käsitteeseen, tut-
kimustietoon, asiantuntijoihin sekä erityisesti tutkijoiden ja muiden asiantunti-
joiden arvioihin uuden koululainsäädännön uusliberalistisiksi luonnehdittavista 
piirteistä toivat uudenlaista näkemystä valtiopäiväpuheenvuoroihin. ”Jotkut ovat 
nähneet, että nämä uudet koululait kumpuavat tästä maaperästä ja ovat luonteel-
taan uusliberalistista koulutusideologiaa edustavia. Sen mukaan koulutusjärjestel-
mää tulee kehittää vapaiden markkinoiden tapaan markkinaperiaatteen pohjalta 
asiakaskeskeiseksi palvelulaitokseksi, jossa normatiivinen valtakunnallinen sään-
tely rajoitetaan koulutuksen tuloksiin eli tässä tapauksessa arviointiin.” (Ed. Hys-
sälä, kesk.; 1998 vp, ptk. 3213.) 

Uudenlaisten sanastojen ilmaantuminen koululainsäädäntöön nostatti kritiik-
kiä muiden muassa SDP:n ed. Olinissa: ”Tekstissä viitataan muun muassa laadun 
varmistukseen, mikä sopii eittämättä paremmin kaupankäyntiin ja teollisuuteen 
kuin opetukseen. Liikemaailman käsitteiden tuominen koulutuslainsäädäntöön 
indikoi opetusministeriön koulutuspolitiikasta vastaavien arvovalintoja. Toivotta-
vasti se ei kerro vieraantumisesta kasvatustieteellisestä ajattelusta.” (1998 vp, ptk. 
3248.) Ed. Karjalainen (sd.) jakoi käsityksen uudenlaisen puhetavan esiinnoususta: 
”En pidä liioiteltuna väitettä että Thatcher ja Reagan uusliberalistisine oppeineen 
astuivat viime vuosikymmenen lopulla myös suomalaiseen koulutuspolitiikkaan. 
Suomalaisen koulutusjärjestelmän suurta tavoitetta ja tulosten kannalta suurta 
vahvuutta, yhteiskunnallisen tasa-arvon perusteiden luomista pidettiin kertakäyt-
töhyödykkeenä saavutettuna ja sen jälkeen sivummalle työnnettävänä. Markkina-
henki ajan tavan mukaan ulotettiin paitsi kielenkäyttöön myös koulutuskeskuste-
lun sisältöön. Jo peruskoululle oli kaupan tulevaisuuden malleja, joissa asiakkaiksi 
muuttuneet oppilaat valveutuneina valitsijoina poimivat oppimiskeskuksiksi 
muodostuneen koulun rakentamalta tarjottimelta elämänsä perustarpeet keske-
nään kilpaillen kilpailussa, jossa kaikki kuvitelman mukaan voittivat, ja lisäksi he 
tuota tarjotinta ihan valveutuneesti vaihtoivat. Huolta ei kannettu siitä, kenellä 
tuohon olisi todelliset mahdollisuudet. Oman onnensa seppiä oltiin tekemässä 
piittaamatta mahdollisuuksista hankkia sepän välineet.” (1998 vp, ptk. 3231.)

Puheenvuorojen argumentoinnissa nojauduttiin yhtä lailla Andy Greenin kal-
taisiin koulutussosiologeihin kuin valiokuntakäsittelyssä kuultuihin ”lukematto-
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miin asiantuntijoihin”. Viittaukset edellisiin kertovat uudenlaisen koulutuspoli-
tiikan tutkimuksen akateemisesta ajankohtaisuudesta sekä julkaisutoiminnasta 
1990-luvulla; jälkimmäisiin puolestaan valiokuntakäsittelyn poikkeuksellisesta 
laajuudesta sekä kriittisistä äänenpainoista myös kuultujen asiantuntijoiden kes-
kuudessa. Vaikka Aki Virtasen väitöskirjaan (2002) ja EGSIE-projektiin (Rinne, 
Kivirauma & Hirvenoja 2001) haastatellut koulutuspoliittiset vaikuttajat sanou-
tuivat pääsääntöisesti irti koko uusliberalismin käsitteestä, keskustan ja vasemmis-
ton edustajien – esitystilanne huomioiden poliittisesti tarkoitushakuisten – pu-
heenvuorojen perusteella tutkijat ja asiantuntijat olivat löytäneet suomalaisesta 
koulutuspolitiikasta runsaasti uusliberalistisiksi arvotettuja piirteitä.

Jo sivistysvaliokunnassa keskustelua herättänyt lakien voimaantulon myöhäis-
täminen 1.1.1999 asti puhututti kansanedustajia myös suuressa salissa. Opetus-
ministeri Heinonen joutuikin perustelemaan oppositiopuolueiden edustajille, 
miksi hän muutti hallituksen esitystä ja sen aikataulua valiokuntakäsittelyn lop-
puvaiheessa: ”– – [valiokuntakäsittelyn] viimeisten viikkojen aikana kävi ilmi, 
että valiokunnan tekemät muutokset vaikuttavat hyvin merkittävällä tavalla myös 
asetuksiin ja muihin alemmanasteisiin säännöksiin, joiden valmistelussa tarvi-
taan enemmän aikaa – –” (min. Heinonen, kok.; 1998 vp, ptk. 3165–3166). Tämä 
menettelytapa ei ollut esimerkiksi keskustan ed. Suholan mielestä yleisesti hyväk-
syttävä eikä valtiopäiväinstituutiota kunnioittava: ”Ehkä minulla on väärä kuva 
parlamentarismin perusteista, mutta olen ymmärtänyt, että eduskunta päättää 
niin lakien sisällöstä, käsittelyn tahdista kuin lain hyväksymisestä” (1998 vp, ptk. 
3233).

Uusien koululakien vielä saman vuorokauden (11.6.1998) puolella aamuyöllä 
aloitettu toinen käsittely muodostui yhteensä 18 äänestyksen mittaiseksi, ja sii-
nä kaikki sivistysvaliokunnan mietintöön tehtyjen vastalauseiden mukaiset muu-
tosehdotukset olivat mukana. Jokaisessa äänestyksessä sivistysvaliokunnan esitys 
voitti vastaesityksensä selkeällä äänten enemmistöllä ja kaikki lakialoitteisiin liit-
tyvät lakiehdotukset hylättiin sivistyslautakunnan kannan mukaisesti. Sosiaalide-
mokraattien edustajat pysyivät hallitusrintamassa ensimmäisessä käsittelyssä esit-
tämästään kritiikistä huolimatta, ja lopputuloksena lakipaketti lähti kolmanteen 
käsittelyynsä täsmälleen sivistysvaliokunnan esittämässä muodossa. 

Hallituksen esityksen koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi kolmas käsitte-
ly, jossa päätettiin lopullisesti lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä, 
oli eduskunnan työjärjestyksessä 17.6.1998. Koska lakipykälien sisältö ja muoto 
oli lyöty lukkoon jo asian edellisessä käsittelyssä viikkoa aikaisemmin, pyrittiin 
nyt enää puheenvuoroissa vaikuttamaan sivistysvaliokunnan mietintöön sisälty-
neisiin lausumaehdotuksiin. Kolmas käsittely keskittyi jo aikaisemmissa vaiheissa 
voimakkaasti esillä olleiden kysymysten ympärille: keskustan ja kristillisen liiton 
edustajat esittivät ja kannattivat jo sivistyslautakunnan mietintöön jättämänsä 
vastalauseen mukaisia lausumia, jotka kaikki hävisivät äänestyksissä selvällä ään-
ten enemmistöllä sivistysvaliokunnan mietinnölle hallituspuolueiden edustajien 
pitäessä kiinni yhteisestä linjasta. Lopputuloksena eduskunnan päätöksen mukai-
sesti uudet koululait astuisivat voimaan vuoden 1999 alusta alkaen.
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10.4 Välikysymys perusopetuksen turvaamisesta

Hallitus sai huhtikuussa 1998 sivistysvaliokunnan vielä käsitellessä uusia koulula-
keja vastattavakseen keskustan eduskuntaryhmän allekirjoittaman välikysymyk-
sen perusopetuksen turvaamisesta (VK 3/1998 vp): ”Millä tavoin hallitus aikoo 
turvata perusopetuksen voimavarat niin, että lapset ja nuoret saavat asuinpaikasta 
ja vanhempien varallisuudesta riippumatta laadukasta opetusta lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla, sekä aikooko hallitus turvata kansalaisten peruspalvelut so-
pimalla kuntien kanssa taloudellisen vastuun jaosta nykyistä oikeudenmukaisem-
min ja pidemmällä aikavälillä” (1998 vp, ptk. 2129)?

Välikysymyksen perusteeksi esitettiin opetusministeriön budjetin supistusten 
kohdistaminen liian yksipuolisesti koskemaan perusopetusta sekä valtionosuuk-
sien perusteena olevien laskennallisten yksikköhintojen ”jälkeenjääneisyys todel-
lisista kustannuksista”. Yhdessä näiden katsottiin vaarantavan kansalaisten perus-
oikeuden maksuttomaan opetukseen. (1998 vp, ptk. 2128.) Oma vaikutuksensa 
välikysymyksen syntyyn lienee myös keväällä 1998 ajankohtaisilla sekä näyttävästi 
uutisoiduilla opettajien lomautuksilla, joiden saama huomio toi sivistysvaliokun-
nassa samaan aikaan työn alla olevien uusien koululakien käsittelylle runsaasti jul-
kisuutta (ks. Seppänen 2006, 79–82).

Kokoomuksen edustajien nostaessa esiin tilanteen, jossa ”opettajia lomautta-
vista kunnista 2/3 on sellaisia, joissa opettajien lomautuksista välikysymyksen teh-
neellä Suomen keskustalla on suurin valtuustoryhmä” (ed. Ala-Harja, kok.; 1998 
vp, ptk. 2224), välikysymyskeskustelu muodostui pitkälti kokoomuksen ja kes-
kustan välienselvittelyksi. Keskustan edustajat vaativat erityisesti kokoomuslaisia 
ministereitä tilille välikysymyksen mukaisesti keskeisten koulutuksen järjestäjien 
eli kuntien taloudellisten toimintaedellytysten romuttamisesta: ”Todellisuudessa 
hallitus asettanut lukuisat kunnat selkä seinää vastaan. Kun rahat loppuvat, niin 
kerjuu alkaa. Lomautuksethan ovat tosiasiassa kunnan pakkokerjuuta omilta työn-
tekijöiltä.” (Ed. Manninen, kesk.; 1998 vp, ptk. 2279.) Kokoomuslaiset puolestaan 
syyttivät tilanteesta erityisesti keskustaenemmistöisten kuntien päätöksentekijöi-
tä: ”Kysynkin nyt: Mitä tämä osoittaa keskustan kunnallispäättäjien arvoista ja 
arvovalinnoista? Kun valta on annettu, keskustalaiset kunnalliset päättäjät ovat 
käyneet oman arvokeskustelunsa ja laittaneet asiat omalta kannaltaan tärkeysjär-
jestykseen.” (Ed. Ala-Harja, kok.; 1998 vp, ptk. 2224.)

Kuten kahdesta muustakin 1990-luvulla tehdystä koulutuspolitiikkaa koske-
vasta välikysymyksestä, myös perusopetuksen turvaamisesta muodostui normaa-
lia lain säätämiseen tähtäävää koulutuspoliittista valtiopäiväkeskustelua jyrkempi, 
kiivaampi sekä politisoituneempi: ”– – juuri kokoomus on vastuussa tämän vuosi-
kymmenen koulutuspolitiikan linjaratkaisuista. Se on hallinnut kaikkia merkittä-
viä avainpaikkoja alkaen täältä eduskunnasta opetus- ja valtionvarainministeriöön 
asti ja vielä etujärjestöihin saakka. (Ed. Zyskowicz: Te hallitsette niitä kuntia, jotka 
lomauttavat!) Opetusministeri Olli-Pekka Heinosen onkin turha syyllistää yksin-
omaan kuntia ja kunnallisia päättäjiä.” (Ed. Isohookana-Asunmaa, kesk.; 1998 vp, 
ptk. 2220.) Oma vaikutuksensa keskustelun sävyyn oli myös kevään 1999 eduskun-
tavaalien lähestymisellä. Keskustan välikysymys leimattiinkin hallituspuolueiden 
edustajien puheenvuoroissa populistiseksi vaalikuumeen nostattamiseksi. Samalla 
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välikysymysten yleinen reaalipoliittinen merkitys ja luonne oppositiopuolueiden 
työkaluna kävivät ilmi ed. Alarannan (kesk.; 1998 vp, ptk. 2339–2340) osoittaessa 
keskustan välikysymyksen temaattisia yhtäläisyyksiä kuutta vuotta aikaisemmin 
käsiteltyyn, pääasiassa silloisen oppositiopuolue SDP:n toimesta tehtyyn välikysy-
mykseen opetustoimen säästöistä.

Yleisemmällä tasolla välikysymyksestä virinnyt debatti liittyi valtionosuusuu-
distuksen jälkeisiin useasti käsiteltyihin teemoihin päätösvallan hajauttamisesta 
sekä tasa-arvon turvaamisesta koulutuksen sääntelyjärjestelmässä. Puolueiden 
kannanotot olivat muodostuneet ennakoitaviksi aikaisempien keskustelujen pe-
rusteella. Vastoin keskustan riittävien valtionosuuksien avulla mahdollistettavaa 
kattavaa kouluverkostoa, alueellista tasa-arvoa sekä pienten koulujen säilyttämis-
tä puolustavaa näkemystä kokoomuksen edustajat kannattivat mahdollisimman 
väljästi muotoillun koululainsäädännön avulla mahdollistuvia markkinatyyppisiä 
mekanismeja, aikaisempaa managerialistisempaa johtamista sekä tulosten saavut-
tamisen julkista vertailua. ”Paras tapa helpottaa kuntien taloutta on antaa kunnille 
liikkumavaraa omaan toimintaan. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että kunnat 
voivat nykyistä joustavammin päättää maksupolitiikastaan. Lainsäädäntöä jous-
tavoittamalla voitaisiin lisätä kuntien päätösvaltaa valtionosuuksien kohdentami-
sessa – –. Valtion osallistuminen kuntien auttamiseen pitää yhä selkeämmin olla 
rahan antamisen sijasta vapauksien antamista – –. Kuntien tehtävä on osaltaan 
käydä arvokeskustelua siitä, miten kunnissa resursseja jaetaan – –. Mitkä sitten 
ovat kansalaisten tarvitsemat tai haluamat tärkeimmät palvelut? Mitkä palvelut 
tai rakenteet voidaan vauriota tuottamatta lakkauttaa? Esimerkiksi kuntien pitäisi 
uskaliaammin kilpailuttaa alan yrittäjiä ja palvelun tuottajia ja hankkia sitä kaut-
ta säästöjä palveluja heikentämättä.” (Ed. Ala-Harja, kok.; 1998 vp, ptk. 2224–
2225.) 

Aikaisempaa väljemmän sääntelyn kautta avautuviin toimintamahdollisuuk-
siin liittyvä tilivelvollisuus tehtyjen päätösten mielekkyydestä jäisi kunnallisten 
päättäjien harteille; huonosta tehtävien hoidosta olisi seurauksena poliittisen 
mandaatin menettäminen: ”Kunnilla siis tulee jatkossakin olla oikeus päättää 
omista asioistaan mahdollisimman laajasti. Se tarkoittaa sitä, että kunnilla on oi-
keus tehdä myös tyhmiä päätöksiä ja vastaavasti myös vastata näiden päätösten 
seurauksista.” (Ed. Jari Koskinen, kok.; 1998 vp, ptk. 2332.) Vastakkaista tälle nä-
kemykselle edusti vasemmiston koko Lipposen I hallituksen kauden asteittain voi-
mistunut kritiikki valtionosuusuudistusta kohtaan: ”On hyvä muistaa, että olem-
me edellisen hallituksen aktiivisin toimenpitein siirtäneet valtaa valtiolta kunnille, 
jotta ne voivat asettaa painopisteensä oman kuntansa tarpeita vastaaviksi. Mitä on 
tapahtunut? Nimenomaan juuri ne epäoikeudenmukaisuudet, joita pelkäsimme 
sivistysvaliokunnassa silloin, kun valtionosuusuudistusta käsiteltiin, ovat nyt to-
teutuneet.” (Ed. A. Ojala, sd.; 1998 vp, ptk. 2284.) 

Epäoikeudenmukaisuuksien estämiseksi esitettiin vallitsevaa yksityiskohtai-
sempaa lainsäädäntöä, paluuta ”korvamerkittyjen rahojen” aikakauteen: ”En näe 
muuta keinoa kuin lainsäädännöllä rajata kuntien toimia opetus- ja sivistystoimen 
piirissä. Tehtäköön uusiin koululakeihin rajauksia ja korvamerkintöjä tärkeim-
mistä kysymyksistä, joilla voidaan turvata heikoimmassa asemassa olevien lasten 
asema ja oppimisen mahdollisuudet. Tehdään minimit ja maksimit ja perälaudat, 
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niin nekin kunnat jotka eivät ymmärrä opetuksen tärkeyttä, lasten etua, joutuvat 
silloin sen ottamaan huomioon omassa päätöksenteossaan.” (Ed. A. Ojala, sd.; 
1998 vp, ptk. 2286.); ”Näissä oloissa syntyy helposti ajatus, että kymmenen vuo-
den aikana eri tavoin väljennetty tai kokonaan lopetettu kuntien normiohjaus 
palveluiden tuotannossa olisi palautettava käyttöön. Siltä osin kuin kuntien omat 
valinnat niille myönnettyjen vapauksien käytössä johtavat liiallisiin eroihin perus-
palveluiden saatavuudessa ja tasossa, saattaa normiohjauksen palauttaminen olla 
osittain perusteltua.” (Ed. Tuomioja, sd.; 1998 vp, ptk. 2217.)

Huomioiden välikysymyskeskustelujen poliittisia näkemyksiä ja vastakkain-
asetteluja kärjistävät ominaispiirteet voidaan puolueiden kannanottojen katsoa 
olleen nyt kauempana toisistaan kuin aikaisemmin. Esimerkiksi koulutuksen ar-
viointi herätti voimakkaita kannanottoja edustajissa. Nuorsuomalaisten ed. Tark-
ka (1998 vp, ptk. 2235–2236) näki arvioinnin merkityksen nimenomaan keinona 
nostaa koulutuksen tasoa: ”Esimerkiksi laatuajattelu olisi iskostettava koulumaa-
ilmaan. Nyt, kun koulujärjestelmä on käytännössä kunnan monopoli, opetuksen 
laatua ei ole voitu vertailla avoimesti luokka- ja koulukohtaisesti. Suomessa van-
notaan vanhaan tapaan tasa-arvoisen opetuksen nimeen ja tämä virallinen oppi 
väittää, että kaikissa kouluissa saa yhtä hyvää opetusta. Mutta kaikkihan tietävät, 
että sellainen tasapäisyys on mahdotonta. Onneksi mahdotonta. Laadun seuranta 
ei voi koskaan huonontaa palvelun laatua. Terve kilpailu ei tiettävästi ole johtanut 
lopputuloksen huonontumiseen. Perusopetuksessa on vain totuttu siihen, että ta-
sainen laatu, vaikka huonokin on kaikkein tärkein tavoite. Siinä, että laadun mit-
taus johtaisi kilpailuun ja lopulta eritasoisiin luokkiin tai kouluihin ei ole mitään 
pelättävää. Todellisuudessa opetuksen laadun seuranta johtaisi todennäköisesti 
siihen, että kaikki koulut nostaisivat tasoaan.” 

Keskustan edustaja Isohookana-Asunmaa (1998 vp, ptk. 2351) puolestaan 
tarkasteli puheenvuorossaan huomattavasti varautuneemmin arviointia uuden-
laisena hallinnan tapana: ”Olen vakuuttunut siitä, että keskusjohto eli ministe-
riö, tässä tapauksessa opetusministeriö ja Opetushallitus, tulevat aina pitämään 
huolen siitä, että jonkinlaista ohjantaa on. Nyt me emme puhu enää perinteisestä 
normiohjauksesta, mutta on otettu uusia välineitä käyttöön, niin kuin te, ed. M. 
Markkula, hyvin tiedätte, ja ne ovat varmaan yhtä ahdistavia, jos ne viedään yhtä 
pitkälle kuin perinteinen normiohjaus. Tällä tarkoitan muun muassa tulosohja-
usta ja arviointia. Ylioppilaskirjoitukset ovat yksi tällainen ohjausmekanismi jne. 
Aina niitä keksitään uusia ja jokainen aika tietenkin hakee omat menetelmänsä ja 
myös jokainen ideologia hakee omat menetelmänsä, niin kuin nyt on käynyt.” Ää-
nestyksessä keskustan ryhmän välikysymys hävisi selvästi eduskunnan enemmis-
tölle. Lopputuloksena oli hallitukselle vapauttava: ”Kuultuansa annetun selityksen 
eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen” (1998 vp, ptk. 2390).

10.5 Yhteenvetoa vuosista 1995–1999

Pääministeri Paavo Lipposen I hallituksen ohjelma esitteli Holkerin ja Ahon halli-
tusten puhetavoista poikkeavia painotuksia. Hallitusohjelmassa kaikille taattavan 
asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumattoman koulutuksen 
perusturvan käsite kuvastaa muuttuvaa koulutusta koskevaa puhetapaa. Samaa 
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käännettä heijastelee osaltaan myös koulutuksellisen tasa-arvon käsitteen nostami-
nen takaisin koulutuksen kehittämisen keskeiseksi kriteeriksi – nyt yhdessä kor-
kean laadun sekä elinikäisen oppimisen periaatteen kanssa – vuosia 1995–2000 
koskevassa koulutuksen kehittämissuunnitelmassa. Lipposen I hallituksen myötä 
monet hyvinvointiregiimiin kytkeytyneet käsitteet tekivätkin paluuta koulutuksen 
kehittämisen julkilausutuiksi tavoitteiksi.

Samalla jo Ahon hallituksen kaudelta asteittain alkanut kriittisesti uudenlaisia 
koulutuspoliittisia painotuksia arvioinut puhetapa voimistui opposition lisäksi 
myös hallituksen edustajien keskuudessa. Vasemmiston sekä keskustan edusta-
jat vaativat aikaisempaa tiukemmin lainsäädännöllisiä toimenpiteitä esimerkiksi 
koulutuksellisen tasa-arvon turvaamiseksi. 1990-luvun loppupuoliskon koulutus-
poliittiselle valtiopäiväkeskustelulle onkin tunnusomaista erityinen perälautojen 
asettamisen puhetapa, jonka avulla artikuloitiin erilaisia vaatimuksia esimerkiksi 
normatiivisempaan sääntelyyn, yksityiskohtaisempaan lainsäädäntöön tai kor-
vamerkittyihin valtionosuuksiin palaamisesta. Nämä muutosehdotukset eivät 
kyenneet kuitenkaan muodostamaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
lainsäädännön pykälätasolle yltäviä vaihtoehtoisia puhetapoja uusien koululakien 
käsittelyn yhteydessä. 

Kamppailu tavoitteiden artikuloinnista siirtyikin koskemaan ensin lakien pe-
rusteluja, sitten ”valiokunta edellyttää” ja ”valiokunta pitää tärkeänä” -muotoisia 
lausumia keskustaopposition – tyypillisesti osan vasemmistohallituspuolueiden 
edustajista tukemana – pyrkiessä saamaan tavoitteilleen maksimaalisen juridisen 
painoarvon. Lainsäädännöllisten perälautojen asettaminen keskittyi koulutuksen 
perusturvan takaamisen puhetavan avulla artikuloituna nimenomaan perusas-
teelle: enemmistö kansanedustajista halusi asettaa toisella asteella hyväksyttyjen 
pääsykokeiden sekä koulutuksen ostopalveluiden käytölle jonkinlaisia lainsäädän-
nöllisiä rajoituksia juuri oppivelvollisuuskoulun kohdalla. 
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11 Johtopäätökset ja diskussio

11.1 Kokoava tarkastelu

Tutkimuksen tehtäväksi asetettiin kuvata eduskunnan koulutusta koskevia lainsää-
däntöprosesseja 1990-luvulla sekä erityisesti sitä, miten muuttuva kansainvälinen 
koulutuspoliittinen puhetapa uudelleenrakentui suomalaisen koulutusta koske-
van lainsäädännön ja sen parlamentaarisen valmistelutyön kontekstissa. Analy-
soitujen valtiopäiväasiakirjojen hallituskausittain esitetyt kronologiset yhteenve-
dot on sijoitettu tutkimuksen empiirisen osan päälukujen loppuun. Esitystapaa 
perusteltiin tutkimuksen käsittelemien kolmen hallituksen toisestaan erottuvilla, 
ohjelmallisesti laadituilla ja kohtuullisen laajasti artikuloiduilla koulutuspoliitti-
silla linjauksilla, jotka manifestoituivat Holkerin hallituksen koulutuspoliittisessa 
selonteossa sekä Ahon ja Lipponen I hallitusten koulutuksen kehittämissuunni-
telmissa. 

Luvussa 11 vedetään yhteen luvuissa 8–10 suoritetun analyysin tuloksia temaat-
tisesti. Koulutusta koskevaa lainsäädäntötyötä tarkastellaan eräänlaisena ajassa 
etenevänä kudelmana, temaattisena juonnematriisina, jonka avulla pyritään ku-
vaamaan eduskunnan koulutuspoliittista lainsäädäntötyötä jatkuvassa liikkeessä 
olevana ja useista erilaisista kerrostumista koostuvana ilmiönä (Simola 1995, 333). 
1990-luvun koulutusta koskevia valtiopäiväasiakirjoja tarkastellaan Stephen Bal-
lin (2001a; 2003) kolmen politiikan teknologian (markkinat, johtaminen ja suo-
rituskeskeisyys) avulla, jotka esiteltiin luvussa 2 kansainvälisen koulutuspolitiikan 
suunnanmuutoksen eräänä lupaavana teoreettisena jäsennystapana. Tarkoitukse-
na on pyrkiä löytämään tämän mallinnuksen kautta suomalaiselle koulutuspoliit-
tiselle lainsäädäntötyölle sekä siinä esiintyville puhetavoille ominaisia ja keskeisiä 
piirteitä. 

Suorien markkinoiden toimintaa jäljittelevien lainsäädännöllisten mekanis-
mien – poikkeuksena markkinaohjautuvaksi säädetty ammatillisen aikuiskoulu-
tuksen ohjausjärjestelmä – luomisen sijasta eduskunnan koulutuspoliittinen pu-
hetapa painotti 1990-luvun alussa voimakkaasti ja yksimielisesti oppilaiden sekä 
heidän vanhempiensa yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta. Tämän vastapainoksi, 
eräänlaisena vanhan paikallisen päätäntävallan lisäämisen puhetavan uutena il-
menemismuotona, koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille alettiin vaatia mah-
dollisuuksia vastata aikaisempaa tarkoituksenmukaisemmin koulutuksen kysyn-
tään tarjoamalla omaleimaisia ja houkuttelevia koulutuspalveluita. Keskeisimpinä 
keinoina tässä toimintalinjassa olivat vanhempien koulunvalintaoikeutta lisännyt 
asteittainen luopuminen perusopetuksen koulupiirijaosta sekä koulutuksen jär-
jestäjien valtaa ja vastuuta omasta taloudenpidostaan lisännyt laskennallinen val-
tionosuusjärjestelmä.

Seurauksena palveluiden kuluttajien valinnanvapauden sekä tarjoajien yksilöl-
lisyyden korostamisesta oli kilpailun merkityksen kasvu koulutuksen ohjausjärjes-
telmässä. Kilpailu keskeisenä osana mielikuvaa koulutuksen markkinoista herätti 
vastustusta poliittisessa vasemmistossa ja keskustaoppositiossa. Valtiontalouden 
taantuma ja Ahon hallituksen koulutuksen säästöpäätökset, joiden toteutuksen 
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delegointi asetti koulutuksen järjestäjät itse etsimään omasta toiminnastaan sääs-
tökohteita, kovensivat kilpailullista puhetapaa nimenomaan selviytymisen merki-
tyksessä. Lama nähtiin hallituksen esityksissä ja erityisesti kokoomuksen edusta-
jien puheenvuoroissa ankarana ja vaihtoehdottomana ulkoisena pakkona, johon 
oli vastattava jatkamalla päätösvallan ja -vastuun hajauttamista myös koulutuksen 
ohjausjärjestelmässä. 

Samalla oppositiovasemmisto ja osa keskustan edustajista alkoivat tuoda esil-
le huoltaan koulutuksen järjestäjien erilaisista mahdollisuuksista selviytyä heille 
asetetuista velvoitteista – esimerkiksi koulutuksen kaltaisesta kunnan peruspalve-
lusta – sekä vaatia paluuta normatiivisempaan lainsäädäntöön koulutuksellisen 
tasa-arvon turvaamiseksi. Kuntien, koulujen ja perheiden erilaiset valmiudet so-
peutua koulutuksen säästötoimenpiteisiin olivatkin opposition keskeisin huolen-
aihe hallituksen samanaikaisesti lisätessä valinnaisuutta ja leikatessa voimavaroja. 
Puhetapa legitimoitui Lipposen I hallituksen koulutuksen kehittämisohjelmassa 
koulutuksen perusturvan käsitteenä sekä muuntui koululain kokonaisuudistukses-
sa erityiseksi perälautojen asettamisen puhetavaksi, jolla perusteltiin esimerkiksi 
vaatimuksia yksityiskohtaisempaan lainsäädäntöön tai korvamerkittyihin valtion-
osuuksiin palaamisesta.

Tasa-arvo, professionalismi ja byrokratia eivät syrjäytyneet kokonaan edus-
kunnan koulutuspoliittisesta diskurssista 1990-luvulla, vaikka menettivätkin 
merkitystään markkinoille, johtamiselle ja suorituskeskeisyydelle erityisesti Ahon 
hallituksen kaudella. Ne muodostuivat yhtäältä opposition reaalipoliittisiksi pu-
hetavoiksi, joiden avulla artikuloitiin kritiikkiä hallitusta kohti erityisesti keskus-
tan eduskuntaryhmästä, joka oli tutkittavana ajanjaksona kahdesti oppositiossa. 
Toisaalta ne muodostuivat myös periaatteiksi, jotka hajottivat sekä keskustan että 
sosiaalidemokraattien rivejä osan puolueiden edustajista ilmaistessa hallitusvas-
tuusta huolimatta ja hallitusten esitysten puhetavasta poiketen kannatuksensa 
erityisesti tasa-arvon ja byrokratian kautta lausutuille tavoitteille. Kokoomuksen 
ollessa hallitusvastuussa koko tutkittavan ajanjakson halliten opetusministerin 
salkkua Ahon ja Lipposen I hallituksissa sekä sivistysvaliokunnan puheenjohtajan 
mandaattia 1990-luvulla yksilöllisyys, valinnanvapaus ja kilpailu alkoivat saada 
eduskunnassa merkitystä nimenomaan kokoomuksen koulutuspoliittisina tavoit-
teina. Asetelma kärjistyi vasemmistoliiton edustajien ilmaistessa johdonmukaises-
ti tukensa tasa-arvoa ja yhteiskunnallista sääntelyä tukeville tavoitteille: tasa-arvo, 
professionalismi ja byrokratia saivat merkitystä myös yleisinä poliittisen vasem-
miston koulutuspoliittisina tavoitteina.

Uudenlaisen managerialistisen johtamistavan – käsitettynä englannin kielen 
laajassa merkityksessä asioiden käsittelyksi, hallinnaksi ja hoitamiseksi – läh-
tökohtana oli koulutuksen ohjausjärjestelmän muuttuminen osana yleistä val-
tionhallinnon reformia 1980-luvun puolivälistä lähtien. Keskeistä johtamisen 
reunaehtojen muokkaamisessa oli sellaisten ohjausmuotojen toteuttaminen sekä 
hallinnon rakenteiden uudistustyö, jotka lisäsivät hallintoyksiköiden taloudellista 
autonomiaa, tulosvastuuta sekä tilivelvollisuutta taloudellisen tehokkuuden mer-
kityksessä. 1990-luvun alussa uudistuneen ammatillisen aikuiskoulutuksen joh-
tamisjärjestelmään sisältynyt periaate, jonka mukaan oppilaitosten oli pystyttävä 
rahoittamaan toimintansa ja sen kehittäminen pääosin palveluidensa myynnistä 
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saamillaan tuloilla, onkin pitkälle viety esimerkki siitä, miten julkiset sektorin or-
ganisaatiot alkoivat lähentyä yksityisen sektorin metodeita, toimintakulttuureita 
ja eettisiä järjestelmiä.

Holkerin hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa keskeisellä sijalla olivat 
kuitenkin yleisemmät tehokkuuden, tuloksellisuuden sekä nopean reagointikyvyn 
vaatimukset, joiden saavuttamiseksi toiminnan järjestelyistä tulisi päättää mah-
dollisimman pitkälle toimeenpanevissa yksiköissä (kunnat, oppilaitokset). Tämän 
johdosta tehtäviä ja toimivaltaa tulisi siirtää ensisijaisesti kunnille, kuntainliitoille 
sekä oppilaitoksille, ja samalla toimeenpaneviin yksiköihin kohdistuvaa sitovaa 
ohjausta tulisi vähentää ja väljentää. Sivistysvaliokunnan mietintö kehitteli ajatus-
ta edelleen ja esitti siirtymistä erityiseen kasvatuksen ja opetuksen tulosvastuullisuu-
teen kunta- ja oppilaitostasolla.

Nuorisoasteen ja ammattikorkeakoulujen kokeilulain myötä oppilaitosten 
sekä niiden yhteenliittymien koko nousi koulutuspolitiikan asialistalle eduskun-
nassa.  Valtioneuvostolta nuorisoasteen kokeiluluvan saaneet lukiot ja ammatilli-
set oppilaitokset muodostaisivat esityksen mukaan entistä suurempia ja toimin-
takykyisempiä yhteistoimintayksiköitä. Aikaisempi yleinen pyrkimys paikallisen 
päätösvallan lisäämiseen tarkentui lakiesityksessä paremminkin alueelliseksi tai 
seutukunnalliseksi. Oppilaitosten tarkoituksenmukaista johtamista koskeva pu-
hetapa oli vahvasti sidoksissa toiminnan mittakaavaan: ollakseen tehokasta sekä 
vaikuttavaa johtamisen katsottiin edellyttävän riittävää kapasiteettia toimintansa 
resursseilta. Kokeilulainsäädännön hahmottelemassa johtamisessa onkin pitkäl-
ti kysymys taloustieteen mittakaavaetujen etsimisestä. Samalla hallituksen esitys 
totesi koulutuksen ja sen järjestämisen olevan menettämässä erityisasemaansa 
esimerkiksi kunnan tehtävien joukossa ja joutuvan kohtaamaan yhä laajemmin 
samoja tehokkuuden, taloudellisuuden ja tuloksellisuuden vaatimuksia kuin yk-
sityisen sektorin.

1990-luvun alkupuolen lama muokkasi myös johtamisen reunaehtoja Ahon 
hallituksen asettaessa lopullisen vastuun säästökohteiden löytymisestä sekä pää-
tösten käytännön toimeenpanosta koulutuksen järjestäjille osana yleistä hallinnon 
hajauttamiskehitystä. Valtiopäiväkeskustelu kaavailluista säästötoimenpiteistä 
korosti koulutuksen järjestäjän sekä yksittäisen oppilaitoksen itsenäistä asemaa 
tilanteessa, jossa asiantuntevan johtamisen merkityksen katsottiin kasvavan käy-
tettävissä olevien resurssien vähetessä ja kilpailun kiristyessä. Lama nähtiinkin 
hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroissa pitkälti ongelmaksi, joka jokaisen 
koulutuksen järjestäjän oli ratkaistava itse. Holkerin hallituksen koulutuspoliitti-
sessa selonteossa asetetut johtamisen ja hallinnon tehokkuuteen liittyvät tavoitteet 
alkoivat herättää kritiikkiä vasemmiston ja osan keskustan edustajista katsoessa 
päätösvallan ja -vastuun liialliseksi arvioimansa delegoinnin vaarantavan koulu-
tuksellista tasa-arvoa erityisesti taloudellisen taantuman määrittelemissä olosuh-
teissa.

Arvioinnin käsitteeseen manifestoituneen suorituskeskeisyyden merkitys ko-
rostui osana yleistä kouluhallinnon hajauttamiskehitystä. Holkerin hallituksen 
koulutuspoliittisessa selonteossa koulutuksen keskushallinnolle hahmoteltiin ko-
konaan uudenlaista roolia: pois palveluiden tarjoajan asemasta kohti palvelutar-
jonnan säätelijää sekä tarjottujen palveluiden evaluoijaa. Ylempien viranomaisten 
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tehtävänä tuli olla tavoitteiden ja toimintalinjojen määrittely sekä toimintaedelly-
tysten luominen, jolloin yksityiskohtaisten normipäätösten valmistelusta ja niiden 
noudattamisen valvonnasta voitiin luopua. Seurannan ja arvioinnin merkityksen 
ennakoitiin korostuvan kiinnitettäessä lisääntyvää huomiota toiminnan tuloksiin, 
ei menettelytapoihin toimintaa järjestettäessä. Opetusministeri Taxell katsoikin 
selonteossa hahmotellun delegoidun sääntelyjärjestelmän edellyttävän korkea-
kouluissa jo kokeiltavina olevien arviointimenetelmien ripeätä kehittämistä kai-
killa koulutusjärjestelmän tasoilla. 

Uudet arviointikäytännöt olivatkin tuolloin vasta suunnitteilla ja kokeilu-
asteella. Tilanteen uutuutta eduskunnassa kuvastaa se, että koulutuspoliittisen 
selonteon käsittelyssä 1990-luvun alussa ajatus koulutuksen järjestäjille yleisesti 
hyväksytyn toimintavapauden vastapainoksi vaaditusta vastuusta, esimerkiksi ar-
vioinnin tai tavoitteiden saavuttamisen vertailun muodossa, ei noussut keskeisek-
si. Koulutuspoliittisen puhetavan muutos oli vasta muotoutumassa ja keskustelu 
sen yksityiskohtaisesta toimeenpanosta saati seurannasta ei ollut vielä eduskunnan 
esityslistalla. 

Valtiontalouden taantuma korosti myös suorituskeskeisyyden merkitystä. La-
man sekä koulutuksen säästöjen korostama tuottavuuden mittaaminen ja tavoit-
teiden saavuttamisen arviointi alkoivat esiintyä edustajien erityisessä säästöpu-
heessa nimenomaan keinoina hillitä valtiontalouden kriisiytymistä. Koulutukseen 
käytettävien resurssien katsottiin lähes yksimielisen vääjäämättömästi supistu-
van edelleen myös tulevaisuudessa; arviointi ymmärrettiin laajasti tulevaisuuden 
koulutusjärjestelmän keskeiseksi ohjausvälineeksi, jota olisi tietoisesti kehitettävä 
muiden realistisiksi arvioitujen vaihtoehtojen puuttuessa. 

Koulutuksen rahoitusjärjestelyjen lisäksi suorituskeskeisyys sai erityistä merki-
tystä myös ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa, jossa otettiin käyttöön 
ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomat tutkinnot. Aikaisemmasta käy-
tännöstä poiketen arvioinnissa ei kiinnitettäisi huomiota siihen, miten ammatti-
taito on hankittu: tutkintoon osallistuminen ei asettaisi aikaisempaa työkokemus-
ta tai koulutusta koskevia ennakkoehtoja. Vaaditun ammattitaidon saavuttaminen 
todennettaisiin erityisessä tutkinnossa, jonka järjestämisestä vastaisi oppilaitoksen 
ulkopuolinen ja siitä riippumaton toimielin, tutkintotoimikunta. 

Ammatillisen tutkintorakenteen uudistamisessa arviointitoiminnan lähtökoh-
tana oli ajatus yksilön toiminnan suorituksellisesta ja mitattavasta arvosta: näyttö-
tutkintoa suorittava opiskelija asetettiin arvioitavaksi hyvin konkreettisessa mer-
kityksessä ja tutkinnon tavoitteena oli saavutettujen tavoitteiden todentaminen. 
Samalla päämäärän (ammattitutkinto) sekä sen saavuttamiseksi käytettävien – va-
paasti valittavien ja henkilökohtaisten – keinojen erillisyys sekä edellisen merki-
tyksellisyys jälkimmäiseen verrattuna korostuivat. Ammattitutkintolaki legitimoi-
kin suorituskeskeisyyden erityisesti aikuisia koskevan ammatillisten koulutuksen 
lainsäädäntöön tutkintoihin perustuvan laatujärjestelmän avulla, joka tehtävänä 
oli arvioida yksilöiden suorituksellista arvoa sekä vertailla heille asetettujen tavoit-
teiden saavuttamista.

Opetusministeri Heinonen hahmotteli vuonna 1994 uudenlaisen markkinoi-
den, johtamisen ja suorituskeskeisyyden kautta rakentuvan korkeakoululaitoksen 
ohjausjärjestelmän jonka tavoitteena oli yliopistojen toiminnan tuloksellisuuden 
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kehittäminen. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi oppilaitoksilla tuli olla 
mahdollisimman suuri vapaus toiminnassaan, ja tuloksellisesta toiminnasta kor-
keakouluja tuli myös palkita. Mekanismi, jolla yhteiskunta ohjasi korkeakouluja 
eurooppalaisilla koulutusmarkkinoilla, oli tulosohjaus, jonka tarkoituksena oli 
kannustaa korkeakouluja keskinäiseen ja kansainväliseen kilpailuun ja sitä kautta 
parempiin tuloksiin. 

Suorituskeskeisyys alkoi samalla nostattaa kriittisiä kannanottoja vasemmis-
to-oppositiossa – ajallisesti selvästi myöhemmin kuin markkinat ja johtaminen. 
Välikysymyksen vuonna 1994 tehnyt oppositio katsoi yliopistojen perinteisen 
autonomiaan pohjautuvan itsearvioinnin olevan muuttumassa asetettujen tulos-
tavoitteiden sekä niiden saavuttamisen julkiseksi vertailuksi. Arvioinnin merki-
tyksen katsottiin olevan muuttumassa entistä normatiivisemmaksi ja yliopistojen 
toimivan tämän kriittisesti arvotetun kehityksen koekenttänä. Tästä katsottiin 
oppositiossa seuraavan korkeakoulujen keskinäinen taistelu, jossa kilpailtaisiin 
ainoastaan oman osuuden kasvattamisesta jaettavista määrärahoista. Lopputu-
loksena tiedettä, tietoa ja sivistystä arvostettaisiin vain sen tuottaman taloudel-
lisen hyödyn ja välineellisen arvon vuoksi. Arvioinnin ja suorituskeskeisyyden 
kritiikissä opetusministeriön lisäksi osansa saivat myös yksittäisten korkeakoulu-
jen toimenpiteet: esimerkiksi Helsingin yliopiston päätös myöntää vuonna 1994 
neljälle hankkeidensa perusteella huippuyksiköiksi arvioidulle tutkimusryhmälle 
erityisrahoitusta tulkittiin oppositiossa mahdollisuuksien tasa-arvon vastaiseksi. 
Jaettaessa ylimääräisiä palkkioita huippuyksiköille, ei niille yksiköille joista voisi 
kehittyä huippuyksiköitä, katsottu annetavan edes mahdollisuuksia.

Yliopistolakiin liitetyn tulosohjauksen sijasta ammattikorkeakoululaki korosti 
suorituskeskeisyyttä laadunarvioinnin merkityksessä. Opetusministeriön yhte-
yteen perustettaisiin riippumattomaton arviointielin – Korkeakoulujen arvioin-
tineuvosto – joka vastaisi ammattikorkeakoulujen arviointi- ja laatutoiminnan 
kehittämisestä, koordinoinnista sekä organisoinnista. Tilanteessa, jossa uusi op-
pilaitosinstituutio oli vasta syntymässä, arviointielin avustaisi opetusministeriötä 
jo ammattikorkeakoulujen toimilupahakemusten arvioinnissa. Erityisesti kokoo-
muksen edustajat painottivat vakinaistettavien ammattikorkeakoulujen laadul-
lisesti korkeaa tasoa sekä huolehtimista laatuvaatimusten täyttämisestä perusta-
mislupien myöntämisen kriteerinä.  Oppositiopuolue SDP:n edustajat tukivat 
laatunäkökulmaa ja asettuivat vastustamaan keskustan myös aluepoliittiset perus-
telut huomioivaa linjausta.

Arvioinnin muuttuva merkitys koulutuksen ohjausjärjestelmässä oli myös 
koululain kokonaisuudistuksen käsittelyn keskeisiä teemoja. Arvioinnille haettiin 
valtiopäiväkeskustelussa aikaisempaa normatiivisempia määritteitä osana kou-
lutuksen ohjausjärjestelmää: Miten koulutuksen laatu on määriteltävissä yksise-
litteisesti? Mitkä ovat laadun osakriteerit ja miten näitä osakriteerejä arvioidaan? 
Palkitaanko laadukkaasta toiminnasta esimerkiksi tulosrahalla ja miten vastaa-
vasti huonosta laadusta rangaistaan? Sivistysvaliokunta kirjasikin mietintönsä 
perusteluihin aikaisempia lakiesityksiä ja muita dokumentteja yksityiskohtaisem-
pia arvioinnin periaatteisiin (vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus) sekä jär-
jestämiseen (menetelmät, toteuttajat ja tulosten julkisuus) liittyviä määrittelyjä. 
Menettely voidaan tulkita valiokunnan yritykseksi koota, selkeyttää sekä tuoda 
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lainsäädännön perustelujen kautta näkyville arvioinnin kohteet, menetelmät sekä 
toteuttajat. 

Arviointi-apparaatin analyysin yhteydessä valiokunta päätyi määrittämään 
arvioinnin tulosten julkisuuden koskemaan ainoastaan arvioinnin keskeisiä tu-
loksia, jolloin lainsäädännön tarkoituksena ei olisi julkistaa yksittäistä koulua tai 
opettajaa koskevia tietoja. Arviointitulosten julkistaminen ei saisi johtaa koulujen 
paremmuusjärjestykseen asettamiseen eikä leimata kouluja, opettajia tai oppilaita 
tasoiltaan heikoiksi ja hyviksi yksipuolisin perustein. Tarkennuksesta huolimatta 
valiokunta kuitenkin hyväksyi samalla hallituksen esityksen mukaisen tavoittei-
den saavuttamisen julkista vertailua mahdollistavan yleisperiaatteen, jonka mu-
kaan opiskelijat ja heidän huoltajansa saavat arvioinnista tietoa opetukselle ase-
tettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä tietoa erilaisten päätösten ja valintojen 
perustaksi.

11.2 Diskussio

Edellä esitetyn koulutussosiologisen ja -poliittisen tekstianalyysin luotettavuuden 
varmentamisessa tutkimuksen prosessin läpinäkyvyys – toisin sanoen analyysin 
arvioitavuus ja toistettavuus – on Klaus Mäkelän (1990) mukaan keskeinen seikka 
aineiston merkittävyyden ja yhteiskunnallisen tai kulttuurisen paikan, aineiston 
riittävyyden sekä kattavuuden lisäksi (emt. 48–53). Jotta pystytään perustelemaan 
omien ratkaisujen, menetelmien ja tulkintojen oikeus sekä osuvuus, on osoitet-
tava mahdollisimman tarkasti, kuinka tutkimus on tehty ja millä perusteella on 
päädytty esitettyihin tuloksiin – ikään kuin tarjoten kriittiselle lukijalle mahdolli-
suus seurata tutkijan päättelyä ja arvioida, kuinka tutkimusaineistoa on käsitelty 
sekä millä perusteilla siitä on muodostettu tulkintoja. Ideaalitapauksessa koko tut-
kimus olisi näin mahdollista rekonstruoida, mutta käytännössä kuitenkin nämä 
vaatimukset ymmärretään tässä tutkimuksessa huolellisesti kirjattujen lainausten 
sekä viittausten avulla lukijalle tarjotuksi mahdollisuudeksi mahdollisimman vai-
vattomasti keskustella aineiston kanssa ja muodostaa siitä omat tulkintansa. 

Puhuttaessa tulkinnan oikeellisuudesta tai luotettavuudesta on oleellista ym-
märtää sekä hyväksyä ”analyysin loputon tulkinnallisuus” (Eskola & Suoranta 1999, 
217) ja kerrostuneisuus sekä pyrkiä määrittelemään oman tulkintansa suhteessa 
muihin mahdollisiin. Palonen (1988, 15) on nimennyt tämän tulkinnan läpitul-
kinnanvaraisuusteesiksi: ”Jokainen tulkinta on kiistettävissä, jokaiselle tulkinnalle 
voidaan esittää vastaväitteitä ja vaihtoehtoja.” Tutkimusaineiston muodostavia 
valtiopäiväasiakirjoja sekä niihin liittyvää eduskuntakeskustelua pidetäänkin täs-
sä osana kilpailukykyvaltion koulutuspolitiikan rakentumista – ei lähteinä, joista 
olisi suoraan luettavissa esimerkiksi, miksi koulutuspoliittinen suunnanmuutos 
oli poliittisesti mahdollinen. Aineiston erittelyn pohjalta tehdyt tulkinnat voivat 
olla ainoastaan eräänlaisia ehdotuksia, joiden pätevyyttä lukijat arvioivat. Analyysi 
ei voi, eikä edes yritä, antaa lopullista vastausta, vaan paremminkin se voi tuoda 
täydennystä tietystä näkökulmasta, tietyn tutkimusaineiston pohjalta siihen koko-
naiskuvaan, joka meillä on 1990-luvun suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Tämä 
on puolestaan Palosen mukaan tulkinnan tyhjentymättömyysteesi: ”Mikään tul-
kinta ilmiöstä ei anna siitä tyhjentävää käsitystä” (emt. 15).
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Simola (1995, 357) pohtii, merkitsevätkö Palosen esittämät tulkinnan läpi-
tulkinnanvaraisuuden ja tyhjentymättömyyden teesit sellaisen relativismin hy-
väksymistä, jonka pohjalta tulosten luotettavuutta ja pätevyyttä ei olisi lainkaan 
mahdollista arvioida. Vastaus on kielteinen: ”Vaikka aina voi esittää uusia ja uusia 
tulkintoja eikä mikään tulkinta voi tavoittaa todellisuuden koko moninaisuutta, 
kaikki tulkinnat eivät silti ole mahdollisia, yhtä päteviä ja yhtä perusteltuja. Samal-
la tulee selväksi, että jää lopulta tiedeyhteisön ratkaistavaksi, voidaanko tutkimus-
tulosten mukaista tulkintaa pitää aineiston kanssa yhteensopivana myös uusien ja 
mahdollisesti kriittisten tulkintojen jälkeen.” (Emt. 357.)

Mitä tällä aineistolla ja tällaisella menetelmällä toteutettu tutkimus pystyy esit-
tämään 1990-luvun suomalaisesta koulutuspolitiikasta? Yhtäältä tutkimuksen ei 
voida väittää valottavan 1990-luvun suomalaista koulutuspolitiikkaa muutoin 
kuin yhdestä ja erityisestä näkökulmasta – joka toisaalta on hyvin keskeinen edus-
kunnan aseman kansallisena lainsäädäntöelimenä ja tällä ”kansakunnan keskuste-
luareenalla” (Nousiainen 1998, 194) tapahtuvan koulutuksen politisoinnin kautta: 
”Lain sisältämän oikeusnormin asettaminen on ylimmän tason politiikkaratkai-
su” (emt. 350). Valitun näkökulman keskeisyys suomalaisen koulutuspolitiikan 
kentällä on korostunut komitealaitosinstituution merkityksen vähennyttyä kou-
lutuksen suunnittelujärjestelmässä (ks. Hovi, Kivinen & Rinne 1989) ja vastaavasti 
valtioneuvoston sekä opetus- ja valtionvarainministeriöiden virkamiehineen kou-
lutuspoliittisen painoarvon kasvettua. (Ahonen 2003, 176; Kivinen 1988, 250–251; 
Lehtisalo & Raivola 1986, 175–176.) 

Tutkimusmenetelmällisiä ratkaisuja analysoitaessa on edellä osoitettu markki-
noiden, johtamisen ja suorituskeskeisyyden kaltaisten politiikan teknologioiden 
(Ball 2001a; 2003) tai markkinaistumisen, resurssien jaon sekä evaluaation kaltais-
ten hallinnan mekanismien (Simola, Rinne & Kivirauma 1999, 56) muokanneen 
erityisillä tavoilla suomalaista koulutuspoliittista valtiopäivätyötä sekä siinä esiin-
tyviä puhetapoja. Näiden teknologioiden tai mekanismien itsessään sijasta tutki-
muksen kiinnostuksen kohteena ovat kuitenkin olleet nimenomaan tavat, joilla ne 
ovat muokanneet eduskunnan koulutuspoliittista puhetapaa, sekä ne ilmenemis-
muodot, joita ne ovat saaneet 1990-luvun kuluessa suomalaisen valtiopäivätyön 
kontekstissa. 

Markkinat, johtaminen ja suorituskeskeisyys saivat eduskunnan lainsäädäntötyös-
sä koulujärjestelmän eri tasoihin eri tavoin sidoksissa olleita merkityksiä: Esimerkiksi 
markkinaohjautuva aikuiskoulutus 1990-luvun alussa oli pitkälle viety poikkeusta-
paus eduskunnan yleisesti yksilöllisyyttä ja valitsemista korostavasta puhetavasta. 
Samoin arviointia korostanut suorituskeskeisyys sai selkeästi erityistä merkitystä 
esimerkiksi yliopistojen tulosohjauksessa sekä ammattikorkeakoulujen laadunarvi-
oinnissa. Uusien politiikan teknologioiden merkitys ja vaikutus myös muuttuivat 
ajan kuluessa. Esimerkiksi Holkerin hallituksen koulutuspoliittinen selonteko toi 
uudenlaista merkitystä saaneen arvioinnin yleiset periaatteet eduskunnan koulutus-
poliittiseen diskurssiin, ja vasta kahdeksan vuotta myöhemmin koulutuksen lainsää-
dännön kokonaisuudistuksen käsittelyn yhteydessä nämä periaatteet joutuivat yk-
sityiskohtaisen ja kriittisen parlamentaarisen keskustelun kohteeksi. Markkinoiden, 
johtamisen ja suorituskeskeisyyden keskeisessä suhteessa suorituskeskeisyyden – ja 
sen kritiikin – esiinnousu tapahtuikin ajallisesti muita myöhemmin. 
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Myöskään erityisesti tasa-arvo ja byrokratia eivät kadonneet eduskunnan kou-
lutuspoliittisesta diskurssista. Ne elivät valtiopäiväpuheessa enemmän tai vähem-
män marginaalisina koko 1990-luvun ja saivat pääsääntöisesti merkitystä poliit-
tiselta kokoonpanoltaan vaihtelevan opposition koulupoliittisina puhetapoina, 
nimenomaisina keinoina artikuloida kritiikkiä hallitusta vastaan. Toisaalta ne 
ylittivät reaalipoliittisia asetelmia ja saivat vuoroillaan hallitusvastuussa olleiden 
keskustan ja sosiaalidemokraattien edustajista osan kritisoimaan hallituksen esi-
tysten linjauksia.

Tutkimustehtävän ulkopuolelle rajattu mutta mielenkiintoinen ja merkityk-
sellinen kysymys, miten markkinat, johtaminen ja suorituskeskeisyys lopulta vai-
kuttivat käytännön koulutyöhön 1990-luvulla, jää tämän tutkimuksen pohjalta 
vastaamatta. Mekanismit, joilla koulutuspoliittiset innovaatiot ja normatiiviset 
päätökset välittyvät koulutusjärjestelmän käytäntöihin ovat hyvin monimutkaisia. 
”Koulutuspoliittisen ohjelman ja sen toteutumisen välillä on huikea ja monipolvi-
nen etäisyys, jossa viimeisen sanan saavat aina kentän toimijat, street-level-bureauc-
rats, tässä tapauksessa opettajat” (Simola 2004a, 135). Ylhäältäpäin säädettyjen ja 
hallinnoitujen koulutusreformien vaikuttaessa koulujen toimintaympäristöön 
myös koulut muokkaavat uudistuksia ja niiden tavoitteita omalla toiminnallaan. 
David Tyack ja Larry Cuban (1995) huomauttavatkin koulunuudistamisen top–
down-logiikan ohittavan kokonaan koulun ja koulutuksen historiallisesti raken-
tuneet sosiokulttuuriset sekä institutionaaliset kontekstit. 
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