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1 Johdanto 

 

Kesällä 2017 eduskunta hyväksyi hallituksen esityksestä ammatillisen koulutuksen re-

formin. Reformi on osa Sipilän hallituksen päättämien kärkihankkeiden sarjaa, joiden 

kautta määriteltiin hallituskauden alussa kunkin politiikkasektorin keskeisimmät uudis-

tukset. Reformilla uudistettiin niin ammatillisen koulutuksen rahoitusta ja ohjausta kuin 

toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakennetta. Uudistustyön tavoite on 

kirjattu hallituksen kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi tehtyyn toiminta-

suunnitelmaan seuraavasti: ”Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja 

asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista 

ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.” Reformin 

uudistukset astuivat voimaan vuoden 2018 alusta.  

Ammatillisen koulutuksen reformi on yksi suurimmista koulutusjärjestelmän uudistuk-

sista Suomessa kymmeniin vuosiin. Siihen nähden reformi vietiin lopulta läpi verrattain 

vähäisellä julkisella ja poliittisella keskustelulla. Ylipäätään vaikutti siltä, että toisin 

kuin peruskoulun, varhaiskasvatuksen, lukiokoulutuksen tai korkeakoulutuksen koh-

dalla, ammatillisen koulutuksen reformista kävivät keskustelua pääosin koulutussekto-

rin ja -politiikan toimijat. Julkista ja poliittista keskustelua on kuitenkin nähty enene-

vissä määrin syksyllä 2018 lainsäädännön astuttua vuoden alusta voimaan. 

Reformin taustalla voidaan tunnistaa useita eri tekijöitä ja kehityskulkuja, jotka johtivat 

laaditun kaltaiseen laajaan uudistustyöhön. Hallituksen omissa perusteluissa työelämän 

murros ja sen vaatima uudenlainen osaaminen ja ammattitaito nousevat keskeiseen roo-

liin. Ammatillisen koulutuksen käyneet kohtaavat jo nyt ja tulevaisuudessa enenemissä 

määrin vaatimuksia oman osaamisen päivittämisestä, muuntamisesta ja artikuloimisesta. 

Myös koulutukseen tehdyt leikkaukset ja käytettävissä olevien resurssien niukkenemi-

nen löytyvät avoimesti uudistuksen tarpeellisuuden perusteluista. Pääministeri Sipilän 

hallitus toteuttikin ammatillisen koulutuksen kentällä säästöjä jo vuoden 2017 alusta en-

nen reformin hyväksymistä. 

Laajemmista keskusteluista reformin taustalle voidaan tunnistaa myös ainakin monialai-

nen keskustelu koulutuksen työelämäyhteydestä ja -lähtöisyydestä. Oppisopimuskoulu-
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tus ja työpaikoilla tapahtuva oppiminen ovat puhuttaneet poliitikkoja ja koulutuksen asi-

antuntijoita jo pitkään ja mallia on käyty hakemassa milloin Saksasta, milloin muualta 

maailmalta. Reformi yhtenä tavoitteena onkin siirtää ammatillista oppimista tapahtu-

maan enenevissä määrin työpaikoilla ja työelämälähtöisesti.  

Työelämäyhteys korostuu myös nuorisotyöttömyyteen ja nuorten välisiin osaamis- ja 

pärjäämiseroihin liittyvissä keskusteluissa, jotka vaikuttavat selkeästi myös ammatilli-

sen koulutuksen uudistamistyön taustalla. Nuorisotyöttömyyden ratkaisuja on etsitty 

Suomessa ja Euroopan unionissa eri keinoilla jo vuosien ajan. Suomalaisessa yhteiskun-

nassa konkreettisia ilmentymiä ovat olleet muun muassa Kataisen hallituksen päättämä 

nuorisotakuu sekä erilaiset nuorille suunnatut tukipalvelut. Sipilän hallituksen keinova-

likoimasta ovat löytyneet ammatillisen koulutuksen reformin lisäksi useat nuorten työl-

listymisen helpottamiseen tähtäävät keskustelut ja toimenpiteet. 

Nuoret ja heidän elämänpolkunsa ovat siis mitä suurimmissa määrin päätöksenteon 

agendalla. Toisaalta elinikäisen oppimisen ja työelämän murroksen myötä objektin pai-

kalle päätyy entistä suuremmassa määrin myös se osa aikuisväestöä, jonka työpaikka tai 

osaaminen uhkaa vanhentua teknologian kehityksen ja maailman muutoksen mukana. 

Ammatillinen koulutus on koulutusjärjestelmämme osista se, joka on jakaantunut sel-

keimmin nuorten ja aikuisten koulutuksiin. Reformissa tämä jakolinja poistui ja amma-

tillista koulutusta tarkastellaan jatkossa entistä selkeämmin yhtenä kokonaisuutena, 

jonka tulisi kyetä tuottamaan ratkaisuna yhteiskunnan ja työelämän osaamistarpeisiin ja 

-haasteisiin.  

Mainitsin edellä, että nuorille on heidän osaamistaan, koulutustaan ja urapolkujaan kos-

kevassa päätöksenteossa varattuna monesti lähinnä objektin positio. Aktiivista toimi-

juutta ja oman elämän rakentamista kyllä edellytetään, mutta julkinen keskustelu ja pää-

töksenteko perustuvat silti pikemmin ylhäältä ohjaamiseen ja hallinnointiin, joiden pää-

määränä on saada nuori tekemään häneltä odotettuja, yhteiskunnan hyväksi katsomia 

valintoja. Tästä näkökulmasta ammatillisen koulutuksen reformin vahva painotus yksi-

löllistyvään koulutukseen on, jos ei yllättävä, niin erityisen kiinnostava osa koulutuksen 

ja sen tavoitteiden uudistamista.  
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Ammatillisen koulutuksen valitsevilta, tai sinne ohjatuilta, nuorilta edellytetään jatkossa 

entistä aktiivisempaa otetta ja vastuuta oman koulutuspolun ja osaamisen rakentami-

sesta sekä entistä yksilöllisempää päätöksentekoa koulutuksen sisältöihin ja kulkuun 

liittyen. Keskiöön nousevat itsevastuullisuus ja oman aktiivisen kansalaisuuden rakenta-

minen oppimisen, osaamisen ja työelämärelevanssin rakentamisen kautta.   

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen reformia viimeksi maini-

tusta näkökulmasta: opiskelijalle annetun position ja yksilöllisyyden suhdetta päätök-

senteon ja yhteiskunnan asettamaan odotusarvoon koulutuksen toivotusta lopputule-

masta. Yhteiskunnan odotuksia tarkastelen työntekijäkansalaisuuden näkökulmasta.  

Oma kiinnostukseni tutkimukseni aiheeseen kumpuaa koulutuspolitiikan ja koulutuksen 

kehityssuuntien tarkastelusta. Olen opintojeni, työni ja vapaa-ajan toimintani puitteissa 

toiminut jo useita vuosia koulutuspolitiikan sektorilla erityisenä kiinnostuksenkoh-

teenani koulutuksellinen tasa-arvo ja siihen vaikuttavat tekijät.  

Kiinnostuin nimenomaan ammatillisen koulutuksen reformista sen laajuuden ja kunni-

anhimoisuuden vuoksi. Samalla toisen asteen vähemmän keskusteltu puoli on päätynyt 

pitkästä aikaa suomalaisen koulutuspoliittisen keskustelun keskiöön – ja tämä keskus-

telu näyttää vain jatkuvan myös nyt syksyllä 2018 reformin oltua voimassa vuoden 

alusta.  

Tutkielmani rakentuu siten, että käsittelen ensin ammatillista koulutusta yleisesti sekä 

niitä merkityksiä ja tehtäviä, joita se yhteiskunnassamme tänä päivänä saa. Tämän jäl-

keen käsittelen työntekijäkansalaisuutta ja siitä kumpuavia odotuksia, joita yhteiskunta 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoille asettaa. Ennen tutkimuksen toteutusta ja tulok-

sia keskityn vielä tarkemmin itse reformiin ja sen taustoihin. Lopuksi esittelen tutki-

muksen tulokset ja johtopäätökset.  
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2 Ammatillinen koulutus osana suomalaista yhteiskuntaa ja 

koulutusjärjestelmää 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni kohteena olevaa toisen asteen ammatillista koulu-

tusta, sen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä sekä koulutukselle asetettua yh-

teiskunnallista viitekehystä.  

Tarkastelen ensin ammatillista koulutusta ja sen tehtäviä siten kuin lainsäädäntö ja vi-

ranomaiset niitä kuvaavat. Yhteiskunnallista viitekehystä käsittelen tarkastelemalla am-

matillisen koulutuksen yhteiskunnallista statusta sekä sen kehitystä.   

Reformin ja ammatillisen koulutuksen kohtaamien vaatimusten taustalla vaikuttavat 

voimakkaasti nuorisotyöttömyyteen liittyvät kysymykset ja ongelmat. Siksi tarkastelen 

myös näitä ja siten ammatillista koulutusta ohjaavia kehityskulkuja viime vuosikymme-

nen aikana näihin kysymyksiin esitettyjä ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.  

 

2.1 Ammatillinen koulutus on muotoutunut tärkeäksi osaksi suoma-

laista koulutusjärjestelmää 

Suomalaisen ammatillinen koulutuksen suunnittelu käynnistyi jo 1900-luvun alkupuo-

lella, mutta vakiintui kattavampana järjestelmänä osaksi suomalaista koulutusjärjestel-

mää vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ammatillisen koulutuksen tarjoaminen kai-

kille oppivelvollisuutensa päättäneille kohosi kansalliseksi tavoitteeksi vähitellen 1950-

lopulla, kun Suomessa vahvistui ajatus kaikkien oikeudesta ammatilliseen oppiin. (Anti-

kainen, Koski & Rinne 2013, 94–95.) 

Lähelle nykyistä muotoaan järjestelmä muotoutui 1970-luvun keskiasteen koulutuksen 

uudistuksen jälkeen, kun eri hallinonaloilla hajallaan ollut vastuu ammatillisen koulu-

tuksen ohjaamisesta siirrettiin opetushallinnon alaisuuteen. Samalta ajalta on perua 

myös nykypäivään asti säilynyt suomalaisen järjestelmän eurooppalaisittain poikkeuk-

sellinen ja omaleimainen oppilaitosperustaisuus. Ammatillinen koulutus on siis nähty 

vahvasti osana koulutusjärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa pikemmin kuin työelämää. 

(Lahelma 2013, 18–19.)  
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1980-luvulla toteutettu keskiasteen uudistus saattoi ammatillisen koulutuksen osaksi yh-

teisvalintaa ja siten kiinteämmin osaksi koulutusjärjestelmän kokonaisuutta. Samalla 

ammatilliseen koulutuksen avattiin ylioppilaspohjaisia aloituspaikkoja ja yliopistoihin 

puolestaan aloituspaikkoja myös ylioppilastutkintoa suorittamattomille. Tavoitteena oli 

jo tuolloin puuttua järjestelmän umpiperiin. (Antikainen, Koski & Rinne 2013, 95.) 

Tämä asetelma ja perusajatus on kantanut aina nykyhetkeen saakka ja oppilaitoskeskei-

syys, noin sanottu koulumaistettu ammatillinen opetus, on edelleen keskeinen osa suo-

malaista ammatillista koulutusta, ja jopa sen määrittävä tekijä etenkin kansainvälisesti 

vertailtuna.  

Nykyisin ammatillinen koulutus sijoittuu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä osaksi 

perusasteen jälkeistä toisen asteen koulutusta. Toisen asteen koulutusta annetaan Suo-

messa noin sanotulla duaalimallilla, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa, eikä 

Suomessa ole yhtä yhtenäistä toisen asteen tutkintoa. Opiskelija voi kuitenkin valita 

myös koulutuksen, jossa suoritetaan rinnakkain sekä ammatillinen tutkinto että lukio-

koulutus ja ylioppilastutkinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kuvaa ammatillisen koulutuksen tehtävää suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä seuraavasti: ”Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on alan 

Kuva 1. OKM. 

 

 

 2018. 
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perusammattitaito ja työelämässä tarvittava alan ammatillinen pätevyys. -- Ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta. Ammatti- ja erikoisammatti-

tutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintoina ja tutkintoihin järjestetään valmistavaa 

koulutusta.” Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä molemmat toisen asteen tutkinnot antavat valmis-

tuneelle opiskelijalle täyden jatko-opintokelpoisuuden, eli mahdollisuuden hakeutua 

korkeakouluopintojen piiriin. Moni ammatillisen koulutuksen opiskelija ajatteleekin toi-

sen asteen ammatillisen tutkinnon olevan vain välietappi. Amisbarometrissa (2017) 45 

prosenttia vastaajista kertoi jatkavansa opintoja joko heti valmistumisensa jälkeen tai 

myöhemmin siinä, missä vain 14 prosenttia uskoi, etteivät he hakeudu enää jatko-opin-

toihin. Tosiasiallisesti ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet siirtyvät pääasiassa 

ammatilliseen korkeakoulutukseen, eikä väylä yliopistokoulutukseen siten käytännössä 

toteudu (Lahelma 2013, 19). 

 

2.2 Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallinen arvostus ei ole ollut 

itsestäänselvyys 

”Kuinka monta ammattiin valmistuvalle nuorelle tarkoitettua onnittelukorttia olet nähnyt 

kauppojen hyllyllä? Kuinka monta ammattiin valmistuvasta kertovaa lehtiartikkelia, tv- 

tai radiohaastattelua olet nähnyt?” (Kaleva 2012) 

 

Yllä oleva lainaus on poimittu ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia edustavien val-

takunnallisten opiskelijajärjestöjen SAKKI ry:n ja OSKU ry:n edustajien tiedotteesta, 

jota Kaleva lainasi uutisoidessaan järjestöjen Arvostusta amiksille -marssista keväällä 

2012. Marssillaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden etuja yhteiskunnassa ja op-

pilaitoksissa valvovat järjestöt halusivat nostaa esille kysymyksen siitä, miksei ammat-

tiin valmistuvia arvosteta yhteiskunnallisesti samalla tavoin kuin ylioppilastutkinnon 

suorittaneita. Järjestöt myös totesivat, että ammattiin opiskelevia aletaan erotella omaan 

yhteiskunnalliseen lokeroonsa heti peruskoulun jälkeen tapahtuneen opiskelupaikan va-

linnan jälkeen (SAKKI 2012). 

Tapaus on yksittäinen esimerkki ja hieman popularisoitukin sellainen, mutta ilmentää 

konkreettisesti ammatillisen koulutuksen, ammatillisten oppilaitosten sekä niissä opis-

kelevien ja niistä valmistuneiden roolia ja asemaa yhteiskunnassa. Median joka kevät 
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julkaisemat nimilistat kevään ylioppilaista antavat selkeän viestin: yhteiskunta arvostaa 

saavutustasi ja niitä ponnistuksia, joita olet tutkintosi eteen tehnyt. Samaan aikaan am-

matillisesta koulutuksesta valmistuvat ovat jääneet yhteiskunnallisesti huomiotta.  Ilmiö 

toistuu ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien omissa käsityksissä. Amisbarometriin 

2017 vastanneista ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 59 prosenttia oli samaa 

mieltä, vahvasti samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämän ”lukiota arvostetaan 

Suomessa enemmän kuin ammatillisia opintoja” kanssa. (Amisbarometri 2017) 

Samasta erosta kertovat Lahelman johtopäätökset teoksessa Ammatillinen koulutus ja 

yhteiskunnalliset eronteot julkaistussa artikkelissaan. Toisen asteen koulutusvalintoja 

tarkasteltuaan hän toteaa, että koulutusväylien jyrkkä kahtiajako ja väylien välinen ar-

vostus ovat sekä nuorten että heidän vanhempiensa osalta muodostuneet noin sanotuksi 

itsestään selväksi todellisuudeksi ja osaksi sellaista kulttuurista kertomusta, jota viralli-

sen koulutuspolitiikan tai oppilaanohjauksen on vaikea tavoittaa. (Lahelma 2013, 27.) 

Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallinen asema on muiden yhteiskunnallisten ilmi-

öiden tavoin prosessi, jonka taustalla näkyy historiallinen kehitys. Ammatillisen koulu-

tuksen tutkimusperinne on lähes kaikissa Euroopan maissa, Suomi mukaan lukien, nuo-

rempi ja vähäisempi kuin muihin koulutusasteisiin kohdistuva tutkimus. Voidaan sanoa, 

että aina 1990-luvun loppupuolelle asti ainoastaan saksankielisissä maissa on tehty vai-

kuttavaa ammatilliseen koulutukseen liittyvää tutkimusta. Muissa Euroopan maissa am-

matilliseen koulutukseen ja oppimiseen keskittynyt tutkimus sen sijaan oli vähäistä ja 

jopa laiminlyötyä. (Mulder & Sloane 2004, 7.) Saksankieliset maat, joissa ammatillisen 

koulutuksen ja yrityselämän välinen linkki on poikkeuksellisen tiivis ja ammattiin opis-

kelu tapahtuu pääasiassa oppimissopimuskoulutuksessa, ovatkin yhä tänäkin päivänä 

ammatillisesta koulutuksesta puhuttaessa monesti keskeisessä roolissa.  

Tutkimuksen osalta käänne tapahtui 1980-luvulta eteenpäin, kun ammatillinen osaami-

nen ja ajankohtaisen osaamisen puute tunnistettiin Euroopan taloudellisten haasteiden 

taustalle. Sen jälkeisinä vuosikymmeninä ammatilliseen koulutukseen keskittyvä tutki-

mus on lisääntynyt ja vakiinnuttanut asemaansa osana eurooppalaista tiedeyhteisöä. Yh-

tenä keskeisenä vaikuttajana tähän on toiminut Euroopan unioni, joka on tukenut ja ra-

hoittanut ammatilliseen koulutukseen liittyvää tutkimusta. (Mulder & Sloane 2004, 7.) 
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Myös Suomessa ammatillisen koulutuksen tutkimus lähti lisääntymään ja vakiintumaan 

samoihin aikoihin ja esimerkiksi Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry pe-

rustettiin vuonna 1992 kokoamaan yhteen ammatillisen koulutuksen kentällä toimivat 

ammattilaiset sekä linkittämään suomalaisen ammatillisen koulutuksen tutkimuksen 

kansainväliseen tutkimusyhteisöön. (OTTU ry 2018.) 

Suomessa ammatillinen osaaminen ja koulutus saivat 1990-luvulla selkeän arvonnousun 

ja tunnustuksen myös ammattikorkeakoulujen perustamisen kautta. 1995 toimintansa 

aloittanut ammattikorkeakoululaitos rakensi Suomeen korkeakoulutuksen duaalimallin. 

Laki ammattikorkeakouluopinnoista (1994) kuvasi korkeakoulujen tehtävää seuraavasti: 

”Ammattikorkeakoulututkinnot olisivat esityksen mukaan ammatillispainotteisia kor-

keakoulututkintoja, joiden lähtökohdat olisivat työelämän asettamissa vaatimuksissa ja 

niiden kehitystarpeissa ja jotka johtaisivat erilaisiin työelämän asiantuntijatehtäviin.” 

Samalla luotiin rakenne, joka mahdollistaa ammatillisesta koulutuksesta valmistuneille 

väylän korkeakoulutuksen pariin. Väylä jäi käytännössä pysyväksi, sillä kuten edellä 

olen todennut, ammatillisesta koulutuksesta yliopisto-opintoihin hakeutuu vuosittain 

vain noin 500 opiskelijaa. (Lahelma 2013, 19.) 

Tästä huolimatta voidaan sanoa, että kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan on sekä 

tutkimuksen saralla että yhteiskunnallisesti jäänyt jälkeen muista koulutusjärjestelmän 

osista. Lahelma (2013, 27) toteaakin, että toisen asteen koulutus on jakaantunut myös 

kasvatustieteellisessä tutkimuksessa, ja koulutusmuotojen välinen arvostusero näkyy 

sielläkin: ammatillisen koulutuksen tutkimus on marginaalissa verrattuna yleissivistävän 

koulutuksen tutkimukseen.  

Nyt, 2010-luvun lopulla tarkasteltuna, on kuitenkin mahdollisesti käynnistymässä 

käänne sekä yhteiskunnallisessa että tutkimuksellisessa mielessä. Vuosina 2015–2017 

ammatilliseen koulutukseen hakeneiden ensisijaisten hakijoiden määrä on esimerkiksi 

ylittänyt lukiokoulutukseen hakevien määrän (Vipunen 2018). Käynnissä on ja on ollut 

myös useita kiinnostavia tutkimushankkeita, jotka nostavat ammatillista koulutusta ja 

sen ilmiöitä esille, kuten Helsingin yliopiston tutkimushanke Kansalaisuus, erot ja toi-

mijuus toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatillinen koulutus sekä vuonna 

2015 ensimmäistä kertaa toteutettu Amisbarometri, joka on opiskelijoista itsestään läh-
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töisin oleva Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiön toteuttama ja opetus- ja kulttuu-

riministeriön tukema laaja tutkimushanke ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja 

opiskelusta avoimeen tietokantaan kaikkien käytettäväksi.  

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat suhtautuvat itse opintoihinsa arvostaen. 71 

prosenttia amisbarometrin (2017) vastaajista koki ylpeyttä opinnoistaan ammatillisessa 

oppilaitoksessa. Lisäksi 79 prosenttia vastaajista uskoi perheensä ja sukulaistensa suh-

tautuvan myönteisesti ammatillisiin opintoihinsa. Vastaajien joukossa ilmeni kuitenkin 

epävarmuutta siitä, miten heidän yhteiskunnassa yleisesti nähdään. Vain 39 prosenttia 

ajatteli, että muilla ihmisillä on oikeanlainen kuva ammatillisen koulutuksen opiskeli-

joista.  

Kulttuurisessa ymmärryksessä lukio on edelleen arvostetumpi toisen asteen koulutus-

vaihtoehdoista. Onkin kiinnostavaa nähdä, kuinka ammatillisen koulutuksen arvostus 

kehittyy yhteiskunnan kehittyessä yhä vahvemmin suuntaan, jossa ammatillisen koulu-

tuksen saaneiden osaajien tarve kasvaa ja samalla toisen asteen koulutuksesta muodos-

tuu niin sanottu uusi peruskoulutus; väestön koulutuksen oletettu vähimmäistaso.  

 

2.3 Ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen työllisyys- ja koulu-

tuspolitiikan välissä 

Sekä Suomessa että laajemmin Euroopassa on käyty erityisesti 2000-luvun loppupuo-

lella alkaneen taloudellisen taantuman aikana runsaasti keskustelua nuorten syrjäytymi-

sestä ja nuorisotyöttömyydestä. Yhteiseurooppalainen talouden käänne parempaan ei 

ole lakaissut keskustelua maton alle, vaan keskustelu jatkuu niin Suomessa kuin muu-

alla maailmalla ja erilaisia ratkaisuja haetaan niin koulutus-, työllisyys- kuin sosiaalipo-

litiikan keinoin. 

Ammatillinen koulutus on kautta historiansa kulkenut käsikädessä työelämän ja työlli-

syyden kanssa. Jo 1900-luvun alkupuolella, ammatillisen koulutuksen suunnittelun 

käynnistyessä, mukana oli vahvasti ajatus kansallisen kilpailukyvyn säilyttämisestä. Ko-

miteamietintö vuodelta 1910 toteaa ”Siinä kovassa taloudellisessa taistelussa, jota kan-

sakunnat maailmanmarkkinoilla keskenänsä käyvät, on yhä enemmän tullut näkyviin, 
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että voitolle pääsee se kansakunta, jolla on käytettävänään parhaiten koulutettu työ-

väki.” (Antikainen, Koski & Rinne 2013, 94.) On kiinnostavaa, että itse asiassa melko 

lailla sama keskustelu ja kysymyksenasettelu ovat käytössä yhä tänä päivänä.  

Tämän päivän merkittävien koulutuspoliittisten kiistakysymysten, kuten toisen asteen 

sisällyttäminen oppivelvollisuuden piiriin, tai toimenpiteiden, kuten Kataisen hallituk-

sen kaudella aloitetun nuorisotakuu -hankkeen, juuret voidaan niin ikään paikantaa 

maamme koulutuspoliittiseen historiaan. Suomen virallisen koulutuspolitiikan ohje-

nuorana on jo 1970-luvun taitteesta ollut koko ikäluokan kouluttaminen myös oppivel-

vollisuuden päättymisen jälkeen. Tämän seurauksena keskiasteen koulutus on Suomessa 

merkittävästi kattavampi kuin useimmissa muissa maissa. 1980-luvulla Suomessa hy-

väksyttiin yleisemmin myös niin sanottu koulutustakuun periaate, jonka mukaan jokai-

selle nuorelle tulisi varata koulutuspaikka myös peruskoulun suorittamisen jälkeen. 

(Antikainen, Koski & Rinne 2013, 95.) 

Sama huoli ja tavoite löytyy keskusteluiden ja politiikkatoimien takaa tänäkin päivänä. 

Muun muassa SAK on raportissaan Katoavat työpaikat (2017) nostanut esille huolen pe-

rusasteen koulutuksen varassa olevien työllisyyskehityksestä. Vuosina 1987–2015 tar-

kasteltuna perusasteen varassa olevien työpaikkojen määrä on pudonnut 38 prosentista 

12 prosenttiin työpaikoista. Samaan aikaan keskiasteen työpaikkojen ja korkeakoulutet-

tujen työpaikkojenmäärä on noussut. Vähän koulutetun työvoiman kysyntä on 28 vuo-

dessa romahtanut siis kahdella kolmanneksella. (Myrskylä 2017, 12.) Keskiasteen kou-

lutus on työllisyyslukujen valossa uusi perusaste.  

Näidenkin lukujen valossa suomalaisten koulutustason kehitys on alkanut herättää kas-

vavassa määrin huolta viranomaisten ja poliittisten päätöksentekijöiden keskuudessa. 

Tilastokeskuksen data (2018) osoittaa, että vuonna 2017 Suomen koulutetuin ikäluokka 

olivat 40–44-vuotiaat. Heistä korkeakoulututkinnon on suorittanut peräti 47 prosenttia, 

koko väestön osuuden ollessa 31 prosenttia. Koulutusasteen välillä jopa luontaisena pi-

detty positiivinen kehitys on niin ikään pysähtynyt. Nuoremmissa ikäluokissa kouluttau-

tuneisuuden taso ei enää nouse samalle tasolle 40–44-vuotiaiden kanssa. Suomalaisten 

koulutusaste vaikuttaa hiipuvan. (Tilastokeskus 2018.) Tätä kehitystä ja ammatillisen 

koulutuksen historiaa vasten tarkasteltuna lienee jopa luonnollista, että ammatillisen 

koulutuksen yhteiskunnallisen funktio on jatkuvassa ristitulessa yhteiskunnan eri osa-

puolten odotusten ja koulutuksellisen tehtävänsä välillä.  
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Koulutuksen erilaisia tehtäviä on tarkastelu yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa run-

saasti. Esimerkiksi sosiologi Émile Durkheim on esittänyt, että koulutus tulisi nähdä eri 

kentillään aina jonkin kokonaisuuden osana ja paitsi joidenkin syiden tuottamana, myös 

yhteiskunnallisten tehtävien toteuttajana ja yhteiskunnallisen järjestyksen ylläpitäjänä. 

Tähän Durkheimin ajatteluun perustuvaan funktionalistiseen teoriaan koulutuksen yh-

teiskunnallisesta tehtävästä kuuluu ajatus siitä, että jokaisella instituutiolla on sekä syy 

että tehtävä, jota se täyttää. Nämä tehtävät ovat erityisesti suhteessa sellaisiin tavoittei-

siin, jotka tuottavat yhteiskunnallista solidaarisuutta sekä pitävät yllä yhteiskunnallista 

kokonaisuutta. Instituutioiden tehtävänä on myös tuottaa sellaisia arvoja ja normeja, 

jotka sitovat eri yksilöt sosiaaliseen kokonaisuuteen. (Antikainen, Koski & Rinne 2013, 

125–126.) 

Ammatillisen koulutuksen funktio yhteiskunnassa on viime aikoina määrittynyt erityi-

sesti kahden näkökulman kautta. Ensinnäkin ammatillisten oppilaitosten tehtäväksi on 

määrittynyt nuorten varastoiminen, eli heidän pitämisensä koulutuksen ja siten yhteis-

kunnan vaikutuksen piirissä. Varastointi kuuluu sosiologian piirissä koulutuksen perus-

tehtäviin, jonka juuret löytyvät historiasta. Kun lapsia ei kaupungeissa voitu vanhem-

pien työssäkäynnin ajaksi laittaa työhön, tuli heidät yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi 

saattaa koulutuksen piirin. Nils Christien sanat ”Koulussa säilytetään nuoria, koska 

emme tiedä, minne heidät muuten sijoittaisimme.” tuntuvat nuorten syrjäytymisestä 

käytävää keskustelua seurattaessa edelleen ajankohtaisilta. (Antikainen, Koski & Rinne 

2013, 146–147.) 

Säilyttämisen funktio on keskeinen myös yhteiskunnan ydinkysymysten joukkoon nous-

seen syrjäytymisen näkökulmasta tarkasteltuna. Me-säätiö (2017) on laskenut, että Suo-

messa oli syksyllä 2017 noin 69 000 syrjäytynyttä nuorta. Koulutuksen varastointi saa-

kin nykyaikana historiallista taustaansa toistavan tehtävän: kun taloudellisuuden, kilpai-

lukyvyn ja tehokkuuden vaateen leimaamassa yhteiskunnassa kaikki eivät enää löydä 

paikkaansa, voidaan varastoinnin avulla sitoa muutoin joutilaita, tarpeettomia tai silloin 

tällöin tarvittavia kansalaisia merkityksellisen olemisen piiriin – pois syrjäytymisen 

tieltä. (Antikainen, Koski & Rinne 2013, 147.) 

Toisena keskeisenä yhteiskunnallisena tarpeena ammatilliselle koulutukselle on kvalifi-

ointi, eli tietojen, taitojen ja osaamisen tuottaminen. Tämän hetken keskustelussa kvali-



 12 

fioinnin päämääräksi näyttäytyy uusliberalistisen eetoksen määrittämässä yhteiskun-

nassa yhä useammin määrittyvän työelämän tarpeisiin vastaaminen. Kvalifioinnin taus-

talta löytyy suomalaiselle yhteiskunnalle ominainen koulutusoptimismin ajatus, jossa 

koulutus paikantuu taitojen kohottajaksi ja kansakunnan vaurauden kasvattajaksi. (Anti-

kainen, Koski & Rinne 2013, 128.) 

Aiemmin kuvattu työelämän murros; työtehtävien muutos ja työntekijältä edellytettävän 

koulutus- ja osaamistason nousu, on yksi kvalifioinnin merkityksen kasvun selittävistä 

tekijöistä. Työn ja työelämän muuttuessa vaativampaan suuntaan, kasvaa samalla työn-

antajien tarve entistä koulutetummalle työvoimalle. Keskiasteen koulutuksen perusas-

teistumisen haastaa ammatillisen koulutuksen kentän tarjoamaan opiskelijoille entistä 

paremmat ja kestävämmät valmiudet.  

Erityisesti työelämän vaatimusten ja koulutuksen tuottaman osaamisen välinen ristiveto 

on korostunut keskusteltaessa siitä, missä oppiminen tapahtuu. Työpaikalla tapahtuvan 

oppisopimuskoulutuksen ja oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen välinen köydenveto 

on tuttu asia jokaisella ammatillisen koulutuksen keskusteluun osallistuvalle. Argument-

tina on esitetty, että työpaikalla tapahtuva oppiminen valmistaa nuoren oppilaitosmallia 

nopeammin osaksi työelämää. Opiskelijat itse kokevat työssäoppimisen myönteisesti: 

Amisbarometriin 2107 vastanneista opiskelijoista 38 prosenttia toivoi koulutukseensa 

enemmän työssä tapahtuvaa oppimista. Työnantajat sen sijaan eivät ole aina suhtautu-

neet työssä oppimisen myötä lisääntyvään vastuuseen myönteisesti.  

Keskustelun potentiaalinen ristiriitaisuus nousee esille, kun mukaan tuodaan työelämän 

murroksen haaste. Neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi kutsuttu murros muuttaa 

maailmaa ja työmarkkinoita kiihtyvällä tahdilla. Murroksen elementtien, kuten tekoälyn 

oletetaan aikaisempien teknologisten vallankumousten tavoin hävittävän yhteiskunnas-

tamme työtä. Muun muassa Maailman talousfoorumi (2018) on arvioinut, että tekoäly-

kehityksen myötä menetetään miljoonia työpaikkoja. Muutoksen mukana syntyy kuiten-

kin valtava määrä myös uutta työtä tarpeisiin, joita yhteiskunnassamme ei vielä edes 

ole. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa vastattavaksi jääkin kysymys siitä, miten val-

mistamme nuoria tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja työelämään, jos koulutus valjaste-

taan vastaamaan tämän hetken työelämän vaateisiin.  
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2.4 Nuorten syrjäytymisen poliittiset ratkaisut 2010-luvun hallitusten 

ohjelmissa 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja nuorisotyöttömyyden taittamiseen on etsitty ja 

esitetty 2010-luvulla useanlaisia eri ratkaisuja niin eurooppalaisella kuin kansallisella 

tasolla. Suomessa ratkaisuja on esitetty niin koulutuspoliittisin toimenpitein kuin työlli-

syys- ja sosiaalipolitiikan avulla.  

Käsittelen näitä ratkaisuja seuraavassa lyhyesti poliittisen lähihistorian kautta. Käyn läpi 

Jyrki Kataisen ja Juha Sipilän hallituksen keskeisiä esityksiä ja toimenpiteitä hallitusoh-

jelmien ja puolivälitarkasteluiden kautta. Kyseessä ei ole perusteellinen tarkastelu kai-

kista nuorten syrjäytymiseen, koulutukseen tai työllistymiseen vaikuttavista päätöksistä 

ja toimista, vaan nostan esille keskeisimmät päätökset ja hankkeet.  

Kataisen hallitus lanseerasi nuorisotakuun 

Jyrki Kataisen hallitus aloitti kautensa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, jossa politii-

kan käytössä olevin termein kuvattuna siirryttiin noin sanotun jakovaran, eli taloudelli-

sen vaurauden jaksolta taloudellisen niukkuuden aikaan. Kuuden puolueen kesken käy-

dyt hallitusneuvottelut olivat perussuomalaisten nousun jälkeisessä uudenlaisessa tilan-

teessa suomalaisittain poikkeuksellisen vaikeat. Hallitusohjelma vuonna 2011 linjasi 

toisen asteen koulutuksen ja nuorisotyöttömyyden teemojen osalta seuraavaa:  

”Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppi-

laitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Perusasteen 

päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat hakijat valitaan ensin 

toisen asteen opiskelijavalinnassa. Vahvistetaan kuntien vastuuta perusopetuksen päättävien 

nuorten ohjauksesta. Tavoitteena on, että kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä 20–

24-vuotiaista yli 90 prosentilla on perusasteen jälkeinen tutkinto.” sekä 

”Toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 

30- vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntou-

tuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Hallitus käyn-

nistää TEM:n, OKM:n ja STM:n yhteisen hankkeen, jossa valmistellaan ja toteutetaan tar-

vittavat toimenpiteet yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi vuoteen 2013 mennessä. Hanketta 

varten asetetaan erillinen näiden kolmen ministeriön työryhmä, jossa ovat edustettuina työ-

elämäosapuolet, kunnat ja muut keskeiset toimijat.  

Nuorille suunnattua työvoimapoliittista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta lisätään. Selvi-

tetään uusia toimia nuorten työelämään kiinnittymisen parantamiseksi yhdistämällä työtä ja 

koulutusta. Edistetään sellaisia ammatillisen koulutuksen toimintamalleja, jotka tukevat tätä 
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tavoitetta ja nopeaa työllistymistä. Parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten mahdolli-

suuksia palkata nuoria oppisopimuskoulutukseen. Etsivän nuorisotyön toiminta laajennetaan 

koko maahan ja kehitetään nuorten työpajatoimintaa.” (Valtioneuvosto 2011.) 

Lopputulemana syntyi nuorisotakuu, joka otettiin käyttöön koko maassa. Nuorisotakuun 

keskeisiin elementteihin kuuluivat yllä kuvatun lisäksi nuorille suunnatun TE-toiminnan 

tehostaminen. Vuonna 2013 Eurooppa-neuvosto antoi suosituksen Suomen mallia lähei-

sesti mukailevan nuorisotakuun (Youth Guarantee) rakentamisesta kaikkiin Euroopan 

maihin (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 13.) Sekä nuorisotakuu että vuonna 2013 voi-

maan tullut koulutustakuu saivat osakseen jälkikäteen myös kritiikkiä, sillä niiden ta-

voitteet eivät täysimääräisesti toteutuneet.  

Vuonna 2015 loppuraporttinsa jättänyt nuorisotakuu-työryhmä katsoi kuitenkin, että ta-

voitteiden saavuttamista on haitannut ennen kaikkea taloudellinen tilanne, ei niinkään 

itse toimintamalli. Työryhmä huomautti myös, että nuorten työttömyysjaksot olivat tar-

kastelujaksolla jääneet aiempaa lyhyemmiksi ja että työttömät nuoret ovat pysyneet 

aiempaa paremmin yhteiskunnan tukipalveluiden piirissä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2015, 9.) Työryhmä antoi raportissaan useita jatkosuosituksia, joiden mukaan nuorisota-

kuuta tulisi jatkaa tiiviissä yksityisen ja julkisen sektorin tiiviissä yhteistyössä, resur-

soida paremmin sekä jalkauttaa poikkihallinnollisesti eri viranomaisten välisen yhteis-

työn tiivistämiseksi. Työryhmä totesi myös, että seuraavan hallituskauden tärkeimpiä 

koulutuspoliittisia tehtäviä on varmistaa, että kaikki nuoret saavat opiskelupaikan perus-

opetuksen jälkeen, että nykyistä suurempi osa suorittaa toisen asteen tutkinnon ja että 

nuoret tutkinnon suoritettuaan sijoittuvat joko työmarkkinoille tai jatko-opintoihin.” 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, 54–65.) 

Kataisen hallituksen toimenpiteiden taustalla näkyi hallitusohjelmassakin tunnistettu 

huoltosuhteen heikkeneminen, eli Suomen ikääntyminen. Vuosina 2011–2015 suoma-

laista työllisyyspolitiikkaa ohjasi voimakkaasti ajatus työurien pidentämisestä ja työn 

tuottavuuden nostamisesta. Työurien pidentämisen toimenpiteet kohdennettaisiin halli-

tusohjelman mukaisesti ”työuran alkuun, keskelle ja loppupäähän”. (Valtioneuvosto 

2011, 7.) Nuorten osalta nuorisotakuun ja koulutuspolitiikan toimenpiteiden tavoitteiksi 

voidaan tunnistaa nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen sekä mahdollisimman korkean 

koulutustason saavuttaminen mahdollisimman monen nuoren kohdalla.  

 



 15 

Lisää linjauksia tehtiin vuonna 2013 rakennepoliittisen ohjelman yhteydessä: ”Tehoste-

taan nuorisotakuun toimeenpanoa niin, että nykyistä suurempi osuus peruskoulun päät-

tävistä nuorista suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja sijoittuu nopeasti työhön. 

Kriittisen nivelvaiheen koulutuksen jatkuvuuden turvaamiseksi, keskeyttämisten vähen-

tämiseksi ja nuorten työurien pidentämiseksi nostetaan oppivelvollisuusikä 17 vuoteen.” 

(Valtioneuvosto 2013, 8.) Oppivelvollisuusiän nostaminen päätyi kuitenkin lopulta uu-

demman kerran hallituksen pääpuolueiden Kokoomuksen ja SDP:n keskinäisten erimie-

lisyyksien hampaisiin, eikä lopullisia päätöksiä asiasta tehty.  

 

Sipilän hallitus panosti kärkihankkeisiin ja työmarkkinatoimiin 

 

Sipilän hallitus jatkoi ilmiön parissa siitä, mihin Kataisen hallitus työssään jäi, mutta toi 

mukaan oman ideologien kädenjälkensä. Hallitusohjelmassa tunnistettiin riskin kasva-

vasta nuorisotyöttömyydestä sekä huono-osaisuuden kasaantumisesta sukupolvien yli. 

(Valtioneuvosto 2015, 9.) Samanlaisena pysyvään nuorisotakuuhun sitoutumisen sijaan 

hallitusohjelmassa linjattiin nuorisotakuun kehittämisestä yhteisötakuun suuntaan: 

” Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tu-

kemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja 

terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajen-

netaan toimivat mallit valtakunnalliseksi. – Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vas-

tuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla. – Kaikille peruskoulun päättäville 

taataan koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. – Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työn-

etsijätoimintaa sekä nuorten mielenterveyspalveluita. – Kehitetään nuorten palkkatukea 

ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan” (Valtioneuvosto 2015, 19.) 

 

Tavoitteiksi asetettiin myös, että Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuor-

ten määrä on vähentynyt, koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut ja koulutuk-

sen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt (Valtioneuvosto 2015, 17). Yh-

teisötakuun ohella keskeiseksi toimenpiteeksi nuorten osalta nousi ammatillisen koulu-

tuksen reformi, joka nimettiin yhdeksi hallituksen kärkihankkeeksi. Reformia avaan 

myöhemmin tarkemmin tutkimuksen aineistoa käsittelevässä luvussa.  



 16 

Vuoden 2018 keväällä hallituksen toimintasuunnitelman tarkastelun yhteydessä nuori-

sotakuu -kärkihankkeen saavutuksia tarkasteltiin Ohjaamo-hankkeen kehityksen kautta. 

Ohjaamoja toimii nykyisin yhteensä 40 kappaletta. Lisäksi nuorten yrittäjyyspajatoi-

minta on laajennettu valtakunnalliseksi, osaksi TE-palveluita. Muina toimenpiteinä 

esille nostettiin palkkatuen kehittäminen sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

olevien nuorten tukeen myönnetyt hankerahat. Loppukaudella hallitus kertoi toteutta-

vansa vielä useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen 

ehkäiseminen. (Valtioneuvosto 2018a, 26.) 

 

Sipilän hallitus on tehnyt kautensa aikana useita esityksiä, joiden tavoitteena on halli-

tuksen mukaan ollut parantaa työllisyyttä yleisesti, mutta myös erityisesti nuorten työn-

tekijöiden asemaa. Monet näistä esityksistä ovat olleet julkisessa keskustelussa kiistan-

alaisia ja keränneet kritiikkiä erityisesti ammattiyhdistysliikkeeltä. Ristiriitaisimman 

vastaanoton nuoriin kohdistuvien päätösten osalta sai kehysbudjetin käsittelyn yhtey-

dessä keväällä 2018 päätetty esitys nuorten työttömien työllistämisen helpottamisesta, 

jota tavoiteltiin esittämällä määräaikaisuuksien perusteiden poistaminen alle 30-vuotiai-

den työttömien osalta. (Talouselämä 11.4.2018; Valtioneuvosto 2018, 14) Esityksestä 

kuitenkin luovuttiin myöhemmin perustuslain yhdenvertaisuuspykälien vastaisena.  
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3 Nuori, työntekijäkansalainen  

 

Avaan tässä luvussa tutkielmaani keskeisesti määrittelevää työntekijäkansalaisuuden kä-

sitettä. Käsite muodostaa sen teoreettisen viitekehyksen, josta lähden aineistoani ja siitä 

löydettäviä tuloksia hakemaan.  

Lähestyn käsitettä avaamalla ensin kansan ja kansalaisuuden käsitteitä ja niiden ulottu-

vuuksia ja siirryn sitten käsittelemään työntekijäkansalaisuutta. Lopuksi käsittelen tässä 

yhteydessä työntekijäkansalaisuuteen ja sen yhteydessä asetettaviin odotuksiin ammatil-

lisen koulutuksen kentällä kiinteästi liittyvää yksilöllistämistä sekä sen suhdetta elin-

ikäiseen oppimiseen.  

 

3.1 Kansalaisuus on vapautta ja vastuuta, muttei kuulu kaikille  

Kansallisvaltiot, kansalaisuus sekä se, kenelle nämä määreet kuuluvat ja kuka niiden 

osaksi saa identifioitua, ovat viime vuosina tehneet näyttävän paluun osaksi kansallista 

ja kansainvälistä yhteiskunnallista keskustelua. Erilaiset kriisit ja konfliktit, ilmaston-

muutoksen aiheuttamat luonnonmullistukset ja hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen 

ovat johtaneet turvaa tai vain parempaa elämää hakevien ihmisten liikkeelle lähtöön. 

Euroopassa maahanmuuttokriisiksi tituleerattu ilmiö on yhdessä kymmenvuotisen talou-

den matalasuhdanteen ja siitä aiheutuneen työttömyyden, sekä noin sanotun valkoisen 

miehen kriisin kanssa nostanut esille kansallismieliset voimat, joiden ääni on kuulunut 

vahvana niin Suomessa kuin Euroopassa ja maailmalla.  

Kehitys Suomessa on noudatellut kansainvälistä kehitystä. Eurooppaan suunnanneiden 

turvapaikanhakijoiden määrän kasvun myötä myös Suomeen saapuneiden turvapaikan-

hakijoiden määrä lisääntyi vuonna 2015 edellisvuoteen nähden synnyttäen laajan kan-

sallisen keskustelun. Tässä keskustelussa osapuoliksi polarisoituivat nopeasti ns. maa-

hanmuuttokriitikot sekä humaaniutta ja inhimillisyyttä korostavat tahot. Samalla pintaan 

nousi keskustelu siitä, kenelle suomalainen yhteiskunta kuuluu ja minkälaisten arvojen 

sitä tulisi ohjata. Ajan henkeä kuvastaa esimerkkinä kesällä 2016 Yle-lain uudistamista 

pohtineen työryhmän esitys luopua monikulttuurisuus-sanan käytöstä ja siirtyä puhu-

maan kulttuurisen moninaisuuden vaatimisesta (Niemi & Perälä 114).  
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Vaikka tämä tutkimus ei käsittele varsinaisesti maahanmuuttokysymystä tai maahan-

muuttajia erityisryhmänä, on edellä kuvattu keskustelu aikamme selkeimpiä ilmentymiä 

niistä merkityksistä ja keskusteluista, mitä kansallisuus ja kansalaisuus käsitteinä saavat. 

Kansalaisuuteen liittyy poikkeuksetta ja välttämättä sekä inklusiivinen että eksklusiivi-

nen ulottuvuus: kansalaisuus määrittelee, ketkä ovat yhteisön jäseniä ja ketkä eivät. 

Kansalaisuuden kysymys onkin kulkenut ihmiskunnan ja sen yhteiskuntien mukana 

kautta historian ja kaikkialla maailmassa. (Barbalet 1988, 1–5.) Myös Lahelma määrit-

telee kansalaisuuden käsitteen sekä mukaansa ottavaksi että pois sulkevaksi. Hänen mu-

kaansa käsite sisältää jännitteitä samanlaisuuden ja erojen, meidän ja muiden sekä kes-

kuksen ja marginaalin välillä (Lahelma 2013, 21). 

Jotta kansalaisuuteen käsitteenä päästään kiinni, on syytä avata lyhyesti kansan ja kan-

sakunnan käsitteet. Nämä käsitteet muodostavat sen yhteisön, jonka osaksi kansalainen 

yksilönä määrittyy. Jouni Tilli (2009) määrittelee artikkelissaan kansakunnan käsitteen 

seuraavasti: ”Kansakunta määritellään tässä yhteydessä tietyn historiallisen kehityksen 

vakiinnuttaman alueen väestöksi, jolla on yhteinen perimätieto, julkinen kulttuuri, ta-

lousjärjestelmä sekä lain tuomat oikeudet ja velvollisuudet.”  

Poulterin (2013) mukaan kansan käsitteen voidaan katsoa määrittyvän samanaikaisesti 

sekä poliittiseksi että etniseksi. Hänen mukaansa käsitys kansasta suomalaisuuden koke-

muksen perustana yhdistää kansalaisia niin etnisesti, rodullisesti, kielellisesti kuin us-

konnollisesti. Kansa ja kokemus siihen kuulumisesta luovat siten perustan ja oikeutuk-

sen yhtenäisyyden kokemukselle. Viime vuosien kansallismielisessä keskustelussa kan-

sallismieliset voimat ovat pyrkineet valjastamaan erityisesti etnisen yhtenäisyyden po-

liittiseksi voimavarakseen.  

Kansalaiselle osana kansaa ja kansakuntaa kuuluvat siis sekä oikeudet että velvollisuu-

det. Samalla kansalaisuus voidaan myös määritellä näiden molempien kautta. Kansalai-

nen pääsee vaikuttamaan yhteiskuntansa asioihin esimerkiksi äänioikeuden kautta, 

mutta vastineeksi häneltä odotetaan yhteisön määrittelemien velvollisuuksien toteutta-

mista. Kansalaisuus määrittyy täten näiden oikeuksien ja velvollisuuksien kokonaisuu-

tena. (ks. Poulter 2013, 64–65.) Koululaitoksen tehtävänä yhteiskunnallisena instituu-

tiona on kasvattaa lapsia ja nuoria toivotunlaiseen, poliittisesti määriteltyyn kansalai-

suuteen, jonka seurauksena he toimivat toivotulla tavalla osana yhteiskuntaa.  
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3.2 Työntekijäkansalainen osallistuu, ahkeroi ja tuottaa lisäarvoa 

Taloudellista hyötyä ja yksilönvastuuta korostavan uusliberalistisen eetoksen leviämisen 

myötä ajatus hyvinvointivaltiosta on saanut uudenlaisia määreitä ja samalla muuttanut 

olennaisesti sitä, miten ymmärrämme kansalaisuuden. Esille on kutsuttu aktiivinen kan-

salainen, ns. kansalaissubjekti, joka on aktiivinen, vastuullinen ja taloudellisesti tuottava 

toimija sekä hyvinvointipalveluiden kuluttaja. (Saarinen, Salmenniemi ja Keränen 2014, 

612.)  

Viime vuosina keskustelussa onkin kiihtyvässä määrin käytetty puheenvuoroja, joissa 

kansalaisuuteen ja siihen kuuluviin yhteiskunnan myöntämiin oikeuksiin liitetään li-

sääntyvissä määrin velvoitteita, joita kansalaisen oletetaan täyttävän. Näiden puheen-

vuorojen taustalla näkyvät vahvasti poliittinen keskustelu julkisen talouden tasapainot-

tamisesta sekä suorittamista ja menestystä korostava yhteiskunnallinen eetos. 

Tämänkaltainen keskustelu on esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen vas-

tikkeellisempaan suuntaan. Julkisuudessa kysymys on nähty muun muassa vuonna 

2013, kun silloinen ministeri Paula Risikko otti kantaa vastikkeettoman sosiaaliturvan 

poistamisen puolesta (Ilkka 4.8.2013). Keväällä 2018 käynnistyi myös osallistavan sosi-

aaliturvan kokeilu, jossa mukana olevat viisi kuntaa etsivät ” ratkaisuja pitkään työttö-

mänä olleiden osallisuuden ja työllistymisen paranemiseen ja toimeentulotukitarpeen 

vähenemiseen.” Kehitystä voidaan kutsua aktiiviseksi sosiaali- ja työllisyyspolitiikaksi, 

jonka keskeinen lähtökohta on se, että sosiaaliturvan tulee ennen kaikkea kannustaa 

työntekoon. Lisäksi keskeistä on työttömyyden ratkaiseminen aktivoivilla toimenpi-

teillä, joilla yksilö saadaan takaisin yhteiskunnallisen toimeliaisuuden piiriin. (Karjalai-

nen 2008, 13–16.) 

Nuorten osalta vastikkeellisuuden suuntaan on otettu askelia muun muassa alle 25-vuo-

tiaiden osalta. Ainoastaan peruskoulun tai yleissivistävän lukiokoulutuksen varassa ole-

via koskee niin kutsuttu pakkohakuvelvoite, joka velvoittaa nuoren hakemaan koulutuk-

sen piiriin saadakseen työttömyyskorvausta (TE-palvelut 2018). Myös opintotuen vas-

tikkeellisuutta, eli tuen myöntämiseen edellytettäviä opintosuoritusmääriä, on tiuken-

nettu 2010-luvulla. Ihanteellisen kansalaisen velvoitteet näyttävät määrittyvän ja status 

saavutettavan ennen kaikkea työn, tuottavuuden ja osallistumisen kautta. 
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Ammatillisen koulutuksen, työn ja työelämän välillä on vahva linkki, joka hahmottuu 

ammatillista koulutusta määrittävän lainsäädännön perusteella, jonka mukaan ammatil-

lisen koulutuksen tehtävänä on ”kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista, 

antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta, ke-

hittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa 

valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elin-

ikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.” (laki ammatillisesta koulutuksesta, 2§). Ero 

toisen asteen koulutuksia tarkasteltaessa on merkittävä, kun verrataan yleissivistävää 

koulutusta, jossa korostetaan lähtökohtaisesti koulutuksen itseisarvoa (Brunila, Hakala, 

Lahelma & Teittinen 2013, 11). 

Teoksessa Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot tätä työn ja kansalaisuu-

den sidosta on kuvattu käsitteellä työntekijäkansalaisuus. Teos on osa Helsingin yliopis-

ton kasvatustieteiden laitoksen tutkimushanketta Kansalaisuus, erot ja toimijuus toisen 

asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatillinen koulutus. Työntekijäkansalaisuus on 

heidän mukaansa palkkatyöhön sidottua kansalaisuutta: työntekijäkansalainen saa työs-

tään palkkaa, jolla maksettavien verojen ja sosiaaliturvamaksujen avulla hän osallistuu 

yhteiskunnan ylläpitämiseen.  

Työntekijäkansalaisen status sitoo haltijansa varsinaisen palkkatyön lisäksi moniin mui-

hin hyvinvointia ja toimeentuloa edistäviin järjestelmiin; työntekijäkansalainen on oi-

keutettu työterveyshuoltoon, hänellä on oikeus järjestäytyä ammattiliittoon ja osallistua 

siten työehtojensa neuvottelemiseen. Hän on myös kiinnittynyt useisiin palkkatyöhön 

perustuviin etuuksiin, kuten työeläkejärjestelmään ja ansioperusteisiin sosiaalietuuksiin.  

Ammatillisen koulutuksen ja työntekijäkansalaisuuden välille rakentuu kirjoittajien mu-

kaan kytkös, jota uusinnetaan ammatillisessa koulutuksessa sen edellä kuvattujen tehtä-

vien myötä jatkuvasti. Työntekijäkansalaisuus paikantuu yhtäältä kansalaisuutta ja sen 

merkityksiä määrittävän, pitkän linjan yhteiskuntateoreettisen keskustelun jatkumoksi ja 

toisaalta uusliberalistista hallintaa ja eetosta ilmentäväksi malliksi, jonka keskiössä ovat 

yksilö ja tämän toimijuus. Työntekijäkansalaisuudessa painottuvat siis yksilön oma vas-

tuu ja velvollisuudet sekä korostetun aktiivinen toimijuus ja osallistuminen yhteiseen te-

kemiseen. Samaan aikaan ammatillisesta koulutuksesta valmistuvalle aktiiviselle yksi-

lölle tarjotaan kuitenkin työelämästä pääasiassa ”alaiseksi” paikantumista. (Brunila ym. 

2013, 10–11; 257–265.)  
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Käsite näyttäisi hahmottuvan tilana, jossa yksilön toimijuus asetetaan painetestiin. Hä-

neltä odotetaan aktiivista, itsenäistä osallistumista, jonka toivottua lopputulosta ohjaavat 

kuitenkin vahvasti rakenteet ja yhteiskunnan asettamat raamit, joista poikkeaminen ei 

ole toivottavaa.   

Työntekijäkansalaisuus voidaan tulkita ammatillisessa koulutuksessa myös perinteisem-

män, aktiivisen kansalaisuuden, määritelmän eräänlaiseksi korvaajaksi. Aktiivinen kan-

salaisuus, joka ilmaantui Suomen koulutuspoliittisiin dokumentteihin 1990-luvulla, 

merkitsee ihanteena ihmisen kykyä huolehtia itse itsestään – ja olla täten päätymättä yh-

teiskunnan turvaverkon varaan.  

Ammatillisen koulutuksen osalta keskeiseen rooliin on noussut myös uusliberalistisesta 

eetoksesta kumpuava aloitekykyä ja yrittäjyyttä korostava eetos. Yhteiskunnallisen osal-

lisuuden ja vaikuttamisen sijaan keskeiseksi voidaan tulkita nousevan se lisäarvo ja jopa 

taloudellinen hyöty, jota työntekijäkansalainen toiminnallaan kykenee tuottamaan. (La-

helma 2013, 21–22.) Myös Saarinen ym. (2014, 612) kuvaavat uusliberalistisen käsityk-

sen yksilösubjektia vastaavasti: hän osallistuu kansakunnan kilpailukyvyn luomiseen 

palkkatyön ja yrittämisen kautta ja auttaa näin ylläpitämään peruspalveluja myös niille, 

jotka eivät yrityksistä huolimatta kykene muuntautumaan itsestään huolehtiviksi kansa-

laisiksi. 

Työntekijäkansalaisuuden oletus näkyy ammatillisessa koulutuksessa myös opetuksen 

sisältöjen suunnittelussa ja siinä, kuka niitä pääsee määrittämään. Yleissivistävän koulu-

tuksen ja korkeakoulutettujen, erityisesti yliopistoista valmistuvien, tulevaa työuraa 

määrittää oletusarvo itsenäisestä ja mukautuvaisesta asiantuntijasta. Tavoitteena on mo-

ninaisten valmiuksien saaminen ja oppiminen – ja siten lisäarvon tuottaminen.  

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat sen sijaan nähdään ryhmänä, johon ei suoraan lii-

tetä suomalaiselle koulutususkovaisuudelle ominaista ideaalia akateemisesti lahjak-

kaasta kansalaisesta (Hakala, Brunila, Teittinen & Lahelma 2013. 257). Ammatillisen 

koulutuksen osalta työelämä määrittääkin omiin tarpeisiinsa perustuen ensisijaisesti ne 

ammattitaitoon kohdistuvat vaatimukset, joihin koulutuksella pyritään vastaamaan (La-

helma 2013. 21). Samalla palataan sen ongelman äärelle, joka syntyy työelämän mur-
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roksen mukana työntekijöihin kohdistuvien odotusten muuttumisesta: miten tämän päi-

vän työelämän osaamistarpeisiin koulutettu työntekijä onnistuu muokkaamaan ja mu-

kauttamaan osaamistaan tulevaisuuden työelämän vaateisiin? 

Vastaukseksi kysymykseen tarjoillaan nykymaailmassa usein myös koulutuksen osalta 

yksilöllisempiä ratkaisuja ja yksilön mahdollisuutta vaikuttaa siihen, minkälaiseksi hä-

nen koulutuspolkunsa muotoutuu. Yksilöstä on tullut oman onnensa seppä ja samalla 

hyvinvointinsa mahdollistaja.  

 

3.3 Työntekijäkansalainen on yksilöllinen elinikäinen oppija 

Yksilöllisyyden ja oman elämän aktiivisen suuntaamisen vaateet koskevat siis lisäänty-

vässä määrin meitä kaikkia. Saarinen, Salmenniemi ja Keränen (2014) kuvaavat uusli-

beralistisen eetoksen vaikutuksia toteamalla, että viime aikoina usko rakenteiden kes-

keisyyteen hyvinvoinnin rakentajina ja tuottajina on vähentynyt. Samaan aikaan he 

muun muassa Foucault’n ajatuksia mukaillen kuvaavat yksilön muuttunutta roolia: he 

määrittelevät yksilön valintojen ja vapauden kautta tapahtuvan hallinnan olennaiseksi 

osaksi uusliberalistista hallintaa yhteiskunnassa. Yksilön subjektiviteetista tulee täten 

entistä keskeisempi hallinnan kohde ja sen seurauksena kansalaisia puhutellaan ratio-

naalisina, aktiivisina ja vastuullisina yksilöinä ja kuluttajina, jotka maksimoivat toimin-

nallaan omaa etuaan. 

Yksilö on siis itseään hallinnoiva ja oman itsenäisyytensä edellytykset tuottava (Saari-

nen ym. 2014, 612). Tämän päättelyketjun mukainen ajatus olettaa, että markkinameka-

nismissa keskenään kilpailevat yksilöt lisäävät lopulta toiminnallaan yritteliäisyyttä, ja 

optimoivat kykyjensä käyttöä parantaen siten samalla koulutuksen laatua. Siksi koulutus 

tulee uudelleen järjestää siten, että se tarjoaa yksilölle mahdollisuuksia hyödyntää kyky-

jään, taipumuksiaan ja taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaansa täysivaltai-

sesti. (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 16.)  

Yksilöllistymisen tendenssi ja vaikutuksia voidaan havaita myös koulutuksen käytän-

nöissä. Ammatillisen koulutuksen kentällä opiskelevalla yksilölle kohdistetaan oman 

menestyksensä rakentajan vaatimus. Vaatimus pitää sisällään muun muassa oletuksen 

oman itsen ja osaamisen jatkuvasta arvioinnista ja uudelleen suuntaamisesta sekä mie-

lentilan hallinnasta. (Hakala, Brunila, Teittinen & Lahelma 2013, 263.) Opiskelijasta 
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muotoutuu siis voimakkaiden odotusten kohteena oleva subjekti, jonka toiminta- ja kil-

pailukenttänä on koulutusjärjestelmä.  

Ammatillisen koulutuksen kentällä vastaukseksi on erityisesti aikuiskoulutuksen ja 

näyttötutkintojen osalta tarjottu yksilöllisyyden lisäksi henkilökohtaistamista. Käsite on 

lähtöisin englanninkielisestä käsitteestä ”personalizing”, jolla on kuvattu merkityseroa 

yksilöllistämisen (individualizing) käsitteeseen (Arola 2015, 25). Harjun (2001, 2–33) 

mukaan henkilökohtaistamisessa on opiskelun näkökulmasta kysymys erityisesti vuoro-

vaikutteisista ohjaustilanteista, jolloin kyseessä on henkilökohtaisten merkitysten luomi-

nen opiskelulle yhdessä muiden kanssa. Koulutuksen henkilökohtaistamisessa puoles-

taan korostuu opiskelumahdollisuuksien joustavoittaminen ja oman henkilökohtaisen 

opintopolun rakentaminen. Arvioinnin henkilökohtaistamisessa keskitytään opiskelijoi-

den osaamisen näyttämiseen sekä sen mahdollistamiseen opiskelija- ja työelämälähtöi-

sellä tavalla. Oppimisen henkilökohtaistamisen painopiste puolestaan on toiminnoissa, 

joissa vahvistetaan opiskelijoiden itsetuntemusta ja kykyä arvioida itseään ihmisenä ja 

oppijana. Henkilökohtaistamisen käsite on siis eronteosta huolimatta varsin lähellä yksi-

löllistämistä käsitettä. 

Edelleen Harjun (emt.) mukaan opiskelun henkilökohtaistamisessa on pelkistetysti ky-

symys opiskelijan oman äänen kuulumisesta oppimisprosessissa. Samalla henkilökoh-

taistaminen tarjoilee opiskelijalle itselleen vastuunottoa omista opinnoistaan. Henkilö-

kohtaistettu opiskelu ja oppiminen siis vaativat opiskelijalta merkittävää aktiivisuutta 

sekä tavoitteiden asettamisen että niiden toteuttamisen osalta.  

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitepuheessa käsitevalikoimasta valikoituivat 

käyttöön nimenomaan yksilöllisyys ja yksilöllistetyt opintopolut, joiden tarpeellisuuden 

perusteena käytettiin tulevaisuuden työelämän edellyttämien osaamistarpeiden moni-

naistumista (OKMa). Toisin sanoen yksilöllistetty oppiminen valjastetaan palvelemaan 

elinikäisen oppimisen vaadetta ja siinä onnistuminen edellyttää opiskelijalta kykyä navi-

goida oman osaamisensa ja oppimistarpeidensa kanssa hänelle tarjoillun henkilökohtais-

tetun koulutuksen aallokossa.  

Näin palataan uusliberalistisen eetokseen hallinnan pariin. Elinikäisen oppimisen peri-

aate, joka ammatillisessa koulutuksessa on esitetty sivistyksellisenä periaatteena, näyt-
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täytyy nimittäin uusliberalistisen tarkastelukulman kautta katsottuna pikemminkin kan-

salaisen jatkuvana velvollisuutena kouluttautua ja mukautua siten työmarkkinoiden 

muuttuviin tarpeisiin. Retorisesti elinikäisen oppimisen voidaan siis katsoa saavan oi-

keuksia ja sivistyksellisiä arvoja painottavan puheen sijaan markkinataloudellisia kai-

kuja. Samalla vastuu työllistymisestä ja työmarkkinakelpoisena pysymisestä vastuute-

taan yhteiskunnan sijasta yksilölle, jonka velvollisuudeksi jatkuva oppiminen muodos-

tuu.  (Pehkonen 2013, 45.) 

Elinikäinen oppiminen, josta on markkinoitumisen ja globaalin kilpailun maailmassa 

tehty sekä yksilön että instituutioiden selviytymisen ja pärjäämisen elinehto, sitoo siis 

kasvatuksen yksilöön ja tekee oppimisesta yksilön henkilökohtaisen teon. Samalla elin-

ikäisen oppimisen politiikka osallistuu toivotunlaisen kasvatuksen ja koulutuksen, mutta 

myös yksilön toiminnan määrittelemiseen. Yksilön vastuulle ei elinikäisen oppimisen 

viitekehyksessä jää ainoastaan oman oppimisensa ja pärjäämisensä varmistaminen. Yh-

tälöön sisältyy samalla ajatus oppimisesta yhteiskunnan ylläpitämisen keinona, talous-

kasvun varmistajana ja kasvun takaaman hyvinvoinnin ja siten demokraattisen järjestyk-

sen säilyttäjänä. (Ikävalko 2013, 72.) 

Ideaaliksi yksilöksi muotoutuu siten kuva aktiivisesta, vastuullisesta, määrätietoisesta, 

itsenäisestä ja itseohjautuvasta oppijasta, joka etsii oppimistilanteita kaikkialta, eikä 

mistään erityisesti (Siivonen 2011, 514). Samalla uusliberalistinen, keskiluokan nor-

mien pohjalta muotoutunut koulutusjärjestelmä on rakentanut puhetavan, jossa ”ylistä-

vät ja moittivat katseet kohdistetaan yksilöihin, ei heidän elämäänsä ja valintojaan osin 

sääteleviin (ja eriarvoistaviin) sosiaalisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin” (Palmu & Jauhi-

ainen 2013, 107) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Laajan, ammatillisen koulutuksen kenttää monin tavoin muovaaman uudistuksen koh-

dalla tutkimuksen tulokulma olisi voinut muotoutua lukuisilla eri tavoilla. Kuten tässä 

tutkielmassa on aiemmin todettu, minua kiinnostavat erityisesti ne reformin osat, jotka 

vaikuttavat opiskelijaan ja hänelle kohdistettaviin odotuksiin. 

Tutkin näitä odotuksia ja sitä, millä tavalla ne näkyvät reformissa erityisesti työntekijä-

kansalaisuuden käsitteen kautta. Minua kiinnostaa se, minkälaisia vaateita uusliberalisti-

sesta eetoksesta sytykkeensä saava työntekijäkansalaisuus opiskelijalle ja siinä samalla 

ammatilliselle koulutukselle asettaa.  

Asetan tutkimuskysymyksiksi seuraavat kaksi kysymystä:  

• Minkälaisia työntekijäkansalaisuuden vaateita reformista voidaan tunnistaa? 

• Millä tavalla työntekijäkansalaisuuden vaateita perustellaan reformissa? 
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5 Aineisto ja menetelmä 

 

Esittelen tässä luvussa tutkimukseni aineiston sekä menetelmäni. Aineistonani toimii 

hallituksen esitys ammatillisen koulutuksen uudeksi lainsäädännöksi. Käyn ensin läpi 

reformia, sen tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä sekä esityksestä sen valmistelun aikana 

annettuja lausuntoja. 

Tämän jälkeen kuvaan tarkempaa aineistoani, joka koostuu hallituksen esityksen tie-

tyistä osista, painottuen lainsäädännön tavoitteiden kuvaukseen sekä perusteluihin. Kä-

sittelen myös sitä, miten aineistoni kaltainen viranomaisdokumentti asettuu tutkimuksen 

kohteeksi. Lopuksi avaan diskurssianalyysia tutkimusmenetelmänä.  

 

5.1 Ammatillisen koulutuksen reformi 

Tämän tutkimuksen kohde on ammatillisen koulutuksen reformi, joka kuuluu Sipilän 

hallituksen hallitusohjelmassa päätettyjen kärkihankkeiden joukkoon. Kyseessä on sekä 

koulutuspoliittisesti merkittävä ja laaja uudistus että koulutusleikkausten synnyttämän 

kritiikin kanssa painineelle hallitukselle kokonaisuudessaan tärkeä hanke, jonka läpi 

vieminen on ollut hallitukselle keskeinen saavutus.  

Jo aiemmin mainituista, hallitusohjelmassa osaamisen ja koulutuksen saralle asetetuista 

hallituskauden mittaisista tavoitteista ammatillisen koulutuksen reformi vastaa erityi-

sesti seuraaviin: 1) koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vä-

hentynyt ja koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut ja 2) koulutuksen ja työelä-

män välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. (Valtioneuvosto 2018b.)  

Uudistuksen tavoite kuvataan kärkihankkeen määrittelyssä seuraavasti: ”Uudistetaan 

ammatillinen koulutus osaamisperustaiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja te-

hostetaan sitä. Lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. 

Puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. -- Uudistetaan koulutuksen prosesseja ja raken-

teita sekä rahoitusta, ohjausta ja säätelyä. Luodaan malleja, joilla työpaikalla tapahtuvaa 

oppimista lisätään. Luodaan uusi koulutussopimusmalli.” (Valtioneuvosto 2018b.) 
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Toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi asetettiin seuraavasti: ”Toteutetaan ammatilli-

sen koulutuksen toimintaprosessien ja järjestäjärakenteen uudistus. Toteutetaan amma-

tillisen koulutuksen rahoituksen, säätelyn ja ohjauksen uudistus. Kaadetaan raja-aidat 

nuorten ja aikuisen koulutuksen väliltä ja lisätään yksilöllistä oppimista. Aiemmin han-

kitun osaamisen tunnistamista parannetaan. Luodaan ja otetaan käyttöön uusi koulutus-

sopimusmalli käytännönläheisen oppimisen edistämiseksi. Kehitetään oppisopimuskou-

lutusta ja vähennetään siitä työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taak-

kaa.” (Valtioneuvosto 2018b.) 

Tavoitteiden asettelulla lähdettiin täten tavoittelemaan entistä yksilöllisempää ja työelä-

mäkeskeisempää koulutusjärjestelmää, joka mahdollistaa, mutta myös edellyttää opiske-

lijalta entistä suurempaa vastuunottoa oman oppimisen tavoitteellisesta suunnittelusta 

sekä koulutuksen aikana syntyvästä osaamiskokonaisuudesta. Yksilöllinen oppiminen ja 

eri elämänvaiheessa olevien koulutuspolkujen yhtenäistäminen voidaan nähdä hallituk-

sen tavoitteissa myös pyrkimyksenä vastata aiemmin kuvattuun elinikäisen oppimisen 

haasteeseen ja siten muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samalla ammatillisesta koulutuksesta purettiin siihen tähän saakka kuulunut raja-aita 

nuorille suunnatun peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen väliltä. Järjestämisluvat ja 

tutkinnot ovat nyt kaikille samat ja samalla muun muassa aikuiskoulutuksen puolella 

Kuva 2. OKM 

2018. 



 28 

yleiset näyttötutkinnot tuotiin osaksi nuorten koulutusta. Yleisenä tavoitteena oli vähäi-

sempi määrä laaja-alaisempia tutkintoja, joiden sisällöt koostuvat näytöistä ja sellaisen 

osaamisen hankkimisesta, mitä opiskelijalla ei vielä ole. Lisäksi mukaan tuotiin yhteis-

haun lisäksi läpi vuoden jatkuva haku. (OKMb) 

Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena ovat lisäksi taloudelliset säästöt. Suuri 

osa säästöistä toteutettiin jo ennen varsinaisen reformin voimaan tuloa: vuodelle 2017 

säästettävä summa määrärahoja oli 190 miljoonaa euroa. Vielä vuonna 2016 ammatilli-

sen peruskoulutuksen määräraha oli 483 miljoonaa euroa ja aikuiskoulutukseen 292 

miljoona euroa. Yhteen laskettuna ammatillisen koulutuksen kokonaisbudjetti oli tuol-

loin 775 miljoonaa euroa. Koska reformi yhdisti peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen 

toisiinsa, leikkaus kohdistuu ammatillisen koulutuksen yhteenlaskettuun kokonaisbud-

jettiin ja merkitsee siten 25 prosentin leikkausta koulutusmäärärahaan. (Valtiovarainmi-

nisteriö 2017.) Hallituskauden alussa tavoitteen oli leikata ammatillisesta koulutuksesta 

yhteensä peräti 248 miljoonan euroa. Lisäsäästöistä kuitenkin luovuttiin yhteiskuntaso-

pimuksen solmimisen yhteydessä.  

 

  

5.2 Aineisto 

Valitsin tutkimukseni aineistoksi hallituksen esityksen ammatillisen koulutuksen uu-

deksi lainsäädännöksi soveltuvilta osin. Lainsäädäntö käsiteltiin eduskunnassa hallitus-

kauden alun kestäneen valmistelun jälkeen kesällä 2017, hyväksyttiin muutoksin ja vah-

vistettiin presidentin toimesta 11. elokuuta 2017. Laki astui voimaan 1.1.2018 ja amma-

tillista koulutusta on siitä lähtien järjestetty uuden lainsäädännön mukaan.  

Rajasin varsin laajaa, yhteensä 545-sivuista, hallituksen esitystä tarkastelua varten siten, 

että lopullinen analysoitava aineisto koostuu sellaisista osista dokumenttia, jotka koske-

vat tämän tutkimuksen kohteena olevia näkökulmia. Aineistokorpuksena toimii siis hal-

lituksen esitys kokonaisuudessaan, mutta olen valinnut analyysin kohteeksi siitä vain 

tietyt osat. Analysoitava aineistoni koostuu esityksen pääasiallisesta sisällöstä, lainsää-

dännön yleisperusteluihin kuuluvasta johdannosta ja nykytilan arvioinnista, esityksen 

tavoitteista sekä yksityiskohtaisiin perusteluihin kuuluvista luvuista 2–8 ja 10.  
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Valitsin nämä osiot siksi, että niissä käsitellään selkeimmin lainsäädännön taustalla vai-

kuttavia tavoitteita ja päämääriä, esitetyn lainsäädännön perusteluita sekä opiskelijoiden 

rooliin ja asemaan vaikuttavia tekijöitä.  

Lisäksi aineistooni kuuluvat opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen puheenvuorot, jolla 

hän esitteli lainsäädännön eduskunnassa 26. huhtikuuta 2017 lain ollessa lähetekeskus-

telussa eduskunnan suuressa salissa. Koen puheenvuorojen täydentävän ja avaavan osal-

taan hallituksen esityksen kirjallisesti esitettyjä tavoitteita ja perusteluita valtioneuvos-

ton näkökulmasta. 

Valitsin hallituksen esityksen tutkimukseni aineistoksi siksi, että minua kiinnosti viralli-

sen asiakirjan tarkasteleminen diskursiivisesta näkökulmasta. Koulutuspolitiikka ja sen 

taustalla vaikuttavat kehityskulut kiinnostavat minua, ja halusin nyt tarkastella sitä, 

millä tavalla ne lopulta näkyvät lainsäädännössä. Lainsäädäntö on kuitenkin lopulta se 

ohjaava asiakirja, jonka perusteella toimeenpano toteutetaan, tässä tapauksessa ammatil-

lisen koulutuksen järjestäminen. Siksi on kiinnostavaa tarkastella sitä, kuinka lainsää-

dännön taustalla käyty poliittinen debatti diskursseineen siinä näyttäytyy.  

Samaan aikaan on hyvä tunnistaa, että lainsäädäntö perusteluineen on varsin nihilistinen 

tapa lähestyä laajaa reformia ja siihen johtaneita kehityskulkuja. Analyysia tehtäessä ja 

pohdinnassa on siksi tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, mitä asiakirjasta mahdol-

lisesti ei ole kirjoitettu. Varsinaisen toimeenpanon ja poliittisen päätöksentekoprosessin 

tarkastelu muodostavat kuitenkin omat laajat kokonaisuutensa, joihin en tässä tutkiel-

massa keskity.  

 

5.3 Poliittinen asiakirja tutkimuskohteena  

Aineistoni, eli esitetty lainsäädäntö perusteluineen on kiinnostava analyysin kohde, sillä 

kyseessä on useiden eri tahojen yhteistyön seurauksena syntynyt poliittinen dokumentti, 

joka on lisäksi muodoltaan varsin formaali. Jokinen (1993, 189) toteaa, että siinä, missä 

kielen käyttö on toimintaa, on poliitikkojen kielenkäyttö politiikan tekoa – politiikassa 

kielen tasolla käytävillä kamppailuilla voi olla huomattavia yhteiskunnallisia vaikutuk-

sia.  
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Politiikan ja poliittisen päätöksenteon seurauksena erilaiset eri asioiden ja päätösten le-

gitimoinnin tai rationalisoinnin tavat oikeuttavat ja vakiinnuttavat sellaisia asiantiloja, 

jotka ovat eri ihmisryhmien kannalta hyvinkin erilaisia. Joidenkin näkökulmasta poli-

tiikka saattaa johtaa hyvinkin epätyydyttävään tilanteeseen, kun taas toisille lopputu-

lema on varsin tyydyttävä.  

Analysoin tässä tutkimuksessa yksittäisten poliitikkojen puheiden tai puheenvuorojen 

sijasta lainsäädäntöasiakirjaa, joka voidaan nähdä kokoelmana eri päätöksentekijöiden, 

tahojen ja instituutioiden ajatuksia, strategioita ja ideologioita. Siinä, missä yksittäisen 

poliitikon puheenvuoro voidaan helposti yhdistää lausujaansa, ei lainsäädäntö saa sa-

manlaista yksittäisen henkilön mukana tulevaa kontekstia. Se on kokoelma lainsäädän-

nön kielelle muotoiltuja erilaisia ajatuksia, vaikuttimia ja tavoitteita, joita eri tahot ovat 

lain säätämisen aikana mukaan tuoneet. Lainsäädännölle ominaista on myös se, että se 

asettaa muille asioille ja keskusteluille reunaehtoja. Tässä tapauksessa, kun reunaehto-

jen asettaja itse otetaankin tarkastelun kohteeksi, esittävät Jokinen, Juhila ja Suoninen 

(1993, 36), että lainsäädäntöä ja siihen johtavaa poliittista keskustelua voidaan käsitellä 

ja analysoida ”puhtaan” diskursiivisina aineistoina.  

Lisäksi lainsäädännön valmistelua ohjaa tarkoin määritelty prosessi, joka sisältää val-

mistelutyön lisäksi käsillä olevan lainsäädännön näkökulmasta oleellisten tahojen kuu-

lemisen sekä valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyn tarkoin säädetyssä järjestyk-

sessä. Lainsäädäntö on siis laajan viranomaisista, sidosryhmistä ja päätöksentekijöistä 

koostuvan joukon yhteisen valmistelun ja työskentelyn tulos. Juuri tämä prosessi lain-

säädännön takana onkin kiinnostava. Lainsäädäntö voidaan sen valossa nähdä kyseisten 

tahojen yhteisen sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuuden ilmenemänä, jonka avulla lop-

putulema kommunikoidaan sitä toteuttaville tahoille ja siten operatiivisesti osaksi yh-

teiskuntaa ja sen toimintaa.  

Tämä tutkielma ei siis käsittele lainsäädäntöä oikeudellisena asiakirjana, vaan lainsäätä-

jän, eli edellä kuvattujen tahojen yhteisenä viranomaispuheena ja politiikan ilmenty-

mänä. Bacchi (2009) esittää politiikan (policy) muotoutumisen ilmiönä, joka saa muo-

tonsa aina tietyssä historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Siten politiikka on aina 

sen kulttuurin tuote, jossa sitä muodostetaan. Bacchi jatkaa ajatustaan esittämällä, että 

tästä syystä politiikan tarkastelussa tulisi aina kiinnittää huomiota niihin taustoihin ja 

lähteisiin, joista se on kummunnut.  
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Bacchin ajatuksena on kiinnittää tarkastelijan huomio siihen, kuinka politiikka määrittää 

yhteiskunnallista järjestystä ja yhteiskunnan jäsenet puolestaan noudattavat yhteisiä 

sääntöjä – tämän tutkielman aineiston osalta kyseessä olevaa ammatillisen koulutuksen 

lainsäädäntöä käsittelevää hallituksen esitystä. Lainsäädäntö asettuu ikään kuin lähtöpis-

teeksi sen tarkastelulle, miten julkinen valta ja hallinto ohjaavat arkipäiväämme ja sen 

käytäntöjä. Tässä kontekstissa politiikka pyritään yleensä esittämään myönteisenä muu-

tostekijänä, joka lainsäädännön ja regulaation kautta ratkaisee niitä haasteita ja ongel-

mia; regulaatiotarpeita, joita yhteiskunnassa ilmenee. (Bacchi 2009, ix.)  

Politiikka siis muuttaa aina jotakin asiantilaa johonkin suuntaan. Bacchi esittää, että 

tämä muutos tarkoittaa itse asiassa sitä, että politiikka ja siitä mahdollisesti seuraava 

lainsäädäntö ratkaisevat tällä muutoksella aina jotakin ongelmaa. Ongelman käsitteellä 

tässä yhteydessä Bacchi viittaa siihen tavoiteltuun muutokseen, jota jollakin politiikalla 

esitetään ratkaistavaksi. Ongelmaa ei kuitenkaan välttämättä avata tai eksplikoida poli-

tiikan yhdessä, pikemminkin sen olemassaolo on implisiittinen osa poliittista järjestel-

mää ja sen toiminnan logiikkaa. Siksi ilmiö on syytä nostaa tutkimuksen avulla näky-

ville sekä tarkastelun alaiseksi ja tarpeen mukaan problematisoitavaksi. (Bacchi 2009, 

x-xii.) 

Ongelman analysoimiseksi Bacchi määrittelee kuusi kysymystä, joiden avulla politiikan 

taustalla vaikuttamaan problematisointiin päästään kiinni. Kysymykset ovat tämän tut-

kielman kirjoittajan vapaasti suomentavina seuraavat:  

1. Mitä ongelmaa kyseisellä politiikalla esitetään ratkaistavan?  

2. Minkälaisia oletuksia ongelman esittely ja kuvaus sisältävät? 

3. Miten ongelman kuvaus ilmenee? 

4. Mitkä asiat ja tekijät esitetään ongelman yhteydessä ei-problemaattisiksi? Mistä 

vaietaan? Voiko ongelman nähdä toisella tavalla? 

5. Minkälaisia vaikutuksia ongelman kuvauksella on? 

6. Mistä ongelma on lähtöisin? Miten sitä on perusteltu? Millä tavoin ongelma voi-

daan kyseenalaistaa tai korvata toisella ongelmalla? (Bacchi 2009, xii.) 

 

Ongelman käsitteen voisi Bacchin kysymyksenasettelussa korvata myös sanalla tavoite, 

sillä ongelman anatomiaan paneutumalla on pyrkimyksenä ymmärtää ja pureutua niihin 



 32 

vaikuttimiin ja tavoiteltuihin muutoksiin, joita kyseinen politiikka pyrkii saamaan ai-

kaiseksi. Käytettiinpä kumpaa käsitettä tahansa, on kyse kuitenkin siitä, mikä tai mitkä 

ilmiöt kehystävät politiikkaa ja siihen johtanutta päätöksentekoa.  

 

5.4 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä  

Diskurssianalyysi on monipuolinen ja moninainen tutkimusmetodi, tai pikemminkin tut-

kimusmetodien ryhmä, joka voidaan moninaisuutensa vuoksi myös määritellä monella 

tavalla. Yksi diskurssianalyysin perimmäisiä kysymyksiä voisikin itse asiassa olla: mikä 

diskurssianalyysi lopulta on ja mitä diskurssilla analyysin kohteena oikein tarkoitetaan? 

Hepburn ja Potter (2004) toteavat artikkelissaan, että tämän kaiken määrittelystä tulee 

vuosi vuodelta, analyysien ja diskurssianalyyttisten tutkimusten lisääntyessä, yhä vaike-

ampaa. Diskurssianalyysin kohdalla voidaankin hyvin esittää kysymys siitä, onko ky-

seessä itse asiassa joukko erilaisia tapoja tutkia ja muodostaa analyysi vai erotetaanko 

esimerkiksi kaksi diskurssianalyysin keskeistä suuntausta; analyyttinen ja kriittinen so-

vellustapa, jotka sitovat tutkimustavan eri variaatiot sisäänsä?  

 

Diskurssianalyysilla ei siis tarkoiteta yhtä yksittäistä metodia, eikä sitä voida määritellä 

vain yhdellä tavalla. Nimensä mukaisesti diskurssianalyysin avulla pyritään kuitenkin 

yleensä tunnistamaan ja nostamaan esille sellaisia kielen tai tulkinnan elementtejä ja ra-

kenteita, diskursseja, jotka muovaavat käsityksiä ja todellisuutta ― monesti huomaa-

mattamme. Diskurssi ei käy ilmi tai nouse esille automaattisesti, vaan diskurssit tulee 

etsiä ja nostaa nähtäville ja analysoitaviksi. Esille nostamisen lisäksi diskurssianalyysin 

avulla kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksiksi muodostuneet käsitykset, vastustetaan 

yleisiä käytäntöjä ja tulkintoja sekä luodaan tilaa sellaisille tulkinnoille ja diskursseille, 

jotka poikkeavat yleisesti käsitetystä ja hyväksytystä. (Brunila 2009, 39–40.) 

 

Diskurssianalyysille, tai diskurssianalyyseille, yhteinen lähtökohta on, että kielen, ku-

vien ja muiden merkityksiä välittävien toimintojen ja toiminnan kautta rakennetaan to-

dellisuutta ja sitä myöten merkityksiä ja rakenteita. Tulkinnat eivät ole eksplisiittisiä, 

sillä kyseessä on aina tutkijan näkemys, jonka kautta hän itse asiassa itse osallistuu to-

dellisuuden muovaamiseen ja rakentamiseen. Siksi diskurssianalyyttista tutkimusta te-

kevän tutkijan on myös painotettava reflektiota sen suhteen, mikä on tutkijan oma suhde 
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valtaan. Tutkija nimittäin rakentaa luomillaan diskursseilla ja tutkimustuloksilla osal-

taan sosiaalista todellisuutta. Tämän vuoksi tutkijan on oltava sensitiivinen sen suhteen, 

minkälaista todellisuutta ja minkälaisia seurauksia hän on omilla tulkinnoillaan tuotta-

massa. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 45.) 

 

Vielä 1950-luvulla tutkijat puhuivat diskurssianalyysistä tarkoittaen ajatusten analysoin-

tia. Filosofi Michel Foucault toi diskurssin käsitteen kollektiiviselle kentälle: kysymys 

ei olekaan yksittäisten henkilöiden näkemyksistä vaan siitä, minkälaisen kokonaisuuden 

näiden ajatusten vaihtaminen luo. Diskurssien tulkinta siirtää huomion yksilön ajatuk-

sista foorumiin, jolla ajatuksia ja narratiiveja esitetään. Sittemmin diskurssianalyysia ja 

sen tulkintoja on peilattu usein nimenomaan Foucaultin ajatuksiin. (Kendall & Wick-

ham 2004, 129–138.) 

 

Aikaisemmin ajateltiin, että sosiaalinen ja materiaalinen ulottuvuus muokkaavat dis-

kurssia. Poststrukturalistit ovat kuitenkin esittäneet päinvastaista: esimerkiksi kulttuuri-

historioitsija Anna Greeni (2008, 71) tulkitsee Foucault’a siten, että ideoista tulee dis-

kurssiin nostettuina vallankäytön välineitä, joilla sosiaalista todellisuutta muokataan. 

Mikäli diskursseja ei nosteta esille, ei niiden valtaa myöskään välttämättä yleisesti ha-

vaita. Kuten yllä on todettu, diskurssianalyysi on siis todellisuuden itsestäänselvyyksien 

esille nostamista ja siten kyseenalaistettavaksi tuomista.  

 

Itsestäänselvyyksiä syntyy ja vaihtoehtoiset diskurssit jäävät sosiaalisissa rakenteissa 

herkästi käsittelemättä, sillä muiden ajatukset muokkaavat meidän henkilökohtaisia aja-

tuksiamme huomaamattakin: taivumme luontaisesti mm. käyttämään samanlaista ter-

mistöä kuin viiteryhmämme käyttää. Semiootikko Mikhail Bakhtin onkin esittänyt, että 

tekstejä tulisi aina tulkita ikään kuin ne keskustelisivat keskenään. Silloinkin, kun ky-

seessä eivät ole vastineet, tekstit viittaavat toisiin lähteisiin ja ammentavat niistä. (Burke 

2005, 99–100.) Foucault katsoi, että: Ei ole olemassa yhtäällä vallan diskurssia ja toi-

saalla sitä vastaan suuntautunutta diskurssia. Diskurssit ovat elementtejä … voimasuh-

teiden taistelukentällä; saman strategian sisällä voi olla erilaisia ja jopa vastakkaisia tak-

tiikoita. (Foucault 1999, 76.) Diskurssit voivat siis olla jännitteisiä silloinkin, kun niiden 

taustalla vaikuttavat samankaltaiset ajatukset tai ideologiat.  



 34 

Diskurssianalyysilla on myös itseisarvoinen rooli uuden tiedon tuottajana. Se erittelee 

niitä kielellisiä tekoja, joilla ihmiset tuottavat yhdessä toimien sosiaalista todellisuutta. 

Täten menetelmällä tuotettu tieto kumuloituu ja asettuu osaksi moninaisia sosiaalisia 

käytäntöjä, joiden keskellä elämme. Lisäksi diskurssianalyysille herkistyminen lisää 

sekä tutkijan että lukijan omaa herkkyyttä sille, miten kukin meistä osaltaan rakentaa 

kielen ja tekemiensä sanallisten valintojen myötä todellisuutta. (Jokinen, Juhila & Suo-

ninen 2016, 369.) 

 

5.5 Kriittisen diskurssianalyysin keinoin osaksi ammatillisen koulu-

tuksen tutkimuksen puheenvuorojen ketjua  

Diskurssianalyysille ominaiseksi piirteeksi on kuvattu sen roolia uuden keskustelun syn-

nyttäjänä sekä toisaalta toimimista yhtenä puheenvuorona puheenvuorojen ketjussa. 

Tällöin tutkijan tulee lähtökohtaisesti tehdä valinta siitä, minkälaiseen keskusteluun tut-

kimuksellaan osallistuu ja minkälaisten puheenvuorojen ketjuun liittyy.  

Kriittinen diskurssianalyysi olettaa lähtökohtaisesti jonkinlaisten alistussuhteiden ole-

massaoloa ja keskittyy tutkimuksessa tarkastelemaan niitä kielellisiä käytäntöjä, jotka 

ylläpitävät ja oikeuttavat kyseisiä alistussuhteita. Kriittistä analyysia onkin esimerkiksi 

feministisessä tutkimuksessa käytetty vaiettujen ilmiöiden esille nostamiseen ja käsitte-

lyyn ja siten jopa poliittisten päämäärien ajamiseen. Erona tiukan aineistolähtöiseen ja 

avoimeen analyyttiseen diskurssianalyysiin on juurikin kriittiselle analyysille ominainen 

oletetuista lähtökohdista toimiminen ja latautuneiden käsitteiden mukaan tuominen. 

Kriittiset diskurssianalyysit saavat sytykkeensä ideologioista, vallasta, valtasuhteista ja 

niiden harjoittamisesta sekä niistä seikoista, jotka ovat jääneet valtadiskurssien ulkopuo-

lelle huomaamatta tai tarkoituksella. (Jokinen & Juhila 2016, 240–241.) 

Myös tutkimusorientaatioiden päämäärät eroavat toisistaan. Kriittisen analyysin ja tutki-

muksen päämääränä on lähtökohtaisesti tuottaa puheenvuoro, joka asettuu vastavirtaan 

tai kyseenalaistamaan jotakin sellaista sosiaalista järjestystä, joka nähdään vallitsevana. 

Kriittiseen analyysiin perustuva tutkimus on lähtökohtaisesti sitoutunut odotusarvoon 
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kulttuurista, joka näyttäytyy ja toimii aineistoa kehystävänä tekijänä; eräänlaisena laa-

jana valta- ja alistussuhteiden rikastamana kontekstina, jonka puitteissa aineistoa lähde-

tään pilkkomaan ja käsittelemään. (Jokinen & Juhila 2016, 241–242.) 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, miten työntekijäkansalaisuuden ulottuvuu-

det näkyvät osana aineistoani. Kuten olen aiemmin kertonut, teen uusliberalistiseen ee-

tokseen sekä aiempaan tutkimustietoon pohjaavia oletuksia työntekijäkansalaisuuden ja 

siihen liittyvien ilmiöiden olemassa olosta sekä mahdollisesti jopa hegemonisesta roo-

lista ammatillisen koulutuksen kentällä. Tutkimukseni lähtee siis asetelmasta, jossa tie-

tynlaisten ideologisten lähtökohtien katsotaan leimaavan ja muovaavan sitä, minkälai-

sena ammatillisen koulutuksen kenttä tänä päivänä näyttäytyy. Tämä tutkimus kuuluu 

täten osaksi kriittisen diskurssianalyysin puheenvuorojen ketjua.   

Diskurssien ja vallan välistä suhdetta ja yhteen kietoutumista tarkasteltaessa Jokinen, 

Juhila ja Suoninen (2016) erottavat toisistaan kaksi näkökulmaa: vallan diskursseissa it-

sessään ja toisaalta vallan diskurssien välisissä suhteissa. Tässä tutkimuksessa näkö-

kulma on näistä erityisesti diskurssien välisten suhteiden tarkastelussa. Oletan, että 

työntekijäkansalaisuutta ilmentävät diskurssit nousevat tarkastellussa esille. 

Kyseistä näkökulmaa käytettäessä tutkimuksen toteutus lähtee vahvojen, jopa hegemo-

nisten diskurssien löytämisestä ja paikallistamisesta. Kysymys kuuluu: minkälaiset sosi-

aalisen todellisuuden jäsentämisen tavat ovat aineistossa voimakkaita ja dominoivia 

muihin diskursseihin nähden? Mielenkiinnon kohde siis kohdistetaan ikään kuin itses-

täänselvyyksiin; sellaisiin diskursseihin, jotka näyttäytyvät aineistossa kyseenalaista-

mattomina totuuksina ja vievät siten elintilaa muilta mahdollisilta diskursseilta. (Joki-

nen, Juhila & Suoninen 2016, 63.)  

Koska lainsäädäntö aineistona on kielenkäytöltään varsin institutionaalista ja siten sisäl-

löllisesti homogeenista ja vähän variaatiota sisältävää, painottuu tutkimustapa tässä ta-

pauksessa vallan tarkasteluun. Keskeistä on siis lähteä etsimään aineistosta sellaisia ele-

menttejä ja mahdollisia diskursseja, jotka liittyvät kyseisiin käsitteisiin. Kiinnostavaa on 

myös se, näyttäytyvätkö mahdollisesti tunnistettavat diskurssit hegemonisina ja domi-

noivina.  

Hegemonisten diskurssien tunnistamiseen ja etsimiseen Jokinen ym. antavat ohje-

nuoraksi kaksi apukysymystä: 1) mitä useammin ja useammassa yhteydessä diskurssin 
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palat toistuvat, sitä hegemonisempi se mahdollisesti on ja 2) mitä itsestään selvempänä 

ja vaihtoehdottomampana diskurssi esitetään, sitä vahvempi se on. Tämänkaltaiset dis-

kurssit saattavat alistaa muut ikään kuin tukemaan itseään ja legitimoimaan olemassa-

oloaan. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 66.) 
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6 Tutkimuksen toteutus  

 

Kuten edellä on kuvattu, valitsin tutkimusmenetelmäkseni ja metodologiseksi lähtökoh-

dakseni diskurssianalyysin. Pohdin myös retorisen analyysin tekemistä, mutta koska tut-

kimuskohteenani on lainsäädäntöasiakirja, eivät poliitikkojen ja päätöksentekijöiden pu-

heet, tuntui diskurssianalyysi sopivammalta lähestymistavalta. Olenhan kiinnostunut en-

nen kaikkea siitä, millä tavalla ideologiset tavoitteet lainsäädännössä näkyvät ja toi-

saalta siitä, minkälaisia jännitteitä eri tavoitetilojen välillä voidaan tunnistaa. Siksi po-

liittisen asiakirjan diskurssianalyysi Carol Bacchin edellä esiteltyihin ajatuksiin yhdis-

tettynä tuntui tutkimukseeni sopivalta valinnalta. Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni ja 

analyysivaiheen kulkua.  

 

6.1 Aineiston käsittely ja analyysin kulku 

Lähdin tarkastelemaan aineistoani yllä kuvatun kriittisen diskurssianalyysin mukaisesti 

siten, että oletin tarkastelussa työntekijäkansalaisuuden odotusten olevan läsnä lainsää-

dännössä, sen tavoitteissa ja perusteluissa. Bacchin ongelmalähtöistä ajattelua mukaillen 

työntekijäkansalaisuuden oletusarvon – tai oikeammin sen taustalla vaikuttavan uuslibe-

ralistisen yhteiskunnallisen eetoksen – voidaan ajatella muodostavan sen ongelman, jota 

ammatillisen koulutuksen reformilla lähdettiin ratkaisemaan: ammatillisen koulutuksen 

ei koeta kyenneen vastaamaan niihin talouden, työmarkkinoiden ja liike-elämän tarpei-

siin, joita sille on asetettu, eivätkä kaikki koulutuksesta valmistuneet työntekijäkansalai-

set ole riittävillä valmiuksilla varustettuja.  

Tarkasteluni ei siis lähtenyt liikkeelle puhtaalta pöydältä ilman ennakko-oletuksia, vaan 

kohdistuu nimenomaisesti siihen, millaisia työntekijäkansalaisuuden käsitteeseen liitty-

viä diskursseja aineistostani löytyy. Koska diskursseja käsitellään ja tutkitaan aina myös 

osana jotakin kontekstia, kulkee analyysini taustalla lisäksi ammatillisen koulutuksen 

yhteiskunnallinen rooli ja positio, jossa koulutukseen osallistujat, sen järjestäjät ja siitä 

hyötyvät toimivat – ja jota he toiminnallaan muovaavat.  

Aineiston käsittelystä teki haastavaa se, että aineiston muodostava asiakirja on sisällöl-

tään vaihteleva. Lainsäädännön tavoitteet ja johdanto ovat sisällöltään ja tehtäviltään 
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selkeästi muuta asiakirjaa poliittisempia ja keskittyvät avaamaan lainsäädännön taus-

talla olevaa ideologista ja poliittista tavoitteen asetantaa. Nykytilan arviointi ja esityksen 

perustelut sen sijaan keskittyvät arvioimaan ja kuvaamaan tehtyjä lakiesityksiä, ja ovat 

siten muodoltaan selkeästi tiiviimpiä, suppeampia sekä siten kieliasultaan edellisistä 

poikkeavia. Aineistosta löydettävien diskurssien tunnistaminen ja kuvaaminen edellytti-

vät siksi aineiston käsittelyä kokonaisuutena ja lainsäädännön tavoitteiden tunnistamista 

lainsäädännön perusteluiden taustalta.  

Lähestyin aineistoani siten, että kävin sen läpi ensin kokonaisuudessaan ja tein sitten ai-

kaisemmin luvussa 4.2 tehdyn rajauksen tarkasteltavasta tarkoituksenmukaisesta aineis-

tosta. Tämän jälkeen lähdin tarkastelemaan aineistoa tarkemmin ja etsimään alustavia 

diskursseja mukanani työntekijäkansalaisuuden käsite.  Tällä tavoin oli mahdollista nos-

taa esille sellaiset säännönmukaisuudet, jotka aineistosta on havaittavissa.  

Etsin aineistosta ensin laajasti sellaisia kohtia ja asiakokonaisuuksia, joiden tulkitsin liit-

tyvän jollakin tavalla työntekijäkansalaisuuteen. En rajannut luokittelua tässä kohden 

kovinkaan tarkasti, sillä yllä kuvatusta aineiston haasteellisuudesta johtuen minulle oli 

tärkeää tunnistaa kaikki sellaiset kohdat, jotka liittyvät jollakin tavalla lähestymiskul-

maani.  

Aineiston kanssa työskentely osoitti vähitellen, että hegemoniset diskurssit eivät tämän 

aineiston kohdalla nouse esille lukumäärällisen esiintymiskertojen tarkastelun kautta, 

vaan niitä tulee Jokisen ym. ohjeistamien kysymysten mukaisesti etsiä ennen kaikkea 

pyrkimällä tunnistamaan ne itsestäänselvyydet, joita aineisto kokonaisuudessaan sisäl-

tää. Aineistoni kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että aineistoa lukiessa tulee herkistyä sille, 

mitkä esityksen tavoitteista ovat muussa aineistossa annettuja tosiasioita esitysten taus-

talla.   

Aineistoni analyysi ei ollut yksinkertainen harjoitus, vaan tuotti useaan otteeseen mi-

nulle päänvaivaa. Huomasin myös pohtivani kerran, jos toisenkin sitä, missä määrin ai-

neistoa voi lukea ennalta teoreettiseen viitekehykseen perustuvista oletuksistani käsin. 

Kriittiseen otteeseen perustuva lainsäädännön historiallisesta ja yhteiskunnallisesta kon-

tekstista lähtevä analyysitapa säilyi kuitenkin mukanani aineiston käsittelyssä.  

Kuten diskursiiviseen analyysiin usein kuuluu, oli analyysiprosessini siis eräänlaista 

vuoropuhelua aineistoni kanssa. Esitin sille kiinnostuksenkohteenani olevat kysymykset 
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useallakin tavalla, toisinaan jättäen kysymykset myös pois ja lähestyen aineistoa ainoas-

taan teoreettisten käsitteideni kanssa tarkastellen, miten aineistoni vastaa. Aineiston kä-

sittelyä helpotti myös Bacchin ongelmalähtöinen kysymyksenasettelu ja sen määrittele-

minen.  

Kuten jo edellä aineiston esittelyn yhteydessä kävi ilmi, päädyin kuitenkin täydentä-

mään aineistoani ottamalla mukaan myös eduskunnan täysistuntokäsittelyssä pidetyt 

hallituspuolueiden edustajien puheenvuorot, sillä lopulta koin pelkän hallituksen esityk-

sen liian kapeaksi esittämieni tutkimuskysymysten näkökulmasta. Eduskunnassa asian 

käsittelyn yhteydessä pidetyt puheenvuorot sopivat mielestäni tutkielmani kontekstiin 

hyvin, sillä ne ovat osaltaan osa lainsäädännön käsittelyn virallista prosessia ja voidaan 

siten nähdä ministerien ja kansanedustajien sanoittamina hallituksen esityksen peruste-

luina. Tuomalla puheenvuorot mukaan, täydensin siis hallituksen esityksen tavoitteiden 

kuvausta. Koen ratkaisun sopivaksi myös siksi, että tämän tutkielman tarkoituksena ei 

ole tarkastella lainsäädännön varsinaista toimeenpanoa tai oikeudellisia vaikutuksia, 

eikä varsinaiseen dokumenttiin kirjatulla tekstillä siksi ole erityistä merkitystä.  

Yleisemmän tarkastelun ja alustavien diskurssien sisältöjen tunnistamisen jälkeen siir-

ryin tarkastelemaan niiden tarkempaa sisältöä sekä sitä, minkälaisista osa-alueista ja te-

kijöistä esille nousseet diskurssit koostuvat, ja nimesin diskurssit alustavasti. Tarkastel-

lakseni niitä lähemmin, asetin itselleni myös seuraavia analyysia syventäviä kysymyk-

siä, joiden avulla lähdin tutkimaan niitä tarkemmin ja pääsin samalla lähemmäs tutki-

mustehtävääni ja tutkimuskysymyksiäni: 

− Minkälaisia työntekijäkansalaisen ominaisuuksia joustavuus, ketteryys, aktiivi-

suus ja osallistuminen sisältävät? 

− Esitetäänkö opiskelijaan kohdistuville odotuksille vaihtoehtoja? Millä tavalla 

odotusten oikeellisuus esitetään?  

− Mihin yhteiskunnalliseen haasteeseen odotusarvojen avulla pyritään vastaa-

maan? 

Näiden apukysymysten avulla lähdin käsittelemään esille nousseita diskursseja suh-

teessa teoreettiseen viitekehykseeni: työntekijäkansalaisuuden odotusarvoon ja siihen, 
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minkälaisilla tavoilla se ammatillisen koulutuksen reformissa ja sen perusteluissa näyt-

täytyy. Lisäksi lähdin tarkentamaan analyysia siitä, miten diskurssien valtasuhteet ai-

neistossa näkyvät ja esitetään. 

Toinen tutkimuskysymykseni haki muotoaan pitkin tutkimusprosessia, eikä tuntunut pit-

kään aikaan hahmottuvan tutkimustani palvelevaan muotoon. Lopulta Bacchin ongel-

malähtöinen lähestymistapa löytyi avuksi myös tutkimuskysymyksen muotoilussa ja 

lähdin hakemaan aineistosta nousevia perusteluita ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla havaituille työntekijäkansalaisuuden vaateille. Käytännössä esitin aineistolleni 

kysymyksen siitä, minkälaisiin ongelmiin työntekijäkansalaisen aineistossa odotetaan 

vastaavan ja millä tavalla tämä perustellaan.  
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7 Tutkimustulokset 

 

Esittelen tässä luvussa tutkimustulokseni. Käyn tulokset läpi tutkimuskysymyksittäin. 

Esittelen ensin aineistosta löytyneitä työntekijäkansalaisuuden vaateita. Sen jälkeen ku-

vaan sitä, millä tavalla niitä ja aineistossa perustellaan. Lopuksi esittelen tulosten perus-

teella päätelmät ja analysoin tuloksia suhteessa teoriaosiossa esittelemiini käsitteisiin. 

 

7.1 Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa aktiivisesti so-

peutuvia työntekijäkansalaisia  

Tutkimuskysymyksistäni ensimmäisessä kysytään, minkälaisia työntekijäkansalaisuu-

den vaateita reformista voidaan tunnistaa. Kysymys sisältää itsessään hypoteesin vaatei-

den löytymisestä. Tämä on perusteltua, sillä ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja si-

sällöt sekä siten aineistona toimiva reformi kokonaisuudessaan perustuvat lähtökohtai-

sesti vahvasti työelämän odotuksiin vastaamiseen sekä työelämään sopivan osaamisen 

tuottamiseen, kuten tässä tutkielmassa on aikaisemmin kuvattu. Tutkimukseni lähtökoh-

tana oli siksi tähän ja luvussa kolme esittelemääni aiempaan tutkimukseen perustuen, 

vahva oletus siitä, että työntekijäkansalaisuus vaateineen nousee aineistossa esille. 

Aineistossa on selkeästi läsnä ajatus aktiivisesta ja tavoitteellisesti kansalaisesta ja työn-

tekijästä, joka kantaa työnsä kautta kortensa yhteiskunnan yhteiseen kekoon. Myös 

muut teoriaosuudessa erittelemäni työntekijäkansalaisuuden elementit; omatoimisuus, 

yritteliäisyys, lisäarvon tuottaminen, itsestä huolehtiminen ja elinikäinen oppiminen nä-

kyvät aineistossa. 

Tunnistin aineistoa tutkiessani kaksi diskurssia, jotka sisältävät useita työntekijäkansa-

laisuuteen liittyviä vaateita. Nimesin diskurssit seuraavasti: 1) joustavuuden ja ketteryy-

den vaateen sekä 2) aktiivisen ja yksilöllisen asiakkaan odotusarvon. Näistä ensimmäi-

nen ilmenee vaateena, jossa opiskelijalle jää lähinnä reaktiivinen rooli; reagoida ja so-

peutua yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työelämässä häneen kohdistuviin, jatkuvasti 

muuttuviin odotuksiin. Jälkimmäinen diskurssi puolestaan ilmenee opiskelijan yksilölli-

seen toimintaan ja hänen opintojensa rakenteeseen ja sisältöihin tuotettavaan lisäarvoon 

ja asennoitumiseen kohdistuvina odotuksina. 
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Diskurssien erottelu toisistaan on osittain pakotettu, sillä ne lomittuvat toistensa kanssa 

ja sisältävät myös samankaltaisia elementtejä – kuvaavathan ne molemmat saman käsit-

teen, eli työntekijäkansalaisuuden vaateita. Odotukset ja vaateet ovat osittain myös kes-

kinäisesti ristiriitaisilta. Niiden seurauksena tuleva työntekijäkansalainen asetetaan posi-

tioon, jossa toimiminen ei ole erilaisten odotusten ristipaineessa välttämättä helppoa.  

Aineistosta johtuen diskurssit löytyivät pitkälti lainsäädännön perusteluita ja tavoitteita 

kuvaavista osioista, eivätkä ne esiinny aineistossa määrällisesti runsaina. Sen sijaan ne 

määrittävät reformin lähtökohtia ja kuvaavat sen tavoitteita ja päämääriä vaikuttaen si-

ten koko aineistoon. Käytin tuloksia kirjoittaessani apunani Bacchin ajattelua, jolloin 

oleellista oli tunnistaa se, mihin ongelmaan ja yhteiskunnalliseen haasteeseen reformilla 

on haluttu vastata. Tämä helpotti omaa analyysityötäni ja tätä kautta diskurssit myös 

saavat kontekstin, johon kiinnittyä. 

 

Joustavuuden ja ketteryyden vaade  

Bacchin teorian viitoittamalla tavalla kysyin aineistoltani ja siitä löytämiltäni diskurs-

seilta kysymyksen siitä, mihin yhteiskunnalliseen haasteeseen niillä pyritään vastaa-

maan. Hyvin nopeasti havaitsin, että yksi selkeä yhteiskunnallinen haaste ja ongelma, 

jota ammatillisen koulutuksen avulla pyritään ratkaisemaan, on kysymys tulevaisuu-

dessa tarvittavasta osaamisesta ja siitä, miten tämän osaamisen saatavuus voidaan yh-

teiskunnassa varmistaa. Kuten aiemmin totesin, ammatillisen koulutuksen reformia 

edeltävässä muodossaan ei koettu kykenevän vastaavan ongelmaan riittävällä tavalla.  

Joustavuuden ja ketteryyden vaade voitaisiin yksinkertaisuudessaan tiivistää koko refor-

min alussa määritellyistä kahdesta keskeisestä toimenpiteestä ensimmäisessä: ”Uudiste-

taan toisen asteen ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.” 

Koska yksittäinen virke ei kuitenkaan riitä kuvaamaan kaikkea sitä, mitä aineiston ri-

vien välistä löytyy, on syytä tarkastella aineistoa tarkemmin ja keskittyä siihen, mitä toi-

menpide itse asiassa tarkoittaa. Keskeiseksi kysymykseksi nousee edellä olevan lai-

nauksen myötä: Kuka mainitut osaamistarpeet ja niiden muutoksen määrittelee?  

Voimakkaana vaikuttimena näyttäytyy reformin taustalla vahvasti vaikuttanut työelä-

män murros, jota on käsitelty tämän tutkielman aiemmissa luvuissa, sekä kyseisen mur-

roksen tuottamat vaatimukset työntekijän osaamisen päivittämisestä, muuntamisesta ja 
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artikuloimisesta. Vastatakseni edellä esittämääni kysymykseen; näyttää selvältä, että 

murroksen synnyttämät osaamistarpeet sekä niihin vastaamisen keinot ja tarpeelliset toi-

menpiteet määrittyvät ja saavat muotonsa työelämän toimesta. Työelämää tässä yhtey-

dessä ei juuri määritellä, vaan se näyttäytyy kasvottomana kokonaisuutena. Vaatimukset 

saavat siis kasvot vasta oppilaitosten todellisuudessa, jossa lainsäädäntö muuttuu ala-

kohtaiseksi opetukseksi ja osaamistavoitteiksi.  

Koulutuksen ja osaamisen kohteena ja hyötyjänä esiintyy diskurssissa siis työelämä, 

jonka jatkuvassa muutoksessa olevien vaatimusten ja tarpeiden täyttäminen asetetaan 

koulutuksen ja sen opiskelijalle tarjoaman osaamisen ensisijaiseksi päämääräksi. Vaih-

toehtoisia päämääriä ei diskurssissa, tai aineistossa ylipäätään, tunnisteta tai anneta.  

Vaikka koulutuksen tavoitteissa määritellään opiskelijan kasvu hyväksi ja sivistyneeksi 

ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi, kulkee työelämän tarpeisiin vastaaminen silti läpi 

aineiston tavoitteena, jolle muut tavoitteet ovat ikään kuin alisteisia. Koulutusjärjestel-

män ja opiskelijan, eli tulevan työntekijän tehtäväksi jäävät siten joustavuuden ja kette-

ryyden vaateessa ennakointi ja ketterä luoviminen työelämän aallokossa.  

Nopeasti muuttuva työelämä edellyttää, että myös ammatillisen koulutuksen tutkintojär-

jestelmä kykenee reagoimaan muuttuviin osaamistarpeisiin nykyistä ketterämmin ja 

työelämän muutoksia ennakoiden. (HE 39/2017, 66.) 

Työelämän osaamistarpeeseen vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisimpiä 

tehtäviä, sillä ammattitaitoinen ja osaava työvoima on yritysten ja julkishallinnon orga-

nisaatioiden menestymisen ja kehittymisen edellytys. (HE 39/2017, 177.) 

Määrittelyjen tarkoituksena on kuitenkin edelleen mahdollistaa työelämän osaamistar-

peiden joustava huomioiminen sekä erilaisten tutkintojen muodostuminen kunkin toi-

mialan tarpeiden mukaisesti. (HE 39/2017, 179.) 

Edellä mainituissa aineistossa poimituissa lainauksissa ketteryyden vaatimus työelämän 

murroksen näkökulmasta esiintyy suorastaan sanatarkasti vaatimuksena, joka koulutus-

järjestelmälle ja opiskelijalle asetetaan. Ketterän käsite voidaan synonyymiensa avulla 

määritellä seuraavasti: taipuisa, kimmoisa, nopealiikkeinen ja kevyt. Niitä mukaillen 

koulutuksen, oppijan ja työntekijäkansalaisen keskeiseksi kompetenssiksi määrittyy 



 44 

tässä diskurssissa siis sopeutuminen ja mukautuminen kulloinkin vallitseviin annettui-

hin olosuhteisiin. Työntekijän tulee olla taakkana mahdollisimman kevyt, mutta muo-

vattavissa kulloinkin toivotunlaiseen muottiin.  

Työntekijäkansalaisen käsitteen kautta tarkasteltaessa joustavuuden ja ketteryyden dis-

kurssissa kansalaissubjektin, eli aktiivisen kansalaisen tehtäväksi muotoutuu aiemmissa-

kin tutkimuksissa tunnistettu uudenalainen joustava työntekijäkansalaisuus, joka työnte-

kijänä ottaa huomioon kansalliset taloudelliset intressit (Brunila ym. 2013, 22.) Dis-

kurssi esittelee omaa osaamistaan ja taitojaan kartuttavan ja kehittävän elinikäisen oppi-

jan, joka on valmiina vastaamaan vaihtuviin ja ennakoimattomiinkin haasteisiin, joita 

tuleva työelämä hänelle tarjoilee. Tämä valmius syntyy sopeutumisen ja joustavuuden 

ohella kyvystä löytää ja tunnistaa oppimisen paikkoja kaikkialta ympäriltään – niin 

työstä kuin muualta yhteiskunnasta. Opiskelija ja ammattiin valmistuneen harteille ase-

tettavaa toivottua roolia kutsun aktiiviseksi sopeutumiseksi. 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena olisi antaa valmiuksia myös työ- 

ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista 

kasvua. Kyky huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystä, kyky oppia jatkuvasti uutta ja 

kehittää omaa ammattiosaamistaan ovat välttämättömiä taitoja jatkuvasti muuttuvassa 

työelämässä, jossa ammattia tai työtä voi joutua vaihtamaan useamman kerran työuran 

aikana. (HE 39/2017, 177.) 

Reformi turvaa työelämälle osaavien työntekijöiden saatavuuden ja vastaa työelämän 

nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Reformi mahdollistaa yksilöllisemmät opintopo-

lut sekä nuorille että jo työelämässä oleville aikuisille. (ministeri Grahn-Laasosen esitte-

lypuheenvuoro eduskunnassa 26.4.2017) 

Keinoksi ketteryyden ja joustavuuden saavuttamiseen diskurssi tarjoilee yksilöllisyyttä 

ja yksilöllisesti rakennettua koulupolkua. Itse asiassa yksilöllisyys näyttäytyy eräällä ta-

valla koulutuksen aikaisena ketteryyden osoituksena: opiskelija ennakoi ja ymmärtää 

häneen kohdistuvia odotuksia, reagoi niihin ja sopeuttaa osaamisensa kokonaisuuden 

vastaamaan niihin. Samalla hän luo pohjaa työelämässä tapahtuvalle sopeutumiselle: 

jatkuvasti uudenlaisten osaamisyhdistelmien tunnistamiselle ja hallitsemiselle. Opiske-

lija näyttäytyy siis välineenä, jonka ominaisuuksien avulla työelämä ja sen rakenteet pi-

detään pyörimisenä. Oppimisen sijasta korostuvat päämäärätietoisuus ja jatkuva valmius 

mukautumiseen. 
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Ammatillisen koulutuksen reformi mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen suunnitte-

lun ja opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen, mikä vähentää koulutuk-

sen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä. --- Lisäksi työelämä saa tarvitsemiaan am-

mattiosaajia, mikä vauhdittaa Suomen talouden kasvua. (ministeri Grahn-Laasosen esit-

telypuheenvuoro eduskunnassa 26.4.2017) 

Henkilökohtaistamisprosessia ja sen pohjalta laadittavia asiakirjoja on syytä yhdenmu-

kaistaa, jotta kaikilla tutkinnon suorittajilla ja valmentavien koulutusten opiskelijoilla 

on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa yksilöllinen opintopolku ja edetä joustavasti kohti 

tavoitettaan. (HE 39/2017, 75.) 

Diskurssi pitää sisällään myös elinikäisen oppiminen ajatuksen, jossa onnistuakseen 

opiskelija tarvitsee joustavuuden ja ketteryyden ominaisuuksia. Elinikäinen oppiminen 

ja oppijuus näyttäytyvät eräänlaisena tavoiteltuna ihanneolotilana, jonka haltija on 

omaksunut sekä koulutuksen että yhteiskunnan tavoitteet ja odotukset. Elinikäinen op-

pija kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan ja täyttää siten esitettävän vaateen myös toi-

mintaympäristönsä, tässä tapauksessa työpaikkansa ja työtehtäviensä, vaatimuksiin so-

peutumisen kyvystä.  

Kansallisissa kehittämishankkeissa tulisi luoda uusia malleja ja vaihtoehtoisia toiminta-

tapoja, joissa otetaan huomioon elinikäinen oppiminen, työelämän ja työelämätaitojen 

muuttuvat vaatimukset, kansainvälistyminen, valmiudet itsenäiseen ammatin harjoitta-

miseen ja yrittäjyys. (HE 39/2017, 79.) 

Ammatillinen koulutus ja tutkinnot edistävät elinikäistä oppimista antamalla valmiuksia 

osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. (HE 39/2017, 90.) 

Nuorten ja aikuisten raja-aitojen poistamisen myötä painopistettä on tarkoitus siirtää 

vahvemmin elinikäiseen oppimiseen ja työuran eri vaiheissa tapahtuvaan osaamisen ke-

hittämiseen. (HE 39/2017, 92.) 

Joustavuuden ja ketteryyden diskurssissa elinikäinen oppiminen valjastetaan siis aineis-

tossa uusliberalismin periaatteiden mukaisesti vaatimukseksi oman oppimisen ja pärjää-

misen varmistamisesta, mutta myös kansalaisvelvollisuutena muovata pärjääminen edis-

tämään työmarkkinoiden tarpeita ja kansantalouden kasvua. Lopputuloksena piirtyy 

kuva myös ihanteellisesta kansalaisesta: aktiivisesti sopeutujasta, joka luovii yhteiskun-

nassa hoitaen oman osuutensa, tuottaen lisäarvoa koko yhteiskunnalle ja ennen kaikkea: 

tuottamatta tarpeetonta kustannustaakkaa tai painetta yhteisten resurssien käyttöön. 
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Aktiivisen ja yksilöllisen asiakkaan odotusarvo 

Edellä kuvatun joustavuuden ja ketteryyden ohella tunnistin aineistosta aktiivisen ja yk-

silöllisen asiakkaan odotusarvoksi nimeämäni diskurssin. Diskurssissa piirretään kuva 

yksilöllisestä ja aktiivisesta oppijasta, joka huolehtii hänelle annettujen reunaehtojen 

puitteissa henkilökohtaisen osaamisensa kertymisestä sekä osaa ja uskaltaa vaatia sen 

edellyttämiä toimenpiteitä asiakkaan tavoin.  

Keinoksi odotusarvoon vastaamisessa nousee aineistossa henkilökohtaistaminen, joka 

näkyy aineistossa laajasti ja määrittyy koulutuksen yksilöllistymisen tavoitteen toteutta-

misen kenties keskeisimmäksi välineeksi, jonka tehtävänä on henkilökohtaisten merki-

tysten luominen opiskelemiselle ja oppimiselle sen tapahtuessa yhdessä muiden kanssa. 

Samalla henkilökohtaistamisen kautta tarjoillaan opiskelijalle itselleen vastuunottoa 

omista opinnoistaan, kuten teoriaosiossa olen kuvannut. Henkilökohtaistettu opiskelu ja 

oppiminen siis vaativat opiskelijalta merkittävää aktiivisuutta, mikä nousee tämän dis-

kurssin keskiöön. 

Samalla henkilökohtaistettu opiskelu ja sen mahdollistamiseksi tehtävä henkilökohtai-

nen opiskelusuunnitelma toimivat välineinä kunkin opiskelijan yksilöllisiin odotuksiin 

ja tarpeisiin vastaamisessa. Yksilöllisyyden käsitteen jäädessä pääasiassa aineistoin ta-

voitteita ja poliittisia odotusarvoja kuvaaviin osioihin, toimii henkilökohtaistamisen kä-

site varsinaisessa lainsäädäntötekstissä yksilöllisyyden ilmentäjänä. 

Ammatillisen koulutuksen reformi mahdollistaa yksilöllisten opintopolkujen suunnitte-

lun ja opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen, mikä vähentää koulutuk-

sen keskeyttämistä ja nuorten syrjäytymistä. (ministeri Grahn-Laasosen esittelypuheen-

vuoro eduskunnassa 26.4.2017) 

Ministerin puheenvuorossa, kuten aineistossa muutoinkin, yksilöllinen oppiminen näyt-

täytyy lähtökohtaisesti ainoastaan hyvänä ja toivottavana asiana. Sen mahdollisesti on-

gelmallisia puolia ei juurikaan käsitellä. Yksilöllinen opintopolku ja osaaminen tulevat 

kuvatuiksi merkityksellisyyden varmistajina ja siten opiskelijoiden sitoutumisen edistä-

jinä. Yksilöllisen ja henkilökohtaisen tavoitteen katsotaan toimivan synonyymina sisäi-

selle motivaatiolle, jonka seurauksena ovat koulutuksen suorittaminen ja yhteiskunnassa 

kiinni pysyminen. Ministerin puheessa yksilöllisen ja henkilökohtaistetun opiskelun ja 
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sen myötä järjestelmään kiinnittymisen vastakohtana esiintyy syrjäytymisen uhkakuva. 

Syrjäytymisen syitä ei itse aineistossa avata, mutta vastakkainasettelun kautta voidaan 

tulkita sen syntyvän kasvottoman ryhmätoiminnan tuloksena, joka vähenee yksilönä 

kohtaamiseksi tulemisen seurauksena.  

Ammatillisessa koulutuksessa otettaisiin käyttöön yhtenäinen henkilökohtaistamispro-

sessi, jossa tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, 

suunniteltaisiin puuttuvan osaamisen hankkiminen, osaamisen osoittaminen ja arviointi 

sekä tarvittavat tukitoimet. (HE 39/2017, 1.) 

Henkilökohtaistamisprosessia ja sen pohjalta laadittavia asiakirjoja on syytä yhdenmu-

kaistaa, jotta kaikilla tutkinnon suorittajilla ja valmentavien koulutusten opiskelijoilla 

on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa yksilöllinen opintopolku ja edetä joustavasti kohti 

tavoitettaan. (HE 39/2017, 75.) 

Ehdotettujen uudistusten tavoitteena on mahdollistaa nykyistä joustavammat ja yksilöl-

lisemmät opintopolut, jotka ottaisivat huomioon erilaisten yksilöiden ja työpaikkojen 

toisistaan poikkeavat tarpeet ja edellytykset sekä antaisivat mahdollisuuden hankkia ja 

osoittaa tavoitteeksi asetettu osaaminen opiskelijalle ja työelämälle parhaiten soveltu-

valla tavalla. (HE 39/2017, 91.) 

Yksilöllinen oppiminen ja yksilölliset opintopolut saavat aineistossa siis vahvasti tavoit-

teellisen tulkinnan. Yksilöllisesti opiskeleva opiskelija on asettanut henkilökohtaiset ta-

voitteensa ja etenee niitä kohti joustavasti luovien edellisessä luvussa kuvattuun tapaan. 

Hän on tunnistanut ja tarkastellut reflektiivisesti itseään, osaamistaan ja päämääriään, ja 

kykenee toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. Samalla hän toteuttaa työntekijäkansa-

laiselle ihanteellista tavoitteellista etenemistä kohti lisäarvoa tuottavaksi yhteiskunnan 

jäseneksi.  

Yksilöllinen polku saa diskurssissa arvonsa siitä, että se pitää sisällään opiskelijan osaa-

misen ja ominaisuuksien tunnistamisen ja mukautuu siten vastaamaan hänen tarpei-

siinsa, kuten yllä olevista aineistolainauksista ensimmäisessä kuvataan. Yksilöllisyys 

näyttäytyy aineistossa siis mahdollistavana tekijänä, jonka avulla opiskelijan on hel-

pompaa ja ennen kaikkea tehokkaampaa suoriutua. Yksilöllisyydestä puhuttaessa puhu-

taan siis samalla myös koulutuksen tehokkaammasta läpäisystä ja valmistuvista opiske-

lijoista; ratkaisusta heikon läpäisyn ongelmaan, jonka on katsottu vaivaavan ammatilli-

sen koulutuksen järjestelmää. 
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Kuten viimeisessä sitaatissa näkyy, ei yksilöllisyys kuitenkaan rajoitu vain opiskelijaan 

ja hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, vaan osaamisen ja tavoitteellisuuden 

kautta mukaan tuodaan myös kutakin opiskelijaa odottavan työelämän ja työpaikan vaa-

timukset ja toiveet. Tavoitteellisuus yksilöllisyydestä puhuttaessa näkyy myös tässä: yk-

silöllisyys liitetään lopputuloksena olevaan osaamiseen ja sen osoittamiseen vahvemmin 

kuin itse oppimiseen.  

Yksilöllisyyttä ja henkilökohtaistamista ei käsitetä itsestään selvästi toteutuvana asiana, 

vaan tavoitetilana, johon optimaalisessa lopputulemassa päästään. Yksilöllisyys esite-

tään siis kaikin puolin myönteisenä ja lisäarvoa tuottavana tekijänä, mutta kaikkien osa-

puolten ei uskota sisäistäneen sen merkitystä. Seuraavassa lainauksessa kuvataankin yk-

silöllisyyden toteutumisen edellyttävän asenteiden muuttumista ammatillisen koulutuk-

sen osapuolten ja sidosryhmien keskuudessa.  

Yksilöllisten opintopolkujen edistäminen edellyttää tiedon lisäämistä ja asenteisiin vai-

kuttamista paitsi opetusalan henkilöstön parissa myös nuorten ja huoltajien tahoilla. 

(HE 39/2017, 77.) 

Diskurssissa ihanteelliseen asemaan asetettavalle yksilöllisyydelle ominaista on vaihto-

ehdottomuus. Yksilölliset opiskelupolut ja henkilökohtaistettu opiskelu kuvataan aineis-

tossa muutoksena, joka vie koulutusta yksilön ja työelämän näkökulmasta parempaan 

suuntaan. Muutoksen vastakohdaksi voidaan asettaa nykytila, jonka tehtäväksi diskurs-

sissa jää täten edustaa vähemmän yksilöllistä ryhmälle annettua ja kohdistettua koulu-

tusta. Yhteinen eteneminen, vertaisoppiminen ja ryhmässä toimiminen eivät kuitenkaan 

saa aineistossa tilaa tai mainintoja. Tämä johtuu tietysti osittain aineistoasiakirjan luon-

teesta: vaihtoehtoiset totuudet ja näkemykset eivät päädy mukaan lainsäädäntöön, joka 

on poliittisen prosessin lopputulos. Myös koulutuksen rakenteelliset muutokset saavat 

diskurssissa perusteensa yksilöllisyyden kautta, kuten seuraavista lainauksista nähdään:  

Tavoitteena on lisätä koulutuksen järjestäjien toimivaltaa päättää koulutuksen kohdenta-

misesta työelämän ja yksilöiden tarpeiden mukaisesti poistamalla raja-aidat eri järjestä-

mismuotojen ja tutkintotyyppien rahoituksen väliltä sekä edistämällä tutkinnon osien 

käyttöä osaamistarpeisiin vastaamisessa tutkintojen ohella. (HE 39/2017, 93.) 

Yhtä yhteistä henkilökohtaistamisprosessia pidettiin parhaana toteuttamisvaihtoehtona, 

koska se poistaisi raja-aitoja nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen väliltä ja an-
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taisi kaikille opiskelijoille yhtäläiset mahdollisuudet tämän aiempaa osaamista ja oppi-

misvalmiuksia aidosti vastaavan yksilöllisen ja joustavan opintopolun rakentamiseen. 

(HE 39/2017, 101.) 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijan hyveeksi määrittyy täten diskurssissa työntekijä-

kansalaiselle ominainen ja toivottu oman onnensa seppänä toimiminen. Tämän hy-

veensä myötä hän ryhtyy jo opintojensa aikana määrittämään itselleen sopivaa polkua, 

jota kulkemalla tavoittaa sekä itse asettamansa, mutta myös yhteiskunnan hänelle osoit-

tamat tavoitteet. Samalla hän toteuttaa koulutuksensa avulla oletusarvoa, jossa hän itse-

näisenä subjektina ja rationaalisena, aktiivisena ja vastuullisena yksilönä ja kuluttajana 

maksimoi toiminnallaan omaa etuaan ja tuottaa täten yhteiskunnallista lisäarvoa.  

Tätä päämäärätietoisuutta ja omaa etua edistävää toimintamallia edustaa myös diskurs-

sin osaksi tunnistamani asiakkuuden käsitteen käyttö. Yksilöllisyyden ja henkilökohtais-

tamisen käsitteiden rinnalle nouseva asiakkuuden käsite korostaa opiskelijaa koulutuk-

sen kuluttajana, jonka tehtävänä on muovata hankkimastaan hyödykkeestä itselleen 

mahdollisimman käyttökelpoinen ja hyödyllinen.  

Ammatillisten tutkintojen suorittaminen ja ammatillinen koulutus rakentuisivat vahvasti 

henkilökohtaistamisen ja siihen sisältyvän aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen 

ja tunnustamisen varaan. Tämä vahvistaisi hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti am-

matillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta. (HE 39/2017, 102.) 

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa tutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen 

opiskelijan tutkinnon tai koulutuksen suorittamisprosessin sekä siihen sisältyvien oh-

jaus-, neuvonta- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. (HE 39/2017, 

226.) 

Kuten lainauksista voi huomata, määrittyy asiakkaan tarpeisiin ja vaatimuksiin vastaa-

minen diskurssissa pääasiassa koulutuksen järjestäjää velvoittavaksi tekijäksi ja asettaa 

oppilaitoksen tai tutkinnon myöntäjän palveluntarjoajan rooliin. Opiskelijan asiakkuutta 

ei aineistossa erityisesti määritellä, vaan se jää tulkittavaksi itse käsitteen käytön kautta. 

Asiakkuuden ja asiakaslähtöisyyden käsitteet ovat koulutuksen kontekstissa kuitenkin 

selkeästi osa uusliberalistista ja markkinalähtöistä puhetapaa, jossa koulutuksen itseisar-

voinen arvo ja asema alistetaan vahvasti aineellisen ja aineettoman hyödyn tavoitteluun.  
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Aktiivisen ja yksilöllisen asiakkaan odotusarvo rakentaa siis yllä käsitellyllä tavalla ku-

vaa ammatillisesta koulutuksesta, josta kukin opiskelija valikoi ja poimii itselleen ja 

omalle osaamiselleen parhaiten sopivat – ja parhaassa tapauksessa räätälöidyt – osaset. 

Koulutuksen kuluttajana opiskelija toimii sekä palveluiden asiakkaana että palveluntar-

joajan jatkuvan arvioinnin kohteena. Hänelle tarjoillaan kokonaisuudessa paikka, jolta 

hänen odotetaan aktiivisesti ja tavoiteorientoituneesti määrittelevän omaa opiskelupol-

kuaan. Raami, jonka sisällä tämä määrittely ja valikointi tapahtuu, on kuitenkin kapea, 

sillä samanaikaisesti opiskelijan yksilöllisyydelle asetetaan diskurssissa selkeät rajat, 

joiden sisällä hänen oletetaan toimivan. Opetusministeri kuvaa tämän raamin sisällä ole-

vaa todellisuutta seuraavassa sitaatissa:  

Eli tulevaisuudessa Suomessa, niin kuin maailmalla yleensäkin, tarvitaan entistä enem-

män osaamista. Ilman koulutusta ei enää pärjää. Meidän pitää kyetä rakentamaan järjes-

telmä, joka turvaa koulutuksen laadun ja osaamisen ja pitää myöskin kaikki mukana — 

eli vahvasti painopistettä myöskin nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja koulutuksen ja 

työelämän ulkopuolella olevien nuorten vähentämiseen. (ministeri Grahn-Laasosen vas-

tauspuheenvuoro eduskunnassa 26.4.2017) 

Sitaatin avulla tunnistetaan selkeästi yksi aktiivisen ja yksilöllisen asiakkaan odotusar-

von diskurssin ja joustavuuden ja ketteryyden vaateen diskurssin yhteisistä nimittäjistä: 

Kumpikin diskurssi rakentaa eri lähestymiskulmasta käsin osaltaan kuvaa opiskelijasta, 

jonka tehtävänä on olla yhtäältä aktiivinen toimija, mutta sopeutua samaan aikaan val-

miina annettuun muutokseen, joka yhteiskunnassa ja työelämässä on käynnissä. Opiske-

lijan itselleen asettaman tavoitteen päämääräksi jää diskursseissa tällöin käytännössä 

vain valinta aktiiviseksi työntekijäkansalaiseksi ryhtymisestä.  

 

7.2 Työntekijäkansalaisuuden vaateet saavat sytykkeensä muutok-

seen sopeutumisesta 

 

Toinen tutkimuskysymykseni kysyy, millä tavalla työntekijäkansalaisuuden vaateita pe-

rustellaan reformissa? Tämän kysymyksen osalta lähdin siis hakemaan aineistosta vas-

tausta siihen, minkälaisiin ongelmiin työntekijäkansalaisen ominaisuuksilla varustetun 

opiskelijan oletetaan aineiston perusteella vastaavan. Käsittelin aineistoa kysymyksen 
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pohjalta soveltaen Bacchin ongelmalähtöistä poliittisen asiakirjan tarkastelua ja keskit-

tyen erityisesti siihen, miten asiat esitetään, problematisoidaanko perusteita ja esite-

täänkö perusteille toisenlaisia tulkintoja. 

Kun tarkastellaan työntekijäkansalaisuuden käsitettä, voisi sen taustalle nostaa refor-

mista muun muassa työllisyyden sekä syrjäytymisen ja mukana pysymisen tavoitteet. 

Minua kiinnosti kuitenkin erityisesti ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä löytymäni 

vaateiden perustelu, eivätkä nämä tekijät eivät kuitenkaan tuntuneet minusta vahvim-

milta perusteilta edellisessä luvussa tunnistamilleni vaateille; joustavuudelle, ketteryy-

delle, aktiivisuudelle ja yksilölliselle asiakasmentaliteetille.  

Sen sijaan tarkastelua tehdessäni aineistosta nousi esille vääjäämätön ja annettuna esi-

tettävä muutos, joka näyttäisi toimivan hegemonisena diskurssina kaikille edellä kuva-

tuille työntekijäkansalaisuuden vaateille. Muutosta ja siihen vastaamisen tarvetta kuva-

taan niin yhteiskunnan kuin työelämän näkökulmasta, mutta yhdistävä tekijä on uuslibe-

ralistiselle eetokselle ominaisen talousorientaation näkyminen kaikkien näiden taustalla. 

Erityisen kiinnostavaa on, että muutos esitetään vääjäämättömänä ja annettuna. Vain 

muutamissa kohdissa aineistossa nousee esiin tulkinta, jossa muutokseen tai sen suun-

taan voidaan vaikuttaa.  

Aineistolle kuvaavaa on se, että käsittelen muutosta tässä luvussa osin samojen lainaus-

ten kautta kuin joustavuuden ja ketteryyden diskurssia edellisessä luvussa. Joustavuu-

den ja ketteryyden osalta korostui työelämän muutos ja sen aiheuttamat vaateet opiskeli-

jalle koulutuksen suorittajana. Tässä luvussa ja diskurssissa muutos saa kokonaisvaltai-

semmat kasvot: se näyttäytyy koko yhteiskuntaa leimaavana asiantilana, johon yhteis-

kunnan eri osa-alueiden tulee sopeutua. Ajattelua voitaisiin kuvata nykypäivänä ylei-

sellä antiikin filosofi Herakleitoksen ajattelua noudattelevalla toteamuksella: vain muu-

tos on pysyvää.  

Muutosta käsitellään erityisesti aineiston tavoitteissa ja perusteluissa ja ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen tavoin se ei nouse aineistossa esille lukumäärällisesti suurena, 

vaan esiintyy sen sijaan niissä kohdissa, jotka määrittävät koko muun sisällön merkityk-

sellisyyttä. Tätä muutosta ja sen ilmenemisen tapoja aineistossa käsittelen seuraavaksi. 
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Muutos on vääjäämätöntä, eikä vaihtoehtoja anneta 

Oleellista ehkä on tässä reformissa se työelämän nopean muutoksen ymmärtäminen. 

(ministeri Grahn-Laasosen vastauspuheenvuoro eduskunnassa 26.4.2017) 

 

Opetusministeri tiivistää muutosdiskurssin yhteen virkkeeseen vastatessaan kansanedus-

tajille eduskunnan suuressa salissa käydyssä debatissa ammatillisen koulutuksen refor-

min saavuttua eduskunnan käsittelyyn keväällä 2017. Ammatillisen koulutuksen yhtey-

dessä muutospuhe tiivistyy puheenvuorossa työelämän muutokseksi. Kuten tämän tut-

kielman aiemmissa luvuissa on eritelty, saa työelämän muutos kuitenkin sytykkeensä 

laajemmista yhteiskunnallisista muutosvoimista. Oleelliseksi kilpistyy siis muutoksen 

ymmärtäminen sekä sen hyväksyminen, että reformi ja sen sisältämät esitykset - mu-

kaan lukien työntekijäkansalaisuuden vaateet - perustuvat tämän muutoksen ehdoilla 

toimimiseen. 

Diskurssille ominainen piirre onkin nimenomaan muutoksen ehdoilla toimiminen ja sen 

asettamiin vaatimuksiin sopeutuminen; ei muutoksen ohjaaminen tai sen suunnan mää-

ritteleminen. Olen aiemmin teoriaosuudessa kuvannut työntekijäkansalaisuutta eräänlai-

sena yksilön painetestinä, jossa häneltä odotetaan aktiivista, itsenäistä osallistumista, 

jonka toivottua lopputulosta ohjaavat kuitenkin vahvasti rakenteet ja yhteiskunnan aset-

tamat raamit, joista poikkeaminen ei ole toivottavaa. Aineistosta nousevan vääjäämättö-

män muutoksen diskurssissa muutos asettaa tämän raamin ja siinä toimisen edellytyk-

senä on edellisessä kappaleessa mainittu hyväksymisen käsite. 

--- tarkoituksena on kuitenkin edelleen mahdollistaa työelämän osaamistarpeiden jous-

tava huomioiminen sekä erilaisten tutkintojen muodostuminen kunkin toimialan tarpei-

den mukaisesti. (HE 39/2017, 179.) 

Toisen asteen ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva 

lainsäädäntö uudistettaisiin kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistar-

peisiin. (HE 39/2017, 1.) 

Lisäksi parannettiin tutkintorakenteen ja sitä koskevan päätöksenteon nopeutta ja jous-

tavuutta reagoida työelämässä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin (HE 39/2017, 

66.) 
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Muutos ja siihen sopeutuminen työntekijäkansalaisuuden vaateiden ajureina muodostaa 

kiinnostavan paradoksin aktiivisuuden, yksilöllisyyden ja asiakkuusajattelun kanssa. Sa-

malla, kun opiskelijalta koulutuksen suorittajana vaaditaan uusliberalistisen eetoksen 

yksilökeskeisen ajattelutavan omaksumista sekä omaa etuaan ja taloudellista turvaansa 

tukevaa päämäärätietoista toimintaa, ei hänelle tarjoilla aktiivisen muutosajurin, vaan 

hyväksyvän ja sopeutuvan suorittajan roolia. Kuten yllä olevissa lainauksissa kuvataan, 

on uudistetun koulutuksen tavoitteena reagoida paremmin yhteiskunnassa ja ympärillä 

tapahtuviin muutoksiin ja vastata niihin tarpeisiin, joita sille esitetään. Käänteisesti aja-

teltuna tehtävänä ei siis ole toimia aktiivisesti tämän muutoksen tekijänä tai synnyttää 

sellaista osaamista, joka muovaa työelämää eteenpäin.  

Työ- ja elinkeinoelämän eri toimialojen sekä yksittäisten yritysten ja julkisen sektorin 

työpaikkojen näkökulmasta tavoitteena on, että ammatillinen koulutus vastaa oikea-ai-

kaisesti, osuvasti, ketterästi ja vaikuttavasti työelämän osaamistarpeisiin. Ammatillinen 

koulutus huolehtii osaltaan osaavan työvoiman saatavuudesta, vahvistaa yritysten kil-

pailukykyä ja julkisen sektorin palvelukykyä, tukee yrityksiä ja julkista sektoria toimin-

taympäristön muutoksiin sopeutumisessa ja toiminnan uudistamisessa sekä luo edelly-

tyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle ja innovaatiotoiminnalle. (HE 39/2017, 90.) 

Yhteiskunnan näkökulmasta ammatillisen koulutuksen tehtävä on edistää työllisyyttä ja 

yrittäjyyttä, nostaa työllisyysastetta sekä edistää osallisuutta. Lisäksi sen tulee edistää 

Suomen kilpailukykyä ja suomalaisten hyvinvointia sekä tukea talouden uudistumista 

kestävällä tavalla. (HE 39/2017, 91.) 

Tehtävien uudistusten tavoitteena on ammatillisen koulutuksen järjestelmä, joka vastaa 

aiempaa oikea-aikaisemmin, osuvammin ja tehokkaammin työ- ja elinkeinoelämän, yk-

silöiden ja yhteiskunnan yhä nopeammin muuttuviin ammatillisiin osaamistarpeisiin ja 

tukee samalla talouden uudistumista, uusien työpaikkojen ja yritysten syntymistä sekä 

yhteiskunnan kehitystä ja eheyttä. (HE 39/2017, 90.) 

 

Edellä pohtimaani tehtävää muutoksen ohjaajana ja määrittäjänä ammatilliselle koulu-

tukselle ja sieltä valmistuvalle tarjoillaan aineistossa ainoastaan talouspuheessa, jossa 

koulutuksella katsotaan olevan rooli myös työpaikkoja synnyttävänä tekijänä, ei ainoas-

taan niihin sopeutumisen mahdollistajana. Tämä näkyy yllä olevissa lainauksissa, joissa 

ammatilliselle koulutukselle ja sieltä valmistuville työntekijäkansalaisille sovitellaan 
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roolia myös yritystoiminnan edistäjinä, yritysten kilpailukyvyn vahvistajina sekä työ-

paikkojen synnyttäjinä. Vaikka tematiikka sinänsä on aineistosta tuttua, esiintyy työnte-

kijäkansalaisen vaateena muutoin lähinnä sopeutua ja toimia parhaalla mahdollisella ta-

valla hänelle osoitetuissa olosuhteissa – ei muovata ja muokata niitä niinkään kuin itse-

ään.  

Lainauksista jälkimmäinen on kiinnostava esimerkki siitä, millä tavalla koulutuksen 

päämääriä ja siten tulevan työntekijäkansalaisen tehtävää ja vaateita yhteiskunnassa tar-

kastellaan, ja mitkä tekijät yhdistetään toisiinsa: talouden uudistumista, uusien työpaik-

kojen ja yritysten syntymistä sekä yhteiskunnan kehitystä ja eheyttä. Yhteiskunnallinen 

eheys ja yhteiskunnan kehitys saavat rinnalleen yritystoiminnan ja talouden uudistumi-

sen. Puheessa ja sen perusteissa palataan aiemmin tutkielmassa viittaamani Ikävalkon 

(2013) esittelemän ajatuksen äärelle: oppimisesta yhteiskunnan ylläpitämisen keinona, 

talouskasvun varmistajana ja kasvun takaaman hyvinvoinnin ja siten demokraattisen jär-

jestyksen säilyttäjänä.  

Työmarkkinoiden muutoksen myötä yksilöiden koulutuspolut ovat kuitenkin muuttu-

neet. Osaamistarpeiden muuttuminen ja monimuotoistuminen edellyttää yhä useammin 

uudentyyppistä ja joustavaa tutkintojen ja osaamisen hankkimistapojen yhdistelyä. (HE 

39/2017, 71.) 

Osa tutkinnoista on lisäksi hyvin rajattuun ammattiosaamisen alueeseen kohdistuvia ja 

ammattitaitovaatimuksiltaan liian suppeita nopeasti muuttuvan ja moninaistuvan työelä-

män tarpeisiin. Tiheä tutkintorakenne hidastaa myös työelämässä havaittujen uusien 

osaamistarpeiden nopeaa viemistä tutkintojärjestelmään. (HE 39/2017, 66.) 

Reformi lisää merkittävästi koulutuksen joustavuutta ja karsii koulutuksen hallintoa ja 

byrokratiaa. (ministeri Grahn-Laasosen esittelypuheenvuoro eduskunnassa 26.4.2017) 

 

Muutos kuvataan aineistossa jatkuvana tekijänä, joka muovaa ja tulee tulevaisuudessa 

muovaamaan koulutusta, osaamista, oppijaa itseään sekä sitä, miten hän työelämässä 

pärjää ja sopeutuu. Muutoksen kuvataan edellyttävän laajempaa ja monipuolisempaa 

osaamista, joka on sovellettavaa sekä siirrettävissä ja muutettavissa kulloiseenkin tar-

peeseen. Muutos esitetään vastavoimana kankeudelle, järjestelmälle ja byrokratialle. 
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Kuten edellä viimeisenä olevassa lainauksessa todetaan: muutos on haastanut tutkintora-

kenteet, jotka eivät kykene reagoimaan sen tarpeisiin muutoksen vaatimalla nopeudella. 

Tämä näkyy hyvin ministerin viimeisessä sitaatissa.  

Kansallisissa kehittämishankkeissa tulisi luoda uusia malleja ja vaihtoehtoisia toiminta-

tapoja, joissa otetaan huomioon elinikäinen oppiminen, työelämän ja työelämäntaitojen 

muuttuvat vaatimukset ---. (HE 39/2017, 79.) 

Yksilöiden näkökulmasta ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tavoitteena on tuot-

taa ammattiosaamista sekä geneerisiä taitoja, joita tarvitaan sekä työelämään siirty-

miseksi että siellä pysymiseksi työelämän muuttuessa. (HE 39/2017, 90.) 

Muutoksen hyväksyminen, siihen sopeutuminen ja siinä pärjääminen näyttäytyvät edel-

lytyksenä yhteiskunnassa mukana pysymiselle. Muutoksen kelkasta tipahtava ei kykene 

vastaamaan työelämän vaatimuksiin, eikä siten rooliinsa työntekijäkansalaisena. Muutos 

kulkee täten käsi kädessä elinikäisen oppimisen kanssa, joka onkin itse asiassa lopulta 

vain yksi muutokseen sopeutumisen keinona.  

Kyky huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystä, kyky oppia jatkuvasti uutta ja kehittää 

omaa ammattiosaamistaan ovat välttämättömiä taitoja jatkuvasti muuttuvassa työelä-

mässä, jossa ammattia tai työtä voi joutua vaihtamaan useampaan kertaan työuran ai-

kana. (HE 39/2017, 177.) 

Muutos saa myös konkreettisempia kuvauksia. Yllä olevassa lainauksessa todetaan suo-

raan, ettei ammatillisen koulutuksen saanut voi enää luottaa siihen, että koulutus kan-

taisi häntä läpi työuransa. Ilmiö ei ole uusi, eihän käsillä olevaa mullistusta turhaan kut-

suta jo neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Aineistossa muutos ja sen seurauksiin 

sopeutuminen osoitetaan kuitenkin koulutuksen saaneen opiskelijan, eli työntekijäkan-

salaisen vastuulle. Samalla muutokseen reagoimisen kyvystä muotoutuu yhteiskunnan 

jäsenen, kansalaisen, kenties merkittävin kyky. Koulutuksen rooliksi jää työntekijäkan-

salaisen ponnahduslautana toimiminen: sellaisten taitojen ja valmiuksien antaminen, 

jotka pitävät työntekijäkansalaisen mukana muutoksen kelkassa niin pitkään kuin se 

suinkin on mahdollista – eivätkä palauta häntä yhteiskunnan turvaverkon piiriin ennen 

kuin se on aivan välttämätöntä.  
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Tavoitteena on lisätä koulutuksen järjestäjien liikkumavaraa ja toimivaltaa vastata oi-

kea-aikaisesti ja ketterästi työelämän ja yksilöiden sekä alueiden muuttuviin osaamistar-

peisiin ammatillisen koulutuksen palveluvalikoiman ja koulutuksen eri toteutustapojen 

avulla. (HE 39/2017, 92.) 

Kun tarkastellaan muutokseen liitettäviä adjektiiveja ja sen edellyttämää reagointia, käy 

selväksi, että muutos näyttäytyy dynaamisena, nopealiikkeisenä ja varovaista tulkintaa 

tehden myös toivottuna asiantilana. Muutos on jotakin sellaista, johon täytyy, mutta 

myös kannattaa reagoida ketterästi ja oikea-aikaisesti. Muutoksen hallitseminen ja siinä 

pärjääminen ovat siis myönteisiä ja pärjäämistä ilmentäviä asioita.  

Toinen tulkinta adjektiiveille voisi olla se, ettei muutos ole hallittavissa tai ennakoita-

vissa ja siksi siihen reagoiminen vaatii nopealiikkeisyyttä ja liian kankeista rakenteista 

luopumista. Muutoksen tuo joku tai jokin muu kuin me itse, ja tässä tapauksessa sopeu-

tujan positioon asetetaan ammatillisen koulutuksen järjestelmä ja siellä toimivat opetta-

jat ja opiskelijat.  

 

 

7.3 Päätelmät 

Lähdin tarkastelemaan aineistoani mukanani kaksi tutkimuskysymystäni sekä oletus 

siitä, että tulen löytämään niihin molempiin vastauksen, joka tukee hypoteesia työnteki-

jäkansalaisuudesta ammatillisen koulutuksen ytimessä. Tai kuten teoksessa Ammatilli-

nen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot asia ilmaistaan: Ammatillisen koulutuksen 

tehtävänä on tuottaa hyviä työntekijäkansalaisia työelämän tarpeisiin (Pehkonen 2013, 

32).  

Kuten edeltävistä luvuista käy ilmi, tämä oletus piti paikkansa: työntekijäkansalaisuu-

den vaateet olivat reformissa keskeisessä asemassa. Lopputulema ei ollut yllättävä, sillä 

jo aikaisempi tutkimus on todennut ammatillisen koulutuksen ja työntekijäkansalaisuu-

den yhteyden varsin selvästi, kuten olen tämän tutkielman aiemmissa luvuissa kirjoitta-

nut. Itse asiassa ammatillinen koulutus on läpi historiansa saanut arvonsa ja yhteiskun-

nallisen merkityksensä siitä, että se on tuottanut yhteiskuntaan työntekijäkansalaisia. 

Työntekijäkansalaisuuden vaateet vain ovat muuttaneet muotoaan. Siksi lähdin kysy-

mään, minkälaisia vaateita työntekijäkansalaisuudelle esitetään tässä reformissa, jonka 

avulla ammatillista koulutusta haluttiin uudistaa vastaamaan tämän päivän yhteiskuntaa.  
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Tunnistamani 1) joustavuuden ja ketteryyden vaateen sekä 2) aktiivisen ja yksilöllisen 

asiakkaan odotusarvon diskurssit muodostivat aineistossa selkeät diskursiiviset kokonai-

suudet, joiden kautta työntekijäkansalaisuuden vaateet nousivat esille. Nämä diskurssit 

asettuvat varsin puhdasoppisesti osaksi uusliberalistista eetosta, joka korostaa yksilön 

vastuuta itsestään ja elämästään, ja jonka seurauksena yksilöiden osaamis-, koulutus- ja 

lahjakkuuseroihin perustuva yhteiskunnallinen valtajärjestelmä on tuonut markkinalo-

giikan osaksi myös työmarkkinoita ja työurien rakentumista. (Hakala, Mietola ja Teitti-

nen 2013, 177.) 

Kuten olen edeltävissä luvuissa todennut, opiskelijalta edellytetään hänelle asetettavien 

työntekijäkansalaisuuden vaateiden myötä merkittävää panostusta oman osaamisensa 

tunnistamiseen, kehittämiseen ja muovaamiseen. Hänelle aineistossa tarjoiltava ihan-

teellinen rooli on työntekijäkansalaisen käsitettä kuvaava aktiivinen, vastuullinen ja ta-

loudellisesti tuottava kansalaissubjekti, joka hyödyntää tarjotut mahdollisuudet täysi-

määräisesti. Hän saa kansalaisuuteen kuuluvat oikeudet, mutta lunastaa samaan aikaan 

niihin kiinteästi liittyvät velvoitteet toimimalla yhteiskunnan edellyttämällä tavalla.  

Aineistosta löytyneissä diskursseissa toistuu siis työntekijäkansalaisuuteen keskeisesti 

kuuluva ajatus yksilön omasta vastuusta ja velvollisuuksista sekä korostetun aktiivisesta 

toimijuudesta ja osallistumisesta yhteiseen tekemiseen. Tämän vastakohdaksi asettuu ai-

neistossa niin ikään esiin noussut nuorten syrjäytymisen ja koulutuksen keskeyttämisen 

ehkäiseminen. Opiskelijalle asetetaan työntekijäkansalaisuuden vaateita, jotta hän vält-

täisi syrjäytymisen tien, joka johdattaa kulkijansa työntekijäkansalaisten yhteiskunnan 

ulkopuolelle. Esiin nousevassa tulkinnassa näyttäisi siis olevan niin, että opiskelija voi 

ikään kuin itse valita aktiivisuuden ja passiivisuuden, työntekijäkansalaisuuden ja ulos-

jäämisen, väliltä.  

Aktiivisen ja yksilöllisen asiakkuuden odotusarvo asettuu osaksi uusliberalistisen eetok-

sen yhteiskuntaa myös nostamalla asiakkuuden käsitteen diskurssin keskiöön. Asiakas-

lähtöisessä koulutuksessa asiakkaiden yksilölliset tarpeet, toiveet ja valinnat asetetaan 

palvelun, tässä tapauksessa koulutuksen, järjestämisen perusteiksi. Asiakkuuden roolin 

kautta opiskelijalle osoitetaan hänen tekemiinsä valintoihin ja suorituksiin kuluttajan 

positio. Tässä ajattelussa hän on ikään kuin itse valinnut toivomansa palvelut ja niiden 

sisällöt. Samalla myös vastuu valinnoista ja siitä, mihin niiden tekeminen opiskelijan 
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johtaa siirtyvät ideologisesti opiskelijalle itselleen. Esiin nousee jälleen oletus rationaa-

lisesta ja vastuullisesta toimijasta, jonka ajatellaan tekevän tietoisia päätöksiä, joilla var-

mistaa ja rakentaa omaa etuaan.  

Yllä kuvattu aktiivisuuden, itsenäisyyden ja päämäärätietoisen valitsemisen korostami-

nen asettuu kiinnostavalla tavalla ristiriitaiseksi toisen aineistosta nousseen kokonaisuu-

den kanssa. Tässä joustavuutta ja ketteryyttä korostavassa vaateessa opiskelijaan koh-

distuu voimakkaasti paine hyväksymisestä, sopeutumisesta ja eteenpäin puurtamisesta – 

muuttuipa tilanne ja toimintaympäristö minkälaiseksi tahansa. Käytin diskursseja kuva-

tessani tästä käsitettä aktiivinen sopeutuminen, joka kuvaa ilmiötä nähdäkseni melko 

hyvin. Työntekijäkansalainen ahertaa ja ansaitsee paikkansa yhteiskunnassa niissä olo-

suhteissa ja tehtävissä, joissa hänen panostaan kulloinkin odotetaan.  

Aktiivinen sopeutuminen liittyy vahvasti elinikäisen oppimisen käsitteeseen, joka on 

yksi työntekijäkansalaisuuden ja uusliberalistisen eetoksen keskeisiä ilmentymiä. Siinä 

onnistuminen on ikään kuin yksilön henkilökohtaisen kilpailukyvyn vakuutus, jolla hän 

varmistaa pärjäämisensä globaalin kilpailun ja markkinatalouden maailmassa – ja lunas-

taa samalla itselleen työntekijäkansalaisuuden tarjoaman kunnollisen kansalaisen statuk-

sen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa elinikäiseen oppimiseen liitetään usein vahva yk-

silölähtöisyys ja yksilöstä itsestään lähtevä suunnan ohjaus. Ammatillisen koulutuksen 

osalta aineistossa nousi kuitenkin vahvasti esille tilanne, jossa osaamista päivitetään ja 

uudelleensuunnataan ulkopuolelta annettujen vaatimusten ja muutosten perusteella.  

Havainto kuvastaa ammatillisesti koulutettujen työntekijäkansalaisten yhteiskunnallista 

positiota. Aineistossa muun muassa työelämän ja sen osaamistarpeiden muutoksen kä-

sitteillä kuvattu kehitys, jonka myötä monien nykyisten työtehtävien on ennustettu ka-

toavan tai muuttavan muotoaan, asettaa entistä useammat ammatillisen koulutuksen saa-

neet työntekijäkansalaiset asemaan, jossa heidän osaamisensa tulisi olla helposti päivi-

tettävää ja entistä monipuolisempiin työtehtäviin soveltuvaa. 

Yhtälö muuttuu entistä kiinnostavammaksi, kun siihen lisätään julkisessa keskustelussa 

esiin noussut kritiikki ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien ammatillisia valmiuk-

sia kohtaan, johon viittaan tämän tutkielman epilogissa. Ammatillisesti koulutetun työn-

tekijäkansalaisen tulisi siis omata samaan aikaan sekä spesifiä ammatillista osaamista 

että taitoja ja tietoja, jotka mahdollistavat tämän osaamisen soveltamisen ja siirtämisen 
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mahdollisesti jopa täysin toiselle alalle. Hän kohtaa siis paitsi vaateen itsenäisyydestä, 

taloudellisen ajattelun sisäistämisestä ja taloudellisen hyödyn tuottamisesta, myös vaa-

teen muovautua ja mukautua yrittäjähenkisesti muuttuvissa olosuhteissa. Täten työnte-

kijäkansalaista koskee siis yhtäältä oletus taloudellisesta toimeliaisuudesta ja toisaalta 

työpaikkojen hierarkioissa ”alaiseksi” paikantumisesta (Hakala, Brunila, Teittinen ja 

Lahelma 2013, 261). 

Kaiken tämän perusteeksi hahmotin aineistostani yhteiskunnan ja sen osa-alueiden vää-

jäämättömän muutoksen. Kuten aikaisemmin kirjoitin, Saarinen, Salmenniemi ja Kerä-

nen (2014) esittivät Foucault’n ajatuksia mukaillen yksilön valintojen ja vapauden 

kautta tapahtuvan hallinnan olennaiseksi osaksi uusliberalistista hallintaa yhteiskun-

nassa. Tässä tapauksessa tämän hallinnan voidaan katsoa tapahtuvan osana muutosdis-

kurssia. Työntekijäkansalaiselle asetetaan vaateita ja odotuksia – tai kääntäen tarjotaan 

niihin kannustamalla mahdollisuuksia – muutoksen haltuunotosta ja siinä pärjäämisessä. 

Aktiivinen yksilö siis ohjataan ratkomaan muutoksen tuomia haasteita työntekijäkansa-

laisuutensa varjolla, ja täten hänen aktiivisuutensa valjastetaan osaksi yhteiskunnan ja 

talousjärjestelmän uusintamisen ja kestävyyden rakentumista.  

Lähdin analyysin tekoon diskurssianalyyttisella otteella, mutta takaraivossani Bacchin 

ajattelu ongelmalähtöisesti lähestymistavasta. Asetin teoria- ja toimintaympäristökat-

saukseni perusteella ratkaistavaksi ongelmaksi seuraavan: ammatillisen koulutuksen ei 

koeta kyenneen vastaamaan niihin talouden, työmarkkinoiden ja liike-elämän tarpeisiin, 

joita sille on asetettu, eivätkä kaikki koulutuksesta valmistuneet työntekijäkansalaiset 

ole riittävillä valmiuksilla varustettuja.  

Ongelmahypoteesini osoittautui aineiston valossa paikkansa pitäväksi. Tämä oli oletet-

tavaa, sillä ongelma on hallinnut koulutuspoliittista keskustelua erityisesti ammatillisen 

koulutuksen osalta jo jonkin aikaa. Vastauksiksi ongelmaan esitettiin yllä kuvatusti ak-

tiivista ja yksilöllistä asiakkuutta sekä joustavuutta ja ketteryyttä. Vaateet näyttäytyivät 

lähtökohtaisen myönteisessä valossa, eikä niille esitetty aineistossa vaihtoehtoja tai kor-

vaavia toimintamalleja. Vaateisiin vastaaminen asettuu ikään kuin kansalaisuuden oi-

keuksista vastineena annettavaksi moraaliseksi velvoitteeksi, joihin kunnon työntekijä-

kansalainen keskittyy opintojensa aikana, mutta myös läpi työuransa eri vaiheiden.  
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Tulosteni valossa avoimeksi jää kuitenkin kysymys siitä, tuleeko kyseinen ongelma rat-

kaistuksi näillä vaateilla ja yhteiskuntaan koulutettavilla, niiden mukaisesti toimivilla 

työntekijäkansalaisilla. Osin avoimuus selittyy sillä, ettei aineistossani käsitellä tai 

nouse esille vaihtoehtoisia ratkaisumalleja tai ideologioita. Yksilöllinen oppiminen, 

henkilökohtaistetut koulutuspolut ja rationaalisen aktiivisuuden oletusarvo ovat kriitti-

selle diskurssianalyysille ominaisesti löytämissäni diskursseissa totuuksia, joita ei ky-

seenalaisteta. Tässä mielessä reformi asettuu varsin tyylipuhtaaksi osaksi koulutuspoli-

tiikassa viime vuosikymmeninä vallan saanutta uusliberalistista eetosta.  
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8 Pohdinta   

 

Tässä viimeisessä luvussa katson tutkimusprosessiani taaksepäin ja tarkastelen reflektii-

visesti ja osin kriittisestikin tekemiäni ratkaisuja. Pohdin sitä, miten päädyin tuloksiini 

ja minkälaisia valintoja tein matkan varrella niihin päätymiseksi. Lisäksi tarkastelen 

analyysiprosessin aikana tekemiäni valintoja ja sitä, mistä ne saivat perusteensa.  

Pohdin myös sitä, minkälainen prosessi tämän tutkimuksen tekeminen oli minulle tutki-

muksen tekoa harjoittelevana kirjoittajana – ja millä tavalla minä tutkijana vaikutin tut-

kimusprosessin kulkuun. Kriittisessä diskurssianalyysissa tämä pohdinta muodostaa 

olennaisen osan tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua.  

Lopuksi tarkastelen tiiviin epilogin avulla, millä tavalla ammatillisen koulutuksen uu-

distamiseen liittyvä keskustelu on reformin hyväksymisen jälkeen jatkunut, ja minkälai-

sia sävyjä se on saanut. Epilogin pohjalta pohdin myös, minkälaisten puheenvuorojen 

sarjaan oma tutkimukseni lopulta osaksi asettuu sekä sitä, minkälaista jatkotutkimusta 

aiheesta voitaisiin tehdä.  

 

8.1 Mitä tulikaan tehdyksi? 

Tarkastellessani tutkimustuloksiani ja -prosessiani, tulkitsen, että aineistoni muodostaa 

limittäisiä, toisiaan täydentäviä ja osin ristiriitaisia diskursseja, jotka ilmentävät työnte-

kijäkansalaisuuden vaateita ammatillisessa koulutuksessa. Esitin keskeisinä tuloksinani 

aineistosta löytyneet diskurssit; 1) joustavuuden ja ketteryyden vaade 2) aktiivisen ja 

yksilöllisyyden asiakkuuden odotusarvo ja 3) muutoksen vääjäämättömyys, joiden tul-

kitsin ilmentävän työntekijäkansalaisuuden vaadetta sellaisena kuin olen sen tämän tut-

kimuksen teoriaosuudessa aikaisempaan tutkimukseen viitaten kuvannut.  

Tiedostan, että nämä diskurssit ovat minun tulkintaani laajasta, mutta diskursiivisesti 

jopa nihilistisen kapeasta aineistosta. Tiedotan myös sen, että diskurssit sisältävät tul-

kintaani tutkijana sekä valintoja, joiden myötä ne tulivat esiin nostetuiksi. Tämä oli 

kriittiseen diskurssianalyysiin lähtiessä kuitenkin myös tavoitteeni: nostaa esille sellai-

sia työntekijäkansalaisuuteen liittyviä hegemonisia diskursseja ja ilmiöitä, jotka määrit-

tävät ammatillisen koulutuksen suuntaa. Lisäksi tiedostan, että lainsäädäntö poliittisen 
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debatin ja lainsäädäntöprosessin lopputuloksena on suppea otos siihen johtaneesta pro-

sessista, ja että tämä prosessi vaikuttaa väistämättä siihen, minkälaisia tulkintoja olen 

asiakirjalle antanut. Näitä tekijöitä olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimukseni alkuosassa, 

erityisesti johdannossa ja luvussa kaksi.  

Aineisto ei päästänyt minua helpolla tuloksia etsiessäni. Ajattelen näiden haasteiden 

kummunneen siitä, että työntekijäkansalaisuuden käsite itsessään ei ole jotakin sellaista, 

jonka löytää ja havaitsee herkästi suppeasta ja kuivasta lainsäädäntötekstistä. Se on pi-

kemminkin uusliberalistisen eetoksen ylläpitämä rivien välistä löytyvä oletusarvo, johon 

vastaaminen koostuu useista eri tekijöistä. Aineistoa tulkitessani minulla oli jatkuva 

tunne siitä, että keskeiset käsitteeni ovat kyllä läsnä ja löydettävissä, mutta ne tuntuivat 

silti piiloutuvan aineiston rivien väliin.  

Lopulta analyysiprosessiani voisikin kuvata eräänlaiseksi diskurssien esiin pakottamisen 

harjoitukseksi, joka tuntui välillä jopa jollakin tapaa väkivaltaiselta. Tässä minua hel-

potti tutkimuksen luotettavuuden tarkastelun suhteen se, että olin valinnut lähestymista-

vakseni kriittisen diskurssianalyysin. Olin siis jo lähtökohtaisesti sekä tehnyt oletuksia 

työntekijäkansalaisuuden ja siihen liittyvien ilmiöiden esille nousemisesta ja lähtenyt 

perustellusti liikkeelle tietynlaisten ideologisten lähtökohtien katsotaan leimaavan ja 

muovaavan sitä, minkälaisena ammatillisen koulutuksen kenttä tänä päivänä näyttäytyy. 

Myös yhteiskunnallinen viitekehys ja aiempi tutkimus tukivat näkökulmaani.     

Jälkikäteen ajateltuna totean, että haastattelututkimus tai retorinen analyysi esimerkiksi 

mediassa käydystä keskustelusta olisivat varmasti ollut yksinkertaisempi tapa lähestyä 

valitsemaani käsitettä ja sen ulottuvuuksia. Tutkimukseni nihilistinen keskittyminen 

lainsäädäntötekstiin sen sijaan tuotti mukanaan valtavasti läpikäytävää materiaalia – ja 

lopputulemana siitä huolimatta verrattain pienen määrän varsinaista analysoitavaa ai-

neistoa.  

Samaan aikaan koen, että juuri tämän aineiston läpikäyminen oli erityisen kiinnostavaa, 

onhan lainsäädäntö kuitenkin lopulta se asiakirja, joka määrittää sen, minkälaiseksi to-

dellisuus uudessa tilanteessa määrittyy. Poliittinen prosessi ja siinä esitetyt puheenvuo-

rot jäävät osaksi poliittista historiaa, mutta eivät vaikuta de jure siihen, mitä lainsäädän-

nön kohteena olevissa tahoissa – tässä tapauksessa ammatillisissa oppilaitoksissa – ta-

pahtuu.  
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Tulokseni olivat linjassa teoreettisten käsitteideni ja aiemman tutkimuksen kanssa. Löy-

tämäni työntekijäkansalaisuuden vaateet asettuivat lähes kauniisti osaksi uusliberalisti-

sen eetoksen vaikutusten jatkumoa koulutuksen kentällä. Tulkitsenkin, että aineistonani 

toimiva ammatillisen koulutuksen reformi vie ammatillista koulutusta merkittävästi uus-

liberalistisempaan suuntaan. Se myös vahvistaa työllisyyspolitiikan tavoitteenasetannan 

vaikutusta ammatillisessa koulutuksessa koulutuspolitiikan kustannuksella – mikä vah-

vistaa sekin reformin asettumista osaksi edellä mainittua jatkumoa.  

Diskurssieni myötä maalautuva kuva opiskelijasta noudattaa sekin lähes orjallisesti 

työntekijäkansalaisuuden ihmiselle asettamaa raamia. Ahkeroinnillaan lisäarvoa tuot-

tava yksilö lunastaa vaateisiin vastaamalla niin arvonsa kansalaisena, tuottavana toimi-

jana kuin taloudellisesti itsenäisenä yhteiskunnan osana, joka kantaa kortensa kekoon 

ennemmin kuin tuottaisi painetta yhteiskunnan resursseille. Koulutus puolestaan paikan-

tuu alustaksi, joka mahdollistaa työntekijäkansalaiselle tähän tehtäväänsä ryhtymisen.  

Kuten tutkimukseni keskeisenä lähteenä toimineessa teoksessa Ammatillinen koulutus ja 

yhteiskunnalliset eronteot tilannetta kuvataan: ”Uusliberalismille tunnusomaiset yksilöl-

listyminen ja historiattomuus kiinnittyvät ammatillisen koulutuksen koulutuspolitiikan 

retoriikkaan moniulotteisesti.” Nyky-yhteiskunnan kansalaisihanteena välittyy kuva yh-

teiskunta- ja koulutusmarkkinoilla sujuvasti luovivasta, johdonmukaisesta ja tehok-

kaasta yksilöstä. Erityisesti nämä painotukset ja vaatimukset kohdentuvat nuorisoon ja 

siihen, minkälaista tulevaisuutta he yhteiskunnallemme rakentavat. (Brunila ym. 2013, 

262.) Ei siis ole ihme, että nämä ulottuvuudet korostuvat nimenomaan ammatillisessa 

koulutuksessa, jonka roolia on pidetty keskeisenä erityisesti nuorten syrjäytymisen eh-

käisemisessä ja oikeille poluille ohjaamisessa.  

Myös havaintoni jatkuvasta mukautumisen ja joustavuuden vaateesta on linjassa aiem-

man tutkimuksen kanssa. Edellä mainitussa teoksessa ilmiötä on kuvattu ”alaiseksi” pai-

kantumisen avulla (Brunila ym. 2013, 261–262): ammatillisen koulutuksen käyneelle 

itsenäiselle toimijalle on siis työyhteisöjen hierarkiassa vain alaisen positio. Itse hahmo-

tin tätä ilmiötä tuloksissani puhumalla aktiivisesta sopeutumisesta, jonka vaateen tulkit-

sen olevan varsinaista koulu- ja työelämää laajempi: se antaa raamin sille, millä tavalla 

työntekijäkansalaisen tulee yhteiskuntaan ja häntä ympäröivään maailmaan ylipäätään 

suhtautua.  
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Kuten edeltä voi lukea, tutkimukseni ja sen tulokset eivät siis tuoneet mukanaan yllätyk-

siä tai sellaisia lopputulemia, joita en olisi osannut tutkimuksen tekoon lähtiessäni odot-

taa. Pikemminkin tutkimukseni asettuu tuloksineen osaksi sitä ammatillisen koulutuksen 

kehitystä kriittisesti tarkastelevien puheenvuorojen ketjua, joista se sai myös lähtökoh-

tansa. Samalla se kuuluu ensimmäisiin uutta lainsäädäntöä tarkasteleviin keskustelun-

avauksiin ja puolustaa siten paikkaansa osana tämän hetken koulutuspoliittista keskuste-

lua.  

Kun tarkastelen tuloksiani tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta, en voi välttää 

pohtimasta sitä, kuinka merkittävästi valitsemani lähestymistapa määritti analyysiani ja 

sitä, mitä aineistosta lopulta löysin. Kuten edellä kirjoitin, ei kriittinen lähestymistapa 

edes koeta tarkastella aineistoa puhtaalta pöydältä tai neutraalisti, mutta pohdin silti sitä, 

jäikö minulta mahdollisesti huomaamatta jotakin sellaista, mikä olisi ansainnut tulla kä-

sitellyksi osana tuloksiani. Tämä pohdinta liittyy myös siihen, että koen tulosteni jää-

neen muodoltaan verrattain suppeiksi, mikä johtuu pitkälti edellä kuvaamistani haas-

teista aineistoon liittyen.  

Toisaalta koen kuitenkin, että löytämäni diskurssit ilmentävät vahvasti sitä, mihin lain-

säädännöllä sekä aineistoni, että sitä ”ympäröivän” yhteiskunnallisen keskustelun ja ke-

hityksen perusteella ollaan pyrkimässä. Myös se, että ne tukevat aiemman tutkimuksen 

tuloksia, tukee analyysiani. Ehkäpä tutkimukseni tehtävänä olikin nostaa nämä kysy-

mykset esille tässä hetkessä, kun ammatillisen koulutuksen kenttä on aloittanut muutok-

sensa uusien vaatimusten mukaiseksi osaksi koulutusjärjestelmää. Samalla sen pyrki-

myksenä oli tuottaa puheenvuoro, joka kyseenalaistaa edes pieneltä osin niitä vallitsevia 

totuuksia ja lähtökohtia, jotka ohjaavat ja määrittävät koulutuspolitiikkamme suuntaa, 

mutta joista ei aina suoraan puhuta.  

 

 

8.2 Epilogi 

Tämä tutkielma keskittyi tarkastelemaan ammatillisen koulutuksen 1.1.2018 voimaan 

astunutta reformia ja sen säätämisen tavoitteita työntekijäkansalaisuuden näkökulmasta. 

Nyt alkuvuodesta 2019, lainsäädännön oltua voimassa vuoden verran ja sen viimeisten-

kin osien astuttua voimaan, on reformin jälkiseurauksena nähty jo uusi keskusteluaalto 

sekä politiikan että julkisen keskustelun kentällä.  
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Keskustelu sai vauhtia erityisesti syksyllä 2018, jolloin se nousi esille monilla eri fooru-

meilla. Lokakuun alussa Helsingin sanomat (6.10.2018) kertoi ammatillisten oppilaitos-

ten vähentyneestä lähiopetuksen määrästä helsinkiläistä Stadiaa esimerkkinä käyttäen. 

Jo seuraavalla viikolla oppositiopuolueet hiillostivat opetusministeriä eduskunnassa am-

matillisen koulutuksen tilanteesta ja sosialidemokraattien edustajat vaativat ministeriä 

pitämään koulutuksen tilanteesta kriisikokouksen, jolla puututtaisiin koulutuksen hälyt-

tävään tilanteeseen. (Yle 11.10.2018)  

Helsingin sanomat (21.10.2018) kirjoitti ammatillisen koulutuksen opettajien haastatte-

luihin perustuvan artikkelin, jonka keskeinen viesti oli, etteivät opettajat katso opiskeli-

joiden saavan riittävää osaamista opintojensa aikana. ”En voi lähettää työpaikalle ih-

mistä, joka ei ymmärrä, miksi ja missä tilanteissa insuliinia annetaan, vaikka sitä on 

koulussa sata kertaa jankattu.”, totesi eräs juttuun haastatelluista opettajista. Seurauk-

sena opetusministeri kertoi soveltuvuustestien palauttamisesta tietyille aloille jo kuluvan 

hallituskauden aikana (HS 21.10.2018) 

Muun muassa näiden keskustelunavausten seurauksena on niin mediassa kuin koulutus-

politiikan foorumeilla nähty useita puheenvuoroja, jotka käsittelevät niin koulutuksen 

tämänhetkistä tilannetta kuin tässä tutkielmassa käsiteltyä ammatillisen koulutuksen re-

formia ja sen seurauksia. Monissa puheenvuoroissa on muistutettu myös, että koulutuk-

sen laajamittainen uudistaminen, uudistusten toimeenpano ja vaikutusten näkyminen 

vievät aikaa, eikä niitä siten voida vielä arvioida. Muun muassa ammatillisten oppilai-

tosten johto on toppuutellut keskusteluissa vaatimuksia ja muistuttanut, että reformin 

onnistumisesta tai epäonnistumisesta on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä. (HS 

3.11.2018) 

Ammatillisen koulutuksen ohella aktiivisen yhteiskunnallisen ja poliittisen tarkastelun 

kohteeksi on noussut ns. jatkuva oppiminen, jonka ratkaisuiksi omia mallejaan ovat syk-

syn 2018 aikana esittäneet niin poliittiset puolueet kuin työmarkkinajärjestötkin. Myös 

tässä kysymyksessä ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli ja merkitys. Kes-

kustelun johtopäätökset ja niistä mahdollisesti muodostettavat toimenpiteet jäävät tule-

vien vuosien näytettäviksi, mutta tässä hetkessä tarkasteltuna vaikuttaa selvältä, että am-

matillinen koulutus on noussut koulutuspoliittisen keskustelun keskiöön ja tulee siellä 

myös pysymään.  



 66 

Tästä asetelmasta kumpuavat myös mahdolliset jatkotutkimuksen aiheet. Tässä tutkiel-

massa olen tarkastellut reformia ja sen perusteluita sellaisinaan, eli keskittynyt itse lain-

säädäntöön. Lainsäädännön hyväksymisen jälkeen reformi on kuitenkin ehtinyt asettua 

osaksi ammatillisten oppilaitosten arkea ja muodostunut siten todellisuudeksi niin opis-

kelijoille, opettajille kuin koulutuksen kanssa tiiviisti yhteistyötä tekevälle työelämälle.  

Kiinnostavia jatkotutkimuksen kohteita olisivatkin esimerkiksi opiskelijoiden kokemuk-

set siitä, miten reformin myötä tehdyt muutokset esimerkiksi opintojen henkilökohtais-

tamisen osalta ovat heidän arjessaan näkyneet – ja millä tavalla he kokevat niiden vas-

taavan koulutukselle ja osaamiselle asetettuja tavoitteita. Kiinnostavaa olisi myös tar-

kastella, millä tavalla työntekijäkansalaisuuden vaateet esiintyvät opiskelijoiden pu-

heessa, ja paikantuvatko ne ylipäätään osaksi heidän itseymmärrystään.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelukulmana on ollut poliittinen päätöksenteko ja sen myötä 

toimintaa ohjaava lainsäädäntöasiakirja. Tutkimuksen tuloksia olisi siksi kiinnostavaa 

täydentää lisäksi tutkimuksella, jossa poliittiset päätöksentekijät ja taustavaikuttajat pää-

sisivät reflektoimaan ja tarkastelemaan uudistuksen jälkeistä tilannetta ja sitä, miten uu-

distus on ensimmäisen voimassaolovuotensa aikana toiminut.   
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Yleisradio (11.10.2018). Tunteet kuumenivat eduskunnassa: Puhemies jyrähti huuta-

jille kyselytunnilla, kun keskustelu ammatillisesta koulutuksesta kärjistyi. Lu-

ettu osoitteessa: https://yle.fi/uutiset/3-10452678  
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