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Tiivistelmä

Kansalaisvaikuttaminen haasteena opettajankoulutukselle –tutkimuksessa selvitettiin opettajaksi opiskelevien käsityksiä kansalaisvaikuttamisen merkityksestä opettajaopinnoissa sekä heidän kokemuksiaan
omista vaikuttamismahdollisuuksistaan opintoihinsa. Tutkimuksen
aineisto koottiin kyselyillä (kvantitatiivinen aineisto, 318 vastaajaa)
ja haastatteluilla (kvalitatiivinen aineisto, 28 haastattelua) Kajaanista,
Tampereelta, Hämeenlinnasta ja Helsingistä. Tutkittavat olivat lastentarhaopettajiksi, luokanopettajiksi ja aineenopettajiksi opiskelevia.
Tutkimuksessa kuvataan opettajiksi opiskelevien kansalaisvaikuttamisprofiilia. Vaikka opettajiksi opiskelevat ovat varsin aktiivisia, heidän aktiivisuuttaan ei leimaa yhteiskunnallis-poliittinen toiminta,
vaan etusijalla on osallistuminen yleishyödyllisiin järjestöihin, vapaaehtoistyö, urheiluseuratoiminta, kulttuuritoiminta, seurakuntatyö ja
kristillinen yhdistystyö. Opettajan katsotaan olevan yhteiskunnallinen vaikuttaja, mikä käytännössä merkitsee sitä, että opettaja vaikuttaa lapsiin ja nuoriin omalla esimerkillisellä toiminnallaan. Opettajan
tehtävänä on ohjata oppilaita hyvien harrastusten pariin. Äänestäminen on tärkeää, mutta poliittinen puhe ei sovi luokkahuoneeseen eikä
kouluun. Historian ja yhteiskuntaopin opettaja on edelleen se, jonka
tehtäviin kuuluu avata oppilaille kansalaisvaikuttamisen merkitystä.
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Opettajankoulutuksen ei katsota antavan eväitä kansalaisvaikuttamiseen. Toisaalta näitä eväitä kaivattiin opintoihin enemmän; koulutuspolitiikan ja yhteiskunnallisten aineiden osuutta toivottiin lisättävän, toisaalta katsottiin, että opettajankoulutuksen tärkein tehtävä
on tieteenalan opintojen tarjoaminen ja aineenhallinnan varmistaminen.
Kansalaisvaikuttamisen taitoja arvostettiin; aktiivisuus ja osallistuminen järjestötoimintaan tukee monin tavoin opettajaksi kasvua. Siitä
huolimatta vain harva opiskelija osallistuu aktiivisesti esimerkiksi ainejärjestötoimintaan tai yliopiston hallintoon. Opettajaksi opiskelevat, etenkin varhaiskasvattajat ja luokanopettajaksi opiskelevat, priorisoivat nopeaa valmistumista. Opiskelusta on tullut yhä enemmän yksilökeskeistä suorittamista, jossa tavoitteena on mahdollisimman nopea valmistuminen.
Kaikissa opiskelijaryhmissä yliopiston hallinto ja päätöksenteko
koettiin varsin etäiseksi. Opiskelijat eivät uskoneet voivansa varsinaisesti vaikuttaa tällä tasolla asioihin. Samoin opetussuunnitelmatyö
omissa yksiköissä ja laitoksissa koettiin etäiseksi. Opiskelijat korostivat kuitenkin sitä, että heissä olisi tavattomasti kapasiteettia osallistua
oman yksikön toiminnan kehittämiseen, jos siihen annettaisiin enemmän mahdollisuuksia.
Palautejärjestelmiin oltiin suhteellisen tyytyväisiä. Tosin tässäkin
kohdin monet opiskelijat kokivat, ettei heidän antamallaan palautteella ollut vaikutusta käytäntöjen muuttumiseen. Palautteen antaminen saattoi jopa turhauttaa ja se koettiin osin pakkopullana. Palautetta keräsivät yleensä ne opettajat, jotka olivat pidettyjä ja erityisen
ammattitaitoisia. Opiskelijat toivoivat voivansa vaikuttaa palautteellaan laajempiin opintokokonaisuuksiin, esimerkiksi sivuaineopetukseen.
Opetusharjoittelun koettiin eniten tukevan kasvua opettajaksi. Kaikissa opiskelijaryhmissä toivottiin, että opettajaopinnoissa lisättäisiin
opetusharjoittelun määrää. Vaikka opiskelijat eivät kokeneet voivansa
erityisen paljon vaikuttaa opetusharjoitteluun, siitä ei muodostunut
ongelmaa. Opetusharjoittelussa opiskelijat otettiin kuitenkin varsin
yksilöllisesti ja joustavasti huomioon.

Ti i v i s t e l m ä

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkitys häviää opettajankoulutuksessa, jossa pääsääntöisesti opiskellaan valmiiden lukujärjestysten varassa. Mahdollisuudet omiin valintoihin jäävät vähäisiksi.
Suurin osa opiskelijoista oli tyytyväisiä vallitsevaan koulumaiseen toimintakulttuuriin. Sen katsottiin takaavan varman valmistumisen ilman ylimääräisiä rönsyjä. Henkilökohtaista ohjausta kaivattiin opintojen loppuvaiheissa, tutkielman teossa, sivuainevalinnoissa ja jatkoopintoihin liittyvissä pohdinnoissa.
Opiskelijat kokivat yleisesti asemansa opettajankoulutuksessa hyväksi. Vuorovaikutus koettiin riittävän toimivaksi. Etenkin pienissä
yksiköissä ilmapiiriä kuvattiin lämpimäksi, lähes toverilliseksi. Pienten yksiköiden ongelmaksi koettiin kuitenkin pitkä etäisyys emoyliopistoon, mikä entisestään tukee koulumaista toimintakulttuuria ja siten myös vahvistaa suorittamiseen perustuvaa opiskelumotivaatiota.

Avainsanat: Kansalaisvaikuttaminen, kansalaisaktiivisuus, opettajankoulutus
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Lukijalle

Käsillä oleva Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksen haasteena
–tutkimuksen loppuraportti on monien tahojen ja henkilöiden yhteistyön ja yhteisen kiinnostuksen tulos. Kansalaisvaikuttamisen poli
tiikkaohjelma (7.4.2004) alkoi kiinnostaa myös opettajankouluttajia.
Helsingin yliopistossa käynnistettiin opetusministeriön avustuksella
vuonna 2004 Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hanke. Tuohon hankkeeseen lähdimme myös Hämeenlinnan luokanopettajakoulutusyksikössä aktiivisesti mukaan. Hankkeen tavoitteena oli
(ja on edelleen) lisätä opettajaksi opiskelevien mahdollisuuksia ja halua vaikuttaa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa toiminnassa. Kaiken
kaikkiaan tavoitteenamme oli (ja on edelleen) lisätä opettajaksi opiskelevien yhteiskunnallista vastuuta ja mielenkiintoa ja halua vaikuttaa
opinnoissaan ja tulevassa opettajan ammatissa.
Tämän loppuraportin työstämisessä on edetty yksittäisten kotimaisten artikkeleitten, yhden erillisraportin ja yhden kansainvälisen artikkelin kautta. Laajan ja monipuolisen aineiston (kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen) keruun toteutti päävastuullisesti tutkimusapulaisemme Ari Eronen. Luokanopettajaksi opiskelevat Anna-Kaarina Uusitalo ja Eeva Karjula ovat toimineet aktiivisina yhdyshenkilöinä Kajaanin opettajankoulutusyksikössä. He järjestivät verkko
lomakkeella toteutetun kyselyaineiston keruun Kajaanissa. He hyö-
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dyntävät aineistoja myös omissa opinnäytetöissään. Aineiston keruu
seen osallistui myös Tampereen yliopiston kasvatustieteen assistentti
Nelli Piattoeva. Ja edelleen talkoisiin osallistuivat Hämeenlinnan
OKL:n opiskelijat Terhi Kivistö ja Piia Paakkinen. Heiltä valmistui keväällä 2006 Pro gradu -tutkielma ”Älä kohota aatteen lippua, se kiedotaan arkkusi ympärille – Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksessa
vuonna 2003 opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden kansalaisvaikuttajaprofiili”. Tutkielman voi lukea eNorssin verkkosivuilta. Tampereen
yliopiston opetusteknologiakeskus järjesti verkkolomakekyselyn tekni
sen toteutuksen. Kiitokset erityisesti suunnittelija Pauliina Veräväiselle hyvästä ja mutkattomasta yhteistyöstä.
Artikkeleiden ja erillisraporttien kirjoittamiseen ovat osallistuneet
lisäkseni prof. Veli-Matti Värri, Ari Eronen ja ass. Nelli Piattoeva.
Olemme tavattoman kiitollisia opetusministeriölle, erityisesti opetusneuvos Armi Mikkolalle. Ilman ministeriön taloudellista tukea
emme olisi koskaan päässeet mukaan näin merkittävään, mielenkiintoiseen ja haasteelliseen matkaan. Tällä matkalla olemme päässeet
hahmottamaan monien seminaarien, kokoontumisten, konferenssien ja kirjallisten pyrkimystemme kautta opettajaksi opiskelevien arkea, olemme havahtuneet pohtimaan koulu- ja opiskelijademokratian
merkitystä arjen näkökulmasta. Uskon, että jokainen meistä tällä matkalla mukana olleista on oppinut paljon ja etenkin sen, että vielä on
paljon opittavaa.
Kiitämme opetusministeriötä ja kiitämme prof. Jukka Rantalaa
saamastamme tuesta ja kannustuksesta.

Hämeenlinnassa 6. huhtikuuta 2006
Eija Syrjäläinen, professori
Hämeenlinnan luokanopettajakoulutusyksikön johtaja
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Johdanto

”Koulu voi parhaimmillaan olla kansalaisvaikuttamisen kehto”
(Ahonen 2004)
Valtakunnallinen tutkimushanke, jossa kartoitettiin ja analysoitiin
opettajiksi opiskelevien asenteita, käsityksiä ja valmiuksia suhteessa kansalaisvaikuttamiseen yleensä ja osana opettajankoulutusta sekä mahdollisuuksia vaikuttaa opintojensa aikana omaan toimintakulttuuriinsa ja sen kehittämiseen, on nyt päättynyt. Tutkimuksen alkuraportti ilmestyi kesällä 2005. Siinä selvitettiin tutkimushankkeen taustoja, tavoitteita, aineiston keruuta ja aikataulua. Muutamia aivan alustavia tuloksia oli liitetty mukaan (ks. Syrjäläinen & Värri & Eronen
2005).
Tämä tutkimus liittyy kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan,
jonka sisältö hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 7.4.2004
osana hallituksen strategia-asiakirjaa koskevaa periaatepäätöstä. Tämän tutkimuksen haasteet kumpuavat ennen kaikkea politiikkaohjelman ensimmäisestä tavoitteesta, joka on kirjattu seuraavasti:
”Koulu ja oppilaitokset tukevat kasvua aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.
Suomen kansalaisuuden ohella kasvatuksessa tulee ottaa huomioon
EU:n kansalaisuus ja maailmankansalaisuus.”
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Hallitusohjelmalla tähdättiin edustuksellisen demokratian uskottavuuden vahvistamiseen ja kansalaisyhteiskunnan aktivoimiseen. Yhtenä tavoitteena oli nuorten kasvu aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen (Ahonen & Rantala 2005, 11).
Politiikkaohjelmaan liittyen käynnistettiin vuonna 2004 Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hanke. Tätä kolmivuotista
hanketta (2004-2007) koordinoi Helsingin yliopisto (prof. Jukka Rantala). Hankkeen yleisinä tavoitteina on ollut vahvistaa yhteiskunnallisen tietämyksen ja pohdinnan osuutta opettajankoulutuksen kaikille
koulutettaville yhteisissä sisällöissä. Hankkeen on toivottu vaikuttaneen vuosina 2004-2005 valmistuneisiin opettajankoulutuksen tutkintovaatimuksiin. Hanke pyrkii arvioimaan ja kehittämään opettajankoulutusyksikköjen osallistumiskulttuuria. Se pyrkii kehittämään
harjoittelukoulujen käytäntöjen kautta vaihtoehtoisia malleja koulujen osallistumiskulttuuriin. (Ahonen & Rantala 2005, 12). Tavoitteena
on ollut vaikuttaa opettajankoulutusta suuntaaviin opetussuunnitelmiin ja koulutuskäytäntöihin siten, että opettajiksi opiskelevat voisivat aiempaa aktiivisemmin osallistua opintojensa suunnitteluun ja
toimeenpanoon. Tavoitteena on myös ollut lisätä opettajiksi opiskelevien mahdollisuuksia ja halua vaikuttaa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa toiminnassa.
Euroopan neuvosto nimesi vuoden 2005 kansalaiskasvatuksen teemavuodeksi. Tavoitteena oli nostaa kansalaisuus- ja demokratiakasvatus sekä ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset esille kouluissa ja oppilaitoksissa sekä opettajainkoulutuksessa. Teemavuosi korosti opetuksen ja kasvatuksen roolia aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa.
Suomessa teemavuoden tarkoituksena oli toteuttaa sekä Euroopan
neuvostossa että kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmassa asetettuja tavoitteita. Teemavuotta koordinoivat opetusministeriö ja opetushallitus. Sen aikana oppilaitoksissa toivottiin viriävän monipuolista kansalaisuuteen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää toimintaa. Oppilaitosten toivottiin myös arvioivan
toimintakulttuuriaan kansalaiskasvatuksen näkökulmasta ja tarpeen
mukaan muuttavan sitä avoimemmaksi ja osallistumiseen kannusta-

j oh da n to

vammaksi. (Opetushallituksen verkkosivut kansalaiskasvatuksen teemavuodesta osoitteessa http://www.edu.fi)
Tämän tutkimuksen merkitys nousee siitä, että kartoittamalla ja
analysoimalla opettajiksi opiskelevien käsityksiä ja kokemuksia kansalaisvaikuttamisesta, voidaan paremmin ottaa kantaa nykyiseen opettajankoulutukseen; valmistaako nykyinen opettajankoulutus sellaisia
opettajia, jotka ovat valmiita ja innokkaita rakentamaan koulusta kansalaisvaikuttamisen kehtoa? Jossain määrin voidaan myös ottaa kantaa siihen, miten politiikkaohjelman ja kansalaisvaikuttamisen teemavuoden sekä kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksessa -hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet etenkin opettajankoulutuksen osalta.
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I	Tutkimuksen tavoitteet ja
tulosten raportointi

1. Tutkimuksen tavoitteet
Kaikkiaan tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta, ensinnäkin selvittää
opettajiksi opiskelijoiden kokemuksia ja käsityksiä kansalaisvaikuttamisesta yleensä ja osana opettajankoulutusta ja toiseksi heidän vaikutusmahdollisuuksiaan omassa toimintakulttuurissaan ja opiskeluympäristössään: millaisena opiskelijat näkevät oman kansalaisaktiivisuutensa, millaisissa yhteyksissä he aktiivisuuttaan toteuttavat, miksi he
ovat aktiivisia tai passiivisia. Tarkemmat tutkimustehtävät olivat seuraavat.
1) Opiskelijoiden kokemukset ja käsitykset kansalaisvaikuttamisesta
a) Kansalaisvaikuttamisprofiili
• osallistuminen erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja ryhmien
toimintaan
• osallistuminen muihin vaikuttamismuotoihin (lehtikirjoittelu,
mielenosoitukset, vetoomukset)
• yhteiskunnallisista asioista keskustelu
• poliittinen aktiivisuus (äänestäminen, muu poliittinen toiminta)
b) Kansalaisvaikuttamisen ja opettajankoulutuksen sekä opiskelun
väliset suhteet
• miten opettajankoulutus tukee ja kannustaa osallistumista yhdistystoimintaan ja yhteisiin asioihin vaikuttamiseen

I Tu t k i m u k s e n tavo i t t e e t j a t u lo s t e n r a p o rto i n t i

• miten osallistuminen yhdistystoimintaan ja yhteisiin asioihinvaikuttamiseen tukee ja kannustaa opiskelua ja opettajaksi kas
vamista
c) Opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana
2) Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet omaan toimintakulttuuriinsa ja opiskeluympäristöönsä
a) Kokemukset omasta asemasta opettajankoulutuksessa
b) Vaikuttamismahdollisuudet seuraavilla keskeisillä opintoihin
liittyvillä osa-alueilla
• opiskelijavalinnat
• tutkintorakenteen uudistus
• arviointi- ja palautejärjestelmät
• hallintokäytännöt ja päätöksentekoprosessit
• osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön
• opetusharjoittelu
• vuorovaikutuskanavat (opettajat – opiskelijat)
• opintoihin liittyvä opiskelijatoiminta (yhdistykset yms.)”

2. Tulosten raportointi
Tutkimuksen tulokset on raportoitu sekä erikseen että yhdessä kvanti
tatiivisen ja kvalitatiivisen aineistojen analyysien pohjalta. Lukijalle
halutaan antaa sekä määrällistä että laadullista tietoa. III osassa esitetään lyhyesti kaikille kolmelle opiskelijaryhmälle tehtyjen lomakekyselyiden tulokset ja IV osassa esitetään perusteellisesti haastatteluiden tulokset.
Haastatteluosassa (IV) tutkimuksen tulokset esitetään osittain
myös kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineistojen vuoropuheluna siten, että kutakin tulosten pääluokkaa kuvataan ensin lyhyesti kvantitatiivisen aineiston pohjalla. Se antaa lukijalle määrällistä informaatiota aineistosta ja sen analysoinnista. Kvalitatiivisen aineiston analyysille perustuvat tulokset esitetään aineistopohjaisesti. Tulokset raportoidaan opettajaksi opiskelevien kertomina. Tutkijoiden tehtävänä oli
luokitella kvalitatiivinen aineisto tutkimustehtävien perusteella, mutta
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lukijalle jätettiin mahdollisuus tutustua opiskelijoiden käsityksiin ja
kokemuksiin liittämällä luokituksiin riittävästi haastattelukatkelmia,
joita ei liitetty teoriaan ja joita ei lähdetty teorian avulla tulkitsemaan.
Pohdintaosiossa (V) on nostettu tuloksista teoreettisempaan keskusteluun tutkijoita eniten kiinnostaneet teemat. Näin lisättiin myös
tutkimuksen analyyttista yleistettävyyttä (Syrjälä ym. 1995, 102). Pohdintaosiossa ei vertailla opettajaksi opiskelevien käsityksiä ja kokemuksia opiskelijaryhmittäin, vaan tarkastellaan koko aineistosta esille
nousseita tutkimustehtävien kannalta keskeisiä teemoja.
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II Aineistot ja menetelmät

1. Aineistojen keruumenetelmät
Tutkimus kohdistui luokan- ja aineenopettajaksi sekä lastentarhanopettajaksi opiskeleviin. He opiskelivat Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksella, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen
laitoksella ja Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksikössä.
Viimeksi mainitussa tutkimukseen valittiin vain luokanopettajaksi ja
lastentarhanopettajaksi opiskelevia.
Kvantitatiivinen aineisto koottiin suuremmilta opiskelijaryhmiltä
lomakyselyillä ja kvalitatiivinen aineisto puolestaan haastattelemalla
yksittäisiä opiskelijoita. Kyselyt toteutettiin strukturoidulla lomakkeella ja sekä perinteisellä paperilomakkeella että internetissä olevalla verkkolomakkeella (verkkolomakkeista ks. Kuula 2006, 173-177).
Edellinen tehtiin viidelle ja jälkimmäinen kolmelle opiskelijaryhmälle.
Mutta kyselyllä tavoiteltiin myös haastateltavia. Kyselylomakkeen viimeisellä sivulla pyydettiin vastaajia ilmoittautumaan haastatteluun
antamalla puhelinnumeron yhteystiedokseen. Kyselyä varten laadittiin kyselylomake (liite 1). Se oli kahdeksan sivun pituinen ja siinä oli
28 kysymystä, joista osa avokysymyksiä. Kyselylomake noudatti tutkimuksen tavoitteissa ja tehtävissä asetettuja teemoja (ks. I osan 1.
luku).
Haastattelut olivat tyypiltään puolistrukturoituja teemahaastatteluita. Kyselyn tekemisellä tavoiteltiin etenkin yleiskuvan saamista
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eri opiskelijaryhmien kansalaisvaikuttamisen kokemuksista ja näkemyksistä. Haastatteluilla haluttiin puolestaan syventää ja monipuolistaa tätä kuvaa. Haastatteluja varten laadittiin kysymysrunko (liite 2),
jonka teemat olivat seuraavat:
–
–
–
–
–
–
–

kansalaisvaikuttamisen ja -aktiivisuuden määrittely
oman aktiivisuuden kuvaus
kansalaisvaikuttamisen merkitys opiskelun kannalta
opettajankoulutus ja kansalaisvaikuttaminen
mielipide opettajasta yhteiskunnallisena vaikuttajana
opiskelijan asema opettajankoulutuksessa
opiskelijan vaikutusmahdollisuudet opettajankoulutuksessa ja yliopistoyhteisössä

2. Aineistojen keruun toteutus
Yhteydenotto tutkimuspaikkoihin
Vuoden 2005 alkupuolella otettiin sähköpostitse yhteys em. opettajankoulutusyksiköihin ja niiden esimiehiin. Tässä yhteydessä esiteltiin tutkimushanketta ja tiedusteltiin mahdollisuutta lomakekyselyn
tekemiseen joidenkin oppituntien yhteydessä. Tutkimukseen suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Yksiköiden kansliasta pyydettiin oppituntien aikataulu- ja opettajatietoja. Lomakekyselyä varten pyrittiin valit
semaan vanhemmille vuosikursseille suunnattu luento-opetusjakso.
Milloin tämä ei ollut mahdollista, niin silloin valittiin nuoremmille
vuosikursseille suunnattu luento-opetusjakso. Seuraavaksi otettiin
sähköpostitse tai puhelimitse yhteys luento-opetusjaksojen pitäjiin ja
esiteltiin heille tutkimushanketta sekä sovittiin kyselyn suorittamisesta jonkin opintojaksoon kuuluvan oppitunnin yhteydessä. Tässä yhteydessä mainittiin myös kyselyn todennäköiseksi kestoksi noin 20–
30 minuuttia. Opettajien kanssa sovittiin myös tarkemmin siitä, missä
vaiheessa oppituntia opiskelijoiden oli mahdollista vastata: oppitunnin aikana, osittain oppitunnilla ja osittain heti sen jälkeen vai välittömästi oppitunnin päätyttyä.

II A i n e i s tot j a m e n e t e l m ät

Kyselyt
Kyselyn suorittaja saapui oppitunnin pitäjän kanssa ennalta sovittuun
aikaan oppitunnille, ja esitteli aluksi opiskelijoille sekä koko tutkimuksen että lomakekyselyn tavoitteita ja vastauslomakkeiden käsittelyä.
Hän mainitsi vastaamisen vapaaehtoisuudesta, mutta toivoi kuitenkin mahdollisimman monen läsnä olevista vastaavan. Hän huomautti
myös siitä, että lomakkeella voi ilmoittautua myös henkilökohtaiseen
haastatteluun. Tämän jälkeen kyselyn suorittaja jakoi, usein luennon
pitäjän avustuksella, läsnä oleville kyselylomakkeet. Muutamilla luennoilla jaettiin myös palautuskuoret niille, joiden ei ollut mahdollista
vastata välittömästi.
Kyselyyn vastaaminen kesti noin puoli tuntia. Tämän jälkeen kerättiin lomakkeet. Kaikki luennoille osallistuneet eivät vastanneet.
Osa opiskelijoista lähti jo heti varsinaisen oppitunnin päätyttyä pois ja
osa lähteneistä ei kuulunut edes kohdejoukkoon.
Tampereen aineenopettajaopiskelijoille sekä Kajaanin luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijoille laadittiin verkkolomake. Lomakkeen toteutti teknisesti Tampereen yliopiston opetusteknologiakeskus. Kysymykset olivat lähes samat kuin paperilomakkeellakin.
Opiskelijoiden ryhmäpostiosoitteeseen lähetettiin viesti, jossa esiteltiin tutkimushanketta ja jossa oli linkki verkkolomakesivulle. Tampereen aineenopettajaopiskelijat saivat vastausaikaa noin kaksi viikkoa
ja Kajaanissa opiskelevat noin kuukauden.
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 318 opiskelijaa. Näistä vastasi opettajaopiskelualaa (luokan- ja aineenopettaja, lastentarhanopettaja) koskevaan kysymykseen 308 opiskelijaa (taulukko 1). Kyselyaineisto on
luonteeltaan ns. harkinnanvarainen näyte eri opiskelualan ja koulutusyksikköjen opiskelijoista.
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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden lukumäärä opiskelualoittain ja –yksiköittäin (miesten lukumäärä esitetty erikseen myös suluissa).
Opiskeluyksikkö
Opiskeluala

Tampere/
Hämeenlinna

Helsinki

Luokanopettajat

53 ( 2)

Aineenopettajat

25 ( 7)

Kajaani

Yhteensä

30 ( 1)

82 (23)

165

48 (18)

-

73

Lastentarhanopettajat

24 ( 3)

6 (0)

40 ( 2)

70

Yhteensä

102 (12)

84 (19)

122 (25)

308

Haastattelut
Haastateltavat valittiin kyselyyn vastanneista ja kyselylomakkeeseen
yhteystietonsa antaneista. Haastateltaviksi valittiin useammassa yhdistyksessä ja näistä erityisesti opiskelijajärjestöissä ja yliopiston toimielimissä tai ylipäänsä yhdessä tai useammassa harrastus- ja vapaaajan järjestöissä toimivia mutta myös yhdistyksissä ja vastaavissa toimimattomia. Haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan myös miespuolisia
opiskelijoita. Kaikilla haastateltavilla oli takanaan useamman vuoden
yliopisto-opinnot (kolmesta kymmeneen vuotta). Kaikkiaan haastateltiin 28 opiskelijaa (taulukko 2).
Haastateltaviin otettiin yhteyttä puhelimitse, jolloin sovittiin haastatteluaika ja -paikka. Tapaamispaikaksi sovittiin kunkin opiskelijan
oman laitoksen aula-tila. Muutaman haastateltavan tiedusteluun haastatteluun ennalta valmistautumisen tarpeellisuudesta todettiin, että se
ei ole tarpeellista. Haastattelupaikkana oli opiskelijoiden oman laitoksen jokin opetustila. Se saatiin varattua laitoksen kansliasta tai muulta
tilanvaraajalta.
Haastateltavat otettiin vastaan sovitusti laitoksen aula-tiloissa. Suurempia myöhästymisiä ei sattunut. Haastateltavat tunnistivat haastattelijan, koska tämä oli tehnyt aikaisemmin luentojen yhteydessä lomakekyselyn. Tämä jälkeen siirryttiin opetustilaan. Oven ollessa lukittu
sen aukaisi vahtimestari tai kanslisti.

II A i n e i s tot j a m e n e t e l m ät

Itse haastattelutilaisuus kulki seuraavasti. Haastateltava istui joko
kulmittain haastattelijan vasemmalla puolella tai viistosti haastateltavan edessä. Nauhuri oli pöydällä heidän välissään. Ennen nauhurin
käynnistämistä kerrottiin haastattelun kestoksi 45 minuutista reiluun
tuntiin. Tämän jälkeen tiedusteltiin miten paljon haastateltavalla oli
aikaa haastatteluun, kerrottiin haastattelun liittyvän aikaisemmin luennon yhteydessä tehtyyn lomakekyselyyn ja sen aihepiiriin, esiteltiin
tutkimuksen tarkoitusta ja haastatteluaineiston käsittelemistä siten
että haastateltavan anonymiteetti on turvattu, kerrottiin tarkemmista
teemoista ja haastattelun kulusta, mainittiin heti alussa haastateltavan
esittäytymisen jälkeen tapahtuvasta koekuuntelusta nauhoituksen onnistumisen varmistamiseksi, haastattelun luonteesta ns. teemahaastatteluna ja haastattelijan pyrkimyksestä pysyä kuuntelevana osapuolena.
Lisäksi rohkaistiin haastateltavia esittämään reilusti oman kantansa ja
mielipiteensä. Haastattelija mainitsi olevansa opiskeluyksiköiden ulko
puolinen puolueeton tutkija.
Yleensä haastattelija pyrki esittämään haastattelurungon eri teemoihin liittyvät kysymykset, mutta noudatti runkoa kuitenkin joustavasti. Haastateltavat saivat valita oman vastaustapansa ja –tyylinsä,
esittää vapaasti omia käsityksiään, näkökulmiaan ja kokemuksiaan ja
keskittyä itselleen tärkeisiin aiheisiin. Osoittautui usein, että sen jälkeen kun haastattelija oli esittänyt kysymyksensä, haastateltava siihen
vastatessaan saattoi kertoa laajastikin oman käsityksensä ja omat mielipiteensä, ja myös omia kokemuksiaan. Tästä muodostuikin näiden
haastattelujen varsinainen sisällöllinen anti. Muutaman kerran haas-

Taulukko 2. Haastateltujen lukumäärä opiskelualoittain ja –yksiköittäin
(miesten lukumäärä esitetty erikseen myös suluissa).
Opiskeluyksikkö
Opiskeluala
Luokanopettajat

Tampere/
Hämeenlinna
5 (1)

Helsinki

Kajaani

3

3 (1)

Aineenopettajat

4 (1)

4

-

Lastentarhanopettajat

4

2

3 (1)
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tattelija joutui ohjaamaan haastateltavaa takaisin teemaan. Haastattelut kestivät vajaasta tunnista yli tuntiin.

3. Aineistojen analyysit
Lomakekyselyyn saadut vastaukset koodattiin ja tallennettiin Spssohjelmalla käsiteltävissä olevaksi data-tiedostoksi. Muuttujien määrä
oli 110. Aineistoa analysoitiin tilastollisilla perusmenetelmillä, lähinnä ristiintaulukoimalla.
Kvalitatiivinen aineisto luokiteltiin haastatteluteemojen mukaan.
Haastatteluteemat muodostavat tulosten pääluokat, joiden alle koottiin aineistosta nousevat alaluokat. Luokkien muodostumisessa ratkaisevina tekijöinä olivat ilmiöitten määrällinen ja laadullinen esiintyminen (erityistapaukset) (ks. Syrjälä ym. 1995, 95). Haastatteluaineisto
on koottu kenttäaineistokirjaksi (ks. emt, 85). Litteroidut haastattelut
on tulostettu ja sivunumeroitu. 27 haastattelua tuotti litteroituna tekstinä kenttäaineistokirjaa 217 sivua. Raportissa viitataan autenttisten
haastattelukatkelmien yhteydessä kenttäaineistokirjaan (KAK), mikä
lisää tutkimuksen luotettavuutta.
Kyseessä on siten triangulaatiotutkimus (kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien yhteiskäyttö). Triangulaatiolla voidaan tarkentaa tutkimuksen validiutta eli sillä voidaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Triangulaatiota voidaan perustella sillä, että
jokainen erillinen metodi paljastaa erilaisia aspekteja empiirisestä todellisuudesta (Patton 1980, 109).
Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty sekä metodista triangulaatiota, aineistotriangulaatiota että tutkijatriangulaatiota. Metodinen
triangulaatio on toteutettu kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien yhdistämisellä, aineistotriangulaatio on toteutettu keräämällä
erilaisia aineistoja samojen tutkimustehtävien ratkaisemiseksi. Tutkija
triangulaatio on toteutunut siten, että tutkimuksessa on hyödynnetty
useita eri tutkijoita aineiston keräämisessä, tulosten analysoinnissa ja
tulkinnoissa.
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Kyselylomakkeella opiskelijoita pyydettiin arvioimaan kokemuksiaan
ja käsityksiään kansalaisvaikuttamisesta yleensä ja osana opettajankoulutusta ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan omassa toimintakulttuurissaan ja opiskeluympäristössään. Näitä asioita tiedusteltiin seuraavilla kysymyksillä: osallistuminen erilaisten yhdistysten ja ryhmien
toimintaan, vaaleissa äänestäminen ja mielipide kansanäänestyksistä,
muunlainen informaalisempi ja spontaanimpi aktiivisuus ja yhteiskunnallisista asioista keskusteleminen, vaikutusmahdollisuudet yliopistoyhteisössä ja käsitykset opettajasta yhteiskunnallisena vaikuttajana.

1. Opiskelijoiden kansalaisvaikuttamisprofiili
Toiminta eri järjestöissä ja äänestäminen
Opiskelijoilta tiedusteltiin heidän yhdistysaktiivisuuttaan. Kysymyksessä oli lueteltu kaikkiaan 16 erilaista yhdistystyyppiä ja vastaavaa
(ks. taulukko 3). Yhdistyksiin laskettiin mm. yleishyödylliset kansalaisjärjestöt, puolueet, yhteiskunnalliset liikkeet, harrastustoiminta,
opiskelijatoiminta ja erilaiset edustukselliset elimet.
Yhdistysaktiivisuuden voidaan sanoa koostuvan kahdesta puolesta:
toisaalta muodollisemmasta puolesta eli jäsenyydestä ja ylipäänsä nii-
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hin kuulumisesta ja toisaalta varsinaisesta aktiivisuudesta eli niiden
toimintaan osallistumisesta (ks. Dekker & Broek 1998, Blom 1999, 7071). Taulukossa 3 on esitetty tulokset jälkimmäisestä aktiivisuudesta.
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista selvästi valtaosa (80 %) kuului, yhteen tai useampaan, yhdistykseen tai vastaavaan. Kymmenen
vuotta aikaisemmin, 1990-luvun puolivälissä, yhdistyksiin kuului kaikista täysi-ikäisistä suomalaisista 84 prosenttia. Yli puolet opiskelijoista kuului enintään kahteen yhdistykseen. Keskimäärin he kuuluivat puoleentoista yhdistykseen, aineenopettajaopiskelijat kahteen, luokanopettajaopiskelijat puoleentoista ja lastentarhanopettajaopiskelijat
keskimäärin yhteen yhdistykseen.
Useimmiten opiskelijat kuuluivat suuruusjärjestyksessä opiskeluun, urheiluun ja uskontoon sekä kulttuuriin ja nuorisotoimintaan
liittyviin yhdistyksiin (taulukko 3). Poliittisiin järjestöihin kuului vain
pieni osa. Luokanopettajaopiskelijoista merkittävä osa kuului urheiluun, uskontoon, kulttuuriin ja opiskeluun liittyviin yhdistyksiin. Aineenopettajaopiskelijoista taas merkittävä osa kuului samoin urheiluun, opiskeluun ja kulttuuriin, mutta myös nuorisotoimintaan ja vapaaehtoistyöhön liittyviin yhdistyksiin. Lastentarhanopettajat kuuluivat puolestaan samoihin urheiluun, opiskeluun ja uskontoon sekä
kulttuuriin liittyviin yhdistyksiin.
Tarkasteltaessa opiskelijoiden osallistumista vähintään jossain määrin yhdistysten toimintaan, olivat he niiden varsinaisia jäseniä tai eivät, voidaan todeta, että useimmiten he toimivat urheiluun, opiskeluun, uskontoon ja kulttuuriin liittyvissä yhdistyksissä. Poliittisten yhdistysten toimintaan osallistui vain muutama prosentti opiskelijoista.
Osallistuminen urheiluun liittyviin yhdistyksiin oli kaikissa opiskelijaryhmissä yleisintä. Toiseksi yleisintä oli luokanopettaja- ja lastentarhanopettajaopiskelijoilla puolestaan toiminta uskonnollisissa yhdistyksissä, ja aineenopettajaopiskelijoilla opiskeluun liittyvissä yhdistyksissä.
Opiskelijoilta kysyttiin myös yhdistyksiin ja vastaaviin liittymisen
ja niiden toimintaan osallistumisen syitä. Useimmiten syyksi mainittiin harrastus tai kiinnostus (62 %). Myös halu vaikuttaa tai poistaa
epäkohtia oli keskeistä (35 %). Moni oli liittynyt mukaan myös mui-
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Taulukko 3. Yhdistysten ja vastaavien toimintaan paljon tai jonkin verran
osallistuneiden suhteelliset osuudet.

Urheiluseura tai –joukkue
Opiskelijajärjestöjen toimielimet (esim.
valtakunnallinen opiskelijajärjestö, ainejärjestö)
Uskonnollinen järjestö
Taidepiiri, musiikkipiiri ja –yhtye, näytelmäkerho,
opintokerho tms.
Nuorisojärjestö (esim. partio)
Jokin vapaaehtoistyötä tekevä järjestö
Muut järjestöt
Yliopiston toimielimet (esim. hallitus, tiedekuntaneuvosto, laitosneuvosto)
Opiskelijavaihto-ohjelma
Poliittinen puolue tai järjestö
Jokin lehteä tai internet-sivua toimittava ryhmä
Hyväntekeväisyysjärjestö (esim. SPR)
Ympäristö- tai luonnonsuojelujärjestö (esim.
Suomen Luonnonsuojeluliitto, Greenpeace)
Kunnan luottamusmieselimet
Ihmisoikeusjärjestö (esim. Amnesty)
Vaihtoehtoliike (esim. Attac, Animalia)

Luokan- Aineen- Varhaisopettajat opettajat kasvattajat
31
22
24

Kaikki

27

14

16

8

14

16

8

16

14

15

15

7

13

8
8
5

12
11
12

1
0
1

8
7
6

6

5

4

5

2
5
4
4

8
1
7
9

4
0
0
0

4
4
4
4

2

4

1

3

2
1
1

1
4
1

0
0
0

2
2
1

den pyydettyä (26 %). Jotkin liittyivät myös sen tähden, kun ystävät
kuuluivat. Myös yhdistyksiin kuulumattomuuden ja toimimattomuuden syitä tiedusteltiin. Kysymykseen vastasi 78 opiskelijaa, joista puolet esitti perusteeksi ajanpuutteen.
Vaaleissa äänestämässä ilmoitti vastaajista käyneensä joka kerran
62 prosenttia. Erityisesti aineenopettajaopiskelijoiden keskuudessa oli
paljon aktiivisia äänestäjiä (72 %). Vertailuksi voidaan ottaa kaikkien
täysi-ikäisten suomalaisten äänestysprosentit viimeisissä vaaleissa:
vuoden 2003 eduskuntavaalit 70 %, vuoden 2004 kunnallisvaalit 59 %,
vuoden 2004 EU-vaalit 41 % ja vuoden 2006 presidentinvaalien ensim
mäinen kierros 74 % ja toinen 77 % (lähde: www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaalit.html). Kansanäänestyksiin suhtautui 86 % myönteisesti.
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Muu kansalaisaktiivisuus
Opiskelijat osallistuivat myös monenlaiseen muuhun kansalaistoimintaan (taulukko 4). Lähes kaikki ovat joskus allekirjoittaneet adressin
tai hankkineet tietoa vaaliehdokkaista. Suuri osa on myös ollut keräämässä varoja johonkin yhteiseen hyvään tarkoitukseen tai tehnyt
muuta vapaaehtoistyötä. Merkittävä osa on osallistunut mielenosoitukseen tai marssiin tai ajatellut osallistuvansa myös lainvastaiseen
mielenilmaukseen tarpeen niin vaatiessa.
Osa kaikista opiskelijoista on keskustellut usein erilaisista yhteiskunnallisista asioista sekä ystävien kanssa että perhepiirissä (taulukko
5). Opiskelijoista erityisen aktiivisia keskustelijoita olivat aineenopettajaksi opiskelevat. Vertailuna voidaan mainita, että vuonna 2000 keskusteli usein ystävien kanssa politiikasta kaikista täysi-ikäisistä suomalaisista 26 prosenttia eli sama osuus kuin opiskelijoista (lähde:
www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD1177/cbF1177.pdf). Mutta opintojen yhteydessä on niistä keskustellut kuitenkin alle viidesosa.

Taulukko 4. Erilaisiin kansalaistoiminnan muotoihin osallistuneiden suhteelliset
osuudet (N=298-310).
Luokanopettajat

Aineenopettajat

Varhaiskasvattajat

Kaikki

Kirjoittanut nimen yleiseen
vetoomukseen

96

95

96

96

Hankkinut tietoa ehdokkaista
ennen äänestämistä

93

93

91

93

Kerännyt varoja johonkin yhteiseen
hyvään tarkoitukseen

74

63

73

71

Tehnyt vapaaehtoistyötä

68

61

57

64

Osallistunut rauhanomaiseen
mielenosoitukseen tai marssiin

27

55

40

37

Ajatellut osallistua lainvastaiseen
mielenilmaukseen jos asia on
tarpeeksi tärkeä

18

39

22

24

Kirjoittanut sanomalehden
yleisönosastoon yhteiskunnallisista
tai poliittisista aiheista

10

19

8

12

III Kys e ly t

29

Taulukko 5. Yhteiskunnallisista asioista keskusteleminen, suhteelliset osuudet
(N=182-309).
Luokanopettajat

Aineenopettajat

Usein

Usein

Ei
koskaan

Varhaiskasvattajat

Ei
koskaan

Usein

Ei
koskaan

Kaikki
Usein

Ei
koskaan

Ystävien kanssa

26

1

41

0

10

2

26

1

Perhepiirissä

29

1

47

3

15

9

30

4

Opintojen yhteydessä

18

9

23

21

13

3

18

10

Muussa yhteydessä

15

19

23

33

7

10

15

20

2. Kansalaisvaikuttamisen merkitys
opettajankoulutuksessa
Kannustaako opettajankoulutus osallistumaan ja
vaikuttamaan
Seuraavassa tarkastellaan opiskelijoiden mielipiteitä ja käsityksiä siitä, miten opettajankoulutuksessa on kannustettu osallistumaan erilaiseen yhdistystoimintaan ja ylipäänsä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
Tätä asiaa koskevat kysymykset esitettiin sekä kyselyssä että haastattelussa (haastattelujen osalta ks. IV osan luvut 1.3., 2.3. ja 3.3.). Kysely
lomakkeella tätä kysyttiin avokysymyksellä. Sanallisista vastauksista
oli selvästi suurin osa melko yksiselitteisesti joko myönteisiä tai kielteisiä. Myös sen tyyppiset vastaukset tulkittiin myönteisiksi, joissa
kiistettiin varsinaisesti opettajankoulutuksen suoranainen kannustus,
mutta tuotiin esiin koulutuksen merkitys asian pohtimiseen ja ajattelemiseen vaikuttavana. Taulukkoon 6 nämä avokysymykseen esitetyt
vastaukset on ryhmitelty kolmeen luokkaan.
Valtaosalla opiskelijoista oli selvästi joko myönteinen tai kielteinen
mielipide. Kuitenkin kaikista opiskelijoista kielteisesti vastasi selvästi
suurempi osa kuin myönteisesti. Kielteisesti vastasi erityisesti yli puolet aineenopettaja- ja luokanopettajaopiskelijoista, mutta myönteisesti
puolestaan yli puolet lastentarhanopettajaopiskelijoista.
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Taulukko 6. ”Kannustaako opettajankoulutus osallistumaan?”. Kysymykseen
myönteisesti tai kielteisesti vastanneiden suhteelliset osuudet (N=297).

Luokanopettajat

Myönteinen

Kielteinen

Ei osaa
sanoa

37

53

10

Aineenopettajat

34

63

4

Varhaiskasvattajat

53

44

3

Kaikki

41

54

7

Onko osallistumisesta hyötyä opiskelussa
Myös kysymys osallistumisen hyödystä opettajaksi opiskelussa oli kuten edellinenkin avokysymys. Vastauksissa perusteltiin usein osallistumisen hyötyjä. Selvä valtaosa kaikista opiskelijaryhmistä vastasi kysymykseen myönteisesti (88-93 %). Erot eri vastaajaryhmien välillä
olivat pieniä.

3. Onko opettaja yhteiskunnallinen vaikuttaja
Opiskelijoilta tiedusteltiin sekä kyselyssä että haastatteluissa heidän
mielipidettään ja kantaansa asenneväittämään ”opettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja” (haastattelujen osalta ks. IV osan luvut 1.4., 2.4. ja
3.4.). Kyselyn tulokset olivat yksiselitteiset. Väittämän kanssa oli samaa mieltä kaikista vastaajista valtaosa, noin 90 prosenttia, riippumatta opiskelualasta.

4. Opiskelijan asema opettajankoulutuksessa
Kyselyissä ja haastatteluissa opiskelijoilta tiedusteltiin heidän näkemyk
siään ja käsityksiään opiskelijan asemasta opettajankoulutuksessa (haastattelujen osalta ks. IV osan luvut 1.7., 2.6. ja 3.6.) Kaikista opiskelijoista
noin puolet piti opiskelijan asemaa tyydyttävänä (taulukko 7). Hyvänä
sitä piti yli neljäsosa, kun taas välttävänä lähes viidesosa. Erityisesti aineenopettajaopiskelijoiden keskuudessa sitä pidettiin hyvänä ja taas lastentarhanopettajaopiskelijoiden keskuudessa puolestaan tyydyttävänä.
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Taulukko 7. Opiskelijan asema opettajankoulutuksessa, vastanneiden suhteelliset
osuudet (N=310).
Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Ei osaa
sanoa

Luokanopettajat

29

49

20

2

Aineenopettajat

36

42

16

7

Varhaiskasvattajat

16

69

16

0

Kaikki

28

52

18

3

5. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet
yliopistoyhteisössä
Kyselyissä ja haastatteluissa tiedusteltiin opiskelijoiden kokemuksia ja
käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksistaan opiskeluympäristössään (haastattelujen osalta ks. IV osan luvut 1.7., 2.6. ja 3.6.). Erityisesti
opetuksen arvioinnissa ja palautteen antamisessa sekä opetusharjoittelussa pidettiin opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia hyvinä (taulukko 8). Huonoina niitä pidettiin taas opiskelijavalinnoissa, tutkinnonuudistuksessa, yliopiston hallinnossa ja opetussuunnitelmatyössä.

Taulukko 8. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet yliopistoyhteisössä,
suhteelliset osuudet (N=308-310).

Opiskelijavalinnoissa
Tutkinnonuudistuksessa

Luokanopettajat

Aineenopettajat

Varhaiskasvattajat

Hyvät

Hyvät

Hyvät

Huonot

Huonot

Huonot

Kaikki
Hyvät

Huonot

8

53

11

55

6

57

8

54

12

46

11

47

0

66

9

51

Opetuksen arvioinnissa

56

27

68

16

56

23

59

23

Yliopiston hallinnossa

11

45

11

44

7

56

10

47

Opetussuunnitelmatyössä

12

42

7

52

13

57

11

48

Opetusharjoittelussa

43

27

51

21

39

25

43

26
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IV  Haastattelut

1. Luokanopettajiksi opiskelevat
1.1. Mitä on kansalaisvaikuttaminen ja -aktiivisuus
Kansalaisvaikuttaminen
”Ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen jossakin poliittisessa järjestössä
toimiminen, mutta toisaalta siihen liittyy kyllä kaikki tämmöiset vapaaehtoisjärjestötkin eli mä nään kansalaisvaikuttamisen jossakin
järjestössä toimimisena, vaikka ois hyvä nähdä se siitäkin laajemmin. Mielenosoitukset tulee heti ekana mieleen. Kaikin puolin vapaaehtoistyö ja järjestöissä sekin, että on vaan nimellisesti mukana,
että vaikka ei tekiskään mitään. Ehkä äänestäminen ei tule ensimmäisenä assosiaationa mieleen, koska sitä pitää niin itsestään selvänä, että ainakin itselle se on ollut aina semmonen enemmän velvollisuus tai jotenkin.” (KAK 51)
”Sitä, että käy äänestämässä aina kun tulee kunnallisvaali tai presidentin vaali tai ihan mikä vaali vaan tai sitten ihan sitäkin, että
yrittää itse ajatella sitä, miten asiat vois tehdä paremmin ja yrittää
ehdottaa tai laittaa Hesariin lehti-ilmoituksen, et ei tarvii vaan yksinään miettiä, miksi asiat on huonosti, vaan yrittää vaikuttaa. Mutta kyllähän ihmiset sen ensisijaisesti näkee sen vaalivaikuttamisena.”
(KAK 57)

IV  H a a s tat t e lu t

”No mä mietin itsekin tota tässä vähän aikaa sitten ja mä en kyllä
osaisi rajata sitä mihinkään yksittäiseen asiaan, vaan mun mielestä
se on myös niitä arkielämän ratkaisuja, mitä joka päivä tekee, että
jotkut on aktiivisempia ja jotkut on passiivisempia. Kyllä mä näen,
et se on ihan tässä yhteiskunnassa tapahtuvia ratkaisuja, mitä tekee,
tiedostamattomia ja tiedostettuja eri sektoreilla, elämässä ja vapaaajalla. Mutta tietysti se mielletään tässä yhteiskunnassa ihan sellaiseksi yhteiskunnallis-poliittiseksi, että tietenkin sillä on sellainenkin
funktio.” (KAK 62)
Kansalaisvaikuttaminen miellettiin enemmän poliittiseksi toiminnaksi.
Äänestäminen on tärkeä asia. Vaalivaikuttaminen on sekä etuoikeus
että velvollisuus. Myös poliittisissa järjestöissä toimiminen katsottiin
kansalaisvaikuttamiseksi.

Kansalaisaktiivisuus
”Esimerkiksi sellainen kun kerätään vaikka rahaa johonkin asiaan,
jotenkin ne tuntuu olevan kauheen lähellä toisiaan kansalaisaktiivisuus ja vaikuttaminen, mutta aktiivisuus siis sillä tavalla, että jos
jotain tapahtuu, niin ryhtyy toimeen., et jos ei muuten olis mukana
missään järjestössä, mutta jos jotain tapahtuu, niin ryhtyy toimeen.”
(KAK 51)
”Se liittyy aika paljon samaan asiaan, että varmaan just niin, että
miten toimii eri sektoreilla, et se on vähän sitäkin, et mihin haluaa
sitoutua, et varmaan jokainen kuuluu johonkin. Et varmaan sit joku
sellainen joka kaiket illat istuu kotona eikä tee mitään, niin joku vois
ajatella, et se ei ole niin aktiivinen. Varmaan se on jonkinlaista vaikuttamista.” (KAK 62)
”No ensinnäkin tulee sellainen positiivinen kuva siitä, että jos joku
on aktiivinen. Aktiivisuus on yhteisten asioiden hoitamista ja niis-

33

34

O p e t ta j a k s i o p i s k e l e v i e n k e rto m a a

sä mukana olemista, että haluaa käyttää aikaansa muuhunkin kuin
oman elämänsä organisoimiseen.
Mitä tähän aktiivisena olemiseen liittyy?
No siihen liittyy kaikki mitä elämässä on, eri järjestöissä toimiminen, urheiluseuroissa tai poliittisissa järjestöissä toimiminen, hyväntekeväisyys työ ja sitten äänestäminen ja sitä katsoo itse nuorten näkökulmasta, koska ite on nuori, että mitä siihen voisi kuulua, niin
kaikki tämmönen aktiivinen toimiminen oppilaskunnassa tai siinä
omassa opiskeluympäristössä, että mitä eri toimielimiä on, niin niissä mukana. Ja se, että seuraa yhteisiä asioita, että miten sen nyt sanois, että Esa Saarinen käyttää nimikettä ”uomassa kipittäjä”, että
mikä on aktiivinen kansalainen, niin semmonen, joka ei kipitä siinä
perusuomassa, että ei ole laput silmillä vaan katse avoimena, seuraa
ympärillä tapahtuvaa ja kommentoi sitä ja haluaa vaikuttaa niihin
ympärillä oleviin asioihin. Seuraa, osallistuu, vaikuttaa.” (KAK 70)
”Ihan tämmöstä käytännön toimintaa, niin kuin esim. äänestäminen ja sitten vapaa-aikaa ajatellen, sieltä voi löytyä poliittiset järjestöt ja niitten kautta politiikkaan osaa ottaminen tai sitten jos kansalaistoimintaa miettii, niin esim. urheiluseuroissa tehdä vapaaehtoistyötä ja semmosta, että ottaa osaa toisten ihmisten hyväksi tekemiseen, että yhteisen hyvän edessä tekee töitä palkatta omien sisäisten
motivaatioiden innoittamana ja pyrkii tietyissä toiminnoissa ja piireissä ottamaan kantaa ja ottaa osaa keskusteluihin ja pyrkii nostamaan niitä omiakin näkemyksiä pinnalle ja yrittää viedä eteenpäin
niitä.” (KAK 83)
”Se on tämmöstä yhteiskunnallisiin asioihin osallistumista ja äänestäminen ja järjestötoimintaa osallistuminen ja ylipäätään semmonen aktiivinen kansalainen yhteiskunnassa. Jos aktiivisuudesta puhutaan, niin se on myös yhteiskunnan palveluitten hyväksi käyttämistä, ettei makaa siellä kotona koko elämäänsä, vaan että osallistuu yhteiskunnan toimintaan.” (KAK 92)

IV  H a a s tat t e lu t

Kansalaisaktiivisuus nähtiin enemmän yksilön omaan elämään liittyvänä määreenä. Aktiivinen ihminen ei jää sohvalle makaamaan eikä jää ”uomaan kipittämään”, vaan osallistuu tavalla tai toisella yhteiskunnan toimintaan. Kansalaisaktiivisuuteen liittyy myös yhteisten
asioitten hoito, epäitsekkyys ja osaltaan uhrautuminenkin yhteisen
hyvän puolesta. Poliittisen toiminnan rinnalla kansalaisaktiivisuutta
voi toteuttaa esimerkiksi urheiluseurassa. Tässä mielessä opiskelijoitten käsitykset kansalaisaktiivisuudesta tulevat lähelle Euroopan elinja työolojen kehittämissäätiön määritelmää, jonka mukaan kansalaisaktiivisuus tarkoittaa mitä tahansa tuloksellista yhteiskunnallista osallistumista. Kansalaisaktiivisuudella viitataan ihmisten kykyyn omaksua aktiivinen rooli yhteiskunnallisissa tai epävirallisissa verkostoissa.
(Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö: www.eurofound.eu.int/
publications/files/EF9757FI.pdf., luettu 2.3.2006)

1.2. Luokanopettajiksi opiskelevien
kansalaisvaikuttamisprof iili
Opiskelija-aktiivisuus
Kyselyn mukaan luokanopettajaopiskelijat toimivat erityisesti urheiluun, uskontoon, kulttuuriin ja opiskeluun liittyvissä yhdistyksissä
(ks. taulukko 3 III osan 1. luvussa). Luokanopettajaksi opiskelevat ovat
suhteellisen aktiivisia vaikuttajia. Osa opiskelijoista toimii opintojensa kestäessä ainejärjestössä tai jossain ainejärjestön järjestämässä kerhossa.
Aktiivinen toiminta suuntautuu kuitenkin useimpien kohdalla
muualle kuin esimerkiksi ainejärjestön toimintaan tai sen tarjoamien
kerhojen toimintaan. Aktiivisiksi vaikuttajiksi itsensä katsovat opiskelijat mainitsivat mm. seuraavat vaikuttamiskanavat: partiotoiminta,
eläinsuojeluyhdistys, taito- ja taideaineisiin liittyvät harrastustoiminnat, nuorisoseurat ja urheiluseurat, erilaiset hyväntekeväisyysseurat,
luonnonsuojeluyhdistykset, vapaa palokunta ja Suomen Punainen
Risti.
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”Luen ja olen sillä tavalla aktiivinen ja tulee ajatuksia niistä ja olen
ollut eri aikoina eri tavalla aktiivinen eri järjestöissä, nuorempana
olin semmosessa kun Parasta lapselle ry:ssä, jossa tehdään integroituja lasten leirejä pakolaislapsille ja suomalaislapsille ja sitten olen
ollut SPR:llä rahan kerääjänä, ja sitten syksyllä mut bongas joku
green peace -tyyppi tuolla keskustassa ja sit mä menin siihen mukaan, et mä maksan 5 euroa kuussa ja sitten joskus lukiossa olen ollut jossain Amnestyn kirjakaupassa mukana, että ne on sillä tavalla,
että ne on osa sitä arkipäivää, että en sillä tavalla pidän itseäni aktiivisena, et mä en tunne, että mä kauheen paljon ajatusta ja energiaa niihin laitan, että mä ajattelisin, että nyt mä vedän tätä juttua
ja mä teen muutosta, et se on enemmänkin sellasta mukana olemista, et tää on hyvä juttu ja tulee ehkä itelle parempi omatunto, et mä
olen tässä mukana sen sijaan et tulis semmonen, mitä ehkä nuorempana oli, että olis halunnut muutoksia, mutta nykyään on tasaantunut se kyllä, et ajattelen, että mä olen nyt tässä mukana.
Mutta en ole kyllä ollut yhtään aktiivinen näissä opiskelijajutuissa. Mutta se on sen takia, että ne on niin yhdentekeviä sitten, että
musta tuntuu, että se ei maailmaa muuta, et se ei tunnu niin isolta, et kun on kuitenkin ollut tyytyväinen. Ehkä se johtuu siitä, että
on ollut sen verran tyytyväinen siihen miten asiat on täällä menny ja
ylipäätänsä tän laitoksen toimintaan, musta kaikki on ollut päällisin
puolin oikein hyvin ja opiskelussa muutenkin on tuntunut, että asiat
on hyvin. Ja ehkä sitä on kokenut muut tällaiset yleismaailmalliset
asiat tärkeämpinä kuitenkin.” (KAK 52)
”En ole hirveen vakavasti missään mukana, että just nyt perustettiin sellainen kuin kristilliset opeopiskelijat ihan muutamien ystävien
kesken ja se on ainakin sellainen, missä voin sanoa olevani mukana.
Lähipiirissä kyllä tuetaan erilaisia järjestöjä ja autetaan esimerkiksi
eri instituutioiden kautta köyhiä ja kärsiviä.” (KAK 63)

IV  H a a s tat t e lu t

Aktiivinen opiskelija löytää aikaa harrastuksille ja myös opiskelijajärjestöille. Vaikuttaa siltä, että aktiivisuus kasaantuu tiettyjen, hyvin
harvojen opiskelijoiden harteille.
”No aikaisemmin silloin kun asuin vielä kotiseudulla niin hirveen
paljon osallistuin liikuntakerhojen ja seuroissa valmennustyöhön ja
sitten olin kunnan nuorisovaltuustossa ja sitten olen ollut 11 vuotta
vapaapalokunnassa. Nyt on urheilu vienyt aika paljon tällä hetkellä aikaa, että mä olen aika huono sanomaan ei tällaisissa asioissa.
No viime vuosi oli sellainen, että uskalsi sanoa ei ja nyt sitten taas
tunkenut itseään joka paikkaan mukaan, että en tiedä, miten tunnit
riittää. No se on se oma valinta. Mutta kyllä mä näen, että nyt olen
hirveen monessa mukana ja otan aktiivisesti osaa. Mä olin nyt ensi kertaa Oulun ylioppilaskunnan vaaleissa ehdolla ja olen nyt siellä toisena varajäsenenä edustajistossa ja sitten olen täällä meidän aine
järjestön hallituksessa mukana ja vuoden alusta täällä Kajaanin yliopistokeskuksen yksikköneuvostossa on kaksi opiskelijapaikkaa ja mulla on se toinen paikka siellä sitten, että töitä kyllä riittää.” (KAK 84)
”Itse olen eniten ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnassa siis tälläisten
asiallisten asioitten hoitamisessa mukana, että se on täyttä työtä, että näitä negatiivisia puolia, että joskus on ihan väsynyt, että on tehnyt niin paljon ja se on vapaaehtoistyötä, siitä ei saa penniäkään rahaa, mutta se on vaan sellainen sisäinen palo, joka houkuttaa ajamaan asioita, että välillä on aika yksinkin niitten asioitten kanssa
ja siksi omassa opiskeluympäristössä on tavoitteena, että kannustan myös muita toimimaan, sillä jos on yksin, niin se on aika rankaa. Olen Keskustan opiskelijaliiton hallituksessa, niin matkakulut
mä saan, mutta en kokouspalkkioita ja SOOLiin liittyen, jos on seminaareja niin saa matkakulut. Olen myös mukana uskonnollisissa
yhteisöissä, mutta se on enempi uskonnollista aktiivisuutta kuin yhteiskunnallista aktiivisuutta.” (KAK 71)
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Auttamistavoite mielessä
”No siis tää meidän järjestö on hyvin nuori emmekä ole vielä hirveesti ennätetty organisoida meidän toimintaa. Just saatiin hyväksyttyä toi meidän järjestö Helsingin yliopiston sisälle, että meillä ei
ole vielä silleen hirveen jäsentynyttä toimintaa, että se prosessi on
kesken. Mutta että tietenkin monissa kristillisissä ja muissakin järjestöissä, siinä on usein se auttamistavoite mukana. Esimerkiksi me
ajateltiin, kun ensi vuonna tulee fukseja, niin yks meidän pieni tavoite on tutustuttaa fuksit erilaisiin yhteisöihin ja järjestötoimintoihin ja sosiaalistaa tähän ympäristöön täällä Helsingissä. Ajateltiin,
et jos ois joku paikka, minne ne vois tulla ja ois ihmisiä jotka neuvoo, niin sit on helpompi lähtee jonnekin ja tuntee olonsa vähän tutummaksi.” (KAK 64)

Äänestämässä käydään
Vaikka luokanopettajaksi opiskeleva ei yleensä ole poliittisesti kiinnostunut tai aktiivi, äänestäminen koettiin tärkeäksi. Kyselyn mukaan
äänestämässä on käynyt kaikissa vaaleissa 62 prosenttia ja epäsäännöllisemmin 37 prosenttia.
”Että mulla ainakin on niin, että mä en edes ajattele sitä, että menenkö äänestämään, että sitten se on se, ettei jostain syystä päässyt.
Että sitä ajatellaan, että on aika hölmöä äänestää kun ei tunne puolueita, että sitä äänestää kunnallisvaaleissakin vaan sitä, jonka tuntee, mutta kuitenkin mä en halua jättää sitä käyttämättä, koska se
on mulle oikeestaan ainut vaikuttamisen muoto.” (KAK 58)
”Mun mielestä on tärkeetä et käy äänestämässä, en ole koskaan jättänyt väliin, et heti kun täytin 18 lähdin mukaan kaikkiin vaaleihin äänestämään, mutta ehkä mä en ole kuitenkaan niin poliittisesti
mukana jutuissa, että olisin kauheen kiinnostunut, että mä olen sil-

IV  H a a s tat t e lu t

lain niinkun, et aina kun tarvis on, niin olen valveutunut, mutta en
muuten ole niin suuressa vaikuttajaroolissa tällä hetkellä.” (KAK 57)
”Mä käyn aina äänestämässä ja mä luen paljon ja mä tarkkailen
paljon ympäristöä. Just kaikki sanomalehdet ja aikakauslehdet, niitä tulee luettua paljon ja tulee mietittyä, et mikä on se oma paikka
tässä yhteiskunnassa. Mä en ole kyllä sellainen henkilö, joka hirveen
aktiivisesti lähtis barrikaadeille ja niinku tällei näin, et on sellaisia,
jotka voi luokitella tosi aktiiviseksi, että mä näen, että on niin paljon muitakin kansalaisvaikuttamisen keinoja. Koen, että itsekin pitää vaikuttaa, mutta en ole sillain joka paikan höylä.” (KAK 63)
”Jos nyt vaikka äänestämisestä puhutaan, niin siinä olen kyllä ollut
aktiivinen, mutta kyllähän sitä kotoa voisi enemmänkin lähteä tällaisiin aktiviteetteihin, että vähemmän olen osallistunut järjestötoimintaan, että pienenä joskus olen partiossa ja jossain tämmösessä
kerhossa käynyt, mutta sitten vanhemmalla iällä semmoiset on jääneet. Kyllähän sitä aina voivottelee ja surkuttelee, että mihin tämä
maailma on menossa, mutta sitten kun pitäisi keinoja ruveta keksimään, niin siihenhän se sitten jää.” (KAK 92)
Luokanopettajaksi opiskelevien passiivisuutta osallistua esimerkiksi
yliopiston hallintoon ja päätöksentekoelimiin voidaan selittää ainakin
osaltaan sillä, etteivät opiskelijat lopultakaan usko voivansa varsinaisesti vaikuttaa asioiden kulkuun yliopistolla.
”Mitä on ollut mukana näissä ja kuullut vanhemmilta opiskelijoilta,
niin olen ymmärtänyt sen, että täällä arvostetaan sitä ja halutaan,
että opiskelijoita on mukana kaikissa näissä yksiköissä ja toimikunnissa ja koordinointiryhmissä ja tälläsissa mukana, mutta sitten toisaalta, no en suoraan sanottuna tiedä, että kuinka paljon opiskelijajäseniä kuunnellaan, tai kuunnellaan, kuinka tosissaan ne otetaan,
että siellä on kuitenkin hirveen korkeevaltainen se muu osallistujakaarti, että siellä pitää tosissaan perustella ja tehdä paljon taustatyötä, jos aikoo ne omat ehdotukset ja näkemykset saada esille, et se
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ei ole mikään pikku juttu, että jos sä aiot jonkun asian viedä perille,
niin se ei ole mikään kuukauden tai kahden juttu, vaan kyllä siihen
joutuu tosi paljon tekemään töitä. Et uskon, että on mahdollisuuksia vaikuttaa, mutta älyttömästi joutuu tekemään töitä ja siltikään
ei ole mitään takeita. Että koko ajan ollaan menty eteenpäin täällä,
mitä esimerkiksi oli silloin kun mun kaverit on alottanu.” (KAK 84)

Koulutusrakenteeseen ei voi vaikuttaa
”Mutta sitten tää opiskeluun ja opiskelijatoimintaa vaikuttaminen,
niin tähän koulutusrakenteeseen ei niinkään hirveen helpolla päästä
kajoamaan, et vaikka se on sellainen osa-alue, mihin ainakin henkilökohtaisesti haluais hirveesti muutettavaa, tai korjattavaa ja sisällöllisesti tarkennettavaa. Vaikka meillekin tehtiin nyt uudet opsit kun
tuli tää tutkintomuutos, niin kuunneltiin kyllä opiskelijoita, mutta
ne rakenteet on niin hirveän kiinteät, että niihin ei kyllä pääse hirveesti kajoamaan ja sitten se, että kenen opettajan kursseista mitäkin
on pois, et just tämmöiset kansalaisvaikuttamisen kurssitkin, mitä
täälläkin on ajettu, niin sitten se, että mihin se sitten laitetaan, että
keneltä ja mistä opinnoista se on pois. Et pikku hiljaa pystyy vaikuttamaan, mutta ei mitään isoja yhdellä kertaa. Ajan kanssa ja työllä.” (KAK 84)
Opiskelijoiden joukosta löytyi kuitenkin myös sellaisia, jotka olivat
tehneet tietoisen valinnan aktiivisen vaikuttamisen puolesta. Ainejärjestötoimintaan osallistuminen saatettiin siis kokea jopa tärkeämmäksi kuin varsinainen opiskelu. Seuraavassa yksi esimerkki tällaisesta luokanopettajaksi opiskelevasta:
”Oletko mielestäsi järjestöaktiivi vai passiivi?
Kyllä mä koen olevani hyvin aktiivi, et kyllä tällä hetkellä aikaa menee paljon enemmän etujärjestöissä kuin mitä aikaa menee opintoihin yleensä. Olen priorisoinut sen tällä hetkellä näin elämässäni.
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Mikäs tämä on tämä opiskelijajärjestö?
Suomen opettajiksi opiskelevien järjestö. Olen siellä hallituksessa jäsenenä tällä hetkellä ja vaalit on tulossa ja aion pyrkiä puheenjohtajaksi, että saa nähdä miten käy.
Toimitko muissa tämmöisissä järjestöissä?
No meidän omassa ainejärjestössä tietty, että siinä olen hallituksessa, mutta olen ollut myös puheenjohtajana. Sitten olen tiedekuntaneuvostossa opiskelijaedustajana tällä hetkellä ja sitten olen Akavan Hämeen alueen toimikunnassa opiskelijaedustajana myöskin ja
sitten olen Akavan opiskelijaneuvottelukunnassa OAJ:n edustajana
siellä, että nää tulee kaikki Akavan jutut Suomen opettajiksi opiskelevien kautta, sitä kautta valittu sinne.
Ehdit kuitenkin opiskella siinä välissä?
Jonkin verran kyllä, että olen pikkasen karsinut opiskeluja, että teen
tällä hetkellä vaan yhtä sivuainetta, vaikka yleensä muut tekee kahta
taikka kolmeakin, että mä olen ihan tietoisesti priorisoinut tätä järjestötoimintaa ja jättänyt opiskeluja vähän vähemmälle.
Onko tämä vaikuttanut opintojesi etenemiseen muuten kuin sivu
aineitten osalta?
No ei, että täällä on niin ohjattua opiskelua, että vaikee siitä on kelkasta pudota, että en mä ole kokenu, että se on mikään este ja hirveen hyvät asenteet on ollu kouluttajilla, ettei kellään ole ollut sellasta asennetta, että jos on joutunut joskus poissa olemaan, että sitten ens vuonna uudestaan, että tosi hyvät asenteet on, että annetaan
korvaavia tehtäviä ja tälleen.” (KAK 7)
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Suurimmalla osalla opiskelijoista opinnot olivat kuitenkin etusijalla
ja kansalaisaktiivisuus ilmeni lähinnä harrastustoimintana aiemmin
mainituissa yhteisöissä:
”Kyllä varmaan aika sinne aktiiviseen päähän, että mä olen yhdistystoiminnassa ollut nuorisoseurassa kotikylällä ollut monta vuotta
ja olen edelleen, että semmonen harrastus joka on, että joka päivä
jotakin siltä alalta. Sitten meillä on teatteritoimintaa. Se on sellasta,
jota nyt joku vois tehdä työkseenkin, mut mulle se on harrastustoimintaa, että markkinointia ja kaikkee tällästa ja kerho- ja kurssitoiminnan suunnittelua.” (KAK 29)
”Yleisesti voin sanoa, että olen keskitasossa tai keskitasoa hieman
korkeammalla, mutta tällä hetkellä olen tosi alhaisella tasolla, että
opiskelu vie kaiken ajan järjestötoiminnalta.” (KAK 22)
”Mä en ole hirveen aktiivinen missään tämmösessä järjestötoiminnassa tai muussa. Olen urheiluseurassa kyllä ollut tai seuroissa ollut
useissa mukana ja toinen puoli mistä puhuttiin kansalaisvaikuttaminen, äänestäminen ja muu, niin sitä mä pidän kyllä tärkeänä, että eli aktiivisuus-passiivisuusjanalla sijoittuisin sinne neljännesosaan
passiiviseen päähän, että melko passiivinen, jos siihen sisällytetään
kaikki järjestötoiminta.” (KAK 16)
”Olen osallistunut urheiluseurojen toimintaan vapaa-ajalla, ohjaan
liikuntaa, mutta ei sitä voi oikeastaan kutsua yhteiskunnalliseksi
toiminnaksi. Toisaalta siinäkin voi jotenkin vaikuttaa ohjattaviin.”
(KAK 40)
Luokanopettajaksi opiskelevat ovat monella tavoin aktiivisia. Aktiivisuus toteutuu kuitenkin muualla kuin poliittisissa järjestöissä. Auttaminen on monen opiskelijan sydämenasia. Ainejärjestössä toimii ainoastaan muutamat opiskelijat, joille ainejärjestötoiminta saattaa olla tietoinen ratkaisu siinä mielessä, että järjestöaktiivisuus on asetettu opintojenkin edelle. Opiskelijat eivät olleet yleisesti kiinnostunei-
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ta yliopiston hallintoon tai päätöksentekoon osallistumisesta. Tähän
vaikutti ajan puute, kiire valmistua, mutta myös epätietoisuus tavoista
osallistua ja epätietoisuus omista vaikuttamismahdollisuuksista. Yliopiston hallinto koettiin kaukaiseksi asiaksi, jolla ei juurikaan ollut tekemistä opiskelijan arjen kanssa.

1.3. Kansalaisvaikuttamisen merkitys
luokanopettajakoulutuksessa
”Siis mä olen itse tällä hetkellä vähän semmonen passiivinen. Siis
olen mä jäsenenä opiskelijajärjestöissä, mutta mä en vaikuta niin
kauheesti tai en ole käynyt missään kokouksissa, että onhan se sillain vähän negatiivista, ettei oikein tiedä, missä ollaan menossa. Ne
on vähän neutraaleja sellaiset ihmiset, että pitäis olla kyllä enemmän mukana, että sais tietoa tästä elämän kulusta ja eteenpäin menosta.” (KAK 58)
Kyselyn mukaan yli kolmasosa (37 %) luokanopettajaopiskelijoista katsoi opettajankoulutuksen kannustavan ja tukevan osallistumista yhdistystoimintaan ja yleensäkin vaikuttamista yhteisiin asioihin
(ks. taulukko 6 III osan 2. luvussa). Mutta yli puolet (53 %) oli kuitenkin kielteisellä kannalla. Valtaosa (91 %) opiskelijoista taas katsoi yhdistystoimintaan osallistumisesta ja yhteisiin asioihin vaikuttamisesta olevan hyötyä opettajaksi opiskelussa ja yleensä opettajaksi kasvamisessa.
Kansalaisvaikuttamisen merkitys opettajaopinnoissa ja opettajaksi
kasvamisessa koettiin monella tavoin. Monet olisivat halunneet jakaa
aikaansa enemmän erilaiseen järjestötoimintaan ja olisivat halunneet
olla aktiivisempia. Suurin este oli kuitenkin ajan puute ja kiireinen
opiskelurytmi. Seuraavassa opiskelijoiden näkemyksiä kansalaisvaikuttamisen merkityksestä opintoihin ja tulevaan ammattiin valmistautumiseen.
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Vaikeneminen on hiljaista myöntymistä
”No sehän on niin, että jos vaikenee, niin se on hiljaista myöntymistä. Jos ei millään tavalla yritä vaikuttaa asioihin, niin sithän se on
sama kuin että antaa kaiken tapahtua ja mitään muutosta ei tule, ei
myönteistä eikä kielteistä. En koe hirveen hyväksi asiaksi sitä, että on
tosi passiivinen.” (KAK 63)

Vertaistuki
”On siinä sillä mielessä merkitystä, että kun on koulun kerhossa, niin
siinä on semmonen vertaistuki, se että näkee opiskelukavereita illalla
ja se on sitten tietysti erilaista se yhdessäolo ja keskustelu ja semmonen, niin kyllä se on tukenut varsinkin just sillain ekoina vuosina se
oli tosi tärkee, että tutustu paremmin ihmisiin siellä.” (KAK 2)

Kaksipiippuinen juttu
”Sanoisin, että se on vähän kakspiippunen juttu, koska jos on nuori, niin se on tosi myönteinen asia, koska sieltä saa paljon kontakteja tulevaan työelämään jne. Ja järjestötoiminta aktivoi ajattelemaan
eri tavalla asioista, että sillä tavalla se on tosi myönteinen asia, mutta niinkun omassa tilanteessa, niin tällä hetkellä mun järjestötoiminta on sitä, että mä saan siitä itselleni jotain, mutta mä en jaksa antaa hirveesti, koska opiskelu on nyt se tärkein rooli tällä hetkellä, et
mä olen aikaisemmin ollut paljon aktiivisempi, mutta nyt tää vuosi
on ollut semmonen, että mä olen ollut vähän tekemisissä, et ainoastaan niinku yhdessä kerran viikossa tapahtuvassa toiminnassa mukana ja sitten silleen satunnaisesti muissa. Ja mä luulen, että mitä
olen puhunut muittenkin vanhempienkin opiskelijoiden kanssa, niin
meillä on kaikilla se sama, ettei ehdi oikeesti hirveesti muuta, koska
haluaa, että ne opinnot tulee silleen aika rivakassa tahdissa. Että silloin kun mä olin sitä ensimmäistä tutkintoa tekemässä, niin mähän

IV  H a a s tat t e lu t

olin todella paljon järjestötoiminnassa mukana, koska sillon mulla ei
ollut niin kiirettä ja se oli mukavaa se toiminta ja mä koin sen tärkeeksi.” (KAK 23)

Aktiivisuus antaa paljon, mutta leimautumista ja negatiivista suhtautumista pelätään
”Se on oman elämän kannalta hyvä juttu, että osallistuu ja se on
muitten ihmisten ja yhteiskunnan kannalta hyvä, että ihmiset antaa oman panoksen olemalla mukana. Että on näkemystä asioihin
ja on kasvanut siihen, että ottaa osaa yhteisiin asioihin, niin se on
ainakin minulle aina ollut olennainen osa elämää. Olen yläasteella ja lukiossa ollut aktiivisesti mukana asioissa ja sitten täällä olen
mukana ainejärjestön toiminnassa, opetuksen kehittämistyöryhmässä ja jne. Se antaa aivan valtavasti, että on mahdollisuus vaikuttaa
asioihin, asiat menee eteenpäin. sen huomaa, että kun nuori on aktiivinen, niin aika usein saa läpi niitä asioita ja heräteltyä muita ympärillä olevia ihmisiä siihen aktiivisuuteen ja tutustuu uusiin ihmisiin, muihin aktiivisiin ihmisiin ja siitä saa pontta ja koko ajan oppii
uutta ja se motivoi.
Mitä negatiivista siinä vois olla, niin ehkä se että aika harva nuori
on aktiivinen. Ja sitten mulla on aika paljon sellaisia kavereita, jotka ei ole niin aktiivisia, niin sitten se aika on niiltä kavereilta pois,
että jos olen vaikka iltaisin kokouksissa tai kesken päivän mun pitää lähteä Oulun ylioppilaskunnan kokoukseen. Että kyllä siihen aika usein törmää, että jos on esim. poliittisesti aktiivinen nuori, että
siihen saattaa jotkut suhtautua negatiivisestikin, että se haitta siinä
voi olla, että aika pois ystävyyssuhteilta ja se, että siihen saatetaan
suhtautua negatiivisesti. Toisaalta olen itse ollut yliopiston ylioppilaskunnan vaaleissa ääniharavana ja se varmaan kertoo siitä, että
ne suhtautuu myönteisesti ja tosi paljon kuulee täällä opiskelevilta,
että loistavaa, että sä olet mukana noissa jutuissa ja hienoa, että sä
hoidat meijän asioita ja semmosta positiivista, että sulla on hyviä
näkemyksiä asioihin, mutta sitten ne nuoret, jotka ei ole mua nä-
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kemässä tässä ympäristössä, niin saattaa aatella, että onko tuo nyt
niin tärkeää, että sä olet joka saralla. Mutta oma perhe, vanhemmat
on suhtautunu hirveen hyvin ja kannustaa, että kyllä se vaakakuppi sinne positiiviselle puolelle kääntyy, ei kai sitä muuten jaksaiskaan
olla mukana. Mutta täyttä työtä se kyllä on.” (KAK 71)

Aktiivisuus hidastaa opintojen etenemistä, mutta antaa suuren
mahdollisuuden oppia elämää ja tulevaa ammattia
”Opintoviikoissa ajatellen se hidastaa etenemistä, koska se vie niin
paljon aikaa, mitä useammassa jutussa on mukana, mitä useammissa kokouksissa käy ja mitä useampia tapahtumia järjestää, sitä
vähemmän on aikaa olla läsnä luennoilla ja harjoituksissa ja illalla tekemässä esseitä, mutta mä itse näen sen niin suurena oppimisen
mahdollisuutena elämää varten ja sitä omaa työtä varten, että mä
ajattelen sen niin, että vaikka mä en saa niitä opintoviikkoja, vaikka
me saadaan Kajaanissa kolme opintoviikkoa siitä, että on mukana
erilaisissa jutuissa, eiköhän se ole kertynyt tässä reilun kolmen vuoden aikana, että kyllä mä näen, että se antaa siihen tulevaan työhön
niin paljon, että mä opin tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mä olen mukana samassa kokouksessa, missä on yksikön johtaja
ja professoreita, lehtoreita, mä opin tulemaan toimeen niitten kanssa. Mä olen esim. opetuksen kehittämistyöryhmässä, mä saan kokemusta opetuksen kehittämisestä, mä opin näkemään niitä opettajia
paljon laaja-alaisemmin kuin että jos en olis mukana missään näissä ja sitten olen mukana näissä paikallisissa yhteiskunnallisissa tapahtumissa ja opin järjestämään niitä ja sitten ainejärjestössä olen
mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja sieltä saan hyvää kokemusta projektien vetämisestä. Mutta, no sen kolme opintoviikkoa
saa, mutta suhteutettuna siihen työmäärään, mitä on tehnyt muitten
opiskelijoitten hyväksi tai laitoksen hyväksi, niin se ei ole ollenkaan
balanssissa sen kanssa, mutta kokemuksia selkäreppuun!” (KAK 72)
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Avartavaa toimintaa
”Opettajaksi opiskelu on, että vois ajatella, että esimerkiksi se järjestötoiminta, jossa olen ollut mukana eli partiotoiminnassa, niin se
on ollut erittäin avartavaa opettajakoulutukseen nähden, koska siellä tehdään paljon lasten kanssa töitä, erityisvaatimuksia on paljon,
koska se on niin erilaista se koko homma ja sitten taas toisaalta olen
ollut vapaaehtoistyössä eläinten parissa ja mä olen nähnyt siellä sitä
toista puolta ihmiselämässä tietyllä tavalla niitten eläinten kautta, et
miten ne eläimet on päätyny sinne eläinsuojeluyhdistykselle ja sieltä
avartanu sitä kokemusta.” (KAK 23)

Valmiuksia opettajan työhön
”Ja sitten sellainen toiminta, missä olen nytkin, olen kuvataiteissa kerran viikossa, niin se sitten taas antaa mulle opettajan työhön
valmiuksia kuviksen opettamiseen, mutta kyllä mä otan siitä enemmänkin sitä iloa itselleni, mutta tietyllä tavalla tulee siinä sitä valmiuttakin sitten. Että kyllä mä sanoisin, että kaikenlainen aktiviteetti lisää (valmiuksia), kun opettajan ala on kuitenkin hyvin laaja ja
erityisesti se laajuus siinä, että täällä koulutuksessa panostetaan kuitenkin enemmän siihen tiedolliseen puoleen ja siihen tieteelliseen näkemykseen, niin tällä järjestötoiminnalla saa sitä laajaa sosiaalista
näkemystä yhteiskuntaan.” (KAK 23)
”Jos otetaan ihan konkreettinen näkökulma, että jos en kuuluisi näihin kahteen järjestöön, joihin tällä hetkellä kuulun, niin siinähän on
tiettyjä etuja, joita saa, kun kuuluu ainejärjestöihin. Ja sitten tulevaisuutta ajatellen, että jos osallistuu projekteihin ja tämmösiin, niin
opettajan ammattihan on semmonen, ettei siinä passiivisuus ole ihan
se avainsana siellä luokassa, että totta kai siitä on aina hyötyä sitten
tulevaisuudessa, jos tuo itseään esille ja osallistuu rohkeasti. Kokemuksia saa siitä.” (KAK 93)
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”Ollaan keskusteltu näiden henkilöiden kanssa, jotka on esim. harjoittelun koordinointityöryhmissä ja näissä, että vaikka ei aluksi tiedäkään mitään, niin siellä oppii älyttömän paljon kaikista kaupungin koulujen sisäisistä strategioista ja rakenteista ja miten ne etenee
siellä kunnassa tai kaupungissa ne asiat. Et älyttömän paljon semmosta mielenkiintoista tietoo ja semmosta, mistä varmasti on hyötyä
tulevaisuudessa.” (KAK 85)

Yhteisöllisyyden kokemus
”Mulle on ainakin tullut tosi vahva yhteisöllisyyden kokemus siitä
että, kun kaikille tää nuorisoseuratoiminta on harrastustoimintaa,
niin sä saat paljon kontakteja ja itse asiassa tosi hyviä ystäviäkin ja
just se, että aina kun tehdään jotain yhdessä, niin se on semmonen
positiivinen juttu, että vaikka nyt ei pyritä suoranaisesti mihinkään
vaikuttamaan, et sellasta ei voi ajatella, että tulee sellanen niin kun
onnistumisen kokemus, niinkuin tulis ehkä jossain muussa projektissa, missä ois mukana, mutta ehkä se on se yhteisöllisyys.” (KAK 29)

”Aika loppuu kesken
Aika loppuu kesken elämästä, et sehän se on, et kyllä semmonen innostus ja semmonen riittää kyllä aika pitkälle, et kyllä ne kielteiset
puolet tulee sillon, kun tuntuu, että jää se varsinainen työ, joka mulla on nyt ollu tää opiskelu, niin et sit kun se jää kakkoseks, niin eiköhän se ole se kielteinen puoli.
Onko tällä toiminnalla merkitystä opiskeluun?
Kyllä tuntuu, että se aika paljon kasvattaa, että kun on monessa
mukana ja kun siihen aktiivisuuteen on lähtenyt, niin sit koko ajan
tulee enemmän, mihin pyydetään mukaan. Et kyllähän se sellasta
omatoimisuutta lisää ja toisaalta myös kykyä sanoa ei, et en hoida
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tätä hommaa tai en tee tätä. Mut et kyllähän se opiskelulle paljon
antaa, mutta se aika on ainoo kielteinen, mikä nyt elämässä muutenkin usein tuntuu, että loppuu kesken.” (KAK 29,30)

On itse kärryillä asioista
”No ainakin nyt kun meillä on ollut tällainen koulutuspolitiikan jakso, niin ainakin on itse kärryillä niistä asioista ja joutuu seuraamaan
niitä asioita, sitä koulutuspoliittista keskustelua, mitä käydään, järjestötoiminnan vuoksi. Tuntee, että tietää niitä yhteyksiä, että ainakin semmonen hyöty tästä on.” (KAK 7)

Kasvattavaa ja yleissivistävää toimintaa
”Jos ajatellaan kansalaisvaikuttamista, järjestötoimintaa, niin vaikka
en itse ole ollut niissä juurikaan mukana, niin näkisin, että se on sellasta kasvattavaa, yleissivistävää toimintaa, oppii siitä, että kuinka
asioita hoidetaan yhteiskunnassa, kuinka eri järjestöt toimii, kuinka yhteisiä päätöksiä tehdään. Tällä tavalla mä näkisin, että se on
hyödyllistä. Ja tottakai jos miettii ihan konkreettisesti, niin kyllähän
kaikesta järjestötoiminnasta on hyötyä kaikkien ansioluetteloiden ja
kaikkien muiden lisänä. Mä näkisin sen, että mikä itselläkin on ollut
syy siinä (osallistumattomuudessa), että se vie paljon aikaa muulta,
esimerkiksi harrastuksilta, mulla tietysti urheilulta ja jos miettii opiskelua, niin se voi siltäkin viedä aikaa. Siinä on tietysti nämä kaksi
puolta.” (KAK 16)

Piiri pieni pyörii
”Täällä Kajaanissa ja täällä meidän koulussa, niin sais olla enemmän ihmisiä siinä mukana, että se on se pieni piiri, joka pyörii ja
pyörittää sitä meidän koulun kansalaistoimintaa, ainejärjestöä ja
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hallitusta ja sitten kaikissa näissä eri järjestöissä, ne on ne pienet
porukat. Et kaikki ei löydä sitä ja sitten etenkin monet nuoret kokee
kansalaistoiminnan turhana tai sitten semmosena, että eipä sillä mitään voi auttaa. Että se, että miten sitä markkinoidaan nuorille, niin
se ei välttämättä ole se oikea tapa.” (KAK 83)
Kansalaisvaikuttamisen merkityksen pohtiminen herätti luokanopettajaksi opiskelevissa ristiriitaisia tuntemuksia. Toisaalta aktiivisuus ja erilaisissa järjestöissä toimiminen koettiin merkittäväksi tekijäksi opettajan ammattiin kasvussa. Järjestötoiminta ja kaikenlainen
aktiivisuus on avartavaa toimintaa, se pitää ihmisen ajan hermolla ja
näin antaa valmiuksia tulevaan ammattiin. Aktiivisuuden katsottiin
myös lisäävän yhteisöllisyyttä ja vertaistukea opintojen kestäessä. Ongelmaksi kuitenkin katsottiin kiire ja ajan puute. Aktiivisuus muualla kuin opinnoissa hidastaa valmistumista ja useimmat asettivatkin
opinnot muiden rientojen ja harrastusten edelle.

1.4. Luokanopettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana
”Opettaja joka tapauksessa vaikuttaa, et opettajalla on ne arvot ja
on myös piiloarvoja, että opettaminen on aina vaikuttamista. Ei ole
juuri olut puhetta semmosesta vapaa-ajan toiminnasta, että opettajan ammattihan nyt on sellainen, että sitä joutuu olemaan vapaaajallaankin aktiivinen ja tutustumaan erilaisiin asioihin ja ihmisiin
ja kehittämään toimintaa. Tietenkin jokaisella opettajalla on omat
arvot, mihin sitoutuu ja sit toisaalta yhteiskunnan määrittämät normatiiviset arvot, että mitä pitää sitten noudattaa. Opettajalla on se
eettinen vastuu siitä työstään yhteiskunnalle.” (KAK 64)
Luokanopettajiksi opiskelevat näkevät opettajan yhteiskunnallisena
vaikuttajana. Myös kyselyyn vastasi näin suurin osa (91 %). Opettaja on jo omalla esimerkillään ja toiminnallaan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänellä on suuri vaikutus oppilaisiinsa ja myös vanhempiin.
Opettajan yhteiskunnallinen tehtävä nähdään laaja-alaisena. Opet-
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tajan on kuitenkin varottava, ettei edes tiedostamattaan pyri muokkaamaan oppilaidensa ajatusmaailmaa etenkin mitä tulee poliittisiin
näkemyksiin. Silti opettaja voisi toimia kunnallispolitiikassa tai kansanedustajana. Hankalaksi opettajan yhteiskunnallisen vaikuttamisen roolin tekee kiveen kirjoitettu opettajan malli; opettaja mielletään
edelleen kansankynttilänä ainakin opettajiksi opiskelevien keskuudessa. Opettajan tehtävä on vallitsevan kulttuurin siirtäminen ja säilyttäminen, mihin sisältyy myös opettajan roolin säilyttäminen vuosikymmenestä ellei vuosisadasta toiseen.

Opettaja ei saa aivopestä
”Tietenkin opettajalla on myös etiikka, jos mä olen esimerkiksi jyrkästi vastaan turkistarhausta, enhän mä voi kuitenkaan lapsia aivopestä ajattelemaan sillä tavalla. Enkä voi aivopestä lapsia, että yhteiskunta on mätä, kaikki lait huonoja jne.” (KAK 45)
”En heti kyllä assosioi, että opettaja olisi yhteiskunnallinen vaikuttaja, kansankynttilä. Ei tule semmosta assosiaatiota ollenkaan. Mutta
kun katselee ennen vaaleja vaalimainoksia, niin sillon tällöin sieltä
pilkahtaa opettaja tai luokanopettaja, että kyllähän niitä on, mutta
en mä kuitenkaan ajattele niin, että opettajan sen enempää tulis olla kuin kukaan toinenkaan, et vaan jos kokee jonkun asian tärkeeks
niin silloin, mutta en mä muuten. Ja voihan sitä ajatella niinkin, että
jos on todella vahvasti jonkun asian puolesta, niin näkyykö se siinä
opetustyössä, että indoktrinoidaanko siinä kenties vahingossa myös
oppilaita eli ei se välttämättä aina ole plussaa, se voi olla kumpaa
vaan, miinusta tai plussaa. Sehän on sula mahdottomuus olla aina
täysin objektiivinen, mutta kunhan tiedostaa sen ja kertoo oppilaille,
että mä ajattelen näin eikä niin, että tää on nyt totuus, et jos opettaja ei kerro asioista, että mä ajattelen näin, niin ne oppilaat ajattelee,
että se kertoo sen totuutena. Mutta toisaalta kun opettajalla on aina
se yläasema ja jokainen oppilas haluaa miellyttää opettajaansa, niin
se on aika vaikea asia omien ajatustenkaan kertominen. Mutta sit-
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ten voi sanoa, että jotkut ajattelee näin ja jotkut näin, että ois semmosta mahdollisimman moninaista.” (KAK 53)

Opettaja ei voi ajaa poliittisia asioita luokassaan
”Ensinnäkin opettaja tekee työtään omana itsenä ja sen takia hän
voi tiedostamattakin ajaa tiettyjä asioita, lähinnä omia arvoja ja
ajatuksia, joita hän kokee itselleen tärkeiksi. Opettaja ei voi kuitenkaan ajaa mitään poliittisia asioita. Opettaja voi ajaa sellaisia yhteiskunnallisia asioita kuten suvaitsevaisuus, jos hän kokee tätä tärkeäksi. Mutta jos opettaja ei koe tätä tärkeäksi, hän ei myöskään
puutu suvaitsemattomuuteen. Opettaja on myös kasvattaja ja hänellä on vahva vaikutussuhde oppilaisiinsa, jokainen kuitenkin muistaa
minkälaisia opettajia hänellä on koulussaan ollut. Opettaja voi myös
toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana tavallisen opetustyön lisäksi
osallistumalla opetussuunnitelman kehitystoimintaan. Olen kuitenkin itse ollut aika vähän töissä, joten en koe, että oma työ olisi yhteiskunnallisesti vaikuttanut. En ole tehnyt sitä työtä tietoisesti yhteiskunnallisesta näkökulmasta, enemmän intuitiolla, mutta aina on
hyvää tajuta, että mikä tahansa työ vaikuttaa oppilaisiin.” (KAK 38)

Saako opettaja ostaa saunakaljan?
”Opettajallahan on edelleen jonkunlainen kansankynttilän rooli Suomessa. Ennen vanhaa opettajan asema yhteiskunnassa oli kuitenkin
paljon suurempi, melkein papista seuraava. Ja vaikka se ei enää ole
niin vahvaa, itse ajattelen, että olemme edelleen kansankynttilöitä.
On esimerkiksi paljon odotuksia siitä, että opettajan tulisi käyttäytyä
tietyllä tavalla. Nämä odotukset tulevat vanhemmilta ja yhteiskunnalta, mutta opettaja itsekin haluaa toimia yhteiskunnallisesti oikealla tavalla, vähän niin kuin mallikansalainen. Mekin ollaan joskus mietitty, saako opettaja käydä hakemassa saunakaljan sieltä lähi
kioskilta, jos siellä saattaa törmätä oppilaisiin tai heidän vanhem-
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piinsa? Tai sitten saako opettajan tupakoida? Itse mietin paljon näitä
asioita, koska haluan vastata ulkopuolisiin odotuksiin.” (KAK 38)

Opettaja voi edistää demokratiaa omalla toiminnallaan
”Opettajalla on vaikutusvaltaa demokratian edistämisessä. Jos opettaja saa viedä luokan ensimmäisestä luokasta kuudenteen, hän viettää lasten kanssa paljon aikaa. Opettaja pystyy vaikuttamaan asioihin sillä, minkälaista toimintaa hän luokassaan edistää. Onko kaikilla tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua luokan asioihin, tietysti lasten ikäluokka huomioon ottaen, vai sanooko opettaja aina itse miten asioita tulisi tehdä? Näin opettaja voi kehittää halun vaikuttaa ja säilyttää sen.
Onko siis niin, että ala-asteella tulee lähinnä käytännön kokemusta
toiminnasta, missä vaiheessa tulee tarpeellista tietoa?
Tieto tulee yläasteella, en oikeastaan tiedä ala-asteen opetussuunnitelmasta. Paljon riippuu opettajasta: kuinka paljon hän keskustelee
asioista, kuinka paljon hän esimerkiksi kertoo, miten voi vaikuttaa,
esimerkiksi kierrättäminen. Tietoa tulee myös piilo-opetussuunnitelman kautta. Aika paljon lapset loppujen lopuksi tietävät miten pystyvät vaikuttamaan esimerkiksi äänestämisen kautta.
Millä tavalla opettaja vaikuttaa/edistää suomalaista kulttuuria/suomalaista kansallista identiteettiä?
Koulun yksi tehtävä on säilyttäminen, eli sitä kautta se välittää suomalaista kulttuuria. Nyt on kyllä tullut paljon globaaleja asioita,
mutta koulu pääasiassa edelleen säilyttää. Kansalaisia tuotetaan
työntekoon ja veronmaksajiksi.” (KAK 39)
” Opettaja voi edistää demokratiaa. Siitähän se lähtee, luokan toiminnasta, pienistä asioista. Siitä, ettei pidetä sitä lasta sellaisena as-
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tiana, johon kaadetaan tietoa. Kaikki lähtee jo luokkajärjestelyistä.
Onko luokassa oppilastoimikuntaa, joka vastaa jostain toiminnasta, vaihtuuko se viikoittain? Miten tehdään päätöksiä? Ekaluokkalaisetkin osaa jo toimia sillä periaatteella, että on ryhmä, jolla on joku vastuullinen tehtävä. Siinä toiminnassa huomataan, että kaikkia
tehtäviä on tehtävä, jotta homma toimisi. Voi toki paljonkin edistää
demokratiaa. Ja nimenomaan sillä, että antaa lapsille vastuuta, ei
tietenkään kaikkia vastuuta voi antaa. Eli se on hyvin mahdollista
ja helposti toteutettavissa, ihan semmoisilla pienillä asioilla. Ja semmoista varmaan monet toteuttaakin, mutta ei välttämättä ajattele,
että tämä on nyt demokratiakasvatusta. Ei siitä pidä tehdä mitään
ihmeellistä ja maata mullistavaa, että nyt on taas suunnitelmat sekaisin kun on taas demokratiakasvatusta. Eli ohjaamisella pääsee jo
aika pitkälle lasten kanssa.” (KAK 46)

Opettaja voi ajaa hänelle läheisiä asioita yhteiskunnassa
”Opettaja kohtaa paljon parannusta vaativia yhteiskunnallisia asioita ihan oman työn kautta. Hän voi vaikuttaa niihin kunnallisen politiikan tasolla tai jopa kansanedustajana. Opettaja voisi ajaa hänelle läheisiä asioita, kuten lapsiperheiden asiat ja koulutuksen rahoitus.” (KAK 39)

Opettaja ohjaa harrastuksiin
”Kyllä ainakin jollain lailla sitä oppilaiden aktivointia tai sellasta ohjaamista harrastuksiin ehkä sitä kautta, että liittyen terveystietoon,
että jokaisen ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen kuuluu se,
että on jotain harrastuksia.” (KAK 3)
Opettajan tehtävä on oppilaansa hyvinvoinnista huolehtiminen. Ohjatessaan oppilaitaan harrastuksiin opettaja kantaa vastuuta oppilaittensa fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Harrastustoimintaan oh-
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jaaminen voidaan nähdä myös laaja-alaisemmin, jolloin opettaja voi
olla mukana aktivoimassa kokonaisia kyläkuntia.

Opettaja on pienten kylien aktivoija
”Kyllä mun mielestä tosiaan pitäisi, et mä olen itse pieneltä kylältä
kotoisin, jossa on just näin, että on koulu ja nuorisoseura ja vähän
sitten kylän omaa urheiluseuraa, niin kyllä mä nään hirveen tärkeenä sen opettajan roolin, jo senkin takia, että niitä toimijoita on pienellä kylällä vähän. Ja jos halutaan jotain harrastustoimintaa pienelle kylälle, niin se on itse järjestettävä, kun sit taas kaupungissa sulla on tarjottimella vaikka kuinka monta seuraa ja on niitä, jotka tekee. Mut kyllä Suomessa pieniä kyliä on vielä niin paljon ja varsinkin niissä se korostuu kyllä. Jos nyt omalta kylältä ajattelee, et tosiaan kun niitä toimijoita on aika vähän, niin se yhteistyön merkityskin siinä, et sitä kautta. Et usein tuntuu tältä puolelta, et kun itse
on nuorisoseuran puolella ja koitetaan luoda lapsille harrastusmahdollisuuksia omalle kylälle, niin jotenkin kaipais vähän tulea sieltä
koulun puolelta, koska siellähän opettajilla olis aika hyvät mahdollisuudet, niinkun jopa ehkä vähän tuuppia niitä lapsia, että ei oliskaan siellä bussipysäkillä, vaan et ne tulis johonkin kerhoon tai jollekin kurssille. Että siihen sitä aktiivisuutta kaipais, että se ois vuorovaikutuksellista, että se opettajakin ymmärtäisi sitä omaa rooliaan,
että edes pienillä jutuilla olis mukana tällaisissa yhteisissä asioissa.”
(KAK 30,31)

Opettaja on omalla esimerkillään ja toiminnallaan vaikuttaja
”Mä ainakin enemmän haluan olla sellainen opettaja, joka ottaa elämän huomioon ja ohjaa oppilaita toimimaan omillaan. Että ne saa
valmiuksia koulusta kohtaamaan eri asioita. Ja ne tulee kuitenkin
toimimaan yhteiskunnassa, että vaikka se ei olisi sellaista että ”liittykää puolueisiin ja äänestäkää”, vaan yleisesti selviytymistä, että tie-
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detään miten yhteiskunnan eri instanssit toimii, että on hajua siitä,
kuka palkan maksaa ja mihin ne verorahat menee.” (KAK 49)
”Opettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja ihan riippumatta siitä,
onko missään järjestössä, että kuitenkin niin, että oppilaisiin vaikuttaa jatkuvasti siellä luokassa ja sitten vanhempia tapaa, niin kyllä mä katson sen jo ihan yhteiskunnalliseksi vaikuttamiseksi. Ihan
työnsä kautta jo opettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja, koska siinä on niin paljon ihmisten kanssa tekemisissä ja nimenomaan lasten
kanssa, jotka on alttiita vaikutteille, on ilman muuta omalla esimerkillään ja toiminnallaan vaikuttaja.” (KAK 8)
”Opettaja on väistämättä yhteiskunnallinen vaikuttaja halusi tai ei,
koska se ajaa tietynlaista tulevaisuuden näkymää sillä omalla opettamisellaan, että se ei ole edes valinta, vaan kyllä se on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tapauksessa, koska se muokkaa sitä tulevaisuuden työntekijää omalla opettamisellansa.” (KAK 24)
”Oliko sinulla koulussa tai lukiossa, joku sellainen opettajamalli, joka toimi yhteiskunnallisena vaikuttajana ja antoi sulle mallin siihen,
miten sinä voisit toimia?
Mulla on ollut yleensäkin aika hyviä opettajia. Lukiosta tulee yksi
opettaja mieleen. Se, mitä ihailee opettajassa, mikä tekee opettajasta hyvän on se, että opettaja tietää kauhean paljon, se tiedon määrä ja tietenkin mitä se tietää. Hän pystyi tuomaan siihen opetukseenkin koko ajan uutta ja tiesi, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Se
oli sellainen historian opettaja. Hän pystyi sitomaan asiat historiasta nykyhetkeen ja me sitten pystyttiin käsittelemään niitä asioita
oman ymmärryksemme varassa. En tarkoita sitä, että opettajan tulisi yötä päivää olla aktiivi ja tehdä jotakin, mutta se, että ainakin jollain tasolla pysyy kärryillä mitä maailmassa tapahtuu. Tämän opettajan päällimmäinen tarkoitus oli siinä, että me saataisi opiskelijoina isoimman hyödyn sen opetuksesta. Mutta voi myös ajatella, että esimerkiksi yläasteella oli historian ja yhteiskuntaopin opettaja,

IV  H a a s tat t e lu t

hän tuki meitä siinä, että me pystyttiin luokkana tekemään päätöksiä yhdessä. Hän ei tehnyt päätöksiä puolestamme. Päätökset olivat
tietysti melko arkipäiväisiä, esim. luokkasormusten hankintaa, oppilaskunnan jäsenten valintaa, minne lähdemme ”kurssimatkalle”, miten hankimme luokallemme rahaa. Tosin monet näistä asioista ovat
tarkemmin ajatellen sellaisia, joihin opettajalla ei edes ole velvoitetta
puuttua. Silloin kuitenkin tuntui siltä, että opettajamme antoi meidän toimia itsenäisesti ja luotti siihen, että asiat sujuvat.” (KAK 46)

Opettaja pehmeämpien arvojen välittäjänä
Opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana on tänä päivänä merkittävän
tehtävän edessä. Jotta opettaja kykenisi näkemään oman vastuunsa ja
tehtävänsä kasvattajana, hänen on myös tiedostettava yhteiskunnallinen tehtävänsä. Seuraavassa opiskelija viittaa rahan ylivaltaan ja tehokkuuteen, jotka ovat hallitsevia piirteitä nyky-yhteiskunnassamme.
Nämä kovat arvot ovat voimallisesti sanelemassa myös koulutuspolitiikkaamme, joka puolestaan sanelee opettajien ja oppilaitten arkea.
Opettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana ja kasvattajana voi puolustaa pehmeitä arvoja ja voi kyseenalaistaa tehokkuuden ja rahan ylivallan koulussa.
”Jos nähdään, että opettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja, niin
opettajilla on kuitenkin aika terveet arvot, subjektiivisesti sanottuna omasta suusta, siis samat arvot, mitkä minulla suunnilleen, mutta siis ehkä opettajilla on niitä arvoja, mitä pitäis nykyään enemmänkin arvostaa, siis tämmöstä inhimillisyyttä ja ihmisten välistä
solidaarisuutta tai muuta, että ei niinkun, mitä on paljon puhuttu
rahan ylivallasta ja tehokkuusajattelusta, niin ehkä siitä vois päästä
pois, jos opettajat olisivat yhteiskunnallisesti aktiivisia ja vaikuttasivat asioihin siellä ylemmällä tasolla.” (KAK 17)
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Opettajalla on näkemystä koulun arjesta
Opettajan tulisi voida hyödyntää omaa näkemystään koulun arjesta. Olemalla yhteiskunnallisesti aktiivinen, opettaja voisi olla mukana
muokkaamassa koulutuspolitiikkaa, voisi olla mukana rakentamassa
sitä todellisuutta, missä itse joutuu päivittäin työskentelemään. Aktiivisempi ote koulutuspolitiikkaan ja päätöksentekoon toisi huojennusta myös opettajan työssä jaksamiseen.
”Opettajan pitäisi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja, koska opettajilla on se näkemys siitä, mitä siellä koulukentällä tapahtuu, että sitä
asiantuntemusta pitäisi saada sieltä sitten käyttöön.” (KAK 8)

Yhteiskunnallisesti aktiivi opettaja osaa hoitaa yhteisiä asioita
”Sehän on tietenkin fakta, että opettaja tuo ehkä haluamattaankin
niitä arvoja, mitä sillä on lapsille siinä opetuksessaan, mutta mun
mielestä monet opettajat on aktiivisia yhdistystoiminnassa ja politiikassa tai missä tahansa tämmösissä yleisissä yhdistyksissä, että en
mä siitä mitään haittaa ainakaan näe, ehkä siitä on pelkästään hyötyä, näkee miten yhteisiä asioita hoidetaan ja osaa toimia erilaisten
ihmisten kanssa, ehkä siitä on pelkästään hyötyä opettajan ammatissakin.” (KAK 17)
”Opettajan tulisi kuulua ammattiliittoon enemmän, ja sitä kautta se
on ihan selvää yhteiskunnallista vaikuttamista kun osoitetaan kuuluvan johonkin isompaan järjestöön, joka ajaa omia etuja tai muiden opettajien etuja. Opettajien tulee olla tietoisia asioista, että he
pystyvät antamaan järkevää tietoa tai ohjaamaan lapsia kohti sitä
järkevää tietoa. Pitää olla tietoinen siitä, mitä tapahtuu ja pyrkiä
tarvittaessa vaikuttamaan. Opettaja voi ihan hyvin osallistua myös
kunnallispolitiikkaan, koska opettajana tietää, mikä siellä koulussa
toimii ja mikä ei toimi. Mistä se määräraha tulee ja mihin tarvitaan
lisää. Mitkä on mahdollisuudet toteuttaa sitä opetussuunnitelmaa
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siellä. Jos opettaja ei ole kiinnostunut vaikuttamaan, ei halua tuoda
niitä asioita esiin, kuka sitä sitten tekee? Ei kukaan. Opettajalla on
iso, no ei enää ole niin iso rooli, mutta voisi olla isompikin. Meidän
on oltava asioiden hermolla.” (KAK 45)

Aktiivi opettaja pysyy ajan hermolla
”Pysyy paremmin ajan hermolla tai ajan tasalla, mitä tapahtuu ja
että on semmonen kosketus siihen yhteiskuntaan jollain lailla enemmän kuin, että jos vaan oman perheen parissa on, et siellä aina sitten
kuulee ja näkee kaiken moista. Sitten semmonen toiminta, joka omia
taitoja tavallaan harjaannuttaa, niinkuin musiikki ja joku kulttuurinen toiminta, tai sitten jos itse ohjaa ryhmiä tai muuta niin onhan se
aina tavallaan semmosta harjoitusta ja kokemusta.” (KAK 3)
”No ehkä se on just se, että on aktiivinen, vaikka ei olisikaan puolueen jäsen, mutta olisi ainakin tietoinen siitä, mitä tapahtuu ja on
valmis tarttumaan ja ottamaan kantaa erilaisiin muutoksiin. Ne voi
olla vaikka paikallislehden yleisöosastolle kirjoittamista, tai soittaa
paikalliselle kansanedustajalle ”tervetuloa meidän kouluun katsomaan mihin määrärahat riittää”. Se semmoinen tietoisuus ja heränneisyys siitä, että on asioista perillä.” (KAK 47)
”Eroaako sitten opettajan yhteiskunnallinen työ tavallisen kansalaisen työstä?
Kyllä se eroaa siinä mielessä, että meillä on 25 uutta kansalaista siinä, joille pitäisi pystyä ainakin jotakin antamaan. On tiedettävä, se
on se mistä se lähtee ja sitten on oltava myös valmis vastaamaan kysymyksiin ja tuomaan sitä kansalaisuutta, mitä se nyt ikinä onkaan,
äänestämiskäyttäytymistäkin on tosi helppoa harjoitella luokassa.
Vaikka nämä ovat sellaisia pieniä asioita, ei voi tietää miten ne vaikuttavat lapsiin, mutta se ei olisi ainakaan eka kerta kun sitten saa
18-vuotiaana äänestyslipukkeen käteen, että nyt äänestät. Tai niille
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lapsille kävisi selväksi miten asioista päätetään, ettei se ole semmoista ”heti mulle nyt kaikki”, vaan että pystytään yhdessä ratkaisemaan
asioita, totutaan siihen, että tietyillä säännöillä kun toimitaan, niin
ei se aina kaikille ole hyvää.” (KAK 48)

Aktiivi opettaja jaksaa paremmin työssään
”Aina vähän päästä tehdään mittauksia, että opettajat on uupuneita,
niin mä luulen, että ainakin osasyy on se, ettei nähdä niitä mahdollisuuksia ympärillä, vaan ollaan jääty siihen oma luokka, oma koulu, omat opettajat, joiden kanssa ei ehkä tulla toimeen, että on jääty
niihin samoihin ympyröihin pyörimään. Mäkin joskus ajattelen, että
jaksanko mä tehdä 40 vuotta työtä niitten oppilaitten kanssa, mutta
jos mä nään sen mahdollisuuden, että mä voin tehdä yhteistyötä eri
sektoreitten kanssa ja kasvattaa niistä lapsista aktiivisia kansalaisia,
jotka omassa elämässä hyötyy siitä, että niistä on tullut valveutuneita, niin sehän on aivan valtavan suuri haaste mun työlle itselle, että mielikuvitus on vaan rajana, että minkälaisten tahojen kanssa voi
tehdä yhteistyötä. Että se ei motivoi, jos mä aattelen, että mä joka
aamu tuun kouluun ja avaan matikan kirjan ja että mitä tulikaan
läksyksi, mutta se että mä voin tulla kouluun ja keskustella oppilaitten kanssa, että miten eilinen päivä on mennyt ja että sehän kohta
tuo meidän lähikauppakin suljetaan, että on niin vähän asukkaita
tällä kylällä ja miksi se suljetaan ja että jutellaan niistä asioista mitä
maailmalla, yhteiskunnassa ja meidän kylällä tapahtuu. Että se on
voimavara se meidän ympäröivä yhteisö ja ne järjestöt. Kyllä siitä on
apua opettajalle osallistumisesta ja aktiivisuudesta. Sieltä eri järjestöistä tulee ilmaisia opettajia, eri järjestöistä löytyy eri asiantuntijoita. Ne tulee mielellään sinne koululuokkaan kertomaan. Se helpottaa
opettajan työtaakkaa eikä tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä,
että mä vaan istun, vaan voi olla ylpeä siitä, että tekee yhteistyötä eri
järjestöjen kanssa.” (KAK 75)
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Koulun ja opettajan tehtävänä on kasvattaa oppilaista aktiivisia
kansalaisia
”Jos me nähdään, että opettajalla on vaan se tiedollinen pääoma,
niin mun mielestä se on hirveen kapea-alaista ajattelua. Tällä hetkellä perheet ei ole siinä kunnossa, että ne pystyy aktivoimaan, mutta jos me pystytään aktivoimaan meijän oppilaat, niin ehkä ne on
sitten aktiivisia vanhempiakin ja sitä myöten sitten perhekin on yhä
enemmän aktiivisuuteen kannustava. Mutta koulu on se, joka saavuttaa kaikki lapset Suomessa, että kyllä mä koen sen ihan ehdottomana tahona kasvattamaan aktiiviseen kansalaisuuteen. Se on sen
lapsen etu, niin se on sen koulun tehtävä ja se on yhteiskunnan kannalta tärkeätä, että meillä on aktiivisia yksilöitä.
Minkä tähden juuri koulun rooli on aktiivisten kansalaisten kasvattamisessa tärkeä?
Ehkä se on juuri se, että kun koulu saavuttaa ne kaikki lapset ja sitten se, että koulu on sen takia, että lapset saa eväitä toimia tässä yhteiskunnassa, olla ja elää, niin eikö se ole juuri se koulun rooli. Eikö
se ole niin, että ne tiedolliset taidot voi jokainen nykypäivänä hankkia jostakin, mutta tällainen kasvatuksellinen näkökulma, että annetaan eväitä tulevaan ja tämänhetkiseen elämään, minä ainakin koen
tulevana opettajan, että se on se ensisijainen tehtävä.
Onko sulla jotakin esimerkkejä, että millä keinoin voisit opettajana
kasvattaa tämmöseen aktiivisuuteen?
Mä näen sen niin, että aktiiviseen kansalaisuuteen kasvetaan. Se on
kasvuprosessi, että voi ajatella niin, että yhtäkkiä 18-vuotiaana herää
aktiivinen kansalainen, joka haluaa äänestää kaikissa vaaleissa ja liittyä erilaisiin järjestöihin ja antaa oman panoksensa yhteiskunnalliseen
kehitykseen, vaan siihen kasvetaan ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että heti ekalle luokalle tulee paikallinen kansanedustaja pitämään oppituntia, vaan se tapahtuu… niinku vastuuseen kasvattaminen on se
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juttu. Erilaisten pienten vastuullisten tehtävien antamisesta ja siihen
opettaminen siellä koululuokassa, että oppilas ei ole mikään alamainen
ja opettaja siellä ylhäällä, vaikka tietty auktoriteetti pitää säilyttää. Se,
että lapsi kasvaa vastuulliseen otteeseen. Minun projekti, olen ollut järjestämässä sitä. se oli loistomenestys, mä voin opettajan antaa positiivista palautetta. Tai että jos omalla koululla on joku epäkohta, vaikka
että ei ole hyviä kiikkuja, että jos mä siihen otan kantaa, niin se homma korjaantuu. Tai mä voin olla itse tekemässä ne kiikut sinne, kun
mä huomaan, että meillä ei ole kiikkuja. Oppii semmoseen, että tarkkailee ympäristöään ja saa positiivisia kokemuksia siitä vaikuttamisesta, osallistumista. Tämmönen keskusteleva kulttuuri, omien mielipiteiden perusteleminen. Et jos mä semmosen onnistun luomaan tulevana
opettajana, että siinä ei ole kuin mielikuvitus rajana. Siinä voi olla rehtorin kyselytunteja ja sitten mitä vanhemmiksi tullaan, sitä enemmän
voidaan tuoda niitä paikalliseen vaikuttamiseen liittyviä asioita. Miten voidaan ottaa osaa nuorisovaltuuston kautta, jonkun muun kautta, kunnan kehittämiseen, ehkä valtakunnan tason asioihin ja se, että
kasvettais siihen, että mä voin olla mukana yhteiskunnallisten asioitten vaikuttamisessa, ettei se ole mikään ihmeellinen ja mysteerinen juttu, vaan että se on ihan luonnollista.” (KAK 76)
”Kyllähän sen osana opetusta pitäisi olla, ei välttämättä koko ajan,
mutta ehkä kokemusten kautta antaa oppilaille virikkeitä toimintaan. No esimerkiksi joku koululehti tai luokkalehti, että oppilaat saa
tehdä omia kannanottojaan tai mielipidekirjoituksia, siis että julkaistaisiin omia näkemyksiä ja sitten väittelytilanteet on semmosia, missä opetellaan perustelemaan omia kantojaan ja ajatuksiaan. Joihinkin tapahtumiin osallistuminen esimerkiksi vanhemmilla oppilailla.
Yläkoulun oppilaat voisivat johonkin liikuntatapahtumaan osallistua, missä he sitten opastaa ja ohjaa näitä nuorempia tai antaa mehua hiihtokilpailun maalissa tai että antaa kokemusten kautta, että
paljoa ei tarvii tehä yhden henkilön, mutta se pienikin osallistuminen on paljon yhteiseen kekoon. Että ei välttämättä tietopohjaisesti,
kirjoista opeteltuna, vaan ihan niihin toimintoihin vietynä. Tai sitten
voitais mennä vierailulle johonkin valtuuston tai hallituksen koko-
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uksiin. Kouluun voitais perustaa oppilaskunta tai koulun oppilaiden
hallitus, niille annettais joku pieni määräraha ja ne sitten yhdessä
päättää mitä niillä hankitaan, hankitaanko niillä välituntivälineitä
vai joku leikkiteline pihalle ja sitten se, että opettajat ei välttämättä
siihen puutu, että oppilaat hoitaa sen päätöksen teon.” (KAK 87)

Opettajan pitäisi puhua aktiivisuuden merkityksestä oppilailleen
”Mä luulen, että ketään ei voi aktiivisuuteen pakottaa, mutta on tärkeetä, että jokaiselle oppilaalle vois tulla sellaisia välineitä tai työkaluja tarkastella maailmaa, että voi sitten ottaa omalla tavallaan kantaa. On ihan tärkeetä, että opettaja voi ilmaista, että mitkä hänelle
on tärkeitä arvoja, et jos joku on innokas lintumies ja kuuluu WWF:
n, niin on ihan hyvä tuoda esiin, mut toki opettaja ei saa sitten niitä omia arvojaan jyrätä, että voi kertoa niistä omista intresseistään,
mutta sitten voi tuoda esille, että on muitakin vaihtoehtoja. Opettajan tehtävä on avartaa lasten mahdollisuuksia nähdä maailma paremmin. Mutta onhan se ihan tärkeetä, että jollain tavalla kasvattaa
ihan siihen vaikuttamiseenkin. Et onhan se tietenkin huolestuttavaa,
et jos kukaan ei käy äänestämässä. On hyvä tuoda esille, että yhteiskunnalliset asiat on tärkeitä, et sitä kautta voi vaikuttaa yhteiskuntaan, että itse myös miettii asioita ja käy äänestämässä ja on valveilla. Et pitäis tuoda esiin se, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa,
ettei tulis sellasta tahdottomuutta, että ajattelee, että on niin isoista
organisaatioista ja asioista kysymys, että ei voi itse vaikuttaa. Jokaisella pitäisi olla usko siihen, että voi vaikuttaa, mutta sitten myös se,
että on erilaisia keinoja vaikuttaa, että toivottavasti se ei ole anarkiaa, että toivottavasti se on jotain muuta.
Pitää myös kasvattaa siihen, että oppilaat tietää, että ne vaikuttaa ja että ne voi vaikuttaa. Tärkeetä on ajatella asioita ja miettiä.
Ja opettaja voi tuoda muitakin vaihtoehtoja, et se on hienoa, et on
omia harrastuksia, että eihän siinäkään mitään pahaa ole, jos pelaa
tietokonepelejä, mutta se on sitä rikkautta, jos opettaja tuo muitakin
vaihtoehtoja, miten voi toimia.” (KAK 65)
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Luokanopettajaksi opiskelivat katsoivat, että opettajan tulisi omassa
ammatissaan avoimesti pyrkiä vaikuttamaan siihen, että oppilaista tulisi yhteiskunnallisesti aktiivisia kansalaisia. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että opettajan tulisi oppitunneilla puhua kansalaisvaikuttamisen merkityksestä. Mistään aivopesusta ei tokikaan ole kyse, vaan
aktiivisuuteen kasvattaminen voidaan nähdä myös yhtenä keinona
torjua syrjäytymistä.

Opettaja välittää tietoa kulttuuri- ja harrastustoiminnasta sekä vaikuttamismahdollisuuksista
”Ei siitä ainakaan mitään haittaa olis. Jotkut ihmiset nyt vaan on
passiivisempia ja jotkut aktiivisempia, mutta ehkä se ihanne olisi...
vaikka ei nyt sitten ketään ujoakaan saa sen takia syrjiä, että hän ei
lähde mukaan, mutta jos ihanteena on aktiivisuus, niin opettajan
tulisi silloin kannustaa siihen erilaisilla mitä nyt sitten onkaan, jos
on jotain projekteja, niin tukis sitten sitä, että oppilaat lähtee mukaan. Ja sekin, että jos lähtee mukaan harrastustoimintaan, niin sekin on omanlaistaan aktiivisuutta tai johonkin muuhun koulun asioi
ta ajamaan tai muuta.
Onhan se just, että kun tota aktiivisuutta miettii, niin tavallaan
se kuva siitä yhteiskunnasta, et jos ajatellaan, että kaikki olis passiivisia, niin kuva siitä yhteiskunnasta ois kyllä aika synkee tai jos ois
näin, että palkkatyönsä jokainen hoitaa, mutta sitten ei olis innostusta yhteisten asioitten ajamiseen, niin just kaikki kulttuuritoiminta ja harrastus- ja vaikuttamismahdollisuudet, niin sittenhän ne vasta pieniä oliskin. Tietysti voihan senkin, että ihminen seuraa asioita
ja pohtii, niin voihan senkin lukea aktiivisuudeksi, vaikka se ei ulospäin näykkään.” (KAK 30,31)

Vapaaehtoisen järjestötoiminnan arvostus tulee opettajan kautta
”Kyllä mun mielestä opettajan pitäis ehdottomasti aktiivista vaikuttamista välittää. No mä olin justiinsa Kansalaisvaikuttaminen opet-
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tajankoulutuksessa seminaarissa. Siellä taas esiteltiin semmosen tutkimuksen tuloksia, jossa nuorison mielipiteitä kun mitattiin, niin
tämmösen vapaaehtoisen järjestötoiminnan arvostus on ihan älyttömän alhainen, että se ei kiinnosta ja mä näen sen todella vaarallisena, kun ajatellaan sitä, miten meidän yhteiskunta toimii, että hirveesti on järjestötoimintaa ja jos ei siihen sitten enää löydy ihmisiä
eikä kiinnosta niin se on huono juttu. Että ilman muuta koulussa pitäisi keskustella tämmöistä asioista ja ihan jo lähteä siitä, että oppilaita rohkaistaan muodostamaan niitä omia mielipiteitä ja kunnioitetaan niitä.” (KAK 8)
”Tottakai opettajan pitäisi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja, mutta
kaikki eivät välttämättä sitä ole. Jos miettii sen opettajan roolia sen
lapsen elämässä, niin sen pitäis antaa aika paljon eväitä tulevaisuutta varten ja mä näen sen, että pienestä pitäen jo rakennetaan sitä
aktiivisuutta yhteisöön ja ympäristöön, missä eletään ja siihen kuuluu osallistumiset erilaisiin järjestöihin tai yhdistyksiin, että opettaja
pystyy myös omalla toiminnallaan ohjaamaan lapsia aktiivisuuteen.
Mutta siitähän ei päästä mihinkään, että kaikki lapset ei ole semmosia, että ne hakeutuu, eikä pidäkään olla, että eihän siitä mitään tulis, jos kaikki viisi miljoonaa ihmistä olis aktiivisia kansalaisvaikuttajia, mutta se, että sieltä löytyis enemmän sellaisia oppilaita, jotka
osallistuis edes johonkin, ei niitä tarttis olla kymmeniä, missä sä vaikutat ja toimit, et se yksin riittää, et sekin on jo paljon. Et jos opettaja on mukana vapaa-ajallaan vaikka Mannerheimin Lastensuojelu
Liiton toiminnassa ja siellä on mukana näitä oppilaita, niin kyllä ne
näkee mallia siitä opettajasta, että tuokin osallistuu tämmösiin. Kyllä opettajan pitäisi olla esimerkki.” (KAK 86)

Opettaja voi rohkaista oppilaitaan heidän omien mielipiteidensä
muodostamiseen
”Mun mielestä opettajan täytyy olla melko neutraali siinä mitä sanoo, ettei tuo niin vahvasti omia mielipiteitään esille, mutta totta-
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kai pitää tuoda oppilaille se esille, että miten tärkeää on ottaa kantaa asioihin ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, koska nykyäänhän on paljon sellaisia ihmisiä, jotka passivoituu yhteiskunnallisesti eikä jaksa ottaa kantaa mihinkään, ehkä osaltaa siksi, että itsellä
menee huonosti tai esimerkiksi, että ei ole työtä tai muuta ja sillä tavoin passivoituu ja ajautuu yhteiskunnan ulkopuolelle, että sillä tavoin opettajan kuuluisi ainakin ohjata lapsia siihen, että on mukana
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, koska opettaja voi olla se ainut
malli siitä kansalaisvaikuttamisesta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, jos kotona on juuri tämmöinen edellä mainittu tilanne, että
sieltä ei juurikaan sitä tukea siihen tule.” (KAK 17)

Yhteisöllisyyttä kansalaisvaikuttamisen kautta
”Ei välttämättä ainakaan ala-asteen oppilaiden ikäisille tule sanoa
suoraan, että tämmönen kansalaisvaikuttaminen on se tärkeä asia,
mutta siis silleen, että antamalla vaihtoehtoja ja näyttämällä yhteiskunnan eri asioita, esimerkiksi nyt tän oman järjestötoiminnan kautta, niin näyttämällä sitä, että voi tehdä vapaaehtoistyötä, että se ei
välttämättä ole sitä, että annetaan rahaa tai taloudellista tukea jollain
lailla johonkin lipaskeräyksiin, niin sellasta niinku, yhteiskunnallista
vaikuttamista välittämisen kautta ja yhteisöllisyyden luomista, niin sitä haluaisi paljonkin niille lapsille tuoda julki. Tietylla tavalla kun tää
yhteiskunta on hyvin individualistinen, niin sen murtamista yhteisöllisyyteen päin, semmosta kansalaisvaikuttamista alakouluikäisillekin,
mutta ei nyt ehkä ihan sitä, että muistatte nyt sitten äänestää, kun
täytätte 18. Ei sen tyyppistä. Mä luulen että se tulee ehkä sen kasvatuksen mukana, mitä itse on nähnyt tärkeenä, niin siinä. Että tottakai
opetuksessa tulee niitä yhteiskunnan arvoja, mutta sitten niinkun se,
miten lähestyy niitä oppilaita ja muutenkin on niitten kanssa niin siinä sitten se toisenlainen kansalaisuuteen kasvaminen.” (KAK 24)
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Opiskelijat esittivät myös sellaisen näkemyksen, ettei opettajan arvostus ole enää nykypäivänä kovin suuri, mistä syystä opettajan yhteiskunnallinen vaikuttavuuskaan ei voi olla kovin merkittävää:
”Opettaja on pitkälti yhteiskunnallinen vaikuttaja. Ennen se on ollut kansankynttilä, on valistettu kansalaisia ja sitä kautta saatu uusia kansalaisia työvoimaksi. Nyt se rooli on erilainen. Opettajaa on
ennen pidetty varmaankin lääkärin ja papin kanssa samassa arvossa. Opettajan puoleen on käännytty myös muissa kuin opetusta koskevissa asioissa ja opettajaa on pidetty myös henkilönä, joka vaikuttaa oman paikkakuntansa asioihin muillakin saroilla kuin koulussa.
Opettaja on ollut tiedonjakaja, jonka ammattitaitoa ei ole kyseenalaistettu. Nykyisin opettajan pitäisi olla pikemminkin ohjaaja kuin
opettaja, eli tämän tulisi ohjata oppilaita itsenäiseen tiedonhankintaan, eikä vain jakaa omaa tietoaan. Opettajan arvostus on ehkä
laskenut jonkin verran. Toisaalta opettajan ammatti on edelleen kovin suosittu, ainakin hakijamäärien mukaan. Koulussa opettajan
arvostuksen heikkeneminen näkyy oppilaiden käytöksessä (monesti
taustalla voi tietysti olla myös lapsen sairaus), opettajia haistatellaan
ja jopa pahoinpidellään jo alaluokillakin. Roolin muutoksen syytä
on todella vaikea arvioida, yksi syy voisi olla nykyinen markkinavetoisuus yhteiskunnassa, rahaa arvostetaan yli muiden asioiden, kuten tiedon, sosiaalisen toiminnan jne.” (KAK 45)

Miksi opettajalla ei sitten enää ole niin suuri yhteiskunnallinen
rooli?
”No se on peräisin tästä kaupallistumisesta ja yritysmaailmalta, että raha ratkaisee. Ei tieto ja kasvatustyö ole arvostettuja, on arvostetumpaa, että äkkirikastuu ja sijoittaa rahat hyvin.” (KAK 45)
Luokanopettaja on siis mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallinen vaikuttaja. Opettaja tekee työtään omalla persoonallaan, mikä on
omiaan muovaamaan myös opettajan henkilökohtaisiakin ratkaisuja,
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onhan opettaja kaikessa esimerkkinä oppilailleen. Opettajalla on säilyttäjän rooli ja tehtävä. Hän välittää kulttuurisia arvoja ja pitää samalla huolta siitä, että suomalainen yhteiskunta pyörii vastaisuudessakin hyviksi todettujen arvojen varassa. Opettaja on vastuussa oppilaidensa kasvusta ja hyvinvoinnista. Niinpä opettaja ohjaa oppilaitaan
hyvien harrastusten pariin ja vaalii pehmeitä arvoja. Opettaja voi olla
myös yhteiskunnallisesti ja jopa poliittisesti aktiivinen. Hän voi edistää demokratiaa monilla pienillä asioilla jopa luokkahuoneensa sisällä. Opettajan tulee huolehtia oppilaidensa aktivoimisesta. Kaikenlaista
pakkosyöttöä on kuitenkin varottava.

1.5. Luokanopettajakoulutus ja aktiivisuuteen kasvaminen
”Opettajankoulutuksessa pitäisi ehdottomasti tuoda esille osallistumisen ja aktiivisuuden merkitys. Se on ihan selkeä puute. Semmoinen mutu-tunne mulla on, että monet opettajaksi opiskelevat toimii
esim. urheilujärjestöissä, että semmosta osallistumista on, mutta sitten semmosta vaikuttamista ja osallistumista paikallisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin, niin sitä ei ole, että sen pitäisi olla yksi perusajatus opettajankoulutuksessa.” (KAK 72)
”En mä näe, että tällä koulutuksella on mitään yhteyttä kansalaisvaikuttamiseen.” (KAK 93)
Luokanopettajakoulutusta ei nähdä sisällöllisesti erityisen voimakkaasti kansalaisaktiivisuuteen valmentavana. Sen ei katsota antavan
juurikaan eväitä aktiivisen opettajan rooliin. Koulutukseen kaivataan
lisää yhteiskunnallista ainesta, esimerkiksi koulutuspolitiikkaa. Koulutus voisi olla yhteiskunnallisesti aktivoivaa ja kansalaisaktiivisuuteen selkeämmin valmentavaa. Aihetta tuodaan kuitenkin esiin ns. läpäisyperiaatteella, myös yksittäisiä kursseja tarjotaan. Opiskelijat näkevätkin, että yhteiskunnallinen aktiivisuus on enemmän persoonasta kiinni ja jostain syystä luokanopettajakoulutukseen hakeutuu hyvinkin aktiivisia persoonia. Enemmän kuin opettajankoulutus eväitä
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kansalaisvaikuttamiseen saadaan omasta perhetaustasta, ystäviltä ja
ainejärjestöistä.

Kansalaisvaikuttamista rivien välistä
”Mutta toisaalta sitten aika paljon puhutaan tämmöisistä koulutuspoliittisista asioista, että onhan siinä opettajankoulutuslaitoksella
selkeesti tietty linja ja sillä tavalla tuntuu, että täällä kaikki ovat hyvin samaa mieltä kaikista näistä koulutukseen liittyvistä koulutuspoliittisista päätöksistä, että tämä tulee esiin jotenkin rivien välistä eri
luennoilla, se aihe pilkahtaa aina välillä esiin, mutta sitä ei ole sillä
tavalla selkeesti käsitelty, mutta sellainen konsensus vallitsee, että ollaan sen tietyn asian kannalla.” (KAK 53)
”Nykyään puhutaan aina tutkivasta opettajuudesta ja siitä, että
opettajalla on myös yhteiskunnallinen rooli ja että sitä työtä tekee
omien ajatustensa ja oman persoonansa kautta. On siitä vähän puhuttu, mutta ei varsinaisesti ole puhuttu kansalaisvaikuttamisesta
ja kansalaisaktiivisuudesta, lähinnä siitä yhteiskunnallisesta roolista, siitä uuden opettajuuden mallista, mutta ei sen tarkemmin eikä
laajemmin.
Opettajahan vaikuttaa siinä koululuokassakin, että se on tietynlaista vaikuttamista oppilaiden ajatuksiin. Mutta siitäkin on ollut
kauheen vähän puhetta, että millaisessa asemassa opettaja on, että
hänellä on valtaa oppilaiden ajatuksiin sekä positiivisessa että negatiivisessa, tarkoitan indoktrinaatiota lähinnä, että jos joku valta-asemaansa käyttää hyväksi. Mutta sitten meillä on ollut paljon puhetta siitä, että pitää reflektoida omia ajatuksia ja olla tietoinen tekemisistään ja sillä tavalla pystyy estämään indoktrinaatiota, mitä ehkä
vahingossa joskus voi tapahtua. Mutta tietynlaista indoktrinaatiota on koko ajan, että ne arvotkin, joita meillä yhteiskunnassa pidetään tärkeinä, niin kyllähän me niitä tuodaan lapsille, mutta sitten
mä koen sillä tavalla, että ne arvot, joista meille on täällä puhuttu,
on mulle itsellekin tärkeitä, niitä mielellään myös tuo niille oppilail-
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le, että mä en ole kokenut mitään ristiriitaa, vaan ne on menny just
yks yhteen omat ajatukset ja arvot tän laitoksen ajatusten ja arvojen
kanssa. Että nimenomaan pyritään siihen, että herätetään oppilaassa kriittistä ajattelua, pyritään oppilaitten omien ajatusten kautta,
että oppilaat pystyvät omien ajatusten kautta käsittelemään tietoja
ja asioita.” (KAK 52)
”Opintojen yhteydessä pohditaan paljon erilaisia asioita, kuten minä-käsitystä ja rivien välistä on tullut paljon tietoa, jos sitä on osannut sieltä napata. Meillähän on täällä paljon PBL-opetusta, joka perustuu keskusteluihin, mutta keskustelun laatu riippuu ryhmästä.
On ollut esimerkiksi koulutuspolitiikkaa ja filosofian luentojen yhteydessä on puhuttu kansalaisuudesta, mutta niitä asioita oli vaikeaa
yhdistää nykypäivään. Välillä on tullut opettajilta ehkä lipsahduksia tai ehkä tietoisia ohjeita, miten opettajan pitäisi toimia. Harjoitteluluokkani lehtori antoi paljon käytännön esimerkkejä siitä, miten
voisin edistää oppilaiden välistä demokratiaa omassa luokassa (asioista äänestäminen, yleiset keskustelut jne.). Mutta voihan olla, että niitä oikeasti miettii vasta työssä. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus vaikuttaa laitoksen asioihin, mutta siinä on mukana vain aktiivisimmat. Tietoa eri vaikuttamismahdollisuuksista saa, mutta se
tulee lähinnä ainejärjestöjen aktiivien kautta. Täällä on loppujen lopuksi hyvin vähän ihmisiä, jotka ovat aktiivisia. Samat ihmiset ovat
aina mukana ja yleensä halukkaita osallistumaan laitoksen asioihin
löytyy heti ainejärjestön piiristä, joten ihmisiä ei enää haeta koko
opiskelijajoukosta. Ei ole mitään yhteistä ”hakua”, että kuka haluaa tulla mukaan opetussuunnitelman kehitystoimintaan. Asia on siis
niin, että opiskelijan ei tarvitse osallistua ja vaikuttaa jos ei halua.”
(KAK 40)

Läpäisyperiaate
”Ehkä se sellaisena itsestäänselvyytenä sisältyy vähän kaikkeen, että kun korostetaan sitä, että opettajan tulisi olla aktiivinen ja kaikki
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on itsestä kiinni, että jos epäkohtia on niin sillon niihin pitäisi puuttua ja näin, mutta en mä nyt tiedä oisko se sitten jossain tullut esille
ihan erityisesti. Ehkä se on läpäisyperiaatteella sitten, vähän niinkun
itsestään selvyytenä oletetaan, että on aktiivinen.” (KAK 30)

Luokanopettajiksi opiskelevat jo valmiiksi aktiivisia
”Jotenkin sitä ajattelee, että kyllä täällä porukka on aika aktiivista
kun vertaa muille aloille, että ei täällä ole hirveen vaikee saada johonkin mukaan. Tietysti jos kysytään vapaaehtoisia, niin ei siellä luennolla hirveen montaa kättä nouse, mutta kuitenkin, että ne henkilöt sitten löytyy. Kyllähän täälläkin niinkun itsekin ekalla vuosikurssilla jo huomas ne henkilöt, jotka lähtee kaikista eniten mukaan. ”
(KAK 30)

Itsestä kiinni
”Kyllähän täältä varmasti pääsee sillakin lailla, että ei ole mukana,
että kyllähän se riittää, että hoitaa omat kurssinsa, mutta täällä tää
yhteisöllisyys kuitenkin on aika vahva, että vaikka ei oiskaan niin
aktiivinen, niin helposti sitten kuitenkin lähtee mukaan. Ja kursseillakin mitä on ollut töitä ja on ollut joku ekstra tehtävä tai muuta tai
on pitänyt johonkin osallistua, niin kyllä niihin sitten on ollut helppo
lähteä mukaan, mutta ehkä se on kuitenkin itsestä kiinni, että ei se
täällä tule sillain tuputtamalla, että nyt pitäis osallistua tälläseen tai
tee joku juttu.” (KAK 30)

Opetussuunnitelma määrittää
”No mä luulen, että täällä tulee se opettajana vaikuttaminen. Se on
tietysti sellaista kokonaisvaltaista työtä omalla persoonalla, mutta
täällä saa sellaisia keinoja, että miten kasvatan, miten opetan eri-

71

72

O p e t ta j a k s i o p i s k e l e v i e n k e rto m a a

laisia aineita, mitä keinoja on ja mitä tavoitteita tulisi saavuttaa. Se
yhteiskunnallinen kansalaisvaikuttaminen tulee varmaan sen opetussuunnitelman kautta, tulee niistä eri aineista. Mutta sitten se vapaa-ajan toiminta, niin se jää jokaisen henkilökohtaisten taipumusten varaan. Mutta jos ajatellaan esim. monikulttuurisuuden ymmärtämistä ja erilaisuuden hyväksymistä, niin ollaanhan me täällä saatu
humaaneja arvoja sellaisia yleispäteviä arvoja siitä, miten ihmisten
kanssa toimitaan ja mitä se opettajuudessa merkitsee.” (KAK 64)

Opettajankoulutus liian ainejakoista
”Minusta tämä opettajankoulutus on liian ainejakoista vieläkin, että
matikan opettajan mielestä ilman loogista päättelykykyä ei tule toimeen ja äidinkielen opettajan mielestä kielen oppiminen on kaiken
perusta, että täällä on liikaa ainejakoisesti ajattelevia ihmisiä ja liian vähän niitä, jotka katsovat opettajuutta laaja-alaisemmin ja kyllä meidän pitäisi saada täällä välineitä siihen, että me tulevina opettajina pystytään aukaisemaan ne koulun ovet yhteiskunnalle ja ympäröivälle maailmalle eikä niin, että me siellä neljän seinän sisällä
opetetaan mielestämme tärkeitä asioita ja samalla unohdetaan se,
mikä on se todellisuus, missä ne lapset tulee kasvamaan. Tänne tulee paljon reippaita ihmisiä opiskelemaan, että energiaa kyllä löytyy ja se kannattaisi hyödyntää, että osallistujia kyllä olisi, jos … ja
totta kai on niin, että ihmiset on tänä aikana aika itsekkäitä ja täytyy löytää sitä aikaa sille omalle elämälle, mutta kyllä tässä tämän
opiskeluympäristön muuttaminen osallistumista tukevaksi, niin siinä on kyllä vielä tekemistä. Että voisi olla selkeitä kursseja siitä mitä osallistuminen on ja kursseja yhteiskunnallisista asioista, mutta
mä näen sen myös enemmän asenteellisena asiana, että tää ilmapiiri
muuttuisi avoimemmaksi erilaisille asioille, että mitä tähän opettajankoulutuksen ympärille liittyy.
Onhan meillä tämmösiä kasvatuspsykologisia kursseja, jossa käsitellään vähän laajemmin opettajuutta, että mitä se on. On ollut kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen konteksti-kurssi, et siinä
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ehkä jotain evästä tulee ja historian ja yhteiskuntaopin kokonaisuudessa voisi tulla, mutta selkeästi puuttuu sellaista… ja sitten harjoittelussa voisi olla semmosta, mistä sais kokemusta tämmösestä vaikuttamisesta, aktiivisuudesta ja osallistumisesta ja yhteiskunnallisista asioista. Koska opetussuunnitelmissa on läpäisevänä teemana aktiivinen kansalaisuus, niin kyllä se pitäisi olla kaiken toiminnan lähtökohta, että oppilaat eivät ole passiivisia luokassa, vaan ne on aktiivisia osallistujia, että ei meidän pidä edes yrittää luoda sellaisia
järjestelmiä, joissa se opettaja on koko ajan aktiivisessa roolissa ja
oppilaat passiivisia. Ja sama täällä OKL:ssa. Että kait se on sitä vastuun antamista ja siihen kasvattamista opiskeluaikana, että me itse
ollaan aktiivisesti kehittämässä sitä omaa opettajuutta ja täällä olevia opintoja.” (KAK 73)

Opettajankoulutukseen enemmän kansalaisvaikuttamiseen liittyvää ainesta
Vaikka luokanopettajiksi opiskelevat kokevat kansalaisaktiivisuuden
olevan paljolti persoonallinen ominaisuus ja vaikka he pitävätkin it
seään varsin aktiivisina, he kaipaavat opettajankoulutukseen lisää
kansalaisvaikuttamiseen liittyvää ainesta; selkeitä sisältöjä ja yhteiskunnallista ainesta. Tällaisenaan opettajankoulutus antaa vain heppoiset eväät kansalaisvaikuttamiseen.
”No ei siis suoranaisesti, mutta silleen että kyllähän meidän koulutuksessa on tarkoitus tämmöisiä sosiaalisia taitoja korostaa, mutta
ei mun mielestä kyllä hirveesti tule eväitä vaikuttamiseen, että ehkä
tämä koulutuspolitiikan jakso on ainut, mikä silleen tulis mieleen, et
se nyt antaa sitä näkemystä niistä rakenteista, missä tää pelaa tää
meidän koulujärjestelmä, mutta en mä voi sanoo, että tulis suoraan
mieleen, että ois tullu mitään eväitä, mitä ois tullu kansalaisvaikuttamiseen.” (KAK 7)
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”Kyllä mun mielestä se olis ihan hyvä idea sillä tavalla, että opettaja on kuitenkin lapsillekin sellainen vaikutteiden antaja ja opettajan
tulisi itse osata tuoda esiin niitä kansalaisvaikuttamisen merkityksiä, jos miettii esimerkiksi äänestämistä, joka on tärkee yhteiskunnassa kansalaiselle, niin ehkä tällaisia merkityksiä, että osaisi viedä
sitä asennetta sitten eteenpäin oppilaille. Niin että vois olla hyväkin,
että täällä olis enemmänkin tähän kansalaisvaikuttamiseen liittyvää
ainesta, johonkin opintokokonaisuuteen liitettynä tai sitten ihan erillisenä kurssina vois olla.” (KAK 16)
”Olen jo maininnut, että olen ainejärjestössä ja olen sitä kautta päässyt vaikuttamaan koulutuksessa ihan meidän laitoksen suunnitteluun ja se on tietysti yhteiskunnallista vaikuttamista, koska me suunnitellaan tietyn koulutusalan opintoja esimerkiksi. Eli sitä kautta sellainen mahdollisuus on olemassa. Ja sitten kun yliopistossa vallitsee
kolmekanta, eli se on jo aika hyvä etu ja on mahdollisuus päästä
mukaan. Mutta opettajankoulutus itsessään, mikä tästä ehkä puuttuu, on sellainen yleinen keskustelu, jossa käsitellään tälläisiä opettajan työhän liittyviä asioita. Eli esimerkiksi sitä, voinko mä tehdä luokassa jotain semmoista, jota mä koen … mä koen että ympäristösuojelu on erityisen tärkeätä ja haluaisin, että kaikista mun oppilaista
tulisi ympäristöystävällisiä. Niin tälläisiä keskusteluja meiltä puuttuu. Opiskelijan keskustelevat kyllä paljon keskenään erilaisista, miten voin toimia tietyssä tilanteessa. Mutta että varsinaisesti tuotaisi
näitä opintoihin. Vaikeaa sanoa, mitä sen pitäisi olla, kansalaisvaikuttamisen peruskurssi a:sta ö:hön? Mutta ehkä se voisi olla joku tällainen pohdinta siitä, mikä on opettajan tehtävä. Niitä on, niitä on
eri kurssien kesken, totta kai joudutaan miettimään mitä varten niitä tietoja tarvitaan, mutta se jää ehkä… Tuossa kun olen viimeistä vuotta ja kohta pitäisi lähteä töihin, niin se että mikä mun tehtävä oikeasti on kun luokkaan menen? Olenko siellä vain säilytystilan
vartijana vai olisiko minulla jotain muutakin mahdollisesti annettavaa? Mutta mä en osaa kyllä sanoa mitä se voisi olla. Mutta eihän
täällä missään nimessä kielletä sitä, toiminta on mahdollista ja vapaata ja on vaikuttamismahdollisuuksia. Ja aina kuunnellaan. Tämä
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laitos on siitä hyvä, eli Hämeenlinnan yksikkö, että täällä otetaan
opiskelijoiden mielipiteet huomioon.” (KAK 48)
”Syksyllä oli ylioppilaskunnan edustajiston vaalit, niin koko Oulun
yliopiston prosenttiluku äänestyksessä oli 23, niin että jos se on niin
pieni, niin on koulutuksellakin oma osansa siihen, että täälläkin et
enää paljon lähemmäksi opiskelijoita voinut äänestyskoppia tuoda,
niin mun mielestä meillä ei ole enää enempää eväitä ohjastaa äänestämiseen, että koulutuksen sisältöjä jos miettii, niin millään kurssilla ei ole ainakaan toistaiseksi tullut mitään eväitä tämmöseen aktiivisuuteen tai toiminnallisuuteen tai ei ole hirveesti kannustettu, että ne opiskelijat, jotka on kiinnostuneita, niin ne itse lähtee siihen
hommaan, mutta ei mun mielestäni hirveen hyvin eväitä koulutus
tarjoa. Et siksi oiskin hirveen hyvä joku tämmönen kahden opintopisteen kurssi, mikä ois pelkkää kansalaisvaikuttamista. Se olis hyvin pieni osa koko tutkintoa, mutta sillä vois olla paljon merkitystä
sen opiskelijan ajattelumaailmaan ja toimintaa tulevaisuudessa. Että semmosta kyllä kaivattaisiin.” (KAK 85)

Enemmän koulutuspolitiikkaa
Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa on tällä hetkellä yksi
koulutuspolitiikan jakso, jonka yhteyden aktiivisen kansalaisuuteen ja
kansalaisvaikuttamiseen opiskelijat ovat havainneet. Koulutuspoliittinen näkemys ja tietämys valmentaa tulevia luokanopettajia kohtaamaan opettajan arjen ja pitkällä tähtäimellä sen voidaan katsoa antavan eväitä myös työssä jaksamiseen.
”Ehkä järjestötoiminta on enemmänkin sitä, että mistä ihminen on
kiinnostunut ja sitä se sitten hakee omalla vapaa ajallaan, et ehkä se
ei kuulu yliopisto-opetukseen, mä koen et ehkä se ei ole niin tieteellistä, et se ei ehkä vastaa sitä, mitä mä haen täällä. Mut sitten taas tommonen kansalaisvaikuttaminen, äänestäminen ja tämmönen, niin se
tulee täällä koulutuspolitiikassa esimerkiksi, että mihin yhteiskunta
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on tällä hetkellä menossa, niin ainut tapa millä me voidaan estää jotain tulevaisuudessa, niin on just esimerkiksi se kansalaisvaikuttaminen. Mutta voishan niitä koulutuspolitiikan opintoja olla enemmän
täällä että koulutuspolitiikan opintoja on tosi vähän, jolloin oikeesti
mietitään sitä, että miten tällä hetkellä esim. tää markkinavetoisuus
vie myös koulutusta ja opettajat on aika lailla puhkipalaneita siellä
markkinaveturin rattaiden alla. Että juuri tommonen, että sitä katsottais opettajankoulutuksen kautta sitä koulutuspolitiikkaa ja kansalaisvaikuttamista, niin se vois olla ihan mielekästä, mutta en mä
nyt tiedä, että oisko se mielekästä, että koko paletti avattais. Tai sitten olen itse lukenut sosiaalipolitiikkaa ja sosiaalityötä, niin semmosia opintojahan täällä ei ole ollenkaan, että semmonen kansalaisvaikuttaminen, mikä tulee sieltä kautta, se semmonen ymmärtäminen
tästä yhteiskunnasta, niin se kyllä puuttuu näistä luokanopettajankoulutuksen opinnoista, et niitä opintoja sain lastentarhaopettajan
opinnoissa ja niitä olis hyvä myös täällä olla.” (KAK 23)
”Niin mutta ehkä juuri joku tämmönen vaikuttamisen merkityksen
pohtiminen vois olla tärkeetä just esimerkiksi koulutuspolitiikan yhteydessä tai mitä se merkitsee yhteiskunnalle, että ollaan vapaaehtoisesti mukana toiminnassa.” (KAK 7)

Opettajankoulutus rohkaisee kriittiseen ajatteluun
Vaikka opettajankoulutukseen toivotaankin enemmän yhteiskunnallista sisältöä, katsotaan, että koulutus valmentaa välillisesti kansalaisaktiivisuuteen. Koulutuksessa opiskelijat oppivat itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun, mikä puolestaan valmentaa aktiiviseen kansalaisuuteen tai antaa ainakin paremmat mahdollisuudet siihen.
”No mä näkisin sen tai ainakin olen itse kokenut sen, että nykyisessä koulutuksessa kehoitetaan opiskelijoita ajattelemaan itsenäisesti,
kriittisesti, miettimään asioita omassa päässä, ettei oteta mitään selkeästi yksinkertaistettuna ja ylhäältä saneltuna, mikä on minusta to-
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si hyvä juttu ja olen ihan itsestänikin huomannut, että tän koulutuksen aikana on ruvennut miettimään asioita useammalta kantilta, ettei mikään ole niin mustavalkoista. Tietysti siinä on se, että johtuuko
se koulutuksesta vai johtuuko se siitä, että on tullut ikää lisää ja on
kasvanut ihmisenä, sitä en osaa sanoa, mutta se on kuitenkin tapahtunut tän koulutuksen aikana, itsestäni voin sanoa, että selkeästikin. Ja sitä ainakin, en tiedä taas, että johtuuko se koulutuksesta vai
omasta kasvusta, mutta sitä että pitää uskaltaa ottaa kantaa asioihin ja olennaisena siihen kuuluu äänestäminen ja jos kysytään mielipidettä, niin osaa antaa sen mielipiteensä.” (KAK 16)

Myönteistä asennetta toivotaan
Opettajankouluttajilta odotetaan myönteistä ja rohkaisevaa asennetta sellaisia opiskelijoita kohtaan, jotka kokevat tärkeäksi kansalaisvaikuttamisen.
”No ainakin tämmöinen myönteinen asenne, sitä en tiedä, miten sitä vois tuoda enemmän koulutukseen, mutta ainakin se, että jos joku
on aktiivinen, niin siihen myönteinen asenne, että sitä ainakin rohkaistais, et siitä ei ainakaan rangaistais, että en mä sitä sitten tiedä,
että onko se mikään koulutuksen asia tuoda esille sitä yhdistystoimintaa, että lähinnä juuri se asenne.” (KAK 7)
”Päätökset täällä tehdään hyvinkin demokraattisesti. Meillä on hyviä mahdollisuuksia, esimerkiksi tämä tenttiin vastaaminen. Se ei
ole vain sitä, että mä yksin kirjoitan tentin, vaan että se on sellainen ryhmätilanne. Jonkun mielestä se on laiskuutta, toisten mielestä
se on hyvää. Mun mielestä se on sellainen mahdollisuus toimia yhdessä. Täällä on yritetty auttaa meitä oppimaan pois minäkeskeisyydestä ja enemmän me-näkemykseen. Ehkä se on myös demokratiaa.”
(KAK 49)
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Opiskelu ei jätä tilaa muulle aktiivisuudelle
Luokanopettajakoulutus on monelle eräänlainen putki, josta on tarve päästä ulos mahdollisimman ripeässä tahdissa. Tällainen opiskelijaelämä ei jätä tilaa muille aktiviteeteille. Nopea valmistuminen on
pääasia ja siihen luokanopettajakoulutus tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet varsin kurssimuotoisten ja valmiiksi ajoitettujen opintojensa vuoksi.
”Joskus aina tuntuu siltä, että olis ihan hyvä, jos muistutettais siitä,
että joskus aina pitäis tehdä jotakin muutakin kuin opiskella. Kun
on monta opettajaa ja kaikki vetää omaa kurssiansa, niin välillä on
tosi kiire ja varsinkin kahtena ekana vuonna niin on semmosia jaksoja, että sais kaikki illat menee kotona istumalla tehtävien parissa,
että niitä kasaantuu sillain niin paljon. Että itte on kyllä ihan hyvin
jaksanut, kun on niinkun naimisissa ja silleen on muutakin, mutta
jollekin voi olla tosi raskas, että en tiedä keskeyttääkö täällä kukaan
opintojaan tai muuta. Et jos yksinään jää siihen eikä mitään muuta
sitten tee niin on varmaan raskasta.” (KAK 1)

Ainejärjestöjen ja muiden järjestöjen merkitys
Luokanopettajaopinnot eivät siis aktivoi opiskelijoita kansalaisvaikuttamiseen. Yhteiskunnallisia sisältöjä kaivataan lisää opintoihin. Suurempi merkitys kansalaisvaikuttamiseen aktivoinnissa nähdäänkin ainejärjestöillä. Myös kodin ja perheen sekä ystävien merkitys on suuri. Ajan henkeä pidetään myös varsin passivoivana, vaikka juuri siihen
opettajien pitäisikin reagoida ja olla valppaana vaalimassa omia arvojaan ja lapsen kasvua.
”Kyllä täällä vois ajatella, että ne sellaiset patistukset tulee enemmän ainejärjestön kautta, että kun on oltu näissä erilaisissa SOOLin
tempauksissa mukana. Ei mulle tule nyt mieleen mitään varsinaista
kurssia, missä ois patistettu ajattelemaan näitä asioita.” (KAK 30)
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”Mutta kyllähän sitten opiskelijat aktivoi toisiaan ja juuri ainejärjestöjen kautta, tavallaan mainostetaan sitä toimintaa kyllä, mutta ei
niinkun sillain sitten laitoksen puolelta.” (KAK 2)
”Perhe ja erilaiset järjestöt. Perheessä ja koulussa se voimavara on
lasten ja nuorten aktivoimisessa. Erilaiset järjestöt tekee mahtavaa
työtä, mutta niilläkin pitäisi olla mahdollisuus päästä kouluihin esittäytymään ja koulujen ja eri järjestöjen pitäisi tehdä yhteistyötä, että jos järjestöt jää nuoren oman aktiivisuuden varaan, niin sinne ei
kaikki eksy.” (KAK 74)

Kodin ja ystävien merkitys
Jotkut opiskelijat katsoivat, että suuri merkitys omaan suhtautumisen
ja aktiivisuuteen juontuu kodin ilmapiiristä ja siitä, millainen ystäväpiiri on.
”Kyllä mä luulen, että aika paljonkin oma perhetausta vaikuttaa siihen, että mihin yleensäkin lähtee, että kyllähän se kansalaisvaikuttaminen on sitä, että ne jotka kouluttautuu enemmän niin haluaa
myös vaikuttaa enemmän, että useimmiten sellaiset ihmiset jättää
äänestämättä, joille se politiikka ei ole niin läsnä siinä arjessa. Kyllä mä sanosin, että se perhetausta on siinä, että jos vanhemmat on
joskus sanoneet, että äänestäminen on kansalaisvelvollisuus, niin sen
kokee myös sitten kansalaisvelvollisuutena. Ja jos vanhemmat on hällä väliä -tyyliin, niin sekin siirtyy sitten lapsiin. Mutta sitten taas se,
että onko kouluttautuneet vanhemmat vai ei, niin se ei välttämättä
siihen liity. Omat vanhemmat ei ole mitenkään suuresti kouluttautuneet, mutta mä olen ollut kuitenkin itse aktiivinen ja he ovat olleet
aktiivisia kansalaisvaikuttamisen alueella, mutta silloin kun he ovat
eläneet kouluttautuminen ei ole ollut niin tärkeetä kuin nyt. No ehkä
ei ystävät silleen tohon kansalaisvaikuttamiseen vaikuta, jos ei nyt
ajatella jotain järjestötoimintaa, että siellähän ystävät on tärkeet ja
niitä tulee sieltä järjestötoiminnan kautta. Siinä järjestötoiminnassa
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missä olen, niin siellä kaikki ovat poliittisesti sitoutumattomia, että
mä en ole politiikasta silleen kiinnostunut, vaikka olen velvollisuudentuntoinen kansalainen.” (KAK 23)
”No ne eväät tulee kyllä siitä ympäristöstä. Kun me tullaan tänne
opiskelemaan, niin me ollaan tavallaan jo aikuisia, että mä luulen,
että ne on jo aika selkeitä ne, että mitä tekee, että se on jo aika selkeetä siinä vaiheessa, kun me tullaan tänne. Mä en ole huomannut
sellaista, että kannustettaisiin kovasti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. ” (KAK 53)
”Mun mielestä se on tullut jo mun perheestä eli jo paljon aikaisemmin on tullut tämä vaikuttamisen pohja, että sellaiset ihmiset, jotka ei esim. äänestä, niin se on tullut jo paljon kauempaa kuin että
jos nyt vasta ruvettais täällä puhumaan siitä. Että se on lähinnä elämäntapa.” (KAK 58)
”Koti on ollut siinä hirveen aktiivinen. Mä näen urheiluseuratoiminnan tämmöisenä kansalaistoimintana, vapaaehtoistyötä sekin on,
niin tuota harrastusten puitteissa vanhemmat on ollut hirveen paljon mukana tukemassa urheiluseuroja omalla työllään ja talkootöillä. Äiti on ollut koululautakunnassa ja isä on ollut kunnanhallituksessa.” (KAK 86)

Opiskelijatoverit herättivät ymmärtämään vaikuttamisen merkityksen
Vaikka opettajaopinnot eivät sinällään ole antaneet eväitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai herättäneet kiinnostusta siihen, omat
opiskelutoverit ovat saaneet jotkut opiskelijat aktivoitumaan ja osallistumaan. Samalla opettajan yhteiskunnallinen rooli on ikään kuin kirkastunut yhteisissä keskusteluissa.
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”Olen vasta tässä opettajankoulutuksessa ruvennut miettimään ja
ymmärtämään asioita Aiemmin olen vain ollut ajattelematta yhteiskunnallisia asioita. Koska en ole tiennyt niistä juuri mitään, ne ovat
tuntuneet hyvin tylsiltä. Pitkään (yläasteaikoinani) ajattelin, että
omat vaikutusmahdollisuuteni ovat melko pienet valtakunnallisessa
politiikassa ja kunnallinen taso ei voinut tuolloin vähempää kiinnostaa. Mielestäni asiat olivat hyvin, enkä edes ajatellut, että ne voisivat
olla vieläkin paremmin. Ennen OKL-opintoja ystäväpiirini koostui
pääosin ihmisistä, jotka ajattelivat samalla tavalla kuin minä, joten
yhteiskunnallisista asioista puhuttiin kavereiden kesken hyvin vähän.
Aloitettuani opiskelut OKL:ssä tutustuin samalla uusiin ihmisiin, ihmisiin, joilla on paljonkin kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Lisäksi ”heräsin” tajuamaan oman tulevaisuuden roolini.
Ymmärsin, millainen mahdollisuus minulla on vaikuttaa opettajana
– halusin sitä tai en. Uusien ystävieni kanssa on tullut keskusteltua
yhteiskunnallisista asioista ja myös opinnoissa meille on niitä painotettu. Olen huomannut, että saatuani tietoa asioista, ne kiinnostavat minua yhä enemmän. Olen tavannut ihmisiä, opiskelukavereita,
jotka ovat aktiivisia. Heiltä olen saanut tietoa vaikuttamismahdollisuuksista. Liisan kautta olen liittynyt ylioppilaskuntatoimintaan ja
oppinut miten asioihin voi vaikuttaa. Tuli sellainen tunne, että kukaan ei ole kiinnostunut vaikuttamaan mihinkään. Mitä enemmän
tietää vaikuttamismahdollisuuksista ja toimintaa vaativista ongelmista, sitä enemmän kiinnostaa vaikuttaa. Tiedon avulla olen tullut
rohkeammaksi ja ruvennut ajattelemaan enemmän yhteiskunnallisia asioita. Jokainen täällä opiskelevista miettii omaa opettajuuttaan, mutta osallistumiseni yhteiskunnalliseen toimintaan on antanut eväitä ajatella yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia myös opettajan työssä. Olen tietoisesti keskustellut tästä kaverini
kanssa. On sattumanvaraista, että olen lähtenyt ylioppilaskuntatoimintaan mukaan, ennen en ole ollut missään tämäntyyppisessä toiminnassa mukana.” (KAK 40)
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Ajan henki
Luokanopettajakoulutus toteuttaa omalla tavallaan ajan henkeä, jossa
päämääränä on tehokkuus ja yksilölliset arvot. Monet opiskelijat näkevät opiskelijaelämän yksinomaan nopean valmistumisen reittinä. Koulutus, joka valmistaa nopeasti ja suoraan ammattiin, on myös
omiaan muovaamaan opintoihin sellaisen asenteen, jossa kaikki muu
ylimääräinen karsitaan pois. Varma työpaikka motivoi nopeaan opiskeluun.
Se, ettei usko omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa, kertoo myös jotain ajan hengestä. Opettajankoulutuksessa pitäisi kuitenkin pyrkiä
kitkemään pois sellaiset asenteet, jotka vähentävät tulevien opettajien
valmiuksia tarttua tilaisuuksiin ja valmiuksia vaikuttaa.
”Kuvittelisin niin, että nyt on vähän semmonen aika, ettei nähdä
kovin suurena niitä mahdollisuuksia vaikuttaa tai sitten niin, ettei
vaan ole niin kovin suurena niitä voimavaroja ittellä, on sitä kiirettä ja muuta niin, että selviää näistä omista pakollisistakin. Tämä on
tämä luokanopettajakoulutus vähän semmonen, kun tämä on sellanen tiivis paketti, niin tavallaan moni, joka tuleekin tänne niin on
tavallaan jo se ennakko-odotuskin, että nyt opiskellaan vaan ja sitten mennään töihin, että ehkä muualla yliopistossa on vähän erilaista, että on päästy sisälle ja sitten kattellaan, että mitäs täällä vois
opiskella ja ei ole niin selkeetä, että täällä monella on ne tavoitteet
niin selkeet, että neljässä vuodessa ulos, ja monilla nopeempikin, että
ei sitten keskitytä siihen muuhun toimintaan.” (KAK 2)
Luokanopettajakoulutukseen kaivattiin lisää yhteiskunnallista ainesta.
Koulutus koettiin edelleen hyvin ainejakoisena ja näin opetussuunnitelma jo määrittää sen, ettei koulutuspoliittista ainesta saada mahtumaan opintoihin. Koulutuksen toki katsottiin aktivoivan monella
muullakin tavalla, mm. se rohkaisee kriittiseen ajatteluun, mutta toisaalta opintojen putkimaisuus ja kiire valmistumisaikataulu estävät
syvällisemmät pohdinnat opettajan yhteiskunnallisesta roolista. Opis-
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kelijat ovat siis näiltä osin ajan hengen kasvatteja; tehokkuus on läsnä
opettajankoulutuksessakin.
Opiskelijat katsoivat, että koulutuksella ei ehkä sittenkään ole niin
suurta merkitystä ja vaikuttavuutta aktiivisuuteen kasvamisessa. Aktiivinen asenne on joko omaksuttu tai sitä ei ole omaksuttu jo aiemmissa elämänvaiheissa. Perheen ja ystävien vaikutus on tässä suhteessa suuri.

1.6. Ajatuksia luokanopettajakoulutuksen kehittämisestä
Luokanopettajakoulutusta kuvattiin putkimaiseksi, ala-asteen jatkoksi, jossa opiskelijan ei tarvitse paljon päätään vaivata. Koulutuksessa
tulisi olla enemmän kriittiseen ajatteluun innostavaa ainesta. Opettajan yhteiskunnallisesta roolista tulisi puhua enemmän, silti ei saisi
ylikorostaa opettajan vaikuttajan roolia; opettajan rooli nähdään kuitenkin ennen kaikkea kasvattajan roolina. Mutta tätä roolia opettaja
voi toteuttaa siten, että lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia ja kriittisiä kansalaisia.
”Pitää tehdä tietoiseksi opettajan yhteiskunnallinen vaikuttajarooli
eikä jätetä sitä oman pohdinnan ja aktiivisuuden varaan. Opettajankoulutuksen opettajat voisivat tuoda tätä puolta avoimesti esiin.
Tässä koulutuksessa opiskelijat ovat jotenkin putkessa, tämähän on
sellainen jatkoala-aste. Täällä ei tarvitse oikeasti ajatella asioita jos
ei halua, ei tarvitse pohtia mitä varten opiskellaan opettajiksi. Pitää herätellä ihmisiä, herättää pohtimaan asioita kriittisestä näkökulmasta, mutta ei pidä myöskään paahtaa vaikuttajaroolia. Ylipäättäen näistä asioista puhutaan aika vähän, luultavasti näin sanoisi suurin osa opiskelijoista. Itse koen, että opettaja on ensisijaisesti kasvattaja. Totta kai opettajan täytyy myös opettaa lukemaan ja
laskemaan, mutta ensisijaisesti se on kasvatustehtävä. Haluan, että
lapsistani ja samalla myös oppilaistani tulee aktiivisia, suvaitsevaisia, kriittisiä, rehellisiä ja ihmisiä, jotka osaavat arvostaa itseään ja
muita. Näin ollen kasvatus on ehkä itselle arvokkaiden asioiden pai-
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nottamista ja lapsen ajattelun ja käyttäytymisen ohjaamista haluamaani suuntaan. Opettajalla kasvattajana on myös edellä mainittu ”yhteiskunnallinen velvoite” tehdä oppilaistaan kansalaisia, jotka
palvelevat yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla; tehdä heistä
mahdollisimman ”hyviä kansalaisia” yhteiskunnallisesti ajateltuna
(työssä käyviä, yhteiskuntaan sopeutuvia aikuisia).” (KAK 41)
”Siitä me ollaan puhuttu kun on päästy kokouksiin ja suunnittelupäiviin henkilökunnan kanssa. Se on minusta vaikea ymmärtää, minkä
takia joku ei olisi kiinnostunut yhteisten asioiden hoitamisesta. Joku
vaan sitten hoitaa sen. Se on myös vapautta ja on mahdollisuus näin
tehdä, mutta en tiedä miten saisi ihmisiä aktivoitua. Kai se on sitten
pitkälle semmoista keskustelua ja herättelyä. Me yritetään nyt saada
tänne Aleksander Stubb luennoimaan, eli tälläisiä niin kuin lähemmäksi sitä. Ja että ay-aktiiveja saisi paikalle. Yksi ongelma on siinä,
että me täällä Hämeenlinnassa ollaan erikseen muusta yliopistosta.
Niin monet vaikuttamisen keinot on aika vähissä. Helpompi on varmaan päätalon opiskelijoiden puuttua asioihin ja osallistua erilaisin
juttuihin kuin meillä. Koulutusala on myös niin selvästi professioon
tähtäävä. Monella on se, että saan tämän ammatin nyt itselle ja menen töihin, eivätkä ajattele miten voisi muuttaa, parantaa ja kehittää. Keskustelut on varmaan lähtökohta, mahdollisuuksien esiin tuominen.” (KAK 49)

Opiskelijoiden aktiivista yhteiskunnallista osallistumista tulisi tietoisesti tukea opettajaopinnoissa.
”Kyllä mä itse näen, että tätä voisi markkinoida, että tästä saa opintoviikkoja, että lähde mukaan, kun nykyaikana ihmiset ei lähde mukaan, että vain harvat näkee, että vaikka se on kovaa työtä ja joskus
uupumukseen asti vaikuttamista, että siitä kuitenkin itse saa jotakin,
että ehkä halutaan vaikuttaa mahdollisimman helposti.” (KAK 72)
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Opiskelijoita tulee opettaa osallistumaan yliopisto-organisaation
toimintaan.
”Eilen olin varhaiskasvattajien palauteseminaarissa ja siellä tuli esille se, että helposti on sellainen vastakkaisasetelma opettajien ja opiskelijoiden välillä, että ”tää tieto tuli tästä asiasta niin myöhään, että …” Että opettajat ei ehkä hoksaa kertoa opiskelijoille asioitten
taustoja, että syntyy koko ajan semmonen, että opiskelijat vastaan
opettajat ja opettajat vastaan opiskelijat, että enemmän pitäisi antaa opiskelijoille välineitä ymmärtää, että miten tämä yliopisto organisaationa toimii. Jos me ei täällä omassa opiskeluyhteisössä opita osallistumaan ja jos me ei koeta sitä täällä luonnolliseksi asiaksi, niin se on ehkä vaikeaa kokea työelämässäkään. Tosin kyllä niitä
kokemuksia on pitänyt saada jo aiemminkin, että ihmeitä ei välttämättä ehdi tapahtua siinä neljän viiden vuoden aikana, kun opiskelee opettajaksi, mutta kyllä siinäkin vielä voidaan tehdä jotain asioitten eteen.” (KAK 72)

Opettajankoulutuksessa tulisi antaa enemmän tilaa opiskelijoitten
omille projekteille
”Mä en näe aktiivista kansalaisuutta pelkästään yhteiskunnallisena
aktiivisuutena, vaan että opettajankoulutuksessa pitäisi olla enemmän tilaa omille projekteille, että se projekti voi olla millä tahansa
elämänsaralla, että mihin mulla on vahvuuksia, että mä voin lähteä mukaan tai että mihin mulla on kiinnostusta, että joku mielenkiintoinen luentosarja pyörii jossakin tai joku firma haluaa työntekijää jotain tiettyä projektia varten, mä voin lähteä siihen mukaan
ja mä voin sen hyödyntää mun opinnoissa, koska se kuvastaa sitä
omaa aktiivisuutta ja se mahdollistaa yhteisen tekemisen eri järjestöjen kanssa. Että jos mä huomaan, että paikallisella peruskoululla on jokin mielenkiintoinen projekti tulossa ja ne haluaisi mut siihen mukaan, niin mulla olisi opetussuunnitelmassa siihen tilaa, että
mä voin lähteä siihen mukaan. Koko Kajaani ja maailma on täyn-
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nä mielenkiintoisia projekteja, mielenkiintoisia oppimisen mahdollisuuksia ja merkittävää tässä aktiivisen kansalaisuuden asiassa on se,
että me avataan nämä opettajankoulutuksen ovet ympäröivälle yhteiskunnalle ja huomataan, että sitä oppimista voi tapahtua muuallakin kuin täällä luennoilla ja harjoituksissa ja normaalikoululla, että se on se, että me hyödynnetään se aktiivisuus, mikä opiskelijoissa on, se sisäinen motivaatio oppia eikä vedetä niitä siihen uomaan
kipittämään ja siellä ympärillä olisikin ne todelliset oppimisen mahdollisuudet ja nyt meillä onkin tähän uuteen opetussuunnitelmaan
tullutkin uusille opiskelijoille vähän tilaa tämmöisille omille projekteille.” (KAK 75)

Opiskelijat mukaan opetuksen kehittämiseen
”Ja sitten tän ilmapiirin luominen semmoiseksi, että annetaan välineitä opiskelijoille ymmärtää, miten tää koulusysteemi pyörii ja kannustetaan opiskelijoita mukaan opetuksen kehittämiseen. Se on jokaista opiskelijaa lähellä, että jos täällä on 600 opiskelijaa, niin täällä on 600 kävelevää mielipidepankkia, että aivan loistavia opetuksen
kehittämisideoita.” (KAK 75)

Opiskelijat mukaan opetussuunnitelman kehittämiseen
”Ja opetussuunnitelmat, että jos mä olen aloittanut vuonna 2002, mä
menen sen opetussuunnitelman mukaan, ihan sama mitä epäkohtia
mä huomaan matkan varrella, niin mä en tule siitä itse hyötymään
opetuksen aikana. Opetussuunnitelman kehittäminen on niin lähellä jokaista opiskelijaa, että siihen pitäisi olla mahdollisuus, että sekin
voi olla aika turhauttavaa, jos mä huomaan, että mä en kehitä opetussuunnitelmaa koko opiskeluni aikana, että ne mua myöhemmin
alottavat vaan pääsee hyötymään siitä, että mä en itse pääse niitä
mahdollisuuksia hyödyntämään. Sen mä näen aika suurenakin epäkohtana.” (KAK 75)
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Keskustelevan kulttuurin luominen
”Ja sitten ihan selkeitä kursseja tähän liittyen, mutta ennen kaikkea
se ilmapiiri, tämmönen asenteellinen kysymys, keskustelevan kulttuurin luominen, aidon yhteistyön luominen opiskelijoiden ja opettajien välille, että ne on sellaisia asenteellisia juttuja, jotka ei maksa
penniäkään ja jotka voidaan toteuttaa.” (KAK 75)

Kurssi päivänpolttavista aiheista
”Eli ihan tämmöstä kurssia, että me saatais tänne ihan asiantuntijaihmisiä puhumaan luokanopettajan arkityöstä, mitkä asiat siellä
on pinnalla ja mihin pitää kiinnittää huomiota, tämmösiä päivän
polttavia aiheita, mitä meillä ei käsitellä ollenkaan täällä. Sellaisia
luento-keskustelusarjoja, mistä sitten sais kurssimerkinnän. Se olis
kyllä tosi mielenkiintoinen ja tärkeä ja uskon, että siihen olis paljon
osallistujia, koska ne nimetkin, joita sinne on kaavailtu, niin on kyllä
nimekkäitä. Mutta siinä on sitten taas se rahoitus.” (KAK 84)

Opiskelijat aina mukana eri toimielimissä
Opiskelijoita tulisi paremmin kouluttaa ja valmentaa osallistumaan
eri toimielimiin. Opiskelijoitten usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa on heikko. Samat henkilöt toimivat eri elimissä ja uusia saa
etsimällä etsiä.
”Se on varmaan se mun ydinpointti, että siihen aktiivisuuteen kasvetaan. Että jos on kasvanut vastuullisuuteen ja on hoksannut seurata ympärillä olevia asioita ja on oppinut sanomaan oman mielipiteen asioista ja saanut onnistumisen kokemuksia vaikuttamisesta,
niin sitten on helppo lähteä mukaan erilaisiin toimielimiin. Myös toimielimien tapaa toimia voidaan muokata, että ei ole niin byrokraattista ja oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä niin tylsää ja että ei kui-
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teskaan voi vaikuttaa mihinkään asioihin. Siinä on yksi sarka, että
opettajankoulutuksessakin olisi yksi henkilö, joka huolehtisi siitä, että opiskelijat on aina mukana eri toimielimissä, että ne on ihan täysvaltaisina mukana ja ne koulutetaan niihin tehtäviin, että opiskelija
voi olla tiedekuntaneuvostossa ensimmäistä kertaa, vaikka joku professori on istunut siellä 20 vuotta, että tämä opiskelija ei voi ehkä tietää, miten siellä asiat menee. Että opiskelijoitten osallistumista opetuksen kehittämisryhmiin ja tämmösiin ei saisi rajoittaa, vaan että
kaikki halukkaat pitäisi ottaa mukaan, ei niitä niin hirveesti ole. Ja
kaikessa toiminnassa miettiä, että miten me aktivoidaan opiskelijoita.” (KAK 77)
”Jos me ei huomata sitä, että tarvitaan uusi opiskelijajäsen, jos edellinen on vaikka valmistunut, niin eipä kukaan kysele opiskelijoitten
perään, että ois hienoa, jos teitäkin tulis sinne. Oletuksena on jo se,
että jos opiskelija saapuu sinne kokoukseen, niin se on koko sen kokouksen ajan hiljaa ja se on vaan siellä, että kun täytyy olla opiskelijaedustaja, niin ei se ole kovin mielekästä opiskelijan näkökulmasta,
että on sitä parempaakin tekemistä kuin olla passiivisena läsnäolijana. Osa ei ehkä ymmärrä siellä puhuttavista asioistakaan, ei ole aiemmin ollu semmosissa.” (KAK 78)

Vanhemmat opiskelijat kouluttajina
”Me ollaan keskusteltu täällä siitä, että kun meillä täällä tämä neljännen vuosikurssin aktiiviporukka on täällä vääntämässä gradua ja
jättämässä hyvästit pikku hiljaa Kajaanille, niin ollaan puhuttu siitä, että kun minäkin menen nyt alkuvuodesta sinne yksikköneuvostoon, niin ei mitään hajua, että miten asioita viedään eteenpäin, että
niissähän on tietyt kaavat ja esityslistat pitää olla ja näin, niin nää
vanhemmat opiskelijat, jotka on näissä jo vuosia pyörineet kouluttaa
meidät uudet näihin käytäntöihin ja pitkälle pääsee jo omalla aktiivisuudella, ota hirveesti selvää asioista ja kyselet, mutta kyllä niiden
vanhempien opiskelijoiden apu ja tuki ja turva ja tämmönen kansa-
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laisvaikuttaminen yliopistokeskuksessa, niin tämmönen kurssi, et miten nää kaikki menee täällä. Ei ole vielä päätetty, että milloin tämmönen kurssi olis ja missä muodossa, että oisko se vaan muutaman
ihmisen kesken. Mutta kuitenkin, että vanhemmat opiskelijat opastaa ja neuvoo ja pienimuotoisesti kurssittaa, että sillä ehkä pystyy
helpottaan sitä. Se vaatii sitten taas niiltä vanhemmilta opiskelijoilta työtä. Mutta mä uskon, että ne haluu kuitenkin osallistua siihen,
koska he on hirveesti tehneet töitä, niin se että myös heidän jälkipolvi tekee sitä työtä.” (KAK 85)
Opiskelijoilla oli paljon ajatuksia siitä, miten heidän aktiivisuuttaan
ja osallistumisintoaan voitaisiin vahvistaa koulutuksen aikana. Opettajan yhteiskunnallisen roolin merkityksestä tulisi puhua enemmän.
Toivottavana nähtiin myös se, että aktiivisia opiskelijoita tulisi konkreettisesti palkita opintopisteillä. Opiskelijat toivoivat osallistumiskoulutusta, jotta eri elimien toimintaan saataisiin enemmän halukkaita.
Vanhemmat opiskelijat voisivat myös toimia kouluttajina. Ainejakoisesta ja putkimaisesta koulutuksesta haluttaisiin muovata joustavampaa, sellaista, jossa opiskelijoiden omille projekteille olisi myös tilaa.
Opiskelijat katsoivat, että heissä olisi myös kapasiteettia opetuksen kehittämiseen. Opiskelijoiden omia näkemyksiä tulisi kuunnella enemmän koulutuksen kehittämisessä. Yhtenä syynä opiskelijoiden passiivisuuteen nimenomaan hallinnon osalta mainittiin filiaalien asema eli
etäisyys pääyliopistoon on omiaan passivoimaan.

1.7. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet
yliopistoyhteisössä
OPISKELIJAN ASEMA LUOKANOPET TAJA
KOULUTUKSESSA
Kyselyn mukaan oman opiskelijan asemansa luokanopettajakoulutuksessa hyväksi koki luokanopettajaopiskelijoista vain alle kolmasosa
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(29 %), tyydyttäväksi puolet (49 %) ja välttäväksi viidesosa (20 %) (ks.
taulukko 8 III osan 5. luvussa).
Haastatteluiden mukaan opiskelijat kokevat asemansa pienissä yksiköissä kotoisaksi. Opiskelijat ja muu henkilökunta tuntevat toisensa;
on helppo tervehtiä ja opiskelijan on myös helppo osallistua erilaisiin
yksikön yhteisiin toimintaryhmiin.
”No siis opiskelijan asema, että jos nyt lähdetään esim. semmosesta,
että kuunnellaanko meitä ja halutaanko meidän mielipiteitä siinä,
kun kehitetään tätä toimintaa, niin sinänsä on hyvä, että kaikkiin
laitoksen työryhmiin aina pyydetään opiskelijoiden edustaja ja selvästi ollaan kiinnostuneita meidän mielipiteistä, että sanoisin että sinänsä se on siinä mielessä ihan hyvä, että meihin suhtaudutaan positiivisesti ja meitä halutaan mukaan ja just kun meillä on niin pieni yksikkö täällä niin tota ihan sekin, että kouluttajat moikkaa opiskelijoita ja suhtautuu tosi ystävällisesti ja semmoset aika tuttavalliset
välit syntyy, et kun meitä on näin vähän porukkaa täällä, et siitäkin
hyvä, että tää tuntuu sellaselta kotoisalta.” (KAK 9)
Opiskelijat pienissä yksiköissä kokevat olevansa eristyksissä pääyliopistosta. Kuitenkin myös pienten yksiköiden opiskelijoilla on ainakin muodollinen mahdollisuus vaikuttaa eli heillä on mahdollisuus
saada edustajia laitosneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoon.
”No kyllähän se on totta että kun ainejärjestötoiminnan kannalta on
katsonu, niin mehän ollaan hirveen eristyksissä kaikesta opiskelijatoiminnasta mitä esim. Tampereella tapahtuu, että tuntuu että tämä
matka Hämeenlinnasta Tampereelle on puolet lyhyempi kuin Tampereelta Hämeenlinnaan, että tuntuu että sieltä tullaan paljon vähemmän tänne, että meillä käy kerran vuodessa Tamyn edustaja pitämässä infon noille uusille, että jotenkin tuntuu, että se on niin, että
täällä on vähän eristyksissä. Mutta onhan meillä sitten tämä muodollinen vaikuttaminen, että onhan meillä laitosneuvostossa ja tiedekuntaneuvostossa edustaja, että sinänsä ei ole mitään moitittavaa.”
(KAK 9)
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Vaikka opiskelijat ovat mukana laitosneuvosto- ja tiedekuntaneuvosto
toiminnassa, he kokevat voivansa vaikuttaa asioihin hyvin vähän; todellinen vaikuttaminen liittyy asioiden valmisteluun, ei varsinaisiin
kokouksiin.
”Mutta vaikka sitä on muodollisesti mukana, niin kyllä mä niin näkisin, että se valta on kuitenkin pitkälti siellä valmistelutyössä, mikä
on ennen sitä kokousta, että vaikka me päästään mukaan kokouksiin, niin aika paljon on kiinni siitä, että mitä tietää niistä asioista,
joita on ollut siellä taustalla. Että vaikka sä näet ne asiat siitä esityslistasta joka tulee kokouskutsun mukana, niin ei se silti tarkoita sitä,
että otetaan täysillä mukaan siihen vaikuttamiseen. Jotenkin pitäisi
päästä mukaan jo siihen valmistelutyöhön, että kysyttäisiin jo siinä
vaiheessa mielipidettä. Onhan meillä jonkin verran täältä kouluttajia mukana tiedekuntaneuvostossa, että niiltä on joskus saanut jonkin verran taustatietoja, että miks tää tilanne nyt on semmonen kun
se on ja miks tämmöstä asiaa nyt vatvotaan ja ketä se koskee ja tälleen, et semmosta tietoo, jota ei muuten tietäis et ei sitä kaikkee tietoo saa, vaikka olet muodollisesti ja virallisesti edustamassa siellä, et
jos ei olisi tämmöstä henkilökohtaista kontaktia johonkin joka tietää
mistä on kyse. Et kyllä jäät aika lailla sen vallan ulkopuolelle, vaikka oletkin virallisesti nimi paperissa. Tiedekuntaneuvosto toimii aika
pitkälti niin, että siellä vaan nuijitaan pöytään ne valmiit päätökset,
et aika harvoin siellä enää mikään muuttuu.” (KAK 9)
Että opiskelijoilla ei ole niin paljoa vaikuttamismahdollisuuksia?
”Niin no se vaatii niin hirveesti, että keskiviikkona on kokous, niin
maanantaina sä saat sen esityslistan, että sitten sä vasta näät ja jos
sä meinaat keskiviikkona jotain siihen sanoa, sulla pitäis olla valmis
esitys ja se vaatii muutenkin opiskelijalta aika kovaa kanttia, että
lähdet siellä professoreita ja muita vastaan puhumaan. No aika harvoin siellä mitään semmosta onkaan että ois tarvinnut, mutta kuitenkin. Mutta ainakin siis silloin kun siellä käsiteltiin näitä Hämeenlinnan opettajankoulutuksen virkoja, niin sillon meille tuli kaikille
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sellanen olo, että vaikka siinä oli yksi päätösesitys siinä paperissa, ja
sitten kun me oltiin sitä vastaan, kun ne halus lakkauttaa meiltä virkoja, niin sieltä tuli toinen päätösesitys niin sutjakkaasti, että tuntu,
että se oli valmisteltu siellä jo aiemmin, mutta sitä ei oltu kirjattu siihen paperiin, että sitten se päätös tulikin sieltä niin yhtäkkiä, et siinä
on aina vähän tämmöstä peliä kuitenkin.” (KAK 10)
Opiskelijat valitaan tiedekuntaneuvostoon vuodeksi. Tämä on monien opiskelijoiden mielestä aivan liian lyhyt aika päästä selville todellisesta toiminnasta. Opiskelijan mahdollisuudet vaikuttaa kutistuvat toimikauden lyhyyden vuoksi. Samalla vaikuttaminen koetaan
enemmän peliksi kuin todelliseksi mahdollisuudeksi vaikuttaa yhteisiin asioihin. Toisaalta taas kovinkaan moni opiskelija ei haluaisi lähteä yliopiston hallintoon mukaan pidemmäksi aikaa, kun valmistumisaikakin on niin lyhyt.
”Opiskelijan näkökulmasta ois hirveen vaikeeta lähtee sitoutumaan
kolmeksi vuodeksi, et jos sulta kysytään, että lähdetkö nyt kolmeksi vuodeksi edustamaan tähän, niin en usko, että kukaan opiskelija
lähtisi, et kyllä mä nään, että se on melkein välttämätöntä, että se on
vuodeksi kerrallaan. Mutta sitten se on opiskelijatoiminnan yksi suurimpia ongelmia kun se vaihtuvuus on niin nopee. Tieto pitäisi ihan
älyttömän tehokkaasti siirtyä sille seuraavalle edustajalle ja ei siinä
vuodessa oikein ehdi päästä kärryille, et siinä ekan vuoden aikana sä
ehkä just suurin piirtein ymmärrät miten tää homma toimii. Mutta sitten kun juuri rupeet pääseen suurin piirtein kärryille ja rupeet
tuntemaan niitä ihmisiä, joita siellä on, niin sitten sinne tulee jo seuraava. Että se on äärettömän hankalaa. Että mä olen sitä mieltä, että jos sä istut siellä, niin ei sulla ole sitä valtaa ellei sulla ole sitä henkilökohtaista kontaktia, jolta sä saat sitä tietoo, mitä siellä taustalla
tapahtuu ja sitten kun se vuosi on niin lyhyt, niin ei sulla on juurikaan mahdollisuutta luoda niitä kontakteja.” (KAK 10)
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Opiskelijoita otetaan mukaan yksikön toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tämä on omiaan lisäämään tasa-arvoa ja opiskelijat ovat
kokeneet tulleensa kuulluksi ja huomioon otetuiksi.
”Suunnittelupäiviin aina kutsutaan opiskelijaedustajia. Ne on suunnilleen kerran kuukaudessa ja siellä käydään meidän yksikön asioita läpi.
Kyllä mä olen ainakin tykännyt, että se toimii. Ei ole mitään valittamista ja siellä on paljon pienempi kynnys avata suunsa kuin jossain tiedekuntaneuvostossa, että kun meillä on niin pieni porukka,
niin se ei tunnu niin vieraalta vaan se tuntuu tasa-arvoisemmalta ja
tuntuu, että siellä ollaan tosi kiinnostuneita siitä, mitä me sanotaan,
että jos me saotaan jotain niin siellä ollaan ihan että hyvä, hyvä, että
halutaan tietää, mitä ne opiskelijat ajattelee ja halutaan tehdä tästä mielekästä ja hyvää opiskelijoille, että ei yritetä mitenkään pelata selän takana.
Nyt kun on tämä tutkinnonuudistus, niin nyt on käyty sitä läpi ja
uutta opetussuunnitelmaa on käyty läpi, kun noi kasvatustieteen ja
monialasten ihmiset on tehneet sitä omaa työtään, niin niitä on käyty läpi, että mitä kukakin on tehnyt ja että kuinka paljon opintopisteitä missäkin on. Että just sitä sisällöllistä keskustelua.
Missä määrin opiskelijat on esittäneet kritiikkiä tai uudistusehdotuksia?
Siis kun siellä itse on, niin kyllä sitä on aina mukana keskustelussa, että ei nyt kyllä tule mitään isompaa ainakaan mieleen, että kun
meillä on ollut sitten niissä opetussuunnitelmatyöryhmissä, että kun
ne kasvatustieteilijät ja monialaiset on tehneet tahoillaan niin me on
oltu jo siellä mukana, et me on nimenomaan nähty jo sitä valmistelutyötä ja me on voitu sanoo jo jotain siinä vaiheessa. Mutta että ollaan ihan mukana keskustelussa enkä koe, että siellä olis mitään sellasta mikä estäis sitä, että kyllä vois sanoa, jos joku tuntuis huonolta tms.” (KAK 10)
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Pakettiopiskelijafiilis
Valmiit lukujärjestykset ja selkeä etenemisväylä miellyttää monia
opiskelijoita.
”Mä olen kyllä ollut ihan tyytyväinen, että onhan tämä erilainen
kuin perinteisesti yliopistossa, että täällä on valmiit ohjelmat, mulle
se on sopinut ja mä olen tykännyt siitä, ei tarvitse kauheesti suunnitella etenemistään.” (KAK 3)
”Mulle on jäänyt vähän sellainen kuva, että se on vähän sellainen
ahtaalle ahdettu. Just nyt ekana vuonna meille annetaan aika tarkasti se, että mitä kursseja pitää ottaa ja että se menee tässä vuodessa ja näin. Nyt tuntuu vähän siltä, mutta seuraavana vuosina meille tulee kyllä niitä kursseja, joita saa itse valita ja sivuaineita ja se
muuttuu, mutta tällä hetkellä se on vähän niinkun semmonen pakettiopiskelijafiilis. Ehkä se oli tosi hyväkin, koska sitä tuli aika ummikkona tänne ja koska tää on tää opettajan ala vähän tämmönen
niinkuin tuotantolinja, joka on sinänsä hyvä, koska niitä tarvitaan
kauheesti ja sitten saadaan kaikki ne opiskelijat mukaan tähän heti ensimmäisenä vuotena, ei jää ketään roikkumaan sinne. Kaikki
opettajat tarvitaan, mitä vaan saadaan.
Meillä on aika tiukka lukujärjestys ja sitten kun on läsnäolopakko ryhmissä ja ryhmiä on tosi paljon, että luento-opetusta on paljon
vähemmän.” (KAK 59)

Pienessä yksikössä opiskelija kokee olevansa tasavertaisessa asemassa.
”Mä näen hyvin tasavertaisena opettajien kanssa, ollaan enemmän
kumppaneita, tottakai tietty kunnioitus ja tietty semmonen auktoriteettiasema on opettajilla, mutta se on melko tasavertasta kumppanuutta, enemmän semmosta ohjausta ja asioista keskustelua eikä
semmosta tiedon ylhäältä kaatamista, pohditaan asioita ja muodos-
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tetaan omat käsitykset, että mä olen ainakin tyytyväinen asemaani
opiskelijana tässä yhteisössä.” (KAK 18)

Vaikka opiskelija kokee tulleensa kuulluksi, palautetta voisi aina
antaa ja pyytää lisää.
”Tulee tietysti mieleeni, mistä hirveesti puhuttiin, kun itse olin alemmilla vuosikursseilla, ensimmäisellä ja toisella, kun täällä oli tää ongelmaperusteinen oppiminen, josta oli hirveesti puhetta ja opiskelijoiden keskuudessa tyytymättömyyttä, koska tuli niin paljon työtä ja
niin sanottua ylimääräistä hommaa, mutta nyt taas toisaalta olen
huomannut sen, että se oli toisaalta oppimismenetelmänä aika hedelmällinen, että siinä tilanteessa ei välttämättä opiskelijoita kuunneltu, mutta ehkä se oli pelkästään järkevää, koska nyt jälkeenpäin
tuntuu siltä, että se oli ihan hyvä homma. Mutta ehkä mä tässä kaipaisin sitä, että opiskelijoilta voisi kysyä enemmän palautetta kurssien sisällöistä, esimerkiksi, että mitä mieltä olit tästä kurssista, mitä
olisit halunnut lisätä, tuntuiko, että tässä oli jotain turhaa, ehkä tämä tulisi noissa sivuaineissa kyseeseen, joissa keskitytään siihen yhteen aineeseen, niin siinä se olisi vielä tärkeämpää kuin muissa, yleisissä opinnoissa, että kysyttäisiin siitä kurssin sisällöstä, että oliko tämä hyödyllistä, voisko tätä jotenkin parantaa.” (KAK 18)

Opiskelijat voivat vaikuttaa yhä enemmän
”Mä uskoisin, että se on tässä historian saatossa muuttunut enemmän siihen suuntaan, että opiskelijat saa sanoa mielipiteensä, minkä
osittain kaikki tietotekniikkakin mahdollistanut. Must tuntuu, että
nykyään opiskelijoilla on kyllä keinoja. Esim. just viime viikolla kierrätettiin adressia jostain asiasta. Se vaatii vaan sitä omaa aktiivisuuttakin tietenkin, että on erilaisia mahdollisuuksia muuttaa asioita.
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Kuullanko opiskelijoita täällä?
Toi riippuu niin paljon tapauksesta, että on ollu sellaisiakin asioita,
mitkä on vähän harmittanukin, mutta ei ole tullu puuttuneeksi niihin. Esimerkiksi yks biologian kurssi, niin siitä peruttiin ryhmä, kun
oli liian vähän osallistujia ja muistaakseni joku yritti vaikuttaakin
tähän tapaukseen, mutta se ei onnistunut. Siihen vaikuttaa tietenkin
kaikki resurssit ja määrärahat. Vaikea sanoa, et jos ois ollu isompi
porukka vaatimassa sitä biologian kurssia, niin oisko sitten aktiivisuudella saatu se takaisin. Se jäi kyllä harmittamaan, että se peruttiin. Sitten toinen esimerkki, fysiikan valinnaiskurssi meinattiin perua vähäisen osallistujamäärän vuoksi, mutta sitten muutama opiskelijatoveri kirjoitti sähköpostin ja pyydettiin, että tää kurssi pidettäisiin ja se kurssi pidettiin. Mutta sitten on varmaan paljon sellaisia
ylemmän tason päätöksentekotilanteita, mihin meiltä ei kysytä mielipidettä. Esimerkiks sellaiset, jotka liittyy opettajankoulutuksen sisältöihin. En tiedä, voin olla väärässä, mutta mielestäni siitä ei ole
opiskelijoilta kysytty toiveita, mutta tää on kyllä menossa yhä enemmän siihen suuntaan, että opiskelijatkin voi vaikuttaa.” (KAK 65)

Opettaja saattaa katsoa vähän oudosti
Oman mielipiteen sanominen ei aina ole helppoa opiskelijalle. Se ei
välttämättä kuulu opiskelukulttuuriin:
”Mä olen jutellut tästä paljon opettajien kanssa ja osa kokee, että on
hirveen vaikea saada opiskelijoita sanomaan omaa mielipidettään,
että jos on vaikka iso luento ja sata opiskelijaa. Mutta itse olen saanut kannustusta siitä, että olen sanonut luennolla ja luentojen ulkopuolella omia mielipiteitä, mutta se vaihtelee opettajittain, että onko
opettaja itse kantaa ottava ja sosiaalinen ja aktivoiva. Mutta kyllähän siihenkin törmää, että jos joku aukasee suunsa ja sanoo mielipiteensä, niin se opettaja saattaa katsoa vähän oudosti ja muut opiskelijatkin katsoo, että onko sillä joku mielipide ja miksi se vaivautuu

IV  H a a s tat t e lu t

sen täällä sanomaan, että voidaanhan me olla hiljaakin täällä. Että
siinäkin on parantamisen varaa, että millä keinoin aktivoidaan ihmiset keskustelemaan. Keskustelutaidot on aika merkittävä osa elämää.” (KAK 73)
”Varmaan jos opiskelija menee sanomaan oman mielipiteensä, niin
kuunnellaan. Siihen ei kuitenkaan kannusteta ja anneta välineitä siihen, että me voidaan sanoa oma mielipiteemme ja että on oikeus sanoa oma mielipide. Mä olen saanut tosi paljon positiivista palautetta, että olen mukana näissä jutuissa, mutta kuiteskin itse sitä on pitänyt hakata päätänsä seinään ja opetella kaikki vaikuttamisen kanavat kantapään kautta ja mennä kysymään, että saako tähänkin
työryhmään tulla ja että eikö meillä ole oikeus olla täällä. Että sitten
kun sä olet tehnyt sen työn, niin sitten sanotaan, että hienoa, että sä
olet mukana. Että ei nyt hirveesti tyrmätä, jos joku sanoo omat ajatuksensa, mutta tietty kannustavaisuus puuttuu. ja sitten kun joku
on aktiivinen, niin niille löytyy projekteja ja sanotaan, että hoitakaapa tämäkin homma, että tehän olette niin aktiiveja että siitäkin tulee sellainen riesa, että voi että, jos opettajat jaksais olla niin aktiiveja, että ne välillä aktivois muitakin ihmisiä mukaan. Että ei ajatella,
että tää Unisefin keräys saadaan toteutettua, että annetaan se tälle
aktiiviselle opiskelijalle, niin se hoitaa sen homman, vaan mietittäis,
että mitkä mahdollisuudet tässäkin projektissa on aktivoida useampikin opiskelija.” (KAK 78)

Opiskelijan odotetaan olevan passiivinen
”Opettajaopiskelijat on aika loistavia tyyppejä. Semmosia reippaita perusluonteeltaan, mutta itse aina joskus kärsin siitä, että me ei
ymmärretä näistä asioitten taustoista ja että meistä aatellaan, että me ollaan semmosia passiivisia, että me tullaan tänne opiskelemaan, tullaan sinne kurssille, pannaan ruksi, että hänkin on läsnä ja
saa suoritettua kurssin, mutta itse ei haluaisi tyytyä vaan siihen, että
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suorittaa nää ja nää kurssit. Mutta ei se nyt katastrofaalinen ole se
opiskelijan asema, mutta kyllä siinä on parannettavaa.” (KAK 78)
Jotkut opiskelijat kokevat, että yliopisto on niin suuri ja monikerroksinen organisaatio, että yksittäisen opiskelijan ääntä ei edes haluta kuulla eikä kuunnella.
”No onhan täällä siis opiskelijajäseniä niissä eri lautakunnissa, et
varmaan sinällään kuullaan ja kuunnellaan opiskelijaakin, mutta tota, mun on varmaan vähän vaikee sanoo, koska olen erikoistapaus, mutta ei meitä ole ainakaan kuunneltu, että meitä on tällä samalla vuosikurssilla seitsemän ja me ollaan kaikki saatu kyllä ihan tapella joistain tietyistä aiheista, et ei todellakaan kuulla eikä kuunnella, että se on varmaan hyvin vaikeeta laitokselle järjestää
meille jotain erityistä, koska me ollaan semmonen oma porukka, joka eroaa tästä valtaväestöstä, jota on sitten helpompi liikutella tässä massassa, mutta jos nyt aatellaan ihan yliopistoelämän kannalta,
niin mun on vaikee sanoo Tampereen yliopistosta oikeen yhtään mitään, mä olen niin sillain vieraantunut ihan semmosesta yliopistoelämästä, mut kyl mä sanoisin, että esim. sillon kun mä olin Helsingin yliopistossa, niin kyllä siellä oli opiskelijajärjestöillä aika hyvääkin sanavaltaa aina välillä, että HYY oli aika iso järjestö, joka pysty vaikuttamaan tiettyihin asioihin ja sitten tota kun yliopistokaan
ei voi vaikuttaa niihin omiin asioihinsa, että nekin tulee sitten taas
korkeemmalta taholta, että tää on nyt vähän tämmöstä, että mennään täällä mukana. Et toisaalta ehkä opiskelija ei edes osaa mennä
vaikuttamaan omiin asioihinsa, et se on tietyllä tavalla semmonen
sanomaton kielto, että älkää nyt tulko tänne mitään vaikuttamaan,
kun tää on ongelmallista muutenkin.” (KAK 25)

Talutusnuorassa mennään
Opiskelijat kokevat kulkevansa talutusnuorassa. Luokanopettajakoulutus on hyvin valmiiksi ohjelmoitua ja lukujärjestykset ohjaavat opin-
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noissa etenemistä tiukasta ja varmasti. Toisaalta tämä koettiin kotoisaksi ja turvalliseksi. Toisaalta sen koettiin rajoittavan omia valinnan
mahdollisuuksia.
”Täällä ilmapiiri on tosi lämmin ja sellainen, että vaikee on kuvitella, että kukaan kokisi täällä jäävänsä ihan yksin tai huomiotta ihan
senkin takia, että ihmisiä on niin vähän ja tota ainakin uudet opiskelijat tosi mukavasti otetaan tähän mukaan ja käytävillä tervehditään vaikket sä sitten jonkun nimee tietäiskään. Mutta jos ajatellaan opiskelijan kannalta, niin ollaanhan me täällä aikalailla talutusnuorassa, jos vertaa - mä puhun aina tommosesta isosta maailmasta, et jos menis johonkin Tampereelle, niin ois siellä kyllä pää
pyörällä jossain Attilan ala-aulassa, kun on paljon ihmisiä ja ketään
ei tunne, että täällä kyllä pidetään huolta, että jonkun nimi on tässä
kurssilistassa, että tietääkö joku, että onko tulossa ja saattaa olla, että opettajatkin sitten kysyy jos jossain näkee, että sä et ole tullut tälle kurssille, että mikä on. Mutta toisaalta se viestii taas ja luo semmosta lämmintä, että ei ole semmosta välinpitämättömyyttä. Mutta
sitten toisaalta taas tuntuu, että omat valinnanmahdollisuudet karsiintuu, kun pidetään niin talutusnuorassa, että annetaan niin valmiina ja periaatteessa lukujärjestykset tulee valmiina ja näin. Mutta toisaalta sen ymmärtää senkin kannalta, että onhan tää pieni yksikkö, että jos ne on ne tietyt kurssit, niin miksi pitäis antaa tällainen
näennäinen valintamahdollisuus, kun ei tarjontaa voi tietenkään olla niin paljon.
Tekeekö mieli välillä karata villiin pahaan maailmaan?
No kyllä toisaalta joo. Oli se mulla aika pitkään suunnitelmissakin,
mutta. No ,ensinnäkin sitä ajattelee, että miten siellä pärjää, kun
kukaan ei pidä susta huolta. Ja on tosi moni kyllä lähtenytkin, että on periaatteessa kolmessa ja puolessa vuodessa selviytynyt täältä
ja nyt sitten mulla on ainakin pari kaveria, jotka Tampereelle menivät täältä, että opiskelevat sitten vähän sieltä sun täältä. Mutta kyllä mä olen itse enemmän tykännyt tälläsestä, että on pienet kuviot,
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mutta tiedän kyllä, että monet kokee sen kyllä ahdistavaksi. Mutta
täällä ei oikeen kyllä voi pudota kelkasta, että kyllä niin hyvää huolta pidetään. Sen takia täältä varmaan valmistutaankin niin nopeasti.” (KAK 32)

Kaikki eivät halua vaikuttaa
Opiskelija saattaa kokea, ettei asioihin edes tarvitse vaikuttaa; opettajankoulutus on suunniteltu ja toteutettu niin hyvin, ettei opiskelijalle
tule tarvetta korottaa ääntään.
”Mä olen itse ollut niin tyytyväinen, että en ole löytänyt semmosta
kritiikin kohtaa. Ei ole tullut semmosta, että haluais tai että tarttis
vaikuttaa. En ole kokenut sitä niin ihmeellisenä asiana, että opiskelijat saa vaikuttaa. Mä olen ajatellut niin, että jos mä alkaisin vaikuttaa, niin siihen menis niin paljon aikaa. Sitä ei tunne niin tärkeäksi, että tuntis, että tässä on nyt sellainen asia, jonka täytyy muuttua.
Se ei jotenkin ole kolahtanu muhun. Musta tuntuu, että täällä tiedetään miten kaikki menee, että ei viitti mennä sotkemaan.
Mä en ole kokenu sitä sillä tavalla, että meillä opiskelijoilla olis kovin
suurta vaikutusvaltaa näihin opintoihin, että minkä tyyppisiä oppimiskokonaisuuksia meillä on, mutta meidän ajatuksia kyllä kuunnellaan, mutta en mä ole ikinä ajatellut, että ne jotenkin vaikuttais.
Aika vähän loppujen lopuksi ihmiset on ollu tyytymättömiä tai siis
sillä tavalla, että joku ois halunnut tosissaan jotain muuttaa. Kyllähän meiltä aina kysytään paljon ajatuksia, mutta ei sitä ajattele,
että se mitään muuttaa, että se on enemmän keskustelun pohjaa.”
(KAK 54)
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Ainejärjestötoiminta jää abstraktille tasolle
”Mä en itse ole koskaan ollu noissa elimissä enkä ole ollut ainejärjestöissäkään niin aktiivisesti , että mä voisin oikeestaan sanoa yhtään mitään. Hyvin vaikee edes sanoa, että mitä ne edes tekee siellä ja minkälaisia päätöksiä opiskelija saa olla siellä tekemässä, et se
on hyvin abstraktiksi jäänyt mulle, se ei ole koskettanut tätä mun arkiopiskelijaelämää.” (KAK 27)

Lisää avoimuutta
”Yleensä on näin, että jos on jotain, niin valitaan muutama opiskelijaedustaja, niin kun nyt esim. tätä tutkintorakennettakin uudistamaan, et siellä on opiskelijaedustus. Mutta sitten taas se edustajien
valinta ei ole mennyt mitenkään hirveen julkisesti. Sellasta julkisuutta ois ainakin kaivannu, että olis ilmoitettu, että ketkä sinne menee
ja kenelle sä voit sanoa. Ilmeisesti se on OKAn puheenjohtaja, joka
on eniten yhteydessä tän laitoksen johtajaan ja näin. Mutta että kyllä siinäkin olis mukava, jos ois enemmän avoimmuutta, mutta en
sitten tiedä kuinka moni opiskelija jaksais kaikkien muitten omien
juttujensa lisäksi seurata, mutta ainakin tarjottais siihen mahdollisuus, että esim. sähköpostilla tehtäis julkiseksi, että nyt on tämmönen ja tämmönen edustajisto valittu sinne, että näille henkilöille
voi sanoa tai lähettää sähköpostia.” (KAK 34)

Yhteiset kokoontumiset ja kuulemistilaisuudet
”Onko teillä täällä ollut mitään yleisiä kokouksia? Olisko se hyvä
keino saada ääntään kuuluville?
No mun mielestä meillä ei ole ollut sellaisia varsinaisesti. Tietysti se
on yksi hyvä vaikutusmahdollisuus ainejärjestö OKAn kokoukset, että jos siellä haluaa tuoda asioita esille, niin ne menee sen kautta lai-
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toksen henkilökunnalle ja laitoksen johtajalle, että se on semmonen
vaikutuskanava, mitä mä pidän nykyisessä tilanteessa hyvänä vaikutuskanavana. Mitään yleiskokousta meillä ei ole ollut, jos sillä tarkoitetaan tämmöistä avointa kokousta, mihin on avoin kutsu. Että
mitään semmosta laitoksen koko väen kesken, mutta tosiaan nää ainejärjestön kokoukset on semmonen väylä vaikuttaa, jos siihen tulee
tarve.” (KAK 20)

TUTKINNONUUDISTUS
Kyselyn mukaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia tutkinnonuudistuksessa piti luokanopettajaopiskelijoista hyvinä vain 12 prosenttia, mutta huonoina 46 prosenttia (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa).
Haastatteluiden mukaan tutkinnonuudistus ei ole koskettanut kovinkaan syvällisesti luokanopettajaksi opiskelevia. Se on ollut asia,
josta ei ole ”tavallisen tallaajaan” mielipidettä kyselty.
”No kyllä se mulle ainakin tuli ylhäältä annettuna, mutta en silti tiedä olisko ollut mahdollisuuksia vaikuttaa, jos olis ollut aktiivisempi.
Mutta ei ainakaan tavalliselta tallaajalta kukaan tullut kysymään
mielipidettä, että kyllä varmaan mahdollisuuksia on ollut jos ollut
sillä lailla mukana, mutta itse en ole ainakaan niihin ottanut mitään
kantaa.” (KAK 4)
Tutkinnonuudistusta ei seurattu eikä siihen otettu kantaa, koska se ei
koskettanut enää kaikkia haastateltavia opiskelijoita.
”No en ole hirveesti ole seurannut tutkinnonuudistusta, koska silloin
kun siitä alettiin puhua, niin tuli selväksi, että tää ei teitä tule koskemaan. Tietysti vähän kiinnostaa, mutta en mä ole sitä mitenkään
erityisesti seurannut.” (KAK 32)
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Amanuenssi auttakoon
”Mä olen jotenkin ihan pihalla koko jutusta. Mä olen ajatellut, että
kyllä se tästä, että mä menen syksyllä vaikka amanuenssin luo ja kysyn, että mitenkä mä tästä. Mä olen jotenkin ajatellut, että se ei vaikuta mitenkään, että mä en ole sitä miettinyt sen enempää.” (KAK
54)

No kun mä en oikeestaan tiedä
”No kun mä en oikeestaan tiedä. Kauheesti on pidetty meille infoja kaikesta, että nyt kun muuttuu siihen pistejärjestelmään ja kaikkia ja musta tuntuu, että kuitenkin nää ensimmäisen vuoden opiskelut säilyy ihan, mut sit taas toisaalta ne muuttuu, et mä en oikeen
tiiä.” (KAK 60)
Tutkinnonuudistuksessa ihmetystä herätti opiskeluajan pidentyminen
yhä pienentyvien resurssien aikana.
”Yllättävää siinä on se, että koulutus pitenee vuodella. Niin yllättävää sen takia, että kun nyt on koko ajan vähennetty ja supistettu sinä aikana kun mäkin olen ollut, niin on supistettu opintoja, niin että
mistäs se sitten yhtäkkiä raha tulee pidentää koulutusta.” (KAK 4)
Tutkinnonuudistus toi tullessaan monia uusia asioita. Kuitenkin vain
harvat opiskelijat, lähinnä ainejärjestötyössä aktiivisesti mukana olevat opiskelijat, olivat kiinnostuneita tutkinnonuudistuksen vaikutuksista opiskelijan arkeen.
”Ne jotka alottaa nyt syksyllä, niin ne alottaa automaattisesti suorittaa niitä opintoja uuden mukaan, mutta me vanhat, meillä on se
siirtymäaika ja jos me ehditään valmistua sitä ennen, niin meidän ei
tarvitse ollenkaan siirtyä siihen opintopistejärjestelmään, mutta jos
me halutaan siirtyä uuteen vaikka heti ens syksynä, niin me saadaan

103

104

O p e t ta j a k s i o p i s k e l e v i e n k e rto m a a

tehdä sekin. Mutta että siinä on se ongelma, että sitten ne opintoviikot pitää muuntaa opintopisteiksi ja siihen on laskettu oikeen kerroin, mutta nyt sitten monissa muissa yliopistoissa on annettu jokin muu kerroin mitä käytetään, että se on vähän hassua. Että nyt
ois tärkee opiskelijoille tiedottaa, että niitten ei ole pakko siirtyä, jos
ne ehtii valmistua ennen sitä siirtymäajan loppua, että ketään ei saa
myöskään pakottaa, että en tiedä miten opiskelijat tän tietää tai yritetäänkö jossain sanoa, että siirtykää nyt sinne opintopisteisiin, ettei meidän tarvitse kuljettaa kahta eri opetussuunnitelmaa, no mutta sitä pitää just valvoa, ettei ketään pakoteta tai anneta väärää tietoa.” (KAK 12)

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA
(HOPS)
”Mä en osaa vastata mitenkään. Nää on niin kauheen uusia, et kun
mä olen kuitenkin ensimmäisen vuoden opiskelija, mä en oikein tiedä näitä ja kun tää on vielä ollut niin helppoo, että voi mennä virran mukana, mä on vaan onnellisena porskutellu täällä eteenpäin.”
(KAK 60)
Luokanopettajaksi opiskeleville opintojen henkilökohtainen suunnitelma oli melko vieras asia. Luokanopettajaksi opiskellaan varsin tiukan ja valmiin lukujärjestyksen pohjalta, mikä vähentää henkilökohtaisen suunnitelman merkitystä.
”Meillä oli tiedekunnassa tutkinnonuudistukseen liittyen sellainen
seminaari, jossa käsiteltiin juuri tätä aisaa, ja keskusteltiin, että millainen sen pitäisi olla, että mehän saadaan täällä valmis lukujärjestys käteen, niin täällähän ei ole semmosta ongelmaa, että sehän on
jo periaatteessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, että siinä on
vaan sitten se, että sun pitäis säännöllisesti jutella jonkun henkilökunnan edustajan kanssa, että en tiedä miten se sitten toteutetaan,
koska mun ymmärtääkseni tähän ei ole missään luvattu mitään li-
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sää rahaa, että jotenkin se pitäis nyt vaan taianomaisesti toteuttaa,
että kaikilla on henkilökohtainen opintosuunnitelma ja sitten pitää
henkilökunnalta löytyä aikaa käydä niitä keskusteluja. Mä en kyllä ymmärrä, että miten se pystytään toteuttamaan ilman lisärahaa,
että meidän henkilökunta on ainakin ihan ylityöllistetty, että en ymmärrä miten se tulee tapahtumaan, mutta meillä ei ole mitään hätää, koska me saadaan se lukujärjestys, että saa kyllä aikamoisia taikatemppuja tekemään, jos meinaa pudota täällä kelkasta, täällä pidetään kyllä huolta.” (KAK 12)
Vaikka luokanopettajakoulutuksessa lukujärjestys pitkälti korvaakin
henkilökohtaisen opintosuunnitelman, pidettiin ajatusta kuitenkin
hyvänä.
”Täällä OKL:n puolella opinnot on selkeesti rakennettu ja sellasta lukujärjestysmaista, että täällä ei ole sellasta tilausta tai tarvetta hopsille, ehkä opintojen loppuvaiheessa, kun on tehty syventävät harjoittelut ja pitää ryhtyä tekemään lopputyötä, niin ehkä tässä vaiheessa alkaa tulla se, että kaipais jonkinlaista pientä ohjausta tai muuta, mutta toisaalta opinnot on jo niin loppuvaiheessaan, että mitään
opintoihin liittyvää sen ei tarttis olla. Mitä muilta yliopiston aloilta
on kuullu ja siellä muutamia kavereita on opiskelemassa, niin siellä on paljon vapaampaa tää opiskelu, akateeminen vapaus vallitsee
ja joitakin se varmasti ahdistaakin ja sitä ei osaa oikein käsitellä sitä vapautta, että nyt ei olekkaan aivan pakko mennä sinne ja sinne tunnille, että voihan sen tehdä ensikin vuonna ja näin, että mä
uskosin, että siitä olis kyllä suurimmalle osalle yliopisto-opiskelijoille hyötyä tämmöisestä henkilökohtaisesta suunnitelmasta, koska monilla se voi olla se opintojen ja ehkä elämänkin hallinta sellasta puolittaista vielä siinä vaiheessa nuoruutta, on juuri päässyt lukiosta ja
kotoota muutetaan pois ja tulee paljon muitakin asioita kuin se opiskelu siihen elämään. Että sen hopsin mä näkisin kyllä hyvänä asiana.” (KAK 19)
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”En ole kuullutkaan että semmonen on tulossa, mutta onhan se hyvä systeemi ja olenkin ihmetellyt sitä, että miten meillä ei ole, että
kun ala on kuitenkin sellanen, että paljon puhutaan opetussuunnitelmasta ja henkilökohtaisesta opetussuunnitelmasta, ja yksilöllisten
erojen huomioon ottamisesta ja sitten kuitenkaan itsellä ei ole täällä
sitä, että ammattikorkeassahan on ja siellä on henkilökohtainen ohjaus ja käydään keskustelemassa, että olen ihmetellyt miksei meillä
ole.” (KAK 4)
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman katsottiin vahvistavan opiskelijoitten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin opintoihinsa. Hopsin merkitys jää kuitenkin kovin mitättömäksi silloin, kun opiskelijan valintamahdollisuudet ovat pienet.
”Kyllä mä uskon, että vaikuttamismahdollisuudet kasvaa. Jos henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään niin, no se voi olla sitten
silleen, että pystyykö sen sitten tekemään jokaisen aloittavan opiskelijan kanssa, kun niitä on niin paljon, niin todellisuudessa, onko se
mahdollista, mutta jos nyt teoreettisesti ajatellaan, niin silloinhan jokainen pystyisi räätälöimään omat opintonsa ja varsinkin jos ajatellaan jotain isompaa koulutuslaitosta kuin tämä Hämeenlinna, esim.
jotain Helsinkiä, niin siellä pystyis varmaan vielä paremmin jotain
henkilökohtaista opintosuunnitelmaa toteuttamaan, kun siellä voitais ottaa eri laitoksilta ja tiedekunnista opintoja, et ehkä tää Hämeenlinna on semmonen, että se on teoreettinen, mutta käytännössä täällä ei ole niin paljon varaa valita, että se jää sitten pieneksi.”
(KAK 26)
Opintojen ohjausta kaivattiin etenkin opintojen loppuvaiheessa, sivuainevalintojen osalta ja jatko-opintojen osalta.
”No täällä just alkuvaiheissa ei sitä oikeestaan kaivannut. Mutta nyt
loppuvaiheessa kun on niin monta mahdollisuutta, että periaatteessa vois jatkaa opiskeluja ja kannattaako nyt sitten ottaa paperit ulos
vai pitäiskö nyt vielä odottaa ja tällasia, että oishan se mukava jos
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sitä (henkilökohtaista ohjausta) tarjottais aktiivisemmin, että kyllähän sitä nytkin kai saa, jos Tampereelle menee, mutta täällä sitä ei
ilmeisesti ole, että se vaatii aika paljon sitä omaa aktiivisuutta, että
se ois ihan hyvä uudistus, että ois vaikka tiettyinä päivinä tavattavissa, että vois mennä sillai vähän spontaanimmin juttelemaan. Että kyllä sillon kun alotettiin meidän ryhmässä, meillä oli aika paljon
näitä lastentarhaopettajia, niin kyllä he aika paljon sai tehdä töitä,
että he sai ne opinnot kasaan ja selvyyttä siitä, et meillä se oli paljon
helpompaa sillon. Et sillon kun jutteli näitten (lastentarhurit) kanssa, niin tuska oli kyllä melkoinen, et varmasti jos opiskelu vaatii paljon erityisjärjestelyjä, niin kyllä hops on hyvä juttu. Ja toisaalta etukäteissuunnittelu auttais sitäkin, et vois alusta asti suunnitella niin,
että hyödyntäis tota Tampereen tarjontaakin. Nyt se ehkä on semmosen verhon takana, ettei moni edes tiedä, että... Tietysti mä muistan sillon sivuaineinfossa, sillon kyllä sanottiin, että hyödyntäkää ihmeessä, mutta eipä se olis huono asia, jos siitä mahdollisuudesta olis
alusta asti tietoinen, et voi oikeesti lähtee, niin sitä vois sitten suunnitella eteenpäin. Jos olis tälläinen prosessi, niin sitten vois ajatella,
että siinä olis luontevasti myös opintojen ohjaustakin mukana, et se
kuuluis siihen pakettiin ja olis itsestään selvyys ja täältä laitoksen taholta myös tuettais sitä, ettei se jää yksin sen opiskelijan varaan, että itse selvittää, että missä sellainen on Tampereella ja miten sinne
pääsee ja näin että. Ja jäi se multakin selvittämättä, vaikka mietin
monta kertaa, että pitäiskö sinne Tampereelle nyt sitten lähtee, että
ois voinu olla, että joku ois kertonu vähän, että mitä mahdollisuuksia siellä sitten ois ollu, että osotus vaan siitä, että helposti se jää selvittämättä, vaikka sitä suunnittelisikin.” (KAK 32)
Joissain tapauksissa henkilökohtainen opintosuunnitelma on vain paperi, jolla ei ole mitään käytännön merkitystä.
”Tästä on keskusteltu ihan hirveesti täällä. OPSista sekä HOPSista.
Aika pitkälti tätä rakenneuudistusta on kritisoitu, että se on venytetty viiteen vuoteen ja siltä pohjalta sitten, että ainakin täällä kun
on pieni laitos, niin tänne tulee paljon sellaisia, joilla on kasvatus-
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tieteen perusopinnot tehty, he sitten kuvittelee, että he pystyvät hyödyntämään sen 15 ov eli nykyisin 25 opintopistettä ja jatkamaan siitä
eteenpäin, mutta käytännössä se ei mene niin eli ykkösvuosikurssilaiset on käärmeissään siitä, että heille on periaatteessa kaikille tehty hopsit ja täällä se tarkoittaa sitä, että sulle on merkattu rekisteriin, että sulla on nää ja nää käyty ja nämä ja nämä on käymättä
ja se on henkilökohtainen opsi, että mulle on henkilökohtainen opsi
se, että mä suunnittelen itse mitä mä teen, mutta näiden uusien pitää mennä uusien tutkintovaatimusten mukaan, jolloin he eivät tietenkään voi ottaa meidän opsissa olevia opintoja, koska ne ei välttämättä enää kuulu heidän opsiin eli mä näen, että tämä porukka, joka nyt on ykkösellä, niin se on väliin jäävä porukka eli vaikka he haluaisi edetä, niin heille ei pystytä tarjoamaan kursseja, koska ne menee vanhoissa opseissa. Plus sitten se, että pakolliset harjoitteluryhmät on täynnä ja sitten vielä se, että kun näiden uusien opiskelijoiden pitää suorittaa kandintutkinto ensin, niin niitten pitää ne kandintutkintoon liittyvät opinnot suorittaa ennen kuin he voivat siirtyä
maisteriopintoihin, ja silloinhan he eivät voi ottaa sieltä maisteriopinnoista, vaikka he pystyisivätkin tekemään niitä, he eivät saa tehdä sitä, koska kandi pitää olla ensin. Että tiedän yhdenkin opiskelijan, jolla oli 60 ov kun hän tuli tänne ja kävi kyllä tosi kuumana kun
mitään ei tarjottu, että muutama hassu tunti viikossa. En ole varma, mutta yliopistohan ei saa viivästyttää opiskelijan valmistumista, eli pitää pystyä tarjoamaan opintoja, että jos sulla ei ole ekana
vuonna opintoja, niin sun pitää pystyä jatkamaan kakkoselta, mutta
käytännössä se ei onnistu täällä mitenkään. No viime vuonna meitä oli täällä kolme, jotka väkisin tungimme itsemme esi- alkuopetuksen sivuaineeseen, kun ei ollu opintoja. Niin sitten ne jotka uskaltaa
ja menee ja ilmoittaa, että mun on pakko saada, että mä teen tän,
niin ne ehkä pääsee, mutta ne hiljaisemmat jää sinne. Että mä näen, että HOPSi ei täällä millään tavalla päde, että joillakin se pätee,
jotka uskaltaa mennä ja tunkea, mutta eihän se toimi, jos kaikki tekis niin. Ykkösvuosikurssin opiskelijat on tehneet yksikköneuvostoon
jonkun aloitteen, että heitä on niin paljon, että he haluaa oman ryhmän, mutta sehän on käytännössä mahdotonta. Mutta ymmärrän
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kyllä ykkösten tuskan. Että ensinnäkin se, että täällä kuulutetaan, että meillä on henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, puppua, että kyllä meillä on se paperi, mutta siinä ei ole mitään muuta kuin ne mitä
sä olet suorittanut ja ne, mitä sun pitää suorittaa, eihän se ole HOPSi. Että siinä on todella paljon kehittämistä, mutta siinä on taas se,
että kun on pieni laitos ja pienet resurssit ja periaatteessa yksi kurssi
tarjotaan vuosittain ja sit harjoitusryhmissä on 20 opiskelijan kiintiöt, et ei se helppoa ole. Mutta nyt on kaavailtu, en tiedä miten virallista se on, mutta on puhuttu, että mentäis tähän isojen yliopistojen systeemiin, jossa on se, että kaikki kurssit tulee vapaaseen ilmoittautumiseen ja sitten ilmoittaudut niille kursseille mille haluat ja sitten siellä on tietty kiintiö ja jos jäät ulkopuolelle, niin tee ens vuonna.” (KAK 89)

OPETUSSUUNNITELMAT YÖ
Luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmatyö ei kosketa yleisesti opiskelijoita. Opiskelijaedustus on opetussuunnitelmatyöryhmissä,
mutta varsinaisesti tämä työ koskettaa vain muutamaa aktiiviopiskelijaa. Kyselyn mukaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia tässä hyvinä piti vain 12 prosenttia ja huonoina peräti 42 prosenttia (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa).
”Ei meillä ole mahdollisuuksia niihin (opetussuunnitelmiin) vaikuttaa, ei yhtään ole ollut tämmöisestä puhetta, tää on ihan uus asia ja
semmoinen asia, että en ole ajatellutkaan. Mäkin olen sellainen, että en ole mukana ainejärjestössä. Siellä on muutama, mutta en tiedä onko se ainejärjestö sitä vaikuttamista vai onko se enemmän sitä
opiskelijaelämää. Musta tuntuu, että nämä ainejärjestöt ja opiskelijajärjestöt keskittyvät enemmän siihen opiskelijaelämään ei vaikuttamiseen.” (KAK 55)
”En kyllä nyt taaskaan tiedä, että onko opetussuunnitelmaan ollut
mahdollisuutta vaikuttaa. Mutta OKAn puheenjohtaja kyllä kerran
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kyseli mielipiteitä tästä periodijärjestelmästä, kun hän oli menossa
johonkin kokoukseen, että sillain just, että ne henkilöt jotka edustavat, ovat saattaneet kysellä mielipiteitä.” (KAK 5)
Niille opiskelijoille, joilla on ollut mahdollisuus osallistua opetussuunnitelmatyöhön, moni arjen ongelma on alkanut hahmottua aivan eri
perspektiivistä kuin niin sanotuille riviopiskelijoille. Esimerkiksi opettajankoulutukseen kohdistuneet jatkuvat säästöt ja niiden merkitys on
avautunut opetussuunnitelmatyössä mukana olleelle opiskelijalle.
”Sitähän on vatvottu vuosien ajan sitä rahoitusta, meillähän on 10
virkaa avoimena ja opetusta on riisuttu aika paljon eli se on ongelma, että ei saada tarpeeksi opetusta, mutta siinä on sitten taas se, että me opiskelijat ei välttämättä sitä ongelmaa tiedetä, kun me nähdään vaan se oma opetuksemme eli ei me nähdä ja tiedetä sitä kuinka paljon opetusta on karsittu ja kuinka paljon on ollut kontaktiopetusta esim. edellisvuosikurssilla, me ei voida tietää sitä ellei me lähdetä ottamaan selvää eli me ei välttämättä huomata, että siinä on
ongelma, mutta nyt kuulee ihan järkyttäviä juttuja, että noilla ykkösvuosikurssilla on meneillään tossa pianonsoitossa joku itseoppimiskokeilu, että ne joutuu kuulemma suunnilleen itse opettelemaan
pianonsoiton. No mutta se on just tällasta, kun ei ole itte sitä kokenut, niin en mäkään tiedä sen tarkemmin, mutta onhan se nyt ihan
järkyttävää, että en mäkään ollu juurikaan pianoo soittanu ennenkuin tänne tulin ja jos mut ois pantu yksin johonkin koppiin nuottien kanssa, että opettele siitä, niin ei siitä olis kyllä mitään tullu. Eli
siis tämmösiä ongelmia, mutta niihin on just vaikee tarttua, koska
jos ei niitä selvitä, niin ei niistä voi tietää.
Eihän opiskelijoilla ole mahdollisuutta lähteä tämmöistä selvitystyötä tekemään.
Niin ja eihän se kaikkia edes kiinnostakaan, että sehän kiinnostaa
opiskelijaa, että itse pääsee valmistumaan, mutta että kun nyt tässä
on itse ollu tän rahotuksen kanssa lehdissä ja radioonkin on haasta-
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teltu, niin sitä on ottanut selvää, että missä se konkreettisesti näkyy,
niin kyllä sieltä nousee tosi mielettömiä juttuja, että miten opetusta
on jouduttu karsimaan, kun ei ole rahaa.
Mutta koetko niin, että opiskelijat voivat sinänsä vaikuttaa opetussuunnitelman tekemiseen?
Joo kyllä nämä vaikutusmahdollisuudet ovat olemassa, ettei siinä
ole mitään ongelmaa. Mutta siihen tulee sitten juuri nämä käytännön esteet, että me halutaan tekstiilikäsityön sivuaine, mutta siihen
ei ole rahaa. Niin mitäs sitten teet? Pidetäänkö mielenosoitus vai joku muu, siis laitoksen sisällä vaikutusmahdollisuudet on kyllä kunnossa, mutta sitten tulee nää muut puitteet, mihin ei laitoksenkaan
henkilökunta voi vaikuttaa. Tää on oikein mun lempiaihe tää rahotus. Mä olin vuosi sitten alottamassa keskustelua tästä rahoituksesta
ja sitten SOOL teki siitä selvityksen ja se on ihan paperille painettuna tuolla ja sitten pidettiin mielenosoitus ja mielenilmaus, että mekin täällä marssittiin opiskelijoitten kanssa tonne keskustaan ja sitten siitä on pidetty meteliä lehdistössä ja radioissa ja nyt sitten OAJ
on lähtenyt tekemään siitä valtakunnallista selvitystä.” (KAK 14)
Vaikka oman koulutusyksikön opetussuunnitelmatyöhön ei olisikaan
päästy mukaan, opiskelijat ovat kuitenkin kiinnostuneita siitä samoin
kuin koulun opetussuunnitelmatyötä. Koulutus ei ilmeisesti anna riittävästi mahdollisuuksia tällaiseen osallistumiseen.
”Tästä mulla ei ole käsitystä, että kuinka yliopiston puolella opetussuunnitelmat tehdään ja että onko opiskelijoilla siihen vaikutusmahdollisuutta. Tuntuisi luonnolliselta, että siihen tietysti on vaikutusmahdollisuus. Mutta normaalikoulun puolella meille opintoihin
kuuluu vapaavalintaisena syventävänä kurssina se, että voi tutustua
normaalikoulun puolella opetussuunnitelmatyöhön ja me ainakin
tehtiin sitä muutaman muun opiskelijan kanssa ja se ainakin vaikutti ihan mielenkiintoiselta se, että sai vaikuttaa siihen, että mitä niihin sisältöihin tulee ja kyllä se yliopistonkin puolella vaikuttais ihan
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perustellulta, koska kyseessä on kuitenkin iso osa meidän elämää ja
iso osa meidän tulevaisuutta määrittyy tän koulutuksen perusteella.
Se olis ihan perusteltua, että opiskelijoilta kysyttäis mielipidettä joko sitten palautteen muodossa tai sitten mahdollisesti otettais mukaan opetussuunnitelmaryhmiin. Ehkä ei ihan asiantuntemus riittäisi koko siihen opetussuunnitelman laatimiseen, mutta mielipiteisiin ja sellaisiin kohtiin, missä opettajat ovat hieman epävarmoja tai
eivät ole ihan varmoja, miten tää kannattaisi hoitaa, niin ainakin
niissä tapauksissa voisi kysyä opiskelijoilta neuvoa, että mitä mieltä
te olette. Palautteen ja mielipiteiden kautta. Se olis mun mielestä hyvä vaikutusmahdollisuus.” (KAK 20)
Muutaman opiskelijan osallistumista opetussuunnitelmatyöhön ei pidetty riittävänä vaikuttamismahdollisuutena. Katsottiin, että laajemmalta opiskelijajoukolta olisi syytä kerätä palautetta opintojen sisältöihin ja muihin opetussuunnitelmallisiin kysymyksiin liittyen.
”Sielläkin oli mun mielestä joku edustajisto, jossa mun yks opiskelijakaveri olikin eli kyllä sielläkin on oltu mukana, mutta kyllä mulla
tästäkin on sellanen käsitys, että vähän on jäänyt hämärän peittoon,
et just et kuka siellä on ja ...Niin sitä vaan miettii näissä, että just
kun valitaan ne edustajat, että kenen mielipiteen ne sinne sitten vie,
et muutamasta asiasta on tullut sähköpostia, että mitä mieltä olette,
että laittakaa kommenttia, niin mä tiedän, että mitä mä siellä sanon
- tyylisesti, mutta ehkä just näistäkin vois pyytää sitä palautetta, että
jos ne on sitten yhden tai kahden opiskelijan mielipide, niin se ei oikein sitten palvele sitä tarkoitusta.” (KAK 34)

OSALLISTUMINEN HALLINTO ON
Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet yliopiston hallintoon ja ns.
ylempään päätöksentekoon kulkevat ainejärjestöjen edustajien kautta. Kyselyn mukaan vaikutusmahdollisuuksia hallinnossa ja päätöksen
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teossa piti hyvinä vain 11 prosenttia mutta huonoina 45 prosenttia (ks.
taulukko 8 III osan 5. luvussa).
”En ole itse ollenkaan sellaisiin asioihin juuri puuttunut, että en oikeastaan tiedä, että kuinka suuret vaikutusmahdollisuudet siinä on.
Mutta että kyllähän täälläkin ainejärjestössä päätetään, että kuka
menee edustamaan. Että kyllä siellä edustus on, että sitä kautta se
vaikutusmahdollisuus on.” (KAK 5)
”Mulla ei ole tästä hirveesti tietoa, mutta mä uskon, että ne jotka
toimii ylioppilaskunnissa ja opiskelijajärjestöissä, niin mä uskon että
niillä on aika hyvät mahdollisuudet yhteistyön tekemiseen. Mutta en
osaa sanoa.” (KAK 67)
”Samat ihmiset pyörii eri toimielimissä. Meillä ainejärjestöllä on
suuri rooli. Oulussa ylioppilaskunta hoitaa asioita, niin meillä ainejärjestö täällä hoitaa niitä ylioppilaskunnan asioita, täällä on varmaan aika aktiivisiakin ainejärjestötoimijoita sitä kautta, että kun
tiedetään, että meillä on yksikköneuvosto, jossa päätetään tosi paljon tärkeitä asioita, niin sinne jopa halutaan, että on karsintaakin
tai keskustelua, että ketkä sinne pääsee.
Itse olen tehnyt paljon työtä siihen, että kun on opetuksen kehittämistyöryhmä tai opetusharjoittelun kehittämistyöryhmä, että jos olen jollakin vuosikurssilla nähnyt, että on aktiivisia opiskelijoita, niin olen mennyt pyytämään heitä, että lähtekääpäs mukaan,
että nyt vapautuu paikkoja. Eli tarvittais semmonen henkilö, joka
kannustaisi niitä yksilöitä, että sun kannatais lähteä mukaan, sulla on mielipiteitä ja näkemystä ja rohkeutta sanoa oma mielipiteesi.” (KAK 81)
Opiskelijat katsoivat olevansa riittävän asiantuntevia vaikuttamaan
yliopiston päätöksentekoon.
”Mulla ei ole itselläni siitä kokemusta, mutta kyllä mulla siitä mielipide on, että kyllä mä uskon, että opiskelijoilla on mahdollisuus
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vaikuttaa ja yliopisto-opiskelu on korkeammantason opiskelua ja
opiskelija-aines on valikoitunutta, joten uskon, että se on ihan perusteltuakin antaa se mahdollisuus vaikuttaa niihin omiin opintoihin, opiskeluvalintoihin ehkä jopa yliopiston opettajien valintoihin.
On ihan perusteltua, että opiskelijoilla on se tietty kiintiö siellä valitsijaraadissa tai päätöksentekoelimissä, jolloin opiskelijat pääsevät
vaikuttamaan niihin asioihin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä.”
(KAK 20)
Ns. filiaalin aseman katsottiin olevan yksi syy siihen, miksi yliopiston
hallintoelimiin osallistuminen koettiin vieraaksi.
”Tää tuntuu hirveen kaukaselta. Mä en ole ollu noin isoissa kuvioissa mukana. Mutta että opiskelijajärjestön kauttahan se opiskelijan
ääni tulee kuuluviin. Mutta en mä tiedä, onko sitä täällä hirveesti korostettu, että mikä se ois se vaikuttamisen reitti, et mitä kautta
se on mahdollista. Tottakai OKA aina värvää halukkaita mukaan,
mutta että kokonaiskuva jää kyllä aika hämäräksi täällä, mutta ehkä sitten ne, jotka käy Tampereella, niin heillähän se tieto sitten on,
mutta tämmöseen tavalliseen riviopiskelijaan se tieto ei välity. Mutta kyllä jos pitäis sanoa, että onko vaikuttamismahdollisuudet hyvät vai huonot, niin sanoisin, että huonot, sillä jos on seurannut sitä,
millaiset vaikuttamismahdollisuudet Hämeenlinnan opettajistolla on
tai henkilökunnalla, niin siltähän se kuulostaa, et ei täällä päätöksen
tekoon paljon sanottavaa ole, et se on lähinnä et lakkautetaanko tää
virka vai tää virka. Että jos tätä kautta ajattelee, niin ei kait ne vaikuttamismahdollisuudet opiskelijoillakaan ainakaan paremmat ole,
että jos ei yliopiston työntekijöilläkään ole sitä mahdollisuutta.
Oletko seurannut teidän opiskelijoitten toimintaa laitosneuvostossa
ja tiedekuntaneuvostossa?
Mä en edes tiedä onko täältä Hämeenlinnasta siellä, mutta musta
tuntuu, että jos oltais Tampereella, niin nää asiat ois paljon selkeämpiä. Mutta täältä on aina ensteks se matka sinne Tampereelle ennen
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kuin sä olet siellä, missä asiat tapahtuu. Toisaalta jos olet innokas ja
haluat vaikuttaa, niin eihän se siitä matkasta jää kiinni.” (KAK 34)
Kaikki eivät kokeneet tärkeäksi vaikuttamismahdollisuuksia yliopiston hallintoon tai ylemmän tason päätöksiin.
”Jotenkin tuntuu, ettei siihen ole vaikutusmahdollisuuksia, vaikka en
mä ole sitä ajatellut, enkä tunne ketään, joka on mukana, mutta sitä ajattelee, että päätökset tehdään jollakin toisella foorumilla. Mutta en mä tiedä oisko ne vaikutusmahdollisuudet niin suuri käännös
johonkin paljon parempaan yliopistoon, jos nyt opiskelijat sais enemmän vaikutusvaltaa. En mä tiedä. Silloin jos joku ihminen kokee jonkun asian todella tärkeeks ja pääsee vaikuttamaan, niin sillon se toimii. Mutta jos otetaan vaikuttamaan sellainen ihminen, jolle se on
hällä väliä, niin silloin voidaankin mennä vikaan.” (KAK 55)
Monille yliopiston ylempi päätöksenteko jäi kovin etäiseksi eikä omia
vaikutusmahdollisuuksia juurikaan tunnettu.
”Itse asiassa mun täytyy tunnustaa, että mä en tiedä mitään muuta
kuin sen hallituksen mihinkä me ollaan nyt äänestetty näitä jäseniä,
mutta sen tarkemmin en osaa sanoa, että tää ei ole mulle ollenkaan
tuttua.” (KAK 97)

OPETUSHARJOIT TELU
Opetusharjoittelu suoritetaan sekä harjoittelukoululla että kenttäkouluilla. Toistaiseksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus itse vaikuttaa
kenttäharjoittelupaikkojensa valintaan. Harjoittelukoululla toimiminen on paljon kiinni ohjaavasta lehtorista. Kyselyn mukaan vaikutusmahdollisuuksia harjoittelussa pitikin hyvinä 43 prosenttia ja huonoina 27 prosenttia (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa).
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”Kuulemani perusteella se on hyvin ohjaajakohtaista. Toiset antaa
tosi tiukat rajat ja toiset antaa enemmän vapaat kädet.” (KAK 68)
”Kyllähän sielläkin palutetta on kyllä kerätty, mikä on sinänsä ihan
hyvä, että kyllä niistä aina on valittamista, tai kenttäharjoittelusta
ei voi valittaa, koska on itse katsonut ja valinnut paikkansa, mutta
sitten Normaalikoululla kaikki ohjaajat on vähän aina erilaisia, että siinä vaan saattaa tulla sellasta, että jotkut ei saa palautetta opetuksestaan juuri lainkaan ja toisilla sitten arvostellaan sukkien väriä
myöten, et aina ei mee niin, mutta että tietysti siinä voi olla sitten
henkilökemiatkin, että se ohjaavan opettajan rooli on niin iso siinä.
Ei siis ole mitään systemaattista palautejärjestelmää?
Ei et siihen mä olen omissa palautteissanikin aina laittanut, että
kaikki sais samalla lailla palautteen, että kun itsellä sattui juuri sillain, että ei tullut ei suullista eikä kirjallista palautetta mistään, niin
on se eri asia, jos toiset saa aina joka tunnin jälkeen kirjoitettuna
yhden A4, niin erilailla se sitten kehittää sitä omaa työtä.
Voitteko te vaikuttaa niihin opetusmetodeihin tai tapoihin, joilla
harjoittelussa opetusta hoidetaan?
Kyllä yleensä. On saanut kyllä kokeilla ja usein sisällöissäkin on valinnan varaa että millaisen jakson haluaa pitää.” (KAK 5)
Osa opiskelijoista katsoi, että harjoittelun osalta kaikki asiat olivat
kunnossa, eikä vaikuttamismahdollisuuksienkaan osalta ollut valittamista.
”Opetusharjoittelua käsittelee sellainen työryhmä, jossa on meidän
yksikön ja sitten Normaalikoulun edustajia, siellä on opiskelijaedustaja tai pari aina ollu, että sillain muodollisesti ainakin asia on kunnossa, enkä mä nyt tiedä onko harjoittelussa silleen hirveesti ongel-
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mia, että en ole ainakaan kuullu, että en näe että on ongelmia ja
vaikutusmahdollisuudet on ihan kunnossa.” (KAK 14)
Opetusharjoittelu koettiin hyödylliseksi ja opettajan työtä monipuolisesti avartavaksi. Koska opetusharjoittelu on kuitenkin hyvin paljon
luokan lehtorista kiinni, arpapelistäkin puhuttiin.
”Se perustuu aika paljon siihen, että kuinka sen opettajan kanssa
sopii niistä asioista, jos miettii jotain konkreettisia aikatauluja, niin
nehän on opettajan kanssa sovittavissa ne aineet mitä haluat opettaa
ja kun on luokanopettajajärjestelmä, niin niitten aineitten aikataulutusta tai jaksotusta voi opettaja vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan. Opetusharjoitteluun ylipäätään juuri tähän viimeseen syventävään olen ollut tosi tyytyväinen, että tietysti siihen vaikuttaa paljon millainen luokka on ja millainen opettaja on, mutta mulle ainakin sattui niin sanottu hyvä arpa kohdalle. Niissä aikaisemmissa
harjoitteluissa, tulee mieleen nyt tämä praktikum II harjoittelu, ehkä
siinä oli vielä semmonen jännitys siitä omasta opettamisesta ja siitä kuinka se hoituu se ainesisältö, mutta tämä viimeinen harjoittelu
oli todella hyödyllinen. Tuli vähän semmonen yleisempi näkemys ja
kokonaisnäkemys tästä opettajan työstä. Ja niistä vaikutusmahdollisuuksista opetusharjoitteluun, niin ne on hyvät, että niissä joustetaan jos on valmiita lastentarhaopettajia tai jos muita aiempia opintoja, niin niissä joustetaan, että pystyy suorittamaan harjoittelut jopa päällekkäin, joustoa on. Tietysti riippuen siitä luokanopettajasta.
Tässä viimeisessä harjoittelussa mulla oli mahdollisuus toteuttaa niitä tunteja sillä tavoin kuin halusin, että siinä ei sanottu, että tee niin
tai tee näin, ei edes vihjailtu että tee näin. Annettiin vastuuta ja annettiin suunnitella ihan alusta loppuun ne tunnit.” (KAK 21)
Opetusharjoittelu koettiin sellaiseksi osioksi koulutusta, johon opiskelijalla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa.
”Aika vähän voidaan vaikuttaa siihen eli voidaan vaikuttaa joihinkin harjoitteluihin eli voidaan itse valita mihin mennään harjoittele-
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maan, yksi harjoittelu on kenttäkouluissa ja sitten valitsee itse mihin
koululuokkaan menee, mutta sitten tähän normaalikouluharjoitteluun aika vähän elikkä meillä on ennalta määrätty , toiveita voi esittää, aika hyvin ne kyllä kuuntelee niitä toiveita, mutta sitten kun
siellä luokassa ollaan niin riippuu hyvin paljon siitä luokanopettajasta, että mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta kyllä mä sanoisin, että
enemmän harjoitteluun pystyy vaikuttamaan kun jos nyt ajatellaan
yleisesti tätä opiskelua että siihen pystyy parhaiten vaikuttamaan.”
(KAK 28)

Opetusharjoittelun kehittämisseminaari
”Meillä oli viime vuonna sellainen opetusharjoittelun kehittämisseminaari, mikä oli minun mielestäni loistava juttu ja olin itse sitä suunnittelemassa, siinä oli normaalikoulun lehtorit ja sen hetkiset
opetusharjoittelijat ja meidän opettajat ja oltiin tosi laajasti miettimässä tosin taas tuleville opiskelijoille, että mitä se vois olla se opetusharjoittelu parhaimmillaan. En tiedä onko vieläkin suurin osa
opiskelijoista sellaisia pedantteja, että haluaa tietää montako tuntia
minulla on pidettävänä ja montako tuntia mun pitää seurata tunteja, mutta itse olen kokenut, että se on tosi paljon ohjaajasta kiinni,
että antaako se vapaat kädet toimia vai seuraako se sitä etukäteen
tehtyä listaa, että montako tuntia äidinkieltä ja matikkaa ja millä
menetelmillä, että kuinka tarkat raamit se on laatinut jo etukäteen.
Kyllä turhautuneitakin opiskelijoita näkee, että haalarit on heitetty naulaan jo ennen kuin harjoittelu on alkanutkaan, että nyt mennään niitten ehojen mukaan, mitä on etukäteen sovittu. Se on tosi paljon lehtorikohtaista, miten paljon se antaa vapauksia toimia
siellä. Se on omasta aktiivisuudesta kiinni, että tyytyykö siitä, että
näin on aina tehty, vai haluaako tuoda niitä omia raikkaita ajatuksia. kenttäharjoittelu ja sivuaineharjoittelu on ihan oma lukunsa.”
(KAK 81)
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Kritiikkiä harjoittelukouluja kohtaan
”Mulla meni viime vuonna harjoittelu loistavasti, mutta mä näen
siinä tosi isona tekijänä sen mun ohjaajan, joka oli aivan mahtava,
että on myös negatiivisia kokemuksia harjoittelusta juuri sen ohjaajan vuoksi. Mutta noin yleensä opetusharjoittelusta, me ollaan siitä
puhuttu paljon, että opetusharjoittelu normaalikoululla neljänä pitkänä jaksona ei ole toimiva, tai on toimiva, mutta ei valmista meitä
tulevaisuutta ajatellen. Että kun Normaalikoulu on valtion ylläpitämä, niin rahoituksen puolesta on mahdollisuuksia kaikkiin moderneihin opetusvälineisiin jne, mitä ei sitten oikeesti miltään normaaleilta kouluilta löydy. Että tuolla meillä on kaikki hienot systeemit,
kuvataideluokat ja muut, mutta ei niitä ole normaaliopetuksessa. Ja
se, että onko se oppilasaines tuolla sama kuin normaaliopetuksessa, niin ei ole. Ei tuolla ole neljää koheltajaa tuolla luokassa tai yhtä
masentunutta, onhan tuollakin, mutta ei ole niin isoja luokkakokoja, et paljon olisi sitä toivetta, että pääsisi kentälle harjoittelemaan.
Meillä on kyläkouluharjoittelu pakollinen, kahden viikon harjoittelu 2-3- opettajan koulussa ja sitten on vielä yksi valinnainen harjoittelu, niin se voi olla jossain erityis eli voit mennä erityisluokkaan
tai Steinerkouluun tai ulkomaille tms. Mutta että voitais mennä viideksi viikoksi harjoittelemaan itse valitsemaasi kouluun, niin ei. Että meillä on kaikki neljä pitkää harjoittelua Normaalikoululla. Että me ollaan kyllä sitä mieltä, että kentälle paljon enemmän, että ei
tuo palvele. Mutta siinä on se, että jos pääsis vaikka kaksi harjoittelua tekemään kentälle, niin siinä on se, että palkkiot niille ohjaaville opettajille ja mikä on sitten enää Normaalikoulun rooli, jos harjoittelu ulkoistetaan ja se, että miten se kontrolloidaan sitten se ohjaus, että se on sitä mitä sen pitää olla ja että se toteutetaan, niin kuin
me halutaan. Eli se että me sanotaan, että me halutaan sinne kentälle, niin ei sekään ole niin yksioikoista. Mun mielestä opetusharjoittelu vaatii ehdottomasti kehittämistä. Mutta sitten taas tämä opetusharjoittelun koordinaatioryhmä, jossa on Normaalikoulun rehtori ja
opettajia sekä kaupungin edustajia ei nää tämän toimielimen tärkeyttä, koska näit tapaamisia on ollut vain kaksi tämän puolentois-
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ta vuoden aikana. Eikä se kehitä yhtään mitään. Tai sit he näkee,
et se ei ole se toimielin, missä sitä pohditaan ja kehitetään. mutta
kun opetusharjoittelua lähdetään kehittään, siinä pitää ehdottomasti kuulla opiskelijoiden mielipiteet ja ottaa myös ne huomioon. Se on
kuitenkin useimman opiskelijan suusta kuultu, että opetusharjoittelu on se, missä eniten opit, niin siinä mielessä siihen pitäis kiinnittää
huomioo.” (KAK 89)

Harjoittelukoulujen lehtoreiden vaatimuksissa suuria eroja
”Onhan siellä kehittämisen varaa tietenkin, että esimerkiksi nämä
normaalikoulun lehtorit, niin niitten suhtautuminen opiskelijoitten
harjoittelun suorittamiseen voi olla ihan mielettömän erilaista. Jotkut vaatii tuntisuunnitelman pilkulleen ja käsialalleen ja jokainen
kohta täytettynä viimeisen päälle ja toisille riittää se, että sä laitat
oman nimen ja tunnin kuvauksen muutamalla rivillä, tämmöistä
olen kuullut. itsellä on aina ollut se, että on pitänyt se tuntisuunnitelma täyttää ihan viimeisen päälle, mutta olen kuullut, että lehtoreitten vaatimuksissa on suuria eroja, et siinä on kyllä kehittämistä
suunnattomasti, että kyllähän se asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja se että kuinka ne siitä harjoittelusta hyötyy, on ihan erilaista. Ja toinen on tämä palautteen anto, että itsellä on ollut palautteen
osalta hyvät opettajat, että ne on antaneet rakentavaa, hyvää palautetta, mutta sitten on kuullu, että opettaja on vaan sanonut, että
ihan hyvä, jatka samaan malliin, että siinä löytyy myös suuria eroja.
on niillä lehtoreilla varmaan jotkut ohjeet, että miten pitäisi toimia,
mutta sitten niitten noudattaminen on ihan eri juttu, että niistä kyllä lipsutaan ainakin kuulemani perusteella.” (KAK 97)
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PAL AUTEJÄRJESTELMÄT
Kyselyn mukaan vaikutusmahdollisuuksia palautteen antamisessa piti yli puolet (56 %) hyvinä ja huonoina vain noin neljäsosa (27 %) (ks.
taulukko 8 III osan 5. luvussa). Mutta haastatteluissa opiskelijoiden
käsitykset palautteen antamisen merkityksestä olivat kuitenkin ristiriitaiset. Toisaalta koettiin, että palautetta pyydetään varsin paljon,
mutta ei kuitenkaan oltu vakuuttuneita siitä, että palautteen antamisella olisi niinkään merkitystä. Yksi ongelma palautteen antamisessa
on myös siinä, että palaute palvelee vasta tulevia opiskelijoita, jos sitten heitäkään.
”No joskus tiedotustilaisuuksien yhteydessä hirveesti halutaan kysellä opiskelijoiden mielipiteitä ja kyllä meiltä hirveen usein kysytään
mielipiteitä, mutta en sitten tiedä, kuinka paljon se sitten johtaa mihinkään. Varmaan tietenkin jos itse kirjoittelis vaikkapa lehteen, toki
se on yks vaikuttamisen kanava ja tietenkin vois yrittää ottaa selville, että mitä se on niitten henkilöitten työ, jotka tekee sitä opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaa ja vaikka ottaa ihan henkilökohtaisen yhteyden.
Kyllä mun käsityksen mukaan opiskelijat antaa aika aktiivisesti palautetta. Monet lehtorit sitä kysyy, mut me ei olla sitten enää sitä näkemässä, mutta se kehitys on sitten seuraaville kurssilaisille. Et mulla
on tästä vähän ristiriitaisetkin käsitykset. Toisaalta meiltä kysytään
hyvin useinkin, että miten halutaan kehittää jotain kurssia, mut sitten se dialogi ei ole ihan täydellinen, että en tiedä voinko sittenkään
vaikuttaa opettajankoulutuksen tavoitteisiin. Ehkä sitten jos meitä
olisi todella paljon opiskelijoita ja voitais keskustella siitä yhdessä,
niin varmaan sitä kautta.” (KAK 67)
Palautetta kerätään yleisimmin yksittäisistä kursseista. Normaalisti
palaute kerätään opintokokonaisuuden päätyttyä, jolloin opiskelijalla
ei enää ole mahdollista vaikuttaa omiin opintoihinsa. Opiskelijat kaipasivatkin enemmän keskustelutilaisuuksia, joissa voisi yhdessä opet-
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tajien kanssa käydä läpi yleisemmällä tasolla opintoihin liittyviä asioita. Välitön palautteen anto esimerkiksi luennoilla on harvinaista.
”Saatko nykyisin annettua palautetta riittävästi ja onko toimintatavat hyvät?
No kyllä sitä ehkä vähän enemmänkin voisi kerätä, no yksittäiset
opettajat kerää omista kursseistaan, sitten tästä PBL:stä mitä oli perusopinnoissa, niistä keskusteltiin ja oli ihan hyvää ja niistä sai annettua palautetta, mutta sitten justiin sivuaineasiat ja tämmöset on
aika vähän.
Olisiko opiskelijoitten hyväksi joku systemaattisempi palautejärjestelmä?
Vois olla hyvä, sillä aina joskus tulee jotain, että mietitään, minkähän takia tääkin on näin mutta sitten, jos ei ihan tiedä, että kuka
siitä asiasta vastaa ja näin, niin ei sitä sitten ihan tule mentyä laitoksen johtajankaan ovelle koputteleen.
Annatteko opettajan kuulla jo luennolla tai tunnilla jos ette ole ihan
samaa mieltä?
No ei kauheen usein kyllä.” (KAK 4)
”Jos on tarvetta antaa palautetta, niin sen voi sanoa, mutta eri asia
on sitten se, että uskaltaako sitä sanoa, mieluummin mä sanoa sille
vieruskaverille, että toi nyt tolla tavalla tekee tai ajattelee, että aika
harva sen uskaltaa sanoa ääneen. Mutta en mä koe sitä, että vaikka sen sanoisikin ääneen, niin en usko, että se opettaja siitä pillastuisi tai ottaisi nokkiinsa, kuitenkin sen verran kypsää porukkaa täällä,
että pitäisi vaan kärkevämmin uskaltaa sanoa.” (KAK 96)
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Palautteen antoon kaivattiin siis yleisiä keskustelutilaisuuksia, joissa voisi pohtia isompia linjoja ja opintokokonaisuuksia. Yksittäisiin
kurssipalautteisiin suhtauduttiin varauksella. Ne koettiin varsin pakonomaisiksi ja hyödyttömiksi.
”Yksittäisillä opettajilla näkyy tää, että kurssin päätteeksi palautetta pyydetään ja sitten siellä pyörittelee sitä kynää, kun ei oikein tiedä, että mitä kirjoittaisi, että monet kyllä pyytää palutetta kurssin
toteutuksesta, mutta sitten tälläsista isommista asioista, jotka koskis esim. kasvatustieteen kaikkia kursseja tai tällasta opintokokonaisuutta, niin sellasta keskustelua on kyllä huomattavasti vähemmän,
että ois avoin tilaisuus ja toisaalta sitten jos on, niin sä et uskalla
siellä auditoriossa mitään sanoa. Mutta niinkun kaikessa mä kyllä
koen, että se pitäis lähtee opiskelijoilta, mutta että sitten jos on joku
asia, mitä opiskelijat lähtis ajamaan, niin uskon kyllä, että kuunneltais.” (KAK 32)
”Täälläkin palautetta kerää opettajat itse, niin siinä on se kynnys olla tosi kriittinen on matalampi, varsinkin kun kaikki tuntee kaikki,
että tosi harvoin, niin varmaan yhtään kurssia ei pidä tän laitoksen
ulkopuolinen opettaja, et siinä se mahdollisuus sanoa, on kuitenkin
suppeampi, koska tietää ja tuntee ja varmasti palautteen antaja on
helppo selvittää, kun on tentti ja palautepaperi, niin helppohan se on
siitä katsoa, että tommonen puolueeton vois olla parempi tai puolueettomampi. Kyllähän siitä olis varmaan paljon apua näitten opintokokonaisuuksien selvittämisessä ja nytkin se vaan pitäis taas tehdä,
että itse antais vaan palautetta ennen kuin täältä lähtee, että antais
palautetta just näistä kokonaisuuksista, että koska just näistä asioista opiskelijat puhuu usein keskenään, että tätäkään asiaa ei ole tullut esille missään kurssissa ja miksei missään ole puhuttu siitä ja siitä eli nää asiathan pitäis saattaa yleiseen tietoon.” (KAK 33)
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Positiivista palautetta annetaan mielellään
”Ehkä siinäkin on se, että on ajatellut, että kyllä nämä opintojen
suunnittelijat osaavat hommansa niin hyvin, ettei sellaiseen palautteeseen ole tarvetta. Se on sellaista, että nyt puhutaan siitä palautteen antamisesta, että se vaikuttaa, mutta jotenkin se on musta
semmosta, että en mä ole ikinä ajatellut, että se tekis mitään suurta
muutosta enkä mä ole ajatellut, että siihen välttämättä ole tarvettakaan ja tuntuu, että enemmänkin nimellisellä tavalla nyt puhutaan
tästä palautteesta. Eikä se palautekaan aina, että kun henkilö täyttää sen palautelapun, niin siihen vaikuttaa monet asiat ja voi olla
väsynyt ja mä nyt vaan tän tästä teen. Ei voi liikaa painoarvoa antaa palautteelle, että on hyvä kuulla asioita, mutta silti. Vaikka kyllä
täällä on hyviä kursseja, mistä on annettu hyvät palautteet ja ne on
kyllä ansainnu sen, mä ite aina mielelläni annan hyvää palautetta,
jos on hyvä kurssi ja olen sitä mieltä, että se kannattaa pitää sellaisena eikä juuttua pikkuisiin yksityiskohtiin, että jos se kokonaisuus
toimii ja on mielenkiintoinen, niin pitää se niin, mitä mun mielestä
suurin osa on ollut.” (KAK 54)

Positiivista palautetta on myös helppo kerätä
”Osa kerää palautteen ja osa ei kerää. Yleinen sanonta on se, että ne
kerää, jotka tietää saavansa positiivista palautetta ja ne ei kerää, jotka vois vähän kehittää. Nuoremmat opettajat, jotka on vasta tulleet
taloon, he on varmaan kasvaneetkin siihen, että palautetta kerätään.
Se vaihtelee ja osa kysyy jo kurssin alussakin, että mitä te haluatte
oppia ja miten te haluatte oppia.” (KAK 79)

Vaikka palautteen antaminen pienissä yksiköissä on helpompaa läheisten ihmissuhteiden vuoksi, niin negatiivisen palautteen antamista
arastellaan ja se koettiinkin vaikeaksi.
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”Kun on niin pieni laitos ja hyvät välit henkilökunnan kanssa, niin
jos haluaa jotain asiaa, niin voi mennä ihan suoraan juttelemaan
sen kurssin pitäjän kanssa, että jos jostain asiasisällöistä on kyse,
niin se on kyllä ihan järjestyksessä, että voi mennä jutteleen niiden
kouluttajien kanssa, mutta ehkä enempi ongelmana on se, että jos
haluaisi antaa enemmän negatiivista palautetta tai tämmöstä, niin
sitä on paljon vaikeempi mennä antamaan henkilökohtaisesti, että
semmoselle ei nyt oikein ole kanavaa, että pitäisi olla jokin anonyymi mahdollisuus antaa sitä negatiivista palautetta, että joka kurssin jälkeen ei ainakaan kerätä, että ehkä siinä pitäisi sitten olla joku
tämmönen että annettais se mahdollisuus, että annettais jokin palautelomake tms.
Palautelaatikko?
Niin se vois muuten oikeesti olla hyvä. Että ainakin tämäntyyppinen
ongelma on itselläni tällä hetkellä, että haluaisi antaa hieman negatiivista palautetta, mutta ei voi mennä juttelemaan sille kouluttajalle, koska sillä on tapana ottaa hieman henkilökohtaisesti, että olis
hyvä jos sais sen jotenkin annettua anonyymisti, mutta sitten taas
tuntuu, että jos menee vaikka jollekin laitoksen johtajalle, niin se on
taas semmosta selän takana toimista ja oishan se sitten inhottavaa
jos johtaja menis sitten sille sanomaan, että kuule opiskelijat kävivät
sanomassa, että ei sekään tunnu sitten kivalta, että pitäis olla tämmönen mahdollisuus.
Mä en edes muista, että jossain olis käyty tällaista keskustelua
näistä arviointi- ja palautejärjestelmien kehittämisestä.” (KAK 13)
Erityisen tärkeänä koettiin palautteen antamisen mahdollisuus sivuaineitten osalta, jolloin saman opettajan johdolla työskennellään pitkiäkin ajanjaksoja. Palautteen tulisi opiskelijoiden mielestä sisältyä kurssiin pakollisena. Palautteen avulla opetusta voidaan kehittää ja palautteen antamisen mahdollisuus motivoi opiskelijaa.
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”Niin aiemminhan sanoin siitä, että näkee opettajat enemmän
kumppaneina, mutta tietysti se auktoriteettiraja on siinä välissä ja
se ehkä tekee sen, että sitä palautetta ei tule juurikaan annettua, ellei
sitä kysytä opiskelijalta ja tää tulis juuri sivuaineissa aika tärkeenä,
ne on nyt ollut kahden viimeisen vuoden ajan päällimmäisenä, että
ehkä juuri siksi puhun siitä, mutta siinä se (palaute) tulee hyvin tärkeenä. Siinä kuitenkin ollaan paljon saman aineen kanssa tekemisissä ja paljon opiskellaan yhden ja tietyn opettajan alaisuudessa, niin
siellä olis hyvä jos pystyis muuntamaan sitä opetustaan opiskelijoiden mukaan ja ettei lukukaudesta toiseen ja vuosikurssista toiseen
aina samoilla perusteilla vetäisi niitä opetuksiaan ja opintoja. Kyllä mä näkisin, että tää palaute olis aika tärkeä ja varsinkin se, että
sitä kysyttäisiin ja jopa vaadittaisiinkin. Harvoin sitä, tai ei oikeestaan koskaan, tuu annettua, ellei sitä kysytä. Mä olen huomannut
ainakin itsestäni palautteen antajana tai sitten opettajana lapsille tai
muille oppijoille, että jos ei pyydetä palautetta, niin ei sitä sitten annetakaan ja tietysti se kehittää niinkun itseäänkin se, että jos asian
voi opettaa tai sen voi opiskella monella eri tavalla, niin miksei sitä
sitten voisi tehdä sitä sillä tavalla, mikä on opiskelijankin kannalta
mieluisaa, nostaa samalla sitä opiskelumotivaatiota.” (KAK 19)
Palautteen antamisessa ongelmaksi koettiin henkilöityminen eli palautteen saaja saattaa välttää palautteen keräämistä pelätessään henkilökohtaisuuksiin puuttumista; palaute voidaan kokea loukkaavana.
Suurin ongelma palautteen antamisessa lienee kuitenkin se, etteivät
opiskelijat aina usko palautteen johtavan mihinkään.
”Eihän palaute ole koskaan kenellekään huonoksi, kun sen osaa ottaa hyvin eli se tarkoittaa myös sitä, että täällä olevat lehtorit ja professorit ymmärtää sen palautteen tärkeyden eikä ota sitä henkilökohtaisena loukkauksena, vaan et se palaute antais heillekin jotain, eihän siitä palautteesta ole mitään hyötyä, jos siitä ei ole heille mitään
merkitystä, sittenhän se on ihan turhaa paperin pyöritystä, et sinälläänhän palaute ei merkitse opiskelijalle muuta kuin et hän saa jotain pistää paperille, et enemmänhän se palaute merkitsee sille pa-
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lautteen saajalle. Ois se ihan kiva joskus laittaa jotain palautetta
joillekin henkilöille, mutta ei sen merkitys ole mulle niin suuri kuin
sille, joka sen vastaan ottaa ja varsinkin se, että jos mä annan palautetta ja mä tiedän, ettei se siitä mikskään muutu, niin ehkä se on
enemmänkin vaan turhauttavaa ja siks ihmiset ei haluakaan antaa
palautetta.
Kerätäänkö täällä palautetta?
Ei. Harjoittelusta meillä on sillain, että harjoittelujakson jälkeen annetaan palautetta siitä koko harjoittelujakson toteutumisesta, mutta eiköhän nuo harjoittelukoulun opettajat ole tuolla olleet aina samanlaisia vaikka mitä palautetta on annettu. Mun mielestä palautteen antaminen on kans sellanen vähän teoreettinen juttu, ettei ei se
välttämättä aja sitä asiaa eteenpäin, että sitten ne palautteet, et jos
tästä nyt tulee semmonen systemaattinen, niin olisi sitten semmosia
strukturoituja ajatuksia, että ne ois sitten helppo mukauttaa sitten,
että se asia etenisi eikä silleen, että menikö hyvin vai huonosti, anna
risuja tai ruusuja. Ja varmasti kun opiskelijalla on se toive, että nyt
kun mä annan tätä palautetta, niin se muutos tapahtuu ja kun on
todennäköistä, ettei mikään muutu, niin sitten loppujen lopuksi kukaan ei halua antaa niitä palautteitta. Mut ehkä jos se olis semmonen systemaattinen palautus, joka olis aina vähän samantyylinen ja
se olis niin, että luennoitsija ei olisi itse tehnyt niitä palautelomakkeita. Koska jos luennoitsija itse tekee sen palautelomakkeen, niin hän
haluaa juuri tietynlaista palautetta.
Olisiko sinulla noin yleisesti tähän oppilaitoksen toimintaan jotain
sanottavaa?
Jossain määrin olen miettinyt sitä, että arvioinnin kriteerit on jossain määrin hukassa, siis silleen että arviointi voi olla erittäin löysää
tai sitten se voi olla erittäin tiukkaa ja yhdestä opintoviikosta voidaan teettää tosi paljon töitä tai vaikka kolmesta vähemmän kuin
yhdestä elikkä se työmäärä opintoviikkoihin ja se arviointi voi olla
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hyvin eri- tasoista, et se ei mene ehkä linjassa. Mutta että sellastahan
se vaan on, et jokainen on persoona noista opettajistakin, että he antaa sitä palautetta ja arviointia eri tavalla. Mutta se, että me ollaan
kuitenkin valmistumassa opettajiksi, jotka myöskin arvioivat oppilaita ja meillä itsellä se täytyy olla erittäin linjassa meidän kriteerit, niin sinällään kokisi, että nämä meidän professorit pitäisivät sen
linjan, koska sinällään me voisimme sitten ottaa siitä linjasta mallia
meidän omaan työhömme. Varmasti täällä kohdellaan tasapuolisesti, mutta ne arviot eivät ole eri opettajilla linjassa, mutta tasapuolisesti kyllä, etten yhtään epäile, että kun opettaja antaa arvosanan 60
opiskelijalle, etteikö se ole tasapuolista.” (KAK 26)

Pakkopullaa
”Jos on jotain sanottavaa tai korjattavaa, niin silloin mielellään antaa palautetta, mutta sillon kun ei ole mitään sanottavaa, niin silloin se on vähän semmosta pakkopullaa. Että jos on pakko antaa eikä ole mitään sanottavaa, niin sit se on vähän tylsää, mutta jos on
jotain, niin sehän on ihan loistavaa, että voi anonyymina antaa palautteen.” (KAK 60)
Kajaanin yksikössä järjestetään puolivuosittain suuri arviointikeskustelu.
”Se (arviointikeskustelu) on kaikille lukujärjestykseen merkitty. Että
jos on lukujärjestykseen merkitty palautekeskustelu, niin silloin ei ole
kenelläkään opetusta. Toivottavaa on, että kaikki opiskelijat ja opettajat tulisivat, mutta siellä on muutamia kymmeniä opiskelijoita ja
sitten muutama opettaja. Siellä jokaisen vuosikurssin yhdyshenkilö
käyttää puheenvuoron. On kerännyt palautteen omalta vuosikurssiltaan sitä ennen ja kertoo siellä sitten. Linjanjohtaja sitten muodostaa niistä semmoisen muistion ja lähettää sen niille opettajille, jotka
ei ole olleet paikalla. Joitakin juttuja yritetään viestittää eteenpäin,
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mitä voidaan. Mutta siinäkin voisi olla suurempi volyymi, ettei ne
vaan jää sinne muistioon.
Mitä alueita käsittelette?
Opintojen sisältöjä, että onko koettu joku kurssi tärkeäksi vai ei, onko se ollut toistoa edellisen vuoden opinnoista. Eka vuosikurssi antoi
tosi paljon palautetta tästä Bolognan prosessista, miten se on lähtenyt liikkeelle. Ihan laidasta laitaa, mutta aika paljon opetuksen sisällöstä, että oliko se luistelukurssi hyvä, että me ollaan käyty jo aiemmissa opinnoissa se läpi, että ihan turha. Ihan vaikka ruokalan pitkistä jonoista, kaikista mahdollisista. Ja se tuli jo ylioppilaskunnallekin se palaute, että syksyllä saadaan liian myöhään ne opiskelijakortit, että meni kauan aikaa, ettei saatu alennuksia. Mutta tässäkin
on kehittämisen varaa, että saataisiin sinne enemmän opiskelijoita
mukaan, et se vois olla vaikka puolipakollinen.Mutta ne, jotka sinne
paikalle tulee, ne sanoo ja ne on niitä, joilla on oikeasti huolia sydämellä. Mutta siitä ollaan pyritty pois, että ei semmosta henkilökohtaista palautetta opettajalle, että sitä ei tule kukaan kuuntelemaan
50 opiskelijan eteen. Ollaan pyritty kokonaisvaltaisempaan palautteeseen. On lukujärjestyksiin liittyvää palautetta, että menee kaikki
päällekkäin, kun meillä on valmiit lukujärjestykset.” (KAK 79)
Suuri palautekeskustelu ei kuitenkaan kaikilta osin ole ollut toimiva.
Opiskelijat kokivat, ettei annettu palaute ole johtanut toimenpiteisiin.
”Meillä on joka kevät ja syksy täällä palautekeskustelut ja ne järjestetään varhaiskasvattajille ja luokanopettaja opiskelijoille erikseen ja
systeemi on semmoinen, että vuosikurssien yhteyshenkilöt kerää nimettöminä palautetta ihan kaikkeen liittyvistä asioista, opiskeluun,
kursseihin, opettajiin jne. Nyt se on sitten muuttunut siten, että nyt
palaute ei enää kohdistu suoraan opettajiin ja heidän työskentelyyn
ja kurssisisältöihin, vaan nyt…no mä kerron ensin vähän taustaa eli
niissä kahdessa palautekeskustelussa, jossa olen ollut, niin niissä on
ollut tasan kaksi opettajaa paikalla ja sitten täällä on järjestetty sa-
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maan aikaa palautekeskustelujen kanssa oppitunteja eli ajatellaan,
että eihän sinne kuitenkaan kukaan mene, niin voidaan tunti järjestää tähän, että siinä on pikkaisen opettajien asenteissa korjattavaa. Mutta aika paljon tässä on taustalle se, että aika paljon se palaute, mikä on tullut, on koskenut opettajia, tiettyjä opettajia ja heidän menetelmiään ja kurssisisältöjään, sen takia opettajat ei ole tulleet sinne, koska he eivät halua tulla oppilaiden lynkattaviksi. Nyt
on muutettu siten, että palautekeskustelu käsittelee opiskeluun liittyviä asenteita ja että miten pystyttäisiin kehittämään tätä meidän
laitosta ja koulutusta jne. Mutta mä luulen, että taaskaan ei ole hirveen montaa opettajaa paikalla. Jotkut opettajat kerää sitten kurssipalautetta lomakkeilla, mutta ne ei oikein hyvin toimi, koska ne
on aina viimeisen tunnin lopussa, jolloin opiskelijat haluaa nopeesti
pois, että niistä ei varmaan hirveen paljon saa irti. Mutta sitten se,
mitä näissä palautekeskusteluissa on ollu, ne on kerätty aina kansioon tuonne opettajanhuoneeseen, niin ei siellä varmaan hirveen
moni käy niitä lukemassa. Mutta kyllä opiskelijoissakin on se vika,
ettei siellä ole kyllä yhtään ylimääräistä opiskelijaakaan ollut, että
siellä on ne ketkä on ne vuosikurssien vastuuhenkilöt plus muutama muu aktiivi, ketkä sitten siellä sanoo sanottavansa. Että hirveen
paljon opiskelijan sana ei opettajien keskuudessa paina. Että joitakin
sellaisia opettajia täällä on, jotka on ottanut huomioon, jos edellisvuonna on tullut joitakin toivomuksia esim. kurssin suorittamisten
suhteen, että ovat sitten korjanneet sitä seuraavalle vuodelle, mutta se on hyvin minimaalista. Siihen palautekeskusteluun ei ole löydetty toimivaa ratkaisua, että se hakee muotoaan. Sitä on ollut monta vuotta, mutta se että kun se keskustelu on ollut, niin sitten se juttu jää siihen. Että se ongelma on ollut se, että kun siellä on keskusteltu asioista, niin miten ne menee eteenpäin. Että kukaan ei ota siitä
sitten vastuuta. Se on varmaan syynä siihen, että opiskelijat ei enää
tuu sinne, kun ne näkee, että se on ihan sama mitä me siellä kaksi
tuntia höpötetään, kun mitään ei tapahdu. Että aikasemmin se liittyi opettajiin ja heidän toimintaansa, nyt sitten kehitetään, mutta en
ole kysynyt meidän vuosikurssin vastaavalta, onko hän saanut ainuttakaan lappua. Et opiskelijat ei näe sitä toimivana systeeminä.
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Että sitten on muutamat henkilöt, joiden päälle nää sitten kaatuu,
että mennään sanomaan, että nyt ois tämmönen ja tämmönen että
teetkö jotakin.” (KAK 88)

Palautejärjestelmiä voi aina kehittää
”Semmonen suora palaute, että kun olen opiskelijaedustaja, niin se
palaute menee mun kautta, että ois huikeaa, jos ois joku sellainen
järjestelmä, josta mä voisin poimia, että 80 prosenttia opiskelijoista on tätä mieltä. Sitten joskus leikilläni olen miettinyt, että oispa
käytävällä puhelin, jonka luurin vois vaan nostaa ja sanoa, että terve, tulin juuri tuolta psykologian kurssilta ja siinä ei ollut päätä eikä
häntää, siis sillain, että se pitäis tehdä opiskelijalle mahdollisimman
helpoksi sanoa se palaute. Kaikki ei uskalla sanoa sitä suoraan opettajalle kasvotusten ja sitten kaikki ei edes hoksaa, että vois sanoa. Että siihen kasvettaisiin, että sun kannattaa sanoa sellaiselle ihmiselle tai taholle, että se homma kehittyy. Opiskelijat käyttää tosi paljon
energiaa siihen, että kahvilassa tai keskenään jauhaa niistä epäkohdista, mutta sitten ei hoksata, että niistä pitää puhua semmoiselle
henkilölle, joka voi viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja sitten se, että on aika ikävää, että opettajat kurssin lopuksi kerää sen palautteen, ja sanovat, että sitten he voivat seuraavaa vuosikurssia varten kehittää sitä, että ei ole mitään motivaatiota antaa sitä palautetta, että jos tietää, että mä en itse hyödy tästä mitään. Että se olisi enempikin tämmöstä menetelmällistä palautetta, että miks meijän pitää aina istua
luennoilla tai miks me aina tentitään kurssit, että enemmän vaihtoehtoja ja nämä on niitä asioita mihin opettajat voivat vaikuttaa, että jos sisältöihin ei pysty vaikuttaan. Kyllä varmaan vieläkin on niin,
että on vaan minimaalinen osuus siitä, mitä opiskelijat sanoo, että ne vaikuttaa opetuksen kehittämiseen. Selkeämpi järjestelmä, että
mitä kautta ne palautteet viedään läpi, että on joku henkilö, joka ne
oikeasti käsittelee, ettei ne vaan jää sinne arkistoihin.” (KAK 80)
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”Palautteen pyytäminen vois olla aktiivisempaa, että saisi kehitettyä
näitä opintoja. Mulla ei itselläni ole ollut minkäänlaista kynnystä,
tietysti luonnollisesti on se auktoriteettikynnys, mutta mitään semmosta ylitsepääsemätöntä kynnystä ei ole ollut, ettei uskaltaisi mennä keskustelemaan opettajille jokapäiväisistäkin asioista. Mutta se
palautteen mahdollisuus olisi se mitä kaipaisi, että pääsisi vaikuttamaan omaan opiskeluunsa. Anonyymisti ja sitten se, että se pyydettäisiin se palaute ihan konkreettisesti niin, että tämän kurssin suorittamisen ehtona on se, että täytät tämän kaksisivuisen palautekyselyn. Se ei ole kuitenkaan niin suuri homma tehdä se kysely ja se hyödyttää sitten paljon sitä opettajaa ja omia opintoja ja tulevia opiskelijoita.” (KAK 21)

VUOROVAIKUTUS JA ILMAPIIRI
Opiskelijoiden ja muun henkilökunnan vuorovaikusta eivät kaikki opiskelijat kokeneet erityisen toimivaksi. Sähköpostin välityksellä
kyllä kommunikoidaan, mutta muuten vuorovaikutus koettiin vähäi
seksi.
”No se vuorovaikutus on kyllä vähän sellasta, että se on niin hajanaista tavallaan, että kun opettajat pitää jonkun yhden kurssin tai
osan siitä tai yhden luennon, että siinäkään ei ole mitään semmosta systemaattisuutta sillä tavalla, että vois olla yhteydessä siihen, no
kyllähän täällä hyvin sähköpostilla voi kysyä ja pyytää ohjeita ja kyllä sieltä sitten vastataankin, mutta se vuorovaikutus on aika vähäistä.” (KAK 5)
Opiskelijat katsoivat, että myös he voisivat olla aktiivisemmassa roolissa ja lisätä sillä tavoin vuorovaikutusta omassa yksikössään.
”Vuorovaikutuksen suhteen ei ole ongelmia, että laitoksen suunnittelupäivissä pääsee juttelemaan ja ja jos on asiaa yksittäiselle kouluttajalle, niin voi mennä juttelemaan, just ainoo se palautteen anto,
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mutta että siitä on puhuttu, että pitäis olla enemmän mahdollisuuksia semmoiseen tasa-arvoisempaan keskusteluun, että kun täällä on
ainakin ennen ainejärjestö on järjestänyt semmoset laitoskahvit, keskustelutilaisuus jostain ajankohtaisesta yksikön asiasta ja on juteltu
ja siellä on ollut opiskelijoita ja henkilökuntaa, niin ehkä tämmöstä
pitäis olla enemmän, mutta mä myönnän, että se on paljon opiskelijoittenkin aktiivisuudesta kiinni, että siinä on kyllä meilläkin paljon parantamisen varaa, että eihän siinä muuta kun kutsuis ja järjestäis.” (KAK 14)
Yleisesti ottaen pienessä yksikössä vuorovaikutus koettiin varsin toimivaksi, vaikka opiskelijat ja muu henkilökunta eivät opetustilanteita
lukuun ottamatta juurikaan olleet tekemisissä keskenään. Ilmapiiriä
pidettiin kotoisena. Opiskelijat arvostivat myös sitä, että heidät tunnetaan nimeltä ja tervehditään tavattaessa.
”Yleisesti jos ajatellaan tämmöstä opetustilannetta, on vaikka luento tai joku ryhmätilanne, niin kommunikaatio toimii tosi hyvin, et
mehän ollaan kaikki opiskelijatkin keskivertoa sosiaalisempia, että
kommunikaatiokin toimii sinälläänkin tosi hyvin. Ja kyllä yleisestikin kommunikaatio toimii tosi hyvin, mutta jos ajatellaan yksittäisiä tunteja niin, sen voi nähdä sillain, että me olemme silloin tekemisissä niiden opettajien kanssa, kun me olemme tunneilla eli silloin
kun me olemme varanneet heidät ja heidän aikansa, niin silloin me
olemme tekemisissä, mutta ei me sit mitenkään muuten olla tekemisissä, et jos nyt ajatellaan tämmöstä vuorovaikutusta.
Onko teillä ongelmatilanteissa mahdollisuus mennä suht välittömästi opettajan kanssa juttelemaan?
Joo jos on esimerkiksi jossain tentissä jotain, niin kyllä siitä voi mennä keskustelemaan. Mun mielestä tää Hämeenlinnan systeemi, kun
tää on niin pieni laitos, niin tää toimii todella hyvin, kun mulla on
kokemusta siitä Helsingin isosta elämästä, niin täällä ollaan paljon
enemmän tekemisissä ja on paljon enemmän vuorovaikutusta opet-
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tajien kesken, on parempi kotoisampi ilmapiiri ja ihmiset muistaa
nimeltä, että siellä ei todella muistaneet nimeltä eikä ne koskaan ollu
tavattavissa sillonkaan, kun niiden piti olla tavattavissa, että sen takia mä valitsin tän Hämeenlinnan.” (KAK 28)

Lämmin ilmapiiri
”Kyllä mun mielestä täällä toimii aika hyvin. Isommasta laitoksesta
ei nyt ole kokemuksiakaan, mut just et kyllä täällä on lämmin ilmapiiri, et jo se kynnys mennä puhumaan opettajan kanssa, niin se on
kyllä tehty alusta lähtien aika matalaksi ja tietysti sitten kun sä opit
täällä tuntemaan kaikki opettajakin, niin nyt esimerkiksi tänä keväänä kynnys mennä kysymään joltakulta jotakin, on jo hyvin alhainen. Mut et ehkä siinäkin on se tuttuus se merkittävin tekijä. Mut et
jos viitonen olis korkein arvosana, niin kyllä mä täällä antaisin vitosen, nelosen nyt ainakin. Ja sitten sellainen yleinen välittäminen, että
kyllä moni opettaja kyselee, et jos ei ole enää mitään kurssia menossa, että milloin valmistuu ja miten on mennyt ja onko gradu tehty ja
kaikkee tällästä, et se on tavallaan aika henkilökohtainenkin se suhde, et ei välttämättä jonkun oppiaineen asioita ja jonkun aineen didaktikon kanssakin, niin aika henkilökohtaisiakin suhteita muodostuu.” (KAK 35)

Suvivirttäkin on luennoilla laulettu
”Kyllä vuorovaikutus toimii hyvin ja sehän on ihan erilaista meillä
tässä koulussa kuin muualla yliopistossa, koska muualla esim. luentotilaisuudessa ei saa puhua mitään, se opettaja ei kysy niiltä opiskelijoilta mitään, et meillä on suht erilainen tilanne, että olemme mm.
kerran laulaneet suvivirttä tuolla luentosalissa. kerran opettaja sanoi
äidinkielen tunnilla luennolla, että nyt noustaan seisomaan ja lauletaan vähän suvivirttä, kun siinä oli vähän puhetta suvivirrestä. Ja
ihan niinkun tehdään sitten parityönä juttuja ja sellasta.” (KAK 61)
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Opettajat ovat ylityöllistettyjä
”Vuorovaikutus on niin yksilökohtaista. On loistavia tyyppejä, joiden kanssa toimii yhteistyö suurimmalla osalla opiskelijoista. Sitten
meillä on ainakin se, että tuntuu, että opettajat on ainakin meillä
hirveän ylityöllistettyjä ja että vaikka ne haluaisikin olla mukana siinä opiskelijan arjessa, niin se ei sitten käytännössä ole mahdollista.
Mitä olin eilen palautekeskustelussa, niin on se hienoa, että opettajat jaksaa antaa palautetta. Ainahan se on rajallista, miten ne pystyy
olemaan meijän kanssa, mutta kyllä meillä varmaan ihan kohtuullisen hyvät välit on.” (KAK 79)
Vaikka opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutus koettiin välittömäksi ja toverilliseksi, tiettyä kunnioitusta opettajia kohtaan haluttiin
osoittaa. Ongelmana sen sijaan koettiin se, etteivät opiskelijat osanneet kunnioittaa toisiaan esimerkiksi kuuntelemalla toistensa esityksiä.
”No ainakin meidän yksikössämme siitä kurista pitää kiinni se opiskelija itse, että ei se ole sen yliopisto-opettajan tehtävä rauhoittaa se
luentosali, koska me ollaan kuitenkin aikuisia ihmisiä. Sen verran
pitäisi olla älliä päässä, että kunnioittaa sitä luennoitsijaa. Jos ei sitä tee, niin lähtee pois sitten luennolta. Olihan täällä yhdellä fysiikan
kurssilla Oulusta sitä kurssia pitämässä sellainen nuori poika, niin
hänellä oli vähän sellainen armeijakuri, että jos myöhästy vähän,
niin se oli huono juttu. En nyt muista tarkalleen niitä kaikkia vivahteita siitä, mutta se oli kyllä sellainen, että jokainen huomasi, että se
oli kyllä vähän turhan tärkeä opettaja. Mutta siitä piti vielä sanoa,
että toisten opiskelijoitten kunnioittamisessa on kyllä paljon korjaamisen varaa, että jos joku toinen opiskelija pitää jotain esitelmää tai
muuta, niin sen kunnioittaminen… se on kuitenkin tasavertanen .
Liian usein käy niin, että muut opiskelijat pölisee silloin omiaan, että
se ottaa itseäni päähän suunnattomasti. Että sen kyllä hyväksyy, että jos opettaja on pitämässä juttua, niin siellä voi vähän heittää vitsiä tai puhua omiaan, jos ei ole niin kiinnostavaa asiaa, mutta sitten
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kun on kollega, niin silloin pitää kunnioittaa, kun sä joudut itsekin
sinne eteen jossakin vaiheessa.” (KAK 96)

OPISKELIJAVALINNAT
”Ei mun mielestä, ei mulla ole ainakaan sellasta käsitystä, että meillä ois jotain vaikutusmahdollisuuksia, voi olla ehkä. Mä sanoisin, että ei ole. Ne on enemmän ennalta määrättyjä ne valintaperusteet.”
(KAK 25)
Kyselyn mukaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia opiskelijavalinnoissa piti luokanopettajaopiskelijoista vain kahdeksan prosenttia hyvinä, mutta peräti yli puolet (53 %) huonoina (ks. taulukko 8
III osan 5. luvussa). Haastatteluiden mukaan opiskelijat kokevat omat
vaikuttamismahdollisuutensa valintoihin olemattomiksi. Valintaprosessi on muualla suunniteltu ja se toteutetaan sellaisena kuin asiantuntijat sen hyväksi ovat todenneet. Halua vaikuttaa kuitenkin olisi,
sillä täysin oikeudenmukaisena valintaprosessia ei pidetä. Mm. todistusarvosanojen suurta painoarvoa kritisoitiin.
”Mä en tiedä suoraan sanottuna, että onko opiskelijoilla mahdollisuus sanoa näihin valintoihin jotain, mun tietääkseni ei, mutta voi
olla että onkin. Se on tietysti aina vaikeeta se opiskelijavalinta, mutta
kyllä mun mielestä siinä olis vähän parantamisen varaa. Sillain, että tuntuu, että edelleen se lukiontodistus on aika määräävä siinä. Et
mitä nyt on muutamia ystäviä, jotka on hakeneet, niin tyssää vaan
siihen ettei pääse pääsykokeeseen. Varmaan hakijat on kaikki niin
hyvin kouluissa pärjänneitä että se nousee varmaan aika huimaksi se raja, että keitä voidaan ottaa, että se on vähän sillain sitten nurinkurista.” (KAK 3)
Osa opiskelijoista oli tietoisia meneillään olevasta valintamenettelyjen
uudistamisesta. Sellaiset opiskelijat, jotka olivat ainejärjestöaktiiveja,
olivat mukana myös valintakokeen uudistamisessa. Kaiken kaikkiaan
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valintamenettelyä pidettiin varsin onnistuneena. Kuitenkin luokanopettajakoulutukseen sisään otettujen miesten pieni lukumäärä huoletti myös opiskelijoita.
”Meillä on sielläkin edustaja mukana, että kun laitoksella on opiskelijavalintatyöryhmä, niin meillä on edustaja sielläkin mukana, että jos on jotain sanomista niihin, niin me päästään kyllä se sielläkin
sanomaan. Mutta omasta mielestäni niissä ei ole mitään valittamista tällä hetkellä. Että niitähän ollaan nyt uudistamassa niitä opettajankoulutuksen valintakriteerejä että toi meijän suomen opettajiksi
opiskelevien liitto on siinä aktiivisesti mukana, että sitä kautta yritetään sitä työtä nyt sitten tehdä.

Minkäs tyyppisestä muutoksesta on ollut puhetta?
Mä ymmärtäisin, että siitä jäis pois se vaihe, että kun meillä on nyt se
ekan vaiheen karsinta, jossa katotaan paljonko sä saat pisteitä ylioppilaskirjoitusten perusteella, aikaisempien opintojen ja asevelvollisuuden
yms. perusteella, että se jäis pois. Kaikki pääsis osallistumaan siihen
kirjakokeeseen, et siinä on ehdoteltu tämmösiä vaihtoehtoja kuin älykäs monivalintakoe, mutta ymmärrän hyvin, että jos kaikki jotka haluaa pääsee valintakokeeseen se ei voi olla mikään essee. Että se ei ois
esteenä, jos et ole saanut niin paljon pisteitä ylppäristä jne, mutta että kyllä niistä pisteistä ois sitten kuitenkin hyötyä, mutta se ei olis este.
Mutta että sitten olis tietysti myös nää soveltuvuuskokeet.
Eli näissä valintakokeissa ei ole mitään suurempaa ongelmaa?
Ei mun mielestä. Tietysti kaikki olemme huolissamme siitä, että tänne niin vähän miehiä tulee. Joittenkin mielestä se on sitten siinä, että valintakokeet on liian vaikeet tai että siinä painotetaan liiaksi sitä
ylppäreissä menestymistä, mutta en mä näe, että se ongelma on siinä, vaan miehet ei vaan tänne hae.” (KAK 11)
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Valintakokeet mittaavat oleellisia asioita
”En osaa sanoa siitä, onko opiskelijoilla jo nyt mahdollisuuksia vaikuttaa opiskelijavalintoihin tai nihin kriteereihin tai niihin testeihin, mitä siellä teetetään, mutta se voisi olla toisaalta hyvä juttu, että siellä olisi myös opiskelijaedustus siinä direktoraatissa, joka sitten
määrittelee näitä kriteerejä, millä hyväksytään opiskelemaan. Mitä
mä sitten sanoisin näistä omista pääsykokeista tai pääsykokeista ylipäätään, niin mun mielestä ne oli semmoset melko kattavat ja sitten kun on jälkeenpäin kuullut ja ymmärtänyt, että mitä siellä tarkkailtiin ja mitä siellä haluttiin ottaa selville, niin mun mielestä ne on
just oleellisia asioita, ryhmäkeskustelussa aktiivinen ja sosiaalisessa
tilanteessa, jossa on muita ihmisiä, niin se käyttäytyminen ja sitten
jos puhutaan ihan kirjatestistä, niin se osottaa ehkä tietynlaista motivaatiota, että on lukenut kirjat hyvin ja tietynlaista paineensietokykyä, että pystyy sen opitun siirtämään prosessoituna siihen paperille.
Mä näkisin, että ne kriteerit, joilla tänne on opiskelijoita valittu, että
ne on siis hyvät.” (KAK 18)

Luokanopettajakoulutukseen on vaikea päästä
”No se mistä eniten kuulee kritiikkiä on nää pisterajat, et mitkä sun
pitää saavuttaa, et just kun olin sijaisena ja juttelin koulunkäyntiavustajan kanssa ja hän on hakenut tänne ja oli tosi tympääntynyt siihen, että kun on jo aloittanut pääsykokeisiin valmistautumisen ja täyttää sen alimman pisterajan, mutta muut menee kuitenkin ohi korkeimmilla pistemäärillä, et hän ei ole kertaakaan päässyt edes pääsykokeisiin. Mut et tietenkin joku tämmönenhän pitää
olla.” (KAK 35)
Valinnoissa korostettiin haastattelun merkitystä. Haastattelussa on
mahdollista testata hakijan empatiakykyä ja tutkailla persoonallisuudenpiirteitä ja niiden sopivuutta opettajan vaativaan ammattiin. Kaikki opiskelijat eivät olleet aukottoman tyytyväisiä valintojen onnistu-
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miseen siinä mielessä, että haastatteluista huolimatta opettajan ammattiin kyseenalaisia persoonia oli päässyt koulutukseen.
”Se haastattelu on musta erityisen tärkeä. Liikaa ei saa laittaa painoarvoa sille opetustuokiolle, koska me ollaan alottelevia ja se voi
joitakin tosi paljon jännittää. Tärkein on se haastattelu ja se, että
millaisia ihmisiä tänne otetaan. Kyllä musta kauheen mukavia tyyppejä täällä on ja ilmapiiri on hyvä, mutta kamalalta tuntuu sanoa,
mutta yhdestä, kahdesta korkeintaan kolmesta tyypistä olen ajatellut, että miten toi on tänne koskaan päässyt. Mutta kyllä mä ajattelen, että ne valinnat on hyvin tehty ja asiantuntijat ovat ne tehneet,
mutta silti on ollut sellaisia, että joskus ajattelee... ei se ole mukavaa
sanoa näin mutta jotenkin on sellainen kuva, että millaisia täällä pitäisi olla. Onhan se hyvä, että kaikenlaisia persoonia on, mutta lähinnä ehkä on miettinyt sellaisista asioista kuin ymmärryksestä ja
empatiakyvystä ja semmosista, mitkä on mun mielestä tosi tärkeitä
opettajalle, että millainen persoona on. Että on tärkeetä että opettaja
on helposti lähestyttävä ja turvallinen ja ne on musta ne tärkeimmät
perusteet opiskelijavalinnoille. Pitää olla tietyssä mielessä mahdollisimman humaani ihminen, et sitten täällä miten muuten autetaan
siinä opettajaksi kasvussa. Ja tietysti se, että tietynlaista kutsumusta
tuntee tai tietynlaista halua tehdä jotain hyvää.” (KAK 56)
Valintakokeeseen sisältyvää ryhmätilannetta pidettiin myös hyvänä
osiona, silti ryhmä saattaa vaikuttaa ratkaisevasti opiskelijan sisäänpääsyyn.
”Ilmeisesti tää ryhmätilanne on hiljan otettu käyttöön, et aiemmin
sitä ei ole ollu. Lehtorit on sanonu, etä se on valtavan hyvä, että siinä
näkee, miten toimii ryhmässä. Mutta se, miten onnistuu, on hirveesti
kiinni siitä ryhmästä ja ryhmähengestä. Että monet on sanoneet, et
oli valtavan hyvä ryhmä, et siinä oli hyvä tehdä työtä ja toisaalta, jos
ryhmä on kylmä, niin se voi vaikuttaa siihen yksilösuoritukseenkin,
että se jäi vähän vaivaamaan.” (KAK 68)
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YHTEENVETOA
Opiskelijat eivät kokeneet voivansa vaikuttaa opiskelijavalintoihin.
Jotkut ainejärjestöaktiivit seurasivat kyllä valintoihin liittyviä uudistuksia, mutta suurin osa opiskelijoista ei kokenut tarvetta päästä vaikuttamaan valintoihin. Ne koettiin toimiviksi ja oikeita asioita mittaaviksi.
Tutkinnonuudistus ei opiskelijoita juurikaan kiinnostanut. Tutkinnonuudistuksesta ei myöskään tiedetty kovin paljon. Informaatiotilaisuuksia toki oli pidetty, mutta koska tutkinnonuudistus ei henkilökohtaisesti koskettanut, se ei myöskään kiinnostanut eikä omista vaikutusmahdollisuuksistakaan tiedetty.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma korvautuu luokanopettajakoulutuksessa valmiilla lukujärjestyksellä. Kuitenkin opintojen ohjausta kaivattiin lisää opintojen loppupuolelle. Ohjausta toivottiin graduvaiheeseen, sivuaineopintoihin ja jatko-opintoihin liittyen.
Opetussuunnitelmatyö jäi vieraaksi muutamaa aktiivista opiskelijaa lukuun ottamatta. Ne opiskelijat, jotka olivat mukana opetussuunnitelmatyöryhmissä, kokivat työn mielekkääksi ja monella tavoin yksikön arkea avartavaksi. Opiskelijat katsoivat, että olisi tärkeää päästä
mukaan sekä oman yksikön opetussuunnitelmatyöhön että koulujen
opetussuunnitelmatyöhön.
Yliopiston hallintoon osallistumista ei pidetty tärkeänä. Se koettiin
etäiseksi asiaksi ja etenkin niissä yksiköissä, jotka sijaitsivat erillään
emoyliopistosta, osallistuminen hallintoon ja päätöksentekoon koettiin ongelmalliseksi.
Opetusharjoittelu koettiin hyvin tärkeäksi osaksi luokanopettajakoulutusta. Omat vaikutusmahdollisuudet riippuivat ohjaavasta lehtorista ja tässä suhteessa vaikutusmahdollisuudet vaihtelivat huomattavasti. Yleisesti ottaen opiskelijat kuitenkin kokivat, että juuri opetusharjoittelu on se osa opintoja, joihin voi vaikuttaa. Toiminta koettiin
joustavaksi.
Palautteen antaminen ja kerääminen katsottiin tärkeäksi. Ongelmaksi muodostui kuitenkin se, että opiskelijat eivät läheskään aina
tienneet, miten palaute vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Useimmi-
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ten palautetta kerätään kurssien jälkeen, jolloin palautteen antaja ei
enää näe sanojensa vaikutusta käytäntöön. Tämä vähentää palautteen
antamisen motivaatiota ja kurssipalautteet koettiinkin ”pakkopullina”.
Usein palautetta keräävät ne kouluttajat, jotka tietävät olevansa hyviä
ja pidettyjä opettajia, mutta koska palautteeseen liittyy aina hieman
epämiellyttäviäkin mielleyhtymiä, pelkoakin puolin ja toisin, palautteen kerääminen ja antaminen voi olla vaikeaa. Opiskelijat toivoivat
voivansa antaa palautetta suuremmista kokonaisuuksista ja etenkin sivuaineista. Yhteisiä keskustelutilaisuuksia kaivattiin.
Vuorovaikutus koettiin toimivaksi ja ilmapiiri lämpimäksi. Vaikka
epämuodollista vuorovaikutusta ei opiskelijoiden, kouluttajien ja
muun henkilökunnan kanssa erityisen runsaasti ollutkaan, sähköpostilla oli aina mahdollista tavoittaa ja sen avulla saattoi hoitaa asioita
puolin ja toisin.
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2. Aineenopettajiksi opiskelevat
2.1. Mitä on kansalaisvaikuttaminen ja -aktiivisuus
Kansalaisvaikuttaminen
”Kyllä mä lähtisin sitä määrittelemään siten, että ollaan tekemässä
jotakin, ollaan toimimassa jonkin asian vuoksi jostain omista intresseistä joittenkin funktioiden vuoksi eli mä linkittäisin siihen kansalaisvaikuttamiseen hyvin selkeesti kansalaistoiminnan eli tän toiminnallisen elementin eli on toimijoita, joilla on mielipide, jonka vuoksi
tehdään jotain.” (KAK 133)
”No kansalaisvaikuttamisessa on silleen, että lähtee mukaan. On äänestyksissä mukana, seuraa, mitä kunnassa tapahtuu, seuraa mitä
kunnan yhdistystoiminnassa tapahtuu, mitä löytyy kunnasta ja niissä toiminnoissa on mukana. Ja se, että erilaisista lehdistä haluaa etsiä tietoja, käsityksiä asioihin ja ryhtyy jopa kirjoittelemaan sinne
yleisönosastopalstoille näistä mielipiteistä ja tuomaan niitä esille, ettei pelkästään pidä sisällään ja koita itsekseen pähkäillä näitä asioita, vaan tuo niitä julki muittenkin kuultavaksi.” (KAK 144)
”Ensimmäisenä tulee mieleen tämmöset viralliset, kuten äänestyskäyttäytyminen virallisissa vaaleissa, että se on ihan semmonen perusjuttu, mistä lähdetään liikkeelle. Tietysti sitten tämmöset järjestöihin kuuluminen ja siellä aktiivisesti toimiminen, ja ylipäänsä se, että seuraa, mitä kaikkea on olemassa ja mahdollisesti liittyy mukaan
ja ainakin maksaa jäsenmaksua, jos ei sen enempää tee. Ja muu varmaan sitten osallistuminen oman elinympäristön toimintaan, vaikka
koulujen toimintaan; voi olla kansalaisvaikuttaja suhteessa lastensa
tekemisiin eli tuollainen sekä virallinen että epävirallinen vaikuttaminen. Kansalaisvaikuttaminen terminä kuulostaa kauheen viralliselta ja hienolta, että ensimmäisenä tulee mieleen viralliset vaikuttamiskeinot, äänestäminen ja rekisteröityihin yhdistyksiin kuuluminen,
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et en mä tiedä onks se sitten vaikuttamista tämmönen laittomuuden
kieppeillä oleva mielenosoituskulttuuri tai joku muu tämmönen. On
se toki äänen saamista kuuluville, mutta että vaikuttaako sillä sitten
oikeasti mihinkään, niin se on sitten eri asia. Että kansalaisvaikuttamiseksi mä en lukis esim. turkistarhaiskuja.” (KAK 151)
Kansalaisvaikuttamisessa tärkeänä pidettiin äänestämistä. Myös aktiivinen toiminta liitettiin kansalaisvaikuttamiseen. Sen sijaan turkistarhaiskut ja muu laiton aktiivinen toiminta suljettiin kansalaisvaikuttamisen ulkopuolelle.

Kansalaisaktiivisuus
”Aktiivisuus kuulostaisi enemmän yksilön omalta ominaisuudelta.
Kansalaisvaikuttaminen on jo sitten hitusen järjestäytyneempää toimintaan, johonkin ryhmään liittymistä ja sitä kautta vaikuttamista.
Mutta ennen tätä vaikuttamisosuutta voi olla aktiivinen kansalainen ja perustaa tämmösen ryhmän, et sillä lailla aktiivisuus voi olla
sitten vähän epävirallisempaakin.” (KAK 151)

2.2. Aineenopettajiksi opiskelevien
kansalaisvaikuttamisprof iili
Kyselyn mukaan aineenopettajaopiskelijat toimivat erityisesti urheiluun, opiskeluun, kulttuuriin ja nuorisotoimintaan liittyvissä yhdistyksissä (ks. taulukko 3 III osan 1. luvussa). Haastatteluissa aineenopettajaksi opiskelevat kuvasivat itseään sekä erittäin aktiivisiksi, jokseenkin aktiivisiksi että passiivisiksi vaikuttajiksi. Aktiivinen vaikuttaminen tarkoitti heidän haastatteluissaan ainejärjestöissä ja tiedekuntajärjestöissä toimimista. Passiivisella vaikuttamisella tarkoitettiin sitä,
ettei osallistu ainejärjestötoimintaan tai muuhun järjestötoimintaan.
Juurikaan ei tuotu esiin yliopistomaailman ulkopuolista yhdistys- tai
seuratoimintaa. Merkittävimmäksi esteeksi aktiiviselle vaikuttamiselle
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katsottiin ajan riittämättömyys. Sinänsä aktiivista vaikuttamista pidettiin pelkästään myönteisenä asiana.

Opiskelija-aktiivisuus
Aineenopettajiksi opiskelevat toivat melko niukasti esiin omaa tapaansa vaikuttaa tai omia vaikuttamiskanaviaan. Seuraavassa muutamia esimerkkejä.
”Olen erittäin aktiivinen. Mä olen ollut mukana ainejärjestöissä ja
tiedekuntajärjestöissä. En mä ole muissa mitään erikoista suhtautumista huomannut. Jotkut on olleet jopa kiitollisia siitä, että joku
jaksaa puuhata jotain opintoasioita ja järjestää jotain infotilaisuuksia, et kun heitä ei niin hirveesti kiinnosta, että jaksais siihen omaa
energiaa laittaa. Ihan positiivista suhtautumista on pääasiassa.” (KAK
119)
”En mä ole niin aktiivinen kuin voisi olla, mutta kyllä mä olen enemmän aktiivinen kuitenkin kuin passiivinen.” (KAK 112)
”Ehkä mä olen siellä passiivisemmalla puolella, et mä tykkään kyllä
vaikuttaa mun elinympäristöön ihan tässä ja nyt, mutta sitten tämmöset järjestöt, niin ensinnäkään mä en ole kiinnostunut ja sitten
mulla ei ole tarvetta lähtee vaikuttaan minkään asian puolesta kauheesti.

Toimitko mukana missään järjestössä tai yhdistyksessä?
Olen mä jäsenenä. Järjestömaksua maksan Amnestille ja Green
Peacelle ja Unicefille ja sitten olen ihan aktiivisesti mukana yhdessä
tanssiyhdistyksessä, mutta se liittyy mun elämääni, se on mun harrastukseni, et mä en aja siinä mitään muitten asioita, vaan se on
ihan mun oma juttu ja olen mä semmosessa hengellisessä yhdistyk-
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sessä kans, mut sekin koskee niinkun mua, ei sekään aja mitään yhteiskunnallista asiaa mitenkään. Et kyllä mä kannatan kaikkee tämmössii, et musta on ihan hyvä, että ihmiset yrittää tehdä maailmasta parempaa paikkaa, mutta mä koen, että mä olen sellanen ihminen, jolla ei ole tarpeeks kiinnostusta, mutta elämä on näyttänyt, että mulla on.” (KAK 98)
”Toi kysymys on vaikea, koska mä olen ollut kahteen otteeseen opiskelijana. Sillon kun olin perusopiskelijana ja opiskelin insinööriksi,
niin silloin mä olin hyvin aktiivinen, koska mä elin opiskelijaelämää
ja osallistuin... olin silloin ainejärjestön puheenjohtaja ja hyörin siellä ympäriinsä. Sitten mä valmistuin ja olen ollut töissä ja nyt mulla
on kaksi lasta ja nyt mä elän perheenäidin elämää eli tällä hetkellä
mä en ole aktiivinen missään järjestössä. Tai no sanotaan, että mä
käyn äänestämässä aina, se on kansalaisvelvollisuus. Sitten käyn keräämässä SPR:lle rahaa eli mä kuulun SPR:ään eli käyn nälkäpäiväkeräyksessä keräämässä rahaa ja Tsunamiuhreille ja näin, mutta aika on hyvin rajoitettu. Että tässä toisessa opiskeluvaiheessa en
ole ollut mitenkään aktiivinen eli en ole käynyt yhdessäkään ainejärjestön iltamissa enkä missään, että olen joutunut keskittymään vain
ja ainoastaan opiskeluun ja sekin aika on ollut vaikea löytää. Sanotaan, että nuorempana mä olen ollut partiossa aktiivi ja vieläkin on
toiveissa, että ehtis partiotoimintaan mukaan. Toive on, että olis sitä omaa aikaa ja pystyis harrastamaan jotain, mutta tällä hetkellä
se on mahdotonta. Rutiinin pyörittämiseen menee kaikki aika. Sanotaan niin, että luonteeltani olisin aktiivisempi, mutta elämäntilanne ei sitä nyt salli. Olen ollut aktiivinen ihan koulusta asti, että siellä
olen ollut tukioppilaana ja luokan vastaavana ja oppilaskunnan puheenjohtajana.” (KAK 125)
”Aika monella osa-alueella väittäisin olevani hyvinkin aktiivinen,
mutta jos kysytään esimerkiksi liikunnallista aktiivisuutta, niin väittäisin olevani hyvinkin passiivinen kansalainen.
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Jos ajatellaan järjestö- tai yhdistystoimintaa?
No aika keskiverto tällä hetkellä. Kuulun erinäisiin järjestöihin jäsenenä, mutta en voi sanoa olevani mitenkään suuresti parrikaadeilla.
Eli jos peilataan tämmöstä kehitysjanaa, niin kyllä mä opiskeluaikana olin äärimmäisen aktiivinen. Nyt kun on asunut pienellä paikkakunalla, missä omat opiskelijat asuu samalla seudulla, aikuisista kun
on kysymys, niin mä olen huomannut, että se on jarruttanut tätä, että mihin lähtee mukaan. Tämmösen työminän ja vapaa-ajan minän
erottaminen on sen verran raskasta kuitenkin, että sen huomaa, että se heijastuu auttamattomasti johonkin. Mutta sitten kyllähän tiettyjä periaatteita ja arvoja voi kunnioittaa ja elää niitten mukaisesti, vaikka ei niin aktiivisesti olisikaan ottamassa kantaa äänekkäästi,
poliittisesti elikkä tarkoitan nyt henkilökohtaisesti, miten toimii kulutusvalintojensa kautta, mitä yrityksiä kannattaa, miten harjoittaa
kierrätystä, arkielämän aktiivisuutta omilla toimillansa.” (KAK 93)
”Kyllä mä enempi sijoittaisin itseni sinne aktiiviseen päähän kuitenkin, ei aivan se kaikista aktiivisin toimija, mutta melkein.

Minkä tyyppisessä toiminnassa olet mukana?
Sillain näkyvästi en toimi poliittisessa nuorisojärjestössä, siellä olen
enemmän taustalla itse toimimassa ja sitten olen partioliikkeessä ja
muutamassa urheiluseurassa ja sen lisäksi vielä yliopistolla ainejärjestötoiminnassa ja sitten nuoriyhdistyksessä, joka tekee palveluita
nuorisotoiminnalle. Että varmaan menee sillain ajasta, että puolet ja
puolet on sellasta konkreettista tekemistä siihen yhdistykseen ja toinen on sitten semmosta taustatekemistä, että istuu hallituksessa ja
pyörittelee papereita ja antaa suuntaviivoja ja vinkkejä, miten näissä
kannattaisi sitten toimia tai mihin suuntaan lähdetään menemään,
kun otetaan selville asioita. kaikkeen ei riitä aika ruveta olemaan
se kaikkein aktiivisin toimija siinä. Ja sitten tulee joitain vuosia, ettei ole niin aktiivisesti hallitustehtävissä tai tämmösissä, että pitää
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papereita pyörittää, niin sitten tekee enemmän sitä käytännön työtä
yhdistyksen hyväksi. (KAK 145)
”Janalla aktiivinen/passiivinen sijoitun ehkä siihen puolen välin
paikkeille, mutta jos johonkin suuntaan, niin ehkä sinne passiiviseen
päin. Mä kuulun tosi moneen yleishyödylliseen järjestöön ja seuraan
ja kun meillä on täällä koulutuksessakin puhuttu tästä teemasta tänä vuonna paljon, niin mä pidän sitä jonkinlaisena kansalaisaktiivisuutena, että seuraa luonnonsuojeluliiton tai SPR:n tai ihmisoikeus
järjestöjen taikka tollasten - kaikki julkaisee omia lehtiään - että
vaikka itse ei ole aktiivinen ja istu jokaisessa kokouksessa mukana,
niin silti ne vaikuttaa esim. johonkin kulutustottumuksiin tai poliittisiin mielipiteisiin, eli kun seuraa näitten järjestöjen toimintaa ja tukee edes rahallisesti sitten jos ei ole minään järjestöaktiivina mukana. Et sillä lailla mä katson olevani aktiivinen, että mä seuraan hirveesti kansalaisjärjestökenttää. Jossain urheiluseurassa mä olen itse
ollut aktiivijäsenenä aikoja sitten, mutta en tällä hetkellä, että työ ja
opiskelu vie niin hirveesti aikaa, että ei ole aikaakaan istua missään,
mutta seuraan kuitenkin.

Kiinnostaako sua politiikka tai puoluepolitiikka?
Kyllä mua kiinnostaa kovastikin ja mä seuraan puoluekenttää laidasta laitaan, niitten mielipiteitä ja aloitteita, mutta mä en ikinä
lähtisi itse, että mä olen viranhaltijana töissä ja mä en koe sillä lailla, että mä haluaisin sitoutua johonkin puolueeseen ja lähteä toteuttamaan itse virallista politiikkaa, mutta kyllä mua kiinnostaa poliittiset mielipiteet.” (KAK 152)
Yleisimmin aineenopettajaksi opiskelevat olivat mukana yleishyödyllisissä järjestöissä. Myös partio ja urheiluseurat mainittiin. Poliittiset
järjestöt eivät kiinnostaneet, eivät myöskään opiskelijajärjestöt. Äänestämistä pidettiin tärkeänä. Kyselyssä heistä vastasi käyneensä äänestämässä joka kerran 72 prosenttia ja joskus 24 prosenttia.
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Opinnot ja perhe rajoittivat aktiivista osallistumista järjestö- ja harrastustoimintaan.

2.3. Kansalaisvaikuttamisen merkitys
aineenopettajankoulutuksessa
Kyselyn mukaan aineenopettajaopiskelijoista noin kolmasosa (34 %)
oli sitä mieltä, että opettajankoulutus kannustaa tai tukee osallistumista yhdistystoimintaan tai yleensä vaikuttamaan yhteisiin asioihin (ks.
taulukko 6 III osan 2. luvussa). Kuitenkin selvästi yli puolet (63 %) oli
kielteisellä kannalla. Valtaosa (92 %) katsoi osallistumisesta yhdistystoimintaan tai yleensä vaikuttamisesta yhteisiin asioihin olevan hyötyä opettajaksi opiskelussa ja yleensä opettajaksi kasvamisessa.
Opettajaopinnoissa ja opettajaksi kasvamisessa kansalaisvaikuttamisella katsottiin olevan varsin suuri merkitys. Aktiivisella vaikuttamisella uskottiin olevan suurta merkitystä opiskelijan arkeen. Järjestökokemuksesta katsottiin olevan suurta hyötyä myös opettajan ammatissa.
”Opettaja joutuu aika usein järjestelemään kaikennäköisiä juttuja,
leirikouluja, luokkaretkiä, olemaan järjestötoiminnassa, organisoimaan vanhempainiltoja ja muuta, että kyllä se semmonen järjestökokemus ja ryhmässä tekeminen ja organisointikokemus, niin jos sen
on hankkinut jo opiskeluaikana, niin kyllä se auttaa sitten siinä työelämässäkin. Säälittää mua semmoset, että jos joku asia hiertää eikä tee sille mitään. Tietysti jos ei ole ongelmia, että tuntee, että kaikki on hyvin, niin hyvä niin. Mutta semmonen mua ainakin ärsyttää,
että vaan napistaan, että asiat on huonosti eikä tehdä sitten mitään.
Et mä olen enempi sellanen, että jos joku mättää, niin sille pitää tehdä sitten jotakin ja saada muutos aikaiseksi. Suomalaiset usein on
sellaisia, että jos joku asia on huonosti, niin sitä vaan mutistaan ja
tyydytään siihen, että mä en ihan sitä ymmärrä. Että ranskalaisilla esimerkiks, mä olen ollut Ranskassa vuoden vaihdossa, niin siellä lakkoillaan vähemmästäkin ja on marsseja ja mielenilmaisuja, et-
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tä se on ihan erilainen yhteiskunta kuin meillä, että täällä on ihan
kauhee juttu, jos on joku marssi, että suurin piirtein voi olla joku
rauhanmarssi, mitä kaikki pitää hyvänä, mutta sitten jos se on joku yhden asian juttu, niin se nostattaa kauheesti kulmakarvoja, että mitäs noi nyt tossa. Ranskassa täytyy sanoa oma mielipide asioista. Siellä katsotaan, että on outoa, jos ei ole mielipidettä. Se pitää kehittää siinä, kun sitä kysytään. Täytyy olla jokin mielipide asiasta.”
(KAK 127)
Opiskelija-aktiivisuutta pidettiin erittäin tärkeänä tapana vaikuttaa
omaan opiskelijaelämään. Silti aktiivisia opiskelijoita ei löydy:
”Jos nyt palautan mieleen sen ajan, jolloin mun pääidentiteetti oli
opiskelija, tällä hetkellä se ei ole sitä, niin mun mielestä silloin kun
oli opiskelija, niin se ehdottomasti paransi mun omaa tietoisuutta
siitä, että mitä tapahtuu ympärillä. Elikkä mä olin opiskelijapolitikoinnissa aika aktiivinen, ainejärjestön puheenjohtajana, yliopiston hallituksen opiskelijaedustajana, opiskelijavalintatoimikunnassa, opetussuunnitelmatyöryhmässä, ylioppilastoimikunnan kaikessa
mahdollisessa, mitä saattaa keksiä muitten harrastusten ohella. Kyllä mun mielestä piirtyi ainakin semmoinen käsitys siitä, mikä on se
koko yliopiston kenttä, mitä siellä oikeesti tapahtuu ja miten asioihin
voi vaikuttaa. Sillon ainakin mä ajattelin sitä, että on aika olennaista se, että tulee kuulluksi, että on sellainen kokemus, että syntyy sellainen vaikutelma, että se vuorovaikutus on aitoa, että ne paikat ei
ole teennäisiä, että ei ole niin, että tossa on sulle tontti ja ota nyt se
vaikuttajapaikkas ja sitten kaikki on hiljaa sen jälkeen ja kaikki on
tyytyväisiä, että nyt on ainakin tarjottu se paikka, vaan mulla oli ainakin sellainen ajatus, että kyllä tässä nyt oikeesti voi tehdä jotain.
Jos nyt ajatellaan, että mä kampanjoin silloin siitä, että arvosanamerkintöjen täytyy tulla ajallaan tai tällaista muuta politikointia,
mikä nyt on olennaista opiskelijan näkökulmasta. Ehkä tätä samaa
mä olen nyt yrittänyt siirtää tai olen ainakin koittanut vaikuttaa siihen, että mun omat opiskelijat kokis sen jotenkin tärkeenä.
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Yksi sellainen kysymys, mikä mua tuolla missä mä nyt toimin tuolla meidän oppilaitoksessa, ihmetyttää, että meidänkin opiskelijat on
monessa muussa äärimmäisen aktiivisia, mutta tämmöseen oman
oppilaitoksen asioihin niitä ei tahdo saada mitenkään mukaan.
Vaikka sitä kommenttia pyydetään ja haastetaan siihen, että tulkaa
puolustamaan omia oikeuksianne, niin enemmän saa palautteeksi, että kokouksessa ei nyt jaksa olla tai näitten papereiden lukeminen on tylsää tai pitää herätä liian aikaisin, että pääsis paikalle. Nää
nyt on tämmöisiä ääriesimerkkejä, mutta kuvastaa kuitenkin sitä ilmapiiriä, että välttämättä ei koeta merkityksellisenä. Ja se askarruttaa mua hirveesti, koska mulle jäi hirveen myönteisiä kokemuksia ja
ajatuksia siitä, että mitä omalla äänellä voi saada tehtyä. Kyllä tossa
luokkatilanteessa yritän luoda sellaisia demokraattisia tilanteita siten, että raamitetaan yhteisiä pelisääntöjä ja sillä sitten viestittää sitä, että näin näitä asioita voidaan yhdessä ratkaista.” (KAK 134)

Kansalaisaktiivisuus opettaa elämää, mutta politiikka ei silti kiinnosta
”Olkoon se foorumi mikä hyvänsä, on se sitten minkä tahansa tyyppinen järjestö tai ryhmä tai mielenosoitus tai mikä tahansa kampanja missäkin, niin kyllä se yleensä aina opettaa elämästä, et näkee vähän muitakin kysymyksiä ja sit saa niitä kokemuksia siitä, että miten voi tehdä. Ja sitten se, että kaikki ei myöskään vaadi niin
paljon aikaa ja kaikki ei myöskään ole tylsää elikkä mä luulen, että kun keskiverto kansalaiselle räväyttää käsitteen politiikka esimerkiksi, niin se on silleen, että ei vois vähempää kiinnostaa, vaikka ne
asiat kiinnostaiskin. Vaikka se, että miten niitä asioita hoidetaan, ois
tärkeetä, niin se, että on se mielikuva, että tää on jotain puuduttavaa tai jotain kähmintää tai omien etujen pelaamista pelkästään.”
(KAK 135)
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Opiskelija pelkää ottaa kantaa
”Siis varmasti osa pelkää, oli minkä ikäisiä tahansa. Esimerkiksi
mietin, että on se arvomaailma mikä tahansa, niin esimerkiksi kritiikkiä joihinkin kysymyksiin, niin opiskelijat pelkää nostaa niitä kysymyksiä esille sen takia, että he epäilee, että tää jää jotenkin vainoamaan heitä myöhemmäksi, että tästä tulee myöhemmin jotain.
Olen itse esimerkiksi ehdottanut tai esittänyt monesti, että jos nyt ei
oman ainejärjestön puheenjohtaja nosta niitä (kysymyksiä), niin se
vois koko ryhmän nimissä tuoda niitä kysymyksiä esille tai sitten voi
nimettömänäkin jotain viestejä yrittää antaa. Jo kurssipalautteissakin se heijastuu, että osa ei uskalla sanoa sitä, mitä ne oikeasti ajattelee. Sen takia mäkin olen kerännyt kahdesta viimeisestä kurssista
verkkokyselynä opiskelijapalautteen, sen takia, että jos siellä on jotain semmosia asioita, joita varsinkaan hiljaisimmat ei uskalla sanoa. Mä olen yrittänyt omalla toiminnallani viestittää sitä, että en
mä ny siihen hajoa eikä kukaan opettaja siihen hajoa, et jos joskus
joku opiskelija sanoo, että tää on nyt epäonnistunut ihan täysin tää
toteutus. Kyllä sen nyt kestää, et sitten voi seuraavalla kerralla tehdä vähän paremmin. Tai jos jotkut perusedellytykset on ihan päin
männikköä eikä sitä välttämättä vetäjänä huomaa, niin eihän silloin
tilanteeseen tapahdu mitään muutosta ellei joku sano siitä.” (KAK
135)

Tehokkuusajattelu syö opiskelijoiden aktiivisuutta
”Niin se on aina se, miten se luokitellaan se passiivisuus, että jos ajatellaan meidän sukupolvea, jossa on tämä tehokkuusajattelu on lyönyt läpi kaikessa elikkä kaiken aikaa hehkutetaan tai puhutaan paatoksella siitä, että pitää valmistua ajallaan ja olla äkkiä työelämässä,
tehdä sitä ja tätä nopeasti ja sukkelaan, niin siinä ollaan aika tavalla
sosiaalistettu omaan napaan katsoviksi ihmisiksi, siis tietyllä tavalla sekä positiivisesti että negatiivisesti, elikkä se oma elämä ja se oma
identiteetti on se, mihin keskitytään enemmän. Ja kyllä mä väittäi-
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sin, että tällä ympäröivällä maailmalla on aika iso merkitys siihen,
et silloin kun mä tein perustutkintoa, niin kyllä meillä sillon löi niskaan se tehokkuuspuhe aika reippaasti, että kolmannen vuoden opiskelijoilta alettiin kysyä, että mikäs sun gradun aihe on ja millon se
gradu alkaa etenemään. Ja jos on herkkänahkasempi ja ottaa ittelleen suuremmat paineet ja keskittyy sitten niihin asioihin, niin ei siitä sitten välttämättä hirveesti sitten repee muuhun. Jos nyt ajatellaan, että samaan aikaa pitäis olla itsenäistymässä, aikuistumassa,
kenties rakastumassa, mahdollisesti perustaa perhettä, miettiä missä haluaa elää, mitä haluaa tehdä, ja sitten ikään kuin tehokkaasti
suoriutua kaikesta, että se on aika ymmärrettävää siinä kehyksessä,
että sitten ollaan aktiivisia niissä asioissa, jotka koskettaa jollain tavoin sitä omaansa, omaa elämäänsä ja tule ajankohtaiseksi, et tietysti eri ihmisillä ne aktiivisuuden paikat voi ajoittua eri hetkiin, että
esimerkiksi, jos tulee lapsia perheeseen, niin silloin monet lapsipoliittiset asiat tulee ajankohtaisiksi ja silloin hyvinkin hissukkaiset kokee,
että nyt ois aika tehdä jotain.” (KAK 137)

Opiskelija-aktiivisuudesta tulisi palkita
”Mutta kyllä yliopistosta pääsee hyvin ulos tekemättä järjestöissä yhtään mitään. Et ylioppilaskuntaan on pakko kuulua, mutta muuten ei siinä ole mitään. En tiedä sitten Tampereen yliopistosta, mutta ainakin ammattikorkeakouluissa on yritetty sitä, että jos tekee vapaaehtoistyötä, niin siitä saa opintoviikkoja. Et tehdään edellytyksiä,
että jos olet aktiivinen, osallisena jossakin järjestöissä, niin sen voi
opinnollistaa ja sitä kautta saada semmosia aluksi opinnollisia kontakteja, mutta joista voi sitten tulla muitakin kontakteja. Että se on
vähän kakspiippunen juttu, että sehän menee osittain siihen samaan
tuloksellisuuspuheeseen, mutta toisaalta se voi mahdollistaa sellaiselle ihmiselle (osallistumisen), joka muuten ei tulis osallistuneeksi mihinkään.” (KAK 137)
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Hyötyä ja haittaa
”Jos yliopistoelämää ajattelee, niin tää saattaa jäädä hyvin teoreettiseksi ja korkealentoiseksi ja reaalimaailmasta ulkopuoliseksi ilman
mitään harrastustoimintaa, joka liittyis johonkin kansalaisjärjestötoimintaan tai johonkin muuhun työssä käyntiin. Se että on jotain
kosketusta, varsinkin yhteiskuntatieteellisillä aloilla, on tärkeää, että on kosketusta yhteiskuntaan jollakin tavalla, muutenkin kuin tähän akateemiseen näkökulmaan. Mun mielestä sillä on hirveen iso
merkitys nimenomaan myönteisessä mielessä. Mutta sitten jos toimii
hirveen aktiivina jossain yhden asian liikkeessä, niin se jättää väistämättä jotakin näkökulmia ulkopuolelle ja se ei ole aina välttämättä
opintojen kokonaisuuden kannalta hyvä asia.
Esimerkiksi jotkut poliittiset järjestöt, varmasti jos on oma poliittinen kanta tietyn tyyppinen, niin se ehkä rajoittaa näkökenttää sillä
tavalla, että pystyisi objektiivisesti arvioimaan muunlaisia mielipiteitä ja olemaan kriittinen sille omalle näkemykselleen. Jos ajatellaan
tieteellisiä opintoja, niin siinä pitäisi pyrkiä siihen, että olis sellainen
laaja näkökulma yhteiskuntaan, vaikka en väitä, että tiede voisi olla arvovapaata, mutta että kuitenkin, että tiedostaisi sen, että omassa näkökulmassa on rajoituksia ja että joku poliittinen mielipide on
poliittinen, mutta että se ei ole mikään kokonaisnäkemys mikä pätee
kaikkiin ja kaikkeen.” (KAK 152)
”Siis periaatteessa siitä (aktiivisuudesta ja vaikuttamisesta) on sekä
hyötyä että haittaa. Se oikeesti kuitenkin syö aikaa siltä opiskelulta. Mutta sitten jos on mukana tässä omassa yliopiston järjestötoiminnassa se tavallaan kyllä edistää sitä omaa opiskelua, koska silloin opettajat ja professorit tunnistaa ja silloin pääsee ehkä himpun
verran helpommalla tai tulee ainakin semmonen tunne, koska ne tietää kuka mä olen, niin silloin mulla on ehkä enemmän oikeuksia, että siinä kuitenkin sitten omat opinnot kärsii, koska joutuu olemaan
pois luennoilta tai jostain, koska sitten on aina jotain tärkeämpää
sen ainejärjestön tai muun tiimoilta. Siis kyllä se oikeesti vie aikaa
siltä opiskelulta, että jos on hirveen aktiivinen, niin ei sitten kyllä
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kerkee opiskella ollenkaan, että kyllä se järjestötoiminta vie sitten
mennessään, koska siellä riittää tekemistä kyllä, että sitten ei valmistu koskaan.” (KAK 112)
”Niin jos liikaa harrastaa kaikkee muuta, niin sitten ei tule opiskeltua. Mä en ole ollu mitenkään aktiivinen missään järjestöissä, mutta mä olen muuten vaan harrastanut liikaa, niin en minäkään ole
opiskellut kauheen aktiivisesti, kuten tämä seitsemän vuotta todistaa, niin tota. Mutta on siinä aika paljon positiivista, koska silloin
tutustuu niihin ihmisiin, joiden kanssa toimii. Sillon kun mä Turussa aloitin opiskelut, niin mä olin kyllä kaksi vuotta meidän ainejärjestön hallituksessa mukana ja olin mukana järjestämässä fuksiaisia
ja kaikkee tollasta, mutta sitten mä väsyin siihen, että se oli sitä samaa tavallaan. Ja sitten ei ollut enää aikaa, et siinä on se juttu, et se
vaatii sen ajan, et siitä pitää oikeesti tykätä, et silloin sitä jaksaa tehdä.” (KAK 99)

Mielekkyystekijä
”No onhan se hirvee motivaattori. Mä olen ollut ainejärjestöissä ja
tiedekuntajärjestöissä. Se, että pystyy jo vaikuttamaan opintokysymyksiin, niin se on jo aikamoinen mielekkyystekijä siinä. Varsinkin ainejärjestötoiminnassa meillä oli hirveen aktiivinen se ydinporukka ja sitten semmonen vertaistukiryhmä jopa, että sitten lipsahti jo välillä vähän opintopiirinkin puolelle, että semmostakin sieltä
saa. Mutta onhan se hyvä asia, se tuo mielekkyyttä opintoihin ja elämään ylipäätään, että jos kokee, että pystyy asioihin vaikuttamaan,
niin se tuntuu hyvältä ja jaksaa taas eteenpäin.” (KAK 119)

Henkilökohtaisia hankauksia
”No aikaahan se vie, mutta jos organisoi elämänsä sopivasti, niin ei
se nyt ole mistään pois. Joskus ainejärjestössä toimiessa joutui han-
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kausiin jonkun henkilökunnan edustajan kanssa ihan sen vuoksi, että yritti jotain opettajatutorointia edistää ja monet sitten otti sen sellaisena henkilökohtaisena loukkauksena ja sitten se henkilöityi niihin ainejärjestön toimijoihin ja sit se saattoi jopa vaikeuttaa opintojen edistymistä, että jonkun oli aina oltava syntipukki ja sitten ainejärjestön puheenjohtaja oli se.” (KAK 119)

Epäkohtiin voidaan puuttua
”Jos opinnoissa on jotain epäkohtia esimerkiksi tutkintorakenteessa
tai oman aineen kursseissa, niin kyllähän silloin opiskelijajärjestö voi
ehdottaa parannuksia ja sitten jos yhden sijaan 50 valittaa asiasta,
niin sitten varmaan joku muutos tapahtuu.” (KAK 99)

Paremman tulevaisuuden puolesta
”Musta on hyvä, että jos haluaa toimia, niin että se sitten toimii, ja
suomalaiset on niin tervejärkisiä ihmisiä, että tämmöset yhdistykset ja järjestöt ajavat kyllä ihan oikeita asioitakin, et harvemmin on
mitään semmosia typeriä asioita ajavia, että yleensä jos ihmiset kerääntyy jonkun asian puitteissa, niin ne on ihan varteen otettavia
asioita, joita voi ajaa, et ainakin semmoset järjestöt, joita mä tiedän,
ne vaikuttaa ihan hyviltä; paremman tulevaisuuden puolesta, se on
ihan jees.” (KAK 99)

Aika ei riitä
”Haittana on se, että mitä useammalle sektorille lähtee menemään
pääsääntösen opiskeluajan ulkopuolella eli iltaisin ja viikonloppuisin käyttää aikaa järjestötoimintaan ja yhdistystoimintaan, niin sitten se opiskeluaika, mikä pitäisi käyttää niiden kurssien tekemiseen
ja lukemiseen, jää huomattavasti pienemmälle, ettei pysty enää täys-
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päiväsesti sitä hommaa hoitamaan, et se verottaa sieltä aikaa sitten.
Se suurin haitta on se, ettei aika riitä opiskeluun ja sitten tulee se, että jos lupautuu kahdeksi tai kolmeksi kuukaudeksi tekemään aktiivisesti järjestötoimintaa ja sitten tulee kahden viikon aktiivinen opiskelujakso, niin sitten siihen tulee katkos tai sitten täytyy sanoo, että
olen maanantaista keskiviikkoon tavoitettavissa ja loppuviikosta mä
en pysty auttamaan.” (KAK 145)
Vaikka opiskelijat katsoivatkin, että aktiivisuudella voi vaikuttaa
omaan opiskeluunsa, vain harvat lähtivät mukaan aktiiviseen toimintaan. Osa pelkäsi avata suutaan, osa pelkäsi leimaantumista, osa ei ehtinyt ja osaa ei kiinnostanut. Politiikkaa ja politikointia vierastettiin.
Opiskelijat kokivat sosiaalistuneensa tehokkuusajatteluun, joka on
vallalla tämän päivän yliopistossa. Nopeaa valmistumista pidettiin
pääasiana, vaikka järjestötoiminta ja aktiivisuus yleensäkin katsottiin
hyväksi tavaksi valmentautua tulevaan opettajan ammattiin.

2.4. Aineenopettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana
”Kyllä, opettaja on semmoinen esimerkki. Mua kauheesti huvitti, kun
mä olin tossa viimeisessä harjoittelussa ja mä koin, että musta tuli
parempi ihminen sen harjoittelun aikana. Esimerkiks kun mä hain
juoma-automaatista kokispullon ja avasin sitä siellä koulun käytävällä ja sitä roiskahti paineella siihen käytävälle, niin mun oli pakko hakea paperia ja pyyhkiä se, että jos joku oppilas näkee sen, että mä en voi jättää sitä siihen siivoamatta. Vanhemmat varmasti
näkee opettajan semmosena esimerkillisenä ihmisenä, siis opettajan
julkinen rooli on tällainen esimerkillinen ihminen ja velvottaa jo siihen, että opettajan täytyy tehdä oikein ja käydä äänestämässä ja olla esimerkkinä, että jos nyt opettajakaan ei käy äänestämässä, niin
ei kai oppilaatkaan. Ja opettajan rooli on se, että opettaja näkee sen
oppilaan kautta sen yhteiskunnan ongelmat eli opettaja menee sinne luokkaan joka aamu ja opettajalla on semmonen ensi käden kosketus siihen yhteiskunnan tilanteeseen, et hän näkee siellä ne ongel-
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mat, mitä niillä lapsilla on kotona. Opettaja on semmosessa näkijän roolissa, et hän vois tehdä niille asioille jotain, koska hän näkee
sen. Sit se on sen opettajan päätännässä, että haluaako hän unohtaa
tän asian kun menee kotiin vai aikooko hän tehdä jotain. Et ei tietenkään opettaja voi maailmaa parantaa, mutta hänellä on toisaalta jollain tavalla pieni velvollisuus tehdäkin jotain. Et kyllähän mä
olen kuullut opettajien sanovan, ettei hän yöuniaan näistä menetä,
että tottakai täytyy olla sellanen ammatti (suoja), et mitä miettii ja
mitä ei mieti.”

Onko tällaisella esimerkillisyydellä mitään kielteisiä puolia opettajan
jaksamisen kannalta?
On varmasti joo. Varmasti moni opettaja palaa loppuun, koska yrittää olla täydellinen ja se on varmasti se opettajien perisynti, että
yrittää tehdä kaiken ja ehtiä kaikkeen ja olla täydellinen ja kehittää
itseänsä ja opiskella koko ajan ja kyllä se kansalaisvaikuttaminen on
se viimeinen, että jos siihenkin pitäisi sitten vielä ryhtyä. Jos mä nyt
ajattelen itseäni kahden lapsen äitinä ja jos mä olisin opettajan virassa nyt niin ei mulla varmasti olisi yhtään enempää aikaa kansalaisvaikuttamiseen kuin mitä mulla on nytkään. Että opettajakin on
vaan ihminen, mutta sanotaan sitten viidentoista kahdenkymmenen
vuoden kuluttua, kun lapset on tarpeeks isoja, sitten olis aikaa. Aika
on varmasti kaikkein ongelmallisin resurssi tässä yhtälössä.
Kansalaisvaikuttaminen voi olla myös opettajan asenne, että asioihin täytyy puuttua, jos on sellainen tilanne.
Kyllä. Tässäkin on sellainen tilanne, että kun kysyttiin, että haluaako
osallistua haastatteluun, niin oli pakko laittaa rasti, että haluaa, että
näkee, että on kansalaisvaikuttamisen puolesta.” (KAK 128)

157

158

O p e t ta j a k s i o p i s k e l e v i e n k e rto m a a

Edellisessä haastattelukatkelmassa tulee hyvin esille se, kuinka voimakkaasti opettajan rooli koetaan esimerkin antajana. Opettajan harteilla on mallikansalaisen viitta. Nuhteetonta, esimerkillistä elämää
tulee viettää niin koulussa kuin kotonakin. Opettajan tulee olla myös
aktiivinen kansalainen, joka käy äänestämässä ja puolustaa oikeita arvoja ja tukee yleishyödyllisiä järjestöjä, jos ei itse ehdi toimintaan mukaan. Opettajan tehtäväksi ei kuitenkaan katsota sitä, että hän oppitunneilla puhuu oppilailleen kansalaisvaikuttamisen tärkeydestä ellei
sitten kyse ole historian ja yhteiskuntaopin tunneista:
”Niin että kun lasketaan joku vaalilasku, että montako prosenttia
äänistä Matti sais, että siihen sanois jonkun loppukaneetin, että kaithan te sitten isona käytte äänestämässä. No kyllä se vähän oudolta tuntuis. Että jos se tulee luontevasti, jos opettajan tyyli on semmonen, että tuo sitä omaa persoonaansa ja mielipiteitään esille siinä opetuksessa, niin kyllähän se siihen käy. Mutta osalla opettajista
on se tyyli, että pysytään siinä aiheessa eikä kurvailla ympäriinsä,
niin voi olla vaikeeta tämmöselle opettajalle sitten lähteä viemään
eteenpäin tämmöstä asiaa. Kyllähän se historian ja yhteiskuntaopin
tunneille enemmän tämmöinen asia kuuluu. Tietysti vois olla jotakin teemaviikkoja, johon vois osallistua muutkin aineen opettajat.
Joku äänestysviikko tai vaikuttamisviikko, joku aktiviteettihomma,
niin voishan sitä silloin jossain kemiassakin tuoda jotain ympäristöaktivisteja vierailulle kertomaan näistä asioista. Onhan mahdollisuuksia.” (KAK 129)
Aineenopettajiksi opiskelevat näkevät opettajan yhteiskunnallisena vaikuttajana. Näin vastasi myös kyselyssä suurin osa opiskelijoista
(92 %). Opettaja on sitä omalla esimerkillään, välittää arvoja ja asenteita. Opettajan kasvattajan rooli on myös yhteiskunnallisen vaikuttajan rooli. Opettaja voi myös tietoisesti aktivoida oppilaitaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, esimerkiksi äänestämiseen. Toisaalta
opettaja voi ohjata oppilaitaan harrastustoimintaan.
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”Opettajahan on yhteiskunnallinen vaikuttaja, siis että opettajan
edestähän menee laumoittain lapsia, niin kaikki mitä se opettaja
niille sanoo tai tekee, miten se opettaja käyttäytyy, niin kyllähän se
vaikuttaa, ei välttämättä ihan jokaiseen lapseen, mutta kyllähän se
opettaja vaikuttaa.” (KAK 101)
”Tottakai se oman alan hallinta on perusedellytys, mutta ei sitä yhteiskuntaa, ei se jää sen luokkahuoneen ulkopuolelle, kun sen oven
laittaa kiinni, ei siitä voi eristäytyä mitenkään yhteiskunnasta tai
vaikuttamisesta, että kyllä ne molemmat täytyy jotenkin tuoda siinä
opetuksessa esiin.” (KAK 120)

Opettaja välittää arvoja ja asenteita
”Niin, yhteiskunnallinen vaikuttaja, että tuskinpa opettajan rooli on
siinä kauheen iso, että ketä lapset tulevaisuudessa äänestää tai ketä
äänestää. Mutta ainakin siinä opettajalla on suuri rooli, et mitä lapset oppii ihmisyydestä, toisten kunnioittamisesta ja semmosesta yhdessä olemisesta ja yhteiskuntahan on yhdessä olemista. Ja kyllähän
politiikkakin perimmiltään on sitä, että hoidetaan yhteisiä asioita,
mutta siitä on tullut niin kauheen teoreettista ja korkeelentoista ainakin mun korvaan, mutta opettaja välittää kyllä paljon arvoja ja
asenteita, opettaja voi välittää ja useat tekeekin niin joko tietoisesti tai tiedostamatta. Ja opettajat synnyttää lapsissa asenteita auktoriteetteja kohtaan. Jos opettaja on hirveen kakkamainen ja jos lapsi
pitkään altistuu tollaselle opettajalle, niin silloin tulee varmaan paljon aggressioita valtaa kohtaan, auktoriteettia kohtaan, että se yrittää vaan kampata mua, et sit jos opettaja on sen auktoriteetin arvoinen, niin sillon lapsessakin kehittyy sellainen asenne, että auktoriteetti on ihan OK, koska se on järkevä, et asioita tehdään siksi, että on tarve eikä siksi, että opettajasta tuntuu nyt siltä ja siitä on kiva kiusata.” (KAK 101)
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Vaikka opettajan katsotaan vaikuttavan ehkä syvästikin lapsen ja nuoren ihmisyyden kehittymiseen ja arvovalintoihin ja vaikka opettajan
katsottiinkin tässä mielessä edustavan niin sanottua perinteistä opettajan rooli, kansankynttilää, niin toisaalta katsottiin myös, että opettajan rooli on muuttunut; valistajan ja sivistyksen siirtäjästä on tullut
ohjaaja. Kuitenkin tässäkin roolissa tärkeäksi nähtiin inhimillisten arvojen vaaliminen koulun arjessa. Etenkin tänä päivänä, jolloin kovat
arvot ja raha määrittävät ihmisyyttä.
”Aikaisemmin opettajat oli semmoisia kansankynttilöitä, jotka edisti
kaikenlaista sivistystä jne. musta tuntuu, etteivät opettajat ole enää
semmosia kansankynttilöitä, vaan enemmänkin tämmönen yksilöllisyys on tullut ajankohtaiseksi elikkä opettajat on yksilöitä ja opettajat auttaa oppilaita olemaan yksilöitä, et se toiminen siinä yhteiskunnassa ja se aktiivisuus, se on jo sitten sen yksilön valinta ja siihen
johtaa sen yksilön ominaisuudet eikä se, että niin, et ei mitään semmosta ylhäältä säädettyä. Nykyään on niin paljon opettajia, koulutus on niin laajalle levinnyttä, että ei mitään kansankynttilöitä, koska nykyään kukaan ei pysty edes hallitsemaan mitään tietoa, et se on
vähän semmosta ohjaajana olemista ja siinä mielessä opettajat ei ole
enää mitään valistuksen viejiä, kun kaikki ovat jo niin valistuneita.
Kaikki kattoo kympin uutiset ja tietää, mitä tapahtuu. Tuntuu, että
opettajan rooli olis enemmänkin se, että vois vaalia inhimillisiä arvoja, koska yritysmaailmassa ja politiikassa raha määrää niin paljon, että tosi kovat arvot on tulossa muotiin ja esille, niin opettajat
vois juuri niitä pehmeämpiä arvoja nimenomaan korostaa.” (KAK
102, 103)

Opettaja järjestää toimintaa ja kehittää yhteisöä
Myös aineenopettajiksi opiskelevat katsoivat merkittäväksi opettajan
toiminnan pienellä paikkakunnalla. Opettajan rooli pienessä kyläyhteisössä on aktiivinen ja keskeinen koko yhteisön kehittämisen kannalta.
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”Kyllä mun mielestä, siis tulisi olla ja kyllä opettaja onkin yhteiskunnallinen vaikuttaja, vaikka ei olisi missään järjestöissäkään. Kyllä varmasti etenkin pienemmillä paikkakunnilla opettajan merkitys koulun kehittämisessä ja sitten tämmösessä, mitä nyt lapsille järjestetään tai nuorille järjestetään toimintaa, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että opettajalla on suuri vaikutus ja sitten muutenkin, kehittää yhteisöä eteenpäin, vähän valistaa niitä. Kyllä se olis minusta
hienoa, jos kaikilla opettajilla olis vähän aikaa uhrata semmoselle,
että... kyllähän se syö sitten opettajan resursseja, että ne on rajalliset,
jos on suuret opetusryhmät ja muuta, että onhan sitä vapaa-aikaakin ihmisellä oltava.” (KAK 113)

Opettajan tulisi kertoa oppilailleen yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkityksestä
Aineenopettajiksi opiskelevat katsoivat, että opettajan tehtävä on kertoa oppilailleen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kansalaisaktiivisuuden merkityksestä. Äänestämisen tärkeyttä tulee koulussa korostaa, samoin opettajan tulisi selvittää oppilailleen, miten he voivat vaikuttaa yhteiskunnassa ja omassa elämässään asioihin, joihin he kokevat tarvetta vaikuttaa.
”Kyllä joo (opettajan on hyvä puhua oppilailleen) varsinkin jos enää
ei edes äänestetä, vaikee sanoa, että tarviiko puolueessa olla aktiivisena, mutta kyllä se olis hyvä, että joku tämmönen, jolla on auktoriteettia, niin sanois, että se on ihan hyvä ja että mitä siitä seurais, jos
kukaan ei olisi kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista.” (KAK 113)

Aktiivinen opettaja voi kertoa oppilailleen vaikuttamismahdollisuuksista
Jos opettaja on itse yhteiskunnallisesti tai muuten aktiivinen, hänen
on helppo välittää viestiä myös oppilailleen. Sen sijaan kenenkään
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opettajan velvollisuudeksi ei voida katsoa sitä, että hän patistaa nuoria vaikuttamaan.
”Ensinnäkin opettajan pitää olla itse jonkin verran kiinnostunut asiasta, koska jos hän vaan lukee jonkun muun kirjoittamasta paperista, että no joo teidän pitää nyt kuulla tämäkin, kuunnelkaa nyt, niin
se on tyhmää. Ne opettajat, jotka ovat kiinnostuneita, niin ne voivat
esittelynomaisesti kertoa, että voi vaikuttaa ja asioille voi tehdä jotakin, et sitten kun olette isoja, olkaa hyvä, on erilaisia kanavia, mutta
ei sitä voi mitenkään niin sanoa, että teidän pitää. Mutta jos opettaja tekee niin, että sanoo, että mä en ole itse vähääkään kiinnostunut,
mutta mä nyt kerron, niin se on huono juttu. Et jos opettajille laitetaan sellainen velvollisuus, että sun pitää kertoa kansalaisvaikuttamisesta, niin sitten se tekee ehkä enemmän hallaa, kun oppilaat näkee, että opettajakin on ihan, et ei, tää on ihan kamalaa, niin sit oppilaatkin suhtautuu sit sillain, et no joo, sellasta hällä väliä tietoo.”
(KAK 102)
”No kyllä mun mielestä opettaja voi kertoa vaikuttamismahdollisuuksista. Etenkin joku historian ja yhteiskuntaopin opettajan. Kyllähän kielten opettajillakin on mahdollisuus, jos nyt ei patistaa niin
ainakin suositella tämmöstä mahdollisuutta ja kertoo mihin voi pystyä, mitä mahdollisuuksia on. Kyllä mun mielestä opettaja saa semmosta tehdä ja pitääkin tietysti.” (KAK 120)

Propagointia tulee välttää
Opettaja voi itse olla yhteiskunnallisesti aktiivinen, jopa puoluepoliittisesti aktiivinen, mutta opiskelijat katsoivat, ettei aineenopettajalla,
eikä opettajilla ylipäätään, ole oikeutta siirtää omia puoluepoliittisia
tai muita sitoumuksellisia mielipiteitään oppilaille.
”Tää kansankynttilämaine ehkä henkilöityy enemmän kansakoulunopettajiin, luokanopettajiin nykyisin. Näillä aineenopettajilla ei ole
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sellaista veren perintöäkään siinä, siis entisillä oppikoulun opettajilla, mutta kyllä mun mielestä opettaja voi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja. Siinä on vaan varottava sitä, ettei lipsu jonkun propagandan puolelle luokassa tai toiminnassa muuten, että siis vaikuttaa voi
ja pitääkin, ja oppilaalle voi esitellä erilaisia vaihtoehtoja, mutta nimenomaan se, ettei anna mitään yksipuoleista kuvaa, vaikka kuinka
kokisi sen omakseen ja tärkeäksi.” (KAK 120)
”Enemmän sen kokee oppiaineissa ongelmana sen, että opettaja ajattelee, että minkälainen meteli tai haloo siitä nousee, jos hän rupee
kertoon mielipiteitään ja vaikka neutraalisti kertoo, niin se voi olla
ihan toisenlainen tilanne, kun se kotona kuullaan tai kaupan kassalla, et se juttu on muuttunut jo, et sen takia opettaja on paljon varovaisempi niissä puheissaan ja voi olla että kokee, että on parempi olla hiljaa eikä keskustella niistä asioista oppilaitten kanssa.” (KAK 146)
”Kyllä minusta ainakin opettaja omalla esimerkillään ja toiminnallaan pystyy vaikuttamaan todella paljon siinä, jos vaan haluaa tuoda sitä julki. Et jos kokee omat harrastuksensa hyviksi ja niitä sitten
kehuu oppilaille ja puhuu niille, niin kyllähän siinä tuo esiin sitä vaikuttamista niille oppilaille. Ja sit jos vaalit lähestyy, niin ottaa tunnin
alussa vaikka viisi minuuttia ja puhellaan, mitä lehdissä luki vaaleista ja mitä mieltä oppilaat on niistä, vaikkei siihen mitään puoluetta tai tämmöstä tuokaan näkyviin, et mun mielestä opettaja ei saisikaan tuoda sitä esiin, niin räikeästi tuoda omaa mielipidettään esiin,
koska peruskouluikäinen voi ottaa sen kirjaimellisesti sen opettajan
mielipiteen ja sit voi syntyä tuskallisia tilanteita koulun ulkopuolellakin sitten. Semmosena neutraalina mielipiteitten jakajana opettajalla on ihan hyvät mahdollisuudet ja pitäisi enemmän kannustaakin
toimimaan, että tulis valveutuneempia kansalaisia.” (KAK 145)
Omaa arvomaailmaansa ei silti opettajankaan tarvitse unohtaa, etenkin jos hän kokee ajavansa oikeita asioita.
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”Tämmösen humanistisen ajattelukaaren oppimista eli vielä jotenkin konkreettisemmin sitä, että ihmiset on erilaisia ja että yhteiskuntaan voi osallistua eri tavoin ja että monenlaiset keinot on hyviä,
koska tämmöstä ehdottomuutta mä ainakin olen kohdannut, että ainakin joskus tuntuu, että varsinkin tämmösen pidemmän kokemuksen omaavat opettajat on ehdottomia sen osalta, että mitkä on niitä
oikeita toimintatapoja ja varmin tapa saada nuoret ihmiset menettämään mielenkiintonsa johonkin on se, että sanotaan, että tämä on
väärin tai näin ei saa tehdä. Sen jälkeen sen jauhaminen, että olkaa
aktiivisia, niin on ihan vihoviimeistä. Opettajat on sillä tavoin oleellisessa roolissa, että kohtaa paljon ihmisiä, että lasten, nuorten, aikuisoppijoiden lisäksi ollaan tekemisissä vanhempien ja muitten verkostojen kanssa, että semmosten avarakatseisten asenteiden levittäminen olis ainakin mahdollista. Kyllä mä olen sitä mieltä, että jos
nyt kovin rasistisia aatteita tulee esille, niin kyllä opettajalla on oikeus sanoa, ettei hyväksy sitä tai että tää ei ole oikein, eli ottaa siihen asiaan kantaa. Mutta myös näin, että sä nyt toimit näin, mutta
mä en voi sitä hyväksyä ja että mä mielellään kertoisin sulle jotain
muuta, että siihen voi ainakin yrittää vaikuttaa. Mutta se keskusteluhan ei etene, jos sanoo pelkästään, että tää on väärin. Se romuttaa
kaiken sen yhteistyömahdollisuuden ja sen etsimisen, et mitä muuta on. Eli ei mun mielestä opettajan tarvii omaa arvomaailmaansa
unohtaa, jos kannattaa tiettyjä asioita. Mä ainakin olen pitänyt sen,
että jos mulle ympäristöön tai tasa-arvoon liittyvät arvot on tärkeitä, niin kyllä mä ne tuon esille. En suinkaan silleen, että nyt kaikista
täytyy tulla kasvissyöjiä, vaan logiikalla, että mä nyt ajattelen tästä
asiasta näin ja joku toinen voi olla eri mieltä. Perustellusti voidaan
vaikka väitellä siitä kysymyksestä. Ja varsinkin kysyttäessä, että kyllä multa omat opiskelijat kysyy aika paljon, että mitä mä ajattelen.
Ja kyllä mä olen lähtenyt siitä, että kun ihmistyössä ollaan ja ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin kyllä heillä on myös oikeus saada
vastaus. Et mitä nyt vaikka ajattelen George Bushin politiikasta, niin
kyllä mä sellaseen keskusteluun voin lähteä mukaan, että eiks ne jenkit jotain muuta presidenttiä nyt jostain sais.” (KAK 138)
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Opettaja voi olla yhteiskunnallinen vaikuttaja, mikäli hänellä on mielenkiitoa näitä asioita kohtaan. Katsottiin myös, että opettajan ammatin harjoittamiselle olisi hyödyksi tietynlainen kansalaisaktiivisuus,
ajan hermolla pysyminen.
”Jos opettaja on itse kiinnostunut olemaan mukana erilaisissa toimintamuodoissa, niin sehän on pelkästään hyvä. Mutta siihen liittyy
se, että opettajia ei pitäisi velvoittaa olemaan yhteiskunnallisesti aktiivisia, jos ei ole omaa intressiä. Kansalaistoimintaan ja kansalaisvaikuttamiseen liittyy aina vapaaehtoisuuden elementti eli on se oma
intressi johonkin asiaan ja opettajalla on vapaa-aikanaan oikeus
tehdä ihan mitä se itse haluaa. Mä väittäisin, että siitä on hyötyä,
jos tietää mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Jos jaksaa seurata ajankohtaista yhteiskunnallista keskustelua edes hieman, niin siitä
on todennäköisesti paljonkin hyötyä siinä omassa arjessa ja voi linkittää sitä omaa opetustaan siihen. Että siis pysyy ajassa mukana ja
hakea vähän, että mitä hankkeita on nyt eri puolilla menossa, se on
semmosta oman ammatillisen osaamisen ylläpitämistä, mutta jos ei
halua olla sen sadassa järjestössä ja ryhmässä mukana vapaa-ajallaan, niin se on ihan yhtä lailla hyväksyttävää.” (KAK 139)

Koulussa on aika vaikea ottaa esille kansalaisvaikuttamisen merkitystä, sillä opetussuunnitelmaan ei ole sisällytetty kyseistä ainesta. Samoin oppilaiden mielenkiintoa yhteiskunnallisiin asioihin on joskus
kovin vaikea herättää, kilpailevia teemoja on liiaksi. Opettajan on kuitenkin varottava tuputtamasta omia näkemyksiään etenkin, jos kyseessä on varttuvat lapset tai nuoret.
”Kyllähän näitä voisi koulussa käsitellä, mutta mitkä on sitten ne
paikat, että kuinka opetussuunnitelmaraameissa sitten on, että jollekin yhteiskuntaopille on joku hyvin pikkunen ohkanen paikkansa,
niin ei siinä hirveen syvällisiä analyysejä välttämättä tehdä. Et ne,
jotka on kiinnostuneita, ne kaivaa sen tiedon ominpäinkin, mutta ne
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jotka ei ole kiinnostuneita, ne sanoo, et tehkööt muut jotain jossain,
mä katon salkkareita.
itäisikö opettajan puhua oppilaille kansalaisvaikuttamisen merkityksestä?
Kyllä sitä asiana voi käsitellä ikäryhmäsidonnaisuus mielessä pitäen. Että yläkoululaisten taso taatusti riittää käsittelemään monenlaisiakin kysymyksiä eri oppiaineissa. Kyllähän sisällöllisesti esimerkiksi äidinkielessä voi kirjoittaa vaikkapa aineen siitä ja sitten käsitellä sitä kautta asiaa tai pyytää kirjoittaa runoja, että kyllä se sopii
moneen oppiaineeseen, jos se opettaja on kiinnostunut siitä asiasta.
Siihen (käsitelläänkö näitä asioita koulussa) vaikuttaa se, mikä on se
mielenkiinto, mikä on se vaatimus, mikä tulee ulkoapäin ja se sisäinen intressi. Toisaalta se, että pysytään sillä tasolla, et mikä on informaatiota tuova, mutta ei tuputtava. Koska sekin on väärin, jos opettaja tunkee liikaa tiettyjä näkökulmia. Suomen 120 000 järjestöstä ei
ihan kaikkee pysty kuitenkaan esittelemään minkään kurssin puitteissa, et voi jotain yleisraameja tuoda, mut et mitä voi tehdä niitten
näkemysten käsittelyyn, niin kyllä se on relevanttia. Ja aikuissektorilla mä olen oikeudekseni ottanut sen, että niistä kysymyksistä puhutaan. Ja sitten jos on erimieltä jostain, niin niitten erimielisten käsitysten ilmaisemiselle on paikka.” (KAK 140)
Kansalaisvaikuttamiseen kasvattaminen katsottiin ennen kaikkea yhteiskunnallisten aineiden opettajan tehtäväksi. Häneltä edellytettiin
myös omakohtaista kansalaisaktiivisuutta:
”Koen kyllä niin, että yhteiskunnallisissa aineissa opettajan pitää itse
olla aktiivinen seuraamaan asioita, et siinä pitää koko ajan päivittää
ja seurata politiikan kenttää laidasta laitaan, että pysyy siinä, mitä
milloinkin tapahtuu.” (KAK 154)
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Vaikka pääasiallisin vastuu kansalaisvaikuttamisen opetuksesta olisikin historian ja yhteiskuntaopin opettajalla, myös muissa oppiaineissa
kansalaisvaikuttamista voitaisiin opettaa:
”Kyllä mä näkisin, että jos on historian ja yhteiskuntaopin tunteja,
niin siihen se kuluu ihan selvästi, kuuluu ihan normaalistikin siihen
opetukseen, että siellä ei tarvii hirveesti korostaa sitä ja tuoda opetuksen ulkopuolelta sitä, että keskustellaan jostain päivän polttavasta
aiheesta. Mutta voihan sitä kielissäkin ottaa teemaksi, että jokainen
vuorollaan kertoo aina, että mitä aamu-uutisissa oli, kertoo vieraalla kielellä. Enkä mä matikassakaan näe sitä hirveen hankalaksi, esimerkiksi juuri vaalien alla vaalilaskusysteemit, vaalituloslaskusystemeissä voidaan otta esiin se, että mitä tässä nyt ihan oikeesti tapahtu ja paljonko olis äänestäjiä tarttenu pistää tolle puolelle, että oliskin tullut päin vastainen tilanne. Ja tämmösten selittäminen sitten
että mitä vaikuttaa jos yks äänestää tai jos ajatellaan, että mä jätän äänestämättä ja jos siellä kunnassa kymmenen prosenttia äänestysikäisistä ajattelee sillain, ettei mun ääneni ratkaise tätä, ja jos ne
kaikki ois äänestäny sitten, niin mitä ne ois pystyny tekemään. Tämmönen tuntuu ainakin nuorella äänestäjällä olla, ettei oikein tiedä,
että mitä sillä pystyy vaikuttamaan tai että millaisista suuruusluokista puhutaan, jos halutaan saada joku ehdokas läpi tai minkälaisilla vaaliliitoilla se tulee onnistumaan jne. Et tuntuu, et nuori ehdokas lähtee mukaan sillä mielellä, et pystyy vaikuttaan, mutta se realistinen tieto siitä, että mitä se sitten vaatii, että pääsee läpi, että työtä ja työtä ja työtä, että ne konkreettiset äänimäärät pitää sitten olla. Ja voi olla niinkin, että on ehdolla eikä ole lähtökohtaisesti edes
tavoitteena mennä läpi, vaan on tavoitteena kerätä sille vaaliliitolle
tai puolueelle ääniä ja sillä lailla parantaa niitten muitten mahdollisuuksia.” (KAK 145)
Aineenopettajaksi opiskelevien haastatteluista tuli voimakkaasti esille,
että opettaja vaikuttaa lapsiin ja nuoriin omalla esimerkillään. Opettaja on ennen kaikkea arvojen ja asenteiden välittäjä. Hän voi ja hänen tulee ohjata oppilaitaan äänestämään ja harrastustoimintaan. Pro-
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pagointia tulee kuitenkin välttää, mutta koska opetus on arvosidonnaista, opettajan oma arvomaailma välittyy oppilaille joko tietoisena
tai tiedostamattomana valintana. Varsinainen kansalaisvaikuttamisen
opetus katsottiin kuitenkin ennen kaikkea historia ja yhteiskuntaopin
opettajan tehtäväksi.

2.5. Aineenopettajakoulutus ja aktiivisuuteen kasvaminen
”Kyllä se varmaan se tausta vaikuttaa enempi kuin tämä opettajankoulutus. Ehkä joihinkin aivan ruohonjuuritason kysymyksiin kuten
oppilashuolto, semmoisiin puututaan. Kyllä se varmaan on se tausta,
jonka on kotoa saanut, se mihin on kasvanut, minkälaiseen vaikuttamiseen.” (KAK 120)
Aineenopettajakoulutuksessa kansalaisaktiivisuudella ja sen merkityksen korostamisella ei ole sijaa. Haastateltavat eivät katsoneet saaneensa juuri mitään eväitä kansalaisvaikuttamiseen. Jokin yksittäinen
kurssi sivusi näitä teemoja:
”No oli meillä se kasvatuksen filosofiset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset perusteet, jossa asiaa sivuttiin, mutta se oli lähinnä semmonen
historiallinen tarkastelunäkökulma, ettei siinä suoraan sanottu, että
mitä vaikuttamismahdollisuuksia opettajalla on.” (KAK 120)
”Mä olen tähän pikkasen väärä henkilö vastaamaan siinä mielessä, että mulla on ollu niin kova pohja etukäteen, että mä nyt sanoisin, että mä en ole ainakaan saanut mitään lisää, en yhtään mitään.
Enemmänkin olen yrittänyt jakaa niitä omia näkemyksiäni tai vinkkejäni toisille. Ei mitään semmosia konkreettisia asioita, että tietysti
jossain koulutushallinnon kurssilla siellä tavallaan tästä juridiikasta
ja mitkä asiat tulee tehdä miten. Mutta ei mulla ole missään vaiheessa tullu sellasta tunnetta, että tässä nyt tulee tämmöstä informaatiota, että näin aktivoit oppilaita olemaan aktiivisia. Tää on mun kokemus, mutta tässä kohdassa täytyy sanoa, että mulla on niin kova
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pohja tästä kentästä, että se voi olla, että tää on vaan mun oma subjektiivinen näkemys. Että jos toiset ovat kokeneet saaneensa paljon
vinkkejä, niin en halua tässä koulutusta tyrmätä.” (KAK 138)
Kansalaisvaikuttamisen teeman katsottiin hyvin sopivan aineenopettajakoulutukseen, koska opettajan katsottiin ammattinsa puolesta olevan joka tapauksessa kansalaisvaikuttaja; opettajat ovat sitä aina olleet
ja etenkin aiemmin opettajaa saattoi pitää jopa ”superkansalaisvaikuttajana”. Silti opetussisällöissä ei vaikuttamisen teemaa liiemmin käsitelty.
”Kysymys on siitä, että miten se tuotaisiin esille. Se vähän riippuu
siitä, että missä muodossa ja miten se tuotaisiin esille, että oisko se
tämmönen piilo-opetussuunnitelma, et tulis siellä, jotenkin hivutettais siellä sisällä. Sehän ei siis sinänsä, mä en tiedä, miten se liittyisi esimerkiksi matemaattisten aineiden opetukseen. Kyllähän lasten
oppikirjoissa on tehtäviä, on vaalilaskuja. En tiedä mihin sen sais.
Kyllähän niissä kun käsitellään pedagogiikan tai opettajien histo
riaa, niin kaikki nämä oikein vanhat, nehän on olleet yhteiskunnallisia vaikuttajia, kaikki nää henkilöt, jotka on kehittäneet uusia menetelmiä ja jotka on uudistaneet koulua ja koululaitosta. Näähän on
olleet oikein niitä moottoreita ja superkansalaisvaikuttajia. Opettajan roolihan on semmonen kasvattaja ja vaikuttaja ja yhteiskunnan
semmonen aktiivi henkilö, joka pystyy jollain tavoin muutokseen.
Mutta nyky-yhteiskunta on ehkä niin kompleksinen ja vaikuttamismahdollisuudet on niin erilaisia kuin näillä historiassa toimineilla.
Mä yritän siis sanoa sitä, että se on sisäsyntyisesti opettajan roolissa tää kansalaisvaikuttaminen ja kyllä siitä voitais jotakin jossakin
yhteydessä keskustella ja tuoda sitä tässä koulutuksessa esiin. Ja kyllä sitä mun mielestä onkin. Tossa oli juuri eräs kurssi esimerkiksi tossa johdatus didaktiikkaan -kurssilla käsiteltiin tämmösiä aiheita, että miten opettaja voi kansalaisvaikuttamiseen osallistua ja siitä keskusteltiin. Kyllä näissä osassa kirjoista on tähän liittyviä aiheita. Kyllä sitä on siellä, mutta enemmän se tulee sitten todeksi, jos syntyy
jossain ryhmätilanteessa keskustelua. Kurssin järjestäjähän pystyisi
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suuntaamaan sitä kurssia siten, että syntyisi tähän liittyvää keskustelua. Että kyllä se mun mielestäni sopisi tähän koulutukseen.” (KAK 127)

Ainejärjestöt ja OAJ informaattoreina
”Siis kyllähän nää OAJ:n ihmiset tulee hyvin aikaisessa vaiheessa probakoimaan, mikä on ollut oikeesti hieman häiritsevää, mutta muuten ei sitten puhuta tämmöisestä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta mitään, että enemmän on sitä, että ajetaan meidän omia
etuja, että meidät yritetään heti ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa liittymään SOOLin jäseniksi ja muuta tällasta, että kyllä se tulee
sieltä. Et meille annetaan ainakin mahdollisuus kuulla siitä ja kyllä se tulee sitten muutenkin, että aina on jossain luennolla SOOLin
edustaja, että niille annetaan mahdollisuus tuoda äänensä kuuluville, joilla on sanottavaa.” (KAK 112)

Kansalaisaktiivisuus itsestä ja taustasta kiinni
Vaikka haastateltavat totesivatkin, ettei opettajankoulutus anna eväitä
kansalaisvaikuttamiseen, osa opiskelijoista antoi myös ymmärtää, ettei se edes ole opettajankoulutuksen varsinainen tehtävä. Merkittävänä evästäjinä opiskelijat pitivät tässä suhteessa omaa perhetaustaansa
ja sitä, miten kiinnostunut itse on yhteiskunnallisista ja muista vaikuttamiskeinoista.
”Kyllä mä luulen, että se on enemmän ihmisestä itsestä kiinni, että
toki meille kerrotaan tai jos haluaa kuulla niin kuulee, että on olemassa vaikuttamisen mahdollisuuksia. Mutta jos itseä ei kiinnosta,
niin en usko, että kenellekään tulee syyllinen ole, jos en tähän mene,
vaikka on sanottu, että tää ois hyvä tehdä, et kyllä se on ihmisestä itsestä kiinni. Varmaan just kotitaustoista, no ei välttämättä kotitaustoista, vaan siitä onko ihminen itse kiinnostunut.” (KAK 113)
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”Musta tuntuu, että se (perhetausta) on hirveen suuri, koska itse
huomaa, miten paljon käyttäytyy tiettyjen mallien mukaan, tai minkä tietää, jos mä tiedän jotakin, niin sitten mä voin toimia siinä ja
tottakai olisi helppoa ottaa selvää asioista, mutta kun elämä on rajallista sillain, että on vaan 24 tuntia vuorokaudessa jne. ja hirveen
vieraista asioista ei tule otettua selvää, ellei ne tule itse sun luokse eli
se tieto, jonka koti tarjoaa, että miten mä voin toimia, mitä mä voin
tehdä, mitä on mahdollista tehdä, mikä on kivaa, mikä on tyhmää,
niin musta tuntuu, että sillä on tosi suuri merkitys. Jos mun äiti olis
esimerkiksi ollut aktiivinen jossain järjestössä ja jos se järjestö ois
saavuttanut ajamansa asian, niin mä uskoisin siihen, että hei, toihan on mahdollista, että pitää vaan tarttua toimeen ja asiat menee
läpi. Paitsi ettei mun vanhemmat ole koskaan mitään, paitsi keittiön pöydän ääressä kironneet jotain hallitusta, mutta ei ne ole tehneet
mitään sen eteen, niin en mäkään tee mitään, koska mulla ei ole sellasta käytännön esimerkkiä siitä, että se auttais mitään.” (KAK 101)
”Me ollaan aikuisia ihmisiä ja jokainen tekee mitä itse tahtoo, kaikilla on omat ajatukset ja vakaumukset, et jos joku mulle terottaa, että
oikeesti nyt pitäisi äänestää, niin so what? Niin ehkä tietoa jakamalla sitä voidaan saavuttaa jollain tavalla, että herättää sellasta, mikähän se on, awareness, siis sellasta, että on tietoinen asioista, mutta ei
kai sitä mitenkään kehottaa voi, koska se on naurettavaa. Ainut on
se, että tuo tietoisuuteen, tuo esille asioita, mutta kuka senkin sitten
tekee, sen pitää olla itse kiinnostunut, joku laitoksen poliittinen vastaava, että tekee asiat mielenkiintoiseksi ja houkutteleviksi, et ihmiset jaksais katsoo, että mitä läpysköitä tollakin sitten on, et mistä ne
kertoo.” (KAK 100)

Ammattiaktiivisuus liian tulenarka aihe
Yhdeksi syyksi opettajankoulutuksen vaikenemiseen kansalaisvaikuttamisesta katsottiin se, ettei ammattiaktiivisuudesta sovi koulutuksen
kestäessä puhua.
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”Ainakin ammattiin liittyen vois, että sitä ei ole ainakaan liikaa, että miten vois opettajana vaikuttaa sen koulun asioihin ja sitten ylipäänsä oman ammattikunnan asioihin, että onko se semmoinen ammattiaktiivisuus sitten niin tulenarkaa, että sitä ei voi tänne (opettajankoulutukseen) tuoda, että mistä se sitten johtuu. Että esimerkiksi
joku OAJ-infotilaisuus vois olla ihan vaikka erilläänkin opinnoista,
että ei sen tarvii olla minkään luennon puitteissa, mutta laitos vois
sen järjestää. Siis mun mielestä semmoista ei ole ollu, ei ainakaan
vielä.” (KAK 119)

Yläasteen oppilaita ei kiinnosta
Ehkä yksi selitys sille, miksi kansalaisvaikuttamista ei pidetty erityisen merkittävänä teemana aineenopettajaopinnoissa, juontuu siitä, ettei yläasteen oppilaat juuri perusta näistä asioista.
”Mulle esimerkiksi ei ole kauheen selvää käsitystä edes, että millä
kaikilla tavoilla (voisi vaikuttaa) ja vaikka mä olen käynyt suomalaisen yläasteen ja lukion, mä muistan, että jossain yläasteen kasilla oli jotain yhteiskuntatieteen juttuja, mutta mua ei kiinnostanu silloin pätkän vertaa, eikä ketään muutakaan kiinnostanut mitkään
puolueasiat. Ne vaan päntättiin kokeeseen ja sit ne unohtu heti, et
musta tuntuu, että semmoset asiat pitäisi ottaa esiin joskus lukiossa tai vanhemmiten, sillon kun ihmiset on lähempänä sitä äänestysikää, niin sillon vois... ja jollain tavoin kyllä esitellä asioita, että ihmisille tulis selväksi, mitä ne vois tehdä ja et jotkuthan on hirveen kiinnostuneita muutenkin ja ottaa itse selvää, mutta ei mulla ainakaan
ole ylimääräistä aikaa, et mä lähtisin surffaamaan johku internettiin, et mitä nää puolueet, äh, et mitä mieltä ne on ja jne, niin ei tule
tehtyä sitä, et kyllä mun mielestä koulutuksessa voitais ainakin esitellä jossain määrin asioita, ei tietenkään sillain, että nyt on kaikkien
pakko äänestää. Ei just ei 14- 15-vuotiaille, joita kiinnostaa vaan poika- ja tyttöystävät, vaan vähän vanhemmille.” (KAK 100)

IV  H a a s tat t e lu t

Yliopiston ja koulutuksen ajankohtaiset asiat kiinnostavat
Aineenopettajakoulutuksesta siis puuttuu lähes tyystin yhteiskunnalliset ja koulutuspoliittiset opintokokonaisuudet. Politiikkaa ei puhuta.
Silti opettajankouluttajia on puhuttanut ajankohtaiset yliopiston arkeen ja koulutukseen liittyvät koulutuspoliittiset linjaukset ja ratkaisut. Näistä teemoista on keskusteltu myös opiskelijoiden kanssa. Jotkut opiskelijat ovat olleet kiinnostuneita, useimmat eivät.

Tulospalkkaus ja tulosvastuu
”Ei kukaan täällä puhu politiikkaa, ehkä jos puhutaan, niin sitten
opettajat haukkuu tota yliopiston johtojuttuu, kun nyt siirrytään tulospalkkaan ja pitää tuottaa ja pitää olla niin kauheen fiksu ja filmaattinen ja pätevä ja osoittaa se kaikin mahdollisin keinoin, et siitä
opettajat on hirveen närkästyneitä täällä, et niitten pitää koko ajan
näyttää, et minä olen niin kauheen hyvä, et uskokaa pois, et kyllähän se itseekin harmittaa, että mä en mitenkään puolla sitä, että pitää olla opetuksessa tommosta tulosjuttuu. Tottakai ehkä sillä vältetään sitä, että ihmiset vaan hengailee täällä eikä tee mitään, et jos
on töissä niin voishan sitä luentojakin pitää eikä vaan höristä jotain,
mutta sitten toisaalta se, että mennään tommoseen toisten kyttäämiseen ja koko ajan pitää kilpailla ja tuottaa enemmän artikkeleita.
Se on jotenkin kauheen tyhmää mun mielestä. Sitä on puhuttu aika
paljon itse asiassa, nyt kun mä mietin.” (KAK 100)

Bisnesmaailman mallit eivät sovi sivistykseen ja koulutukseen
”Monet opettajat on sanoneet sitä ja luennoitsijat, että bisnesmaailman mallit ei sovi sivistykseen ja koulutukseen, just tämmöinen kilpailu ja eteneminen siinä, oman meriitin kerääminen, et se ei sovi
tänne, et se pilaa sen hengen ja semmosen rauhan ja semmosen tieteen hengen, et monet on olleet hirveen närkästyneitä, että kyllä sii-
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tä puhutaan eli mitä se aiheuttaa, niin se aiheuttaa esimerkiksi minussa semmosen negatiivisen asenteen kaikkia tämmösiä johtoäijiä
kohtaan, et siellä ne vaan haalii rahaan kasaan eikä mistään välitä ja sitten jos miettii, mitä yritysmaailmassa tapahtuu, niin Värtsilät ja Nokiat ja Elisat ja muut niin pistää porukoita pihalle, että
saisivat paremmat rahat itselleen ja vie työpaikkoja muualle, et justiin Värtsiläkin Turusta siirsi tehtaat Italiaan, sit sinne Turkuun jää
vaan koulutusyksikkö ja yli 500 ihmistä joutuu työttömäks, et sehän
herättää semmosta aggressiota ainakin minussa, niinkun et miten joku voi olla noin tyhmä, mutta sitten että eiks ne katso yhtään mitään muuta kuin omaa kukkaroaan, mutta en mä ole vielä tarpeeks
aggressiivinen, että mä lähtisin jonnekin parrikaadeille tai lähtisin
tekemään jotain sen eteen, varmasti jos se koskettais mun omaa elämääni, niin sit NYT KIRJE PÄÄMINISTERILLE!” (KAK 101)

Kahvikuppikeskusteluja
”Kyllä mä muistan, että me oltais ainakin kahvikuppikeskusteluissa
keskusteltu niistä asioista, mutta en muista, että onko se tullut laitoksen tai koulun puolelta, minkä takia ollaan ruvettu keskustelemaan näistä asioista. Mutta ei se ois huonompi asia viritellä täällä sellaisia keskusteluja, että onko opettajalla oikeus kertoa oppilaille
yhteiskunnallisista asioista, kun sanotaan että opettajan pitäisi olla
yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kasvattaja ja valmistaa sitä nuorta
aikuiselämään. Jos sitä ei kodin ja huoltajien puolelta tule, niin kyllä se silloin koululla on se velvollisuus puhua siitä ja jos opettajia ei
ole valmistettu ollenkaan siihen tehtävään, niin tuntuis aika hassulta, että se pystyis siihen sitten.” (KAK 146)

IV  H a a s tat t e lu t

Harjoittelu avasi silmät
Eräs aineenopettajaksi opiskeleva kertoi haastattelussaan, kuinka opetusharjoittelu havahdutti hänet tiedostamaan koulutuspolitiikan merkityksen opettajan työssä:
”Opintojen alkuvaiheissa mä olin sitä mieltä, että kansalaisvaikutuksen merkitystä tuodaan riittävästi esille ja mä olin sitä mieltä, että sitä ei niin tarvisikaan tuoda, mutta mun mielipiteeni opettajan työstä
ja merkityksestä on muuttunut niin radikaalisti tän vuoden aikana,
että kyllä mä nyt korostaisin sitä, että kansalaisvaikuttamista tuodaan esille, että oli sitten kyse ihan peruskoulu- ja lukio-opetuksesta,
mutta myös ammatillisella puolella ja aikuiskoulutuksessa. No mä
itse olen tehnyt harjoitteluja tuolla sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, et esimerkiksi heidän tuleva työnsä, mitä nyt sosionomit ja
sairaanhoitajat tekee niin, se liittyy voimakkaasti tähän hyvinvointiyhteiskuntaan ja kansalaisyhteiskuntaan, et kyllä opiskelijoiden ihan
tietopohjassakin on hirveen isoja aukkoja puhumattakaan siitä, että olis semmosta asennetta, että lähdettäis itse aktiivisesti hakemaan
tietoa ja miettimään ja kyseenalaistamaan näitä juttuja, että kyllä
tuntuu, että on tuudittauduttu semmoseen, että näinhän asiat on aina ollu ja näin ne kuuluu olla, eikä tajuta, että tää yhteiskunta on
poliittisen toiminnan tulosta ja historiallisena prosessina syntynyt ja
että nää ei ole itsestään selvyyksiä nää asiat ja näitä ei opiskelijat pidä sillä tavalla tärkeinä, että kyllä mä opettajan lähtisin painottamaan sitä, että se on kuitenkin se ensimmäinen asia, mistä lähdetään liikkeelle, kun yhteiskunnassa jotakin muutoksia tapahtuu.
Sehän on mielenkiintoista, että sun asenne on tän vuoden aikana
muuttunut.
Joo ja se on muuttunut nimenomaan näitten käytännön harjoitteluitten aikana. Ehkä sitten koulusta ja opiskeluista on ollut ruususempi kuva, että ajatellaan, että oppilaat on automaattisesti tiedostavia ja kriittisiä ja osaavat itse hakeutua toimintaan ja seurata me-
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diaa ja muuta sillä mielellä, että pohtivat omia näkökantojaan. En
mä sano, että se on oppilaissa ja opiskelijoissa vika, mutta jotenkin
tää on tämmöstä, että otetaan aika lailla annettuna ja asiat omaksutaan miettimättä sen kummemmin ja opettaja on kuitenkin sitten
niitä ainoita ihmisiä, jolla on semmonen yhteys opiskelijoihin ja oppilaisiin. Että hänellä on hirveen merkittävä rooli.
Just toi yhdistysasia on hirveen mielenkiintoinen sillä tavalla, että aika harva Suomessa tunnustaa olevansa kiinnostunut päivän politiikasta ja puoluepolitiikasta ja sitten kumminkin, mitä kummallisempia yhdistyksiä tulee, että joskus ihmettelee, että mitä ihmettä ne
ihmiset tekee tollasissa yhdistyksissä ja että tarvitaanko tuohonkin
asiaan joku yhdistys, mut että ehkä se sitten on niin, että suomalaiset on tämmösessä lähipiirin vaikuttamisessa aktiivisempia kuin ottamaan rohkeasti kantaa ns. isompiin kysymyksiin. Opiskelijakollega
kertoi omista kokemuksistaan, oli ollut opettamassa tulevia sosionomeja ammattikorkeakoulussa ja hän kertoi, että nämä opiskelijat eivät olleet kiinnostuneita suomalaisesta talouspolitiikasta osana hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on kuitenkin aivan ratkaiseva asia heidän tulevan työnsä kannalta. että en mä tiedä, että haluaako suomalaiset jotenkin vetäytyä, mutta että täällä on tuudittauduttu semmoseen, että asiat on hyvin. Ehkä meillä on sitten liian hyvä hyvinvointiyhteiskunta. Täällä on kansalaiste totelleet ja ajatelleet, että se
riittää.” (KAK 153)

2.6. Opiskelijoiden omat vaikutusmahdollisuudet
yliopistoyhteisössä
OPISKELIJAN ASEMA AINEENOPET TAJA
KOULUTUKSESSA
Aineenopettajaksi opiskelevat kokivat asemansa yliopistossa suhteellisen hyväksi. Kyselyn mukaan oman asemansa erityisesti luokanopettajakoulutuksessa koki hyväksi 36 prosenttia, tyydyttäväksi 42 prosenttia ja välttäväksi 16 prosenttia (ks. taulukko 7 III osan 4. luvussa).

IV  H a a s tat t e lu t

Enemmän ohjausta kuitenkin kaivattiin.
”Minusta se on aika hyvä, että opiskellaan asioita ja just kun on aika paljon valintamahdollisuuksia, vähän liikaakin välillä tuntuu, ehkä ohjausta kaipaisi enemmän, just opintojen suunnitteluun ja niistä suunnitelmista kiinni pitämiseen, et musta ainakin tuntuu, että
asiat vaan hajoaa käsiin. Ja kun on jutellut muittenkin kanssa, niin
kun asiat vaan kestää, kun ei saa niitä kasaan ja kun on niin monimuotoista ja niin laajaa ja niin suurta ja kaikkee, niin semmonen
kasaaminen on aika vaikeeta, mutta mutta. Mä kyllä luotan aika
paljon niihin auktoriteetteihin, tai niihin, jotka on laatinut jonkun
opetussuunnitelman tai niihin, jotka on laatinu ne kurssit ja ne vaatimukset, et mulla on aika sama, mitkä ne vaatimukset on kunhan
joku kertoo niistä mulle ja ne on realistisia toteuttaa, et siinä mielessä luotan aika paljon. Vaikka en ole ollut itse valitsemassa heitä,
koska en olis osannut mitenkään sen kummemmin valita, mutta kun
he ovat nyt tehneet jotkut säännöt, niin musta ne on ihan OK. Et en
mä ole huomannut täällä yliopistossa mitään semmosia sääntöjä tai
vaatimuksia, mitkä olis ollu ihan kamalia, että pitää muuttaa.
Että siis opiskelijoita kuullaan ja kuunnellaan?
Juu, erityisesti silloin, jos on itsellä jotain erityisiä aikatauluja, niin
aina voi neuvotella opettajien kanssa, he tulevat aina puolitiehen
vastaan ainakin.” (KAK 103)
Opinto-ohjelmat koettiin pirstaleisina ja sitä varten erityisesti tiedottamista kaivattiin lisää.
”No, yks juttu mikä tässä on ollut on se, että kun on juuri tullut tänne ja on uusi ja täällä on tosi paljon sellaisia käytäntöjä, mitä meidän laitoksella ei ole ollu, niin sitten se tiedottaminen on ollut vähän
sellasta, että vaikka ne on yrittäny pitää infotilaisuuksiakin, niin silti ei kaikkiea muista, et tää on aika pirstaleista, on kaiken maailman
päivämääriä, ilmoittautumisia ja muuta, et siinä on kokenut olevan-
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sa vähän niinkun tuuliajolla, että apua, mitä mun pitää oikein tehdä
ja kukaan ei oikein kerro ja sitten kun nettisivut on uusinnassa, niitä rakennetaan ja siellä on niinku, ne on tosi sekavia, että siinä asema on vähän huono, että asiat saattaa mennä ohi ja sitten joku saattaa käytävällä kertoa sulle ehkä, että eilen piti ilmoittautua tohon
tai viime viikolla piti tehdä toi ja sit sä oot ihan, että ai, noh, what
ever. Että jos mä en pääse nyt, niin kai mä otan sen sit ens vuonna,
että tuntee olevansa vähän heikossa asemassa siinä, et koko ajan on
semmonen pelko, et minkä mä olen nyt missannut. Mutta että kyllä se on aina järjestynyt, et mäkin ilmoittauduin yhdelle kurssille tosi paljon myöhemmin ja sit mä pistin sille assistentille vai mikä amanuenssi se nyt oli, et hei, et mä en nyt kyllä tajunnu, et sinne piti ilmoittautuu sillon ja sillon, sit se laitto mulle viestin, et katsotaan,
jos sä mahdut mukaan, sit mä olin ihan, et no kiva, katotaan, mutta kyllä sit mahduin mukaan kuitenkin. En ole kokenut olevani mitenkään hyljeksitty tai etteikö mua kunnioittettaisi täällä opiskelijana.” (KAK 103)

Liukuhihnalla ollaan
Osa opiskelijoista oli täysin päinvastaista mieltä valinnaisuuden määrästä. Kun toinen opiskelija valitti valinnaisuuden runsautta ja mukana pysymisen vaikeutta, toinen koki, ettei valinnaisuutta ole lainkaan
ja ettei opiskelija voi vaikuttaa opintoihinsa lainkaan.
”Tää tuntuu siltä kuin olis pelkästään liukuhihnalla, mihinkään ei
voi itse vaikuttaa, missään ei ole minkäänlaista valinnaisuutta ja tota
täällä on sellasiakin opintoja, joista ei ole mitään hyötyä, eikä niitä mitenkään perustella, vaan sanotaan, että näin meillä on ollut aina tapana tehdä. Olen tottunut tosiaan siihen, että saan itse valita ja
ottaa ne, joita pitää mielenkiintoisena ja tärkeinä ja täällä sitä vaan
tuputetaan, että tämä ensin ja tämä sitten.

IV  H a a s tat t e lu t

Onko teillä ikään kuin valmis lukujärjestys näihin pedagogisiin opintoihin?
Joo nää kurssit on, joissa ei ole minkäänlaista valintaa. On nää tietyt kurssit, jotka käydään ja sitten pääaineen mukaan, mutta tässäkin on tää, että nämä kurssit sitten käydään eikä ole minkäänlaista
valintaa missään.” (KAK 107)
Kyseinen opiskelija toivoi, että opiskelijat otettaisiin paremmin huomioon opetuksessa. Hän koki, että opettajat eivät olleet valmiita jousta
maan, vaan pitivät jääräpäisesti kiinni omista ohjelmistaan. Erityisesti
kritisoitiin kasvatustieteen opintoja aineenopettajakoulutuksessa.
”En tiedä ketään, joka olis tyytyväinen näihin opintoihin täällä. Toivon, että otettais opiskelijat jotenkin huomioon. Siellä tapellaan ihan
älyttömästi siitä, että me ei luovuta mistään, kun tämä kuuluu meille. Ei voi vähentää mitään ja työmäärä on aivan valtava, kukaan ei
suostu mistään joustamaan, että tämä oma reviiri on vallattu, niin
tämä sitten pidetään. Sitten nää opinnotkin, että kun Helsingin yliopiston lähtökohta on kuitenkin tutkiva opettaminen, niin me teemme täällä kasvatustieteellistä tutkimusta cumu tasolla, sitten tutkimusmenetelmiä ja muita. Kyllähän ne on ihan mielenkiintoisia,
mutta en koe niistä olevan mitään hyötyä opettajalle. Että jos ois
valinnainen, niin silloin tää olis ihan OK-systeemi, mutta kun se on
kaikille. Ja sit täällä on vähän muutenkin sellasta, että kun se oma
reviiri on saatu, niin sitä puolustetaan ilman että sitä perustellaan,
että mitä hyötyä siitä on tulevalle opettajalle. No ainedidaktiikka, se
on oman aineen opetuksen kannalta hyvin hyödyllistä ja harjoittelut
ehdottomasti. Ja nää kasvatustieteelliset on ihan mielenkiintoisia ja
sillä haetaan perspektiiviä tähän asiaan, mutta siinä vois ottaa huomioon, että tämä on tuleville opettajille ei kasvatustieteen tutkijoille.” (KAK 108)
Suoravalinnan kautta tullut opiskelija koki oman asemansa erityisen
hyvänä. Tutkinnonuudistusprosessi oli lisännyt opiskelijoiden näkemysten huomioon ottamista.
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”Kyllä mä olen sitä mieltä, että opiskelijoita kuunnellaan, tietysti mä
olen erityisasemassa, kun olen valinnut tän suoravalinnan, niin meitä on kuunneltu tosi paljon, et mua on haastateltu joka vuosi ja kysytty, miten opinnot etenee ja miten nää voisi tehdä paremmin ja
mitä mä haluaisin kehittää tässä toiminnassa ja sitten muutenkin on
kaikenlaisia kehittämistoimikuntia, joissa kaikissa on opiskelijajäseniä mukana yksi tai kaksi ja kaikille on varajäsenet. Et kyllä meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Sitten tietysti tää Bolognan muutos
on vaikuttanut siihen, että tällä hetkellä on kysytty vielä enemmän
opiskelijoilta. Mutta eihän kaikki kuitenkaan toimi edelleenkään, että täytyy edelleen juosta lappusten perässä, vaikka itse on Viikissä,
niin täytyy edelleen juosta lappusten perässä Siltavuorenpenkereellä,
vaikka kaikki on sitä mieltä, että ois fiksumpaa, jos niitä lappuja ois
joka paikassa.” (KAK 113)

Opiskelijoilta pyydetään palautetta ja siihen myös vastataan.
”Mun mielestä täällä opiskelijaa pidetään ihan hyvin, ehkä enemmän kuin mun kotilaitoksellani, että täällä sitä palautetta ihan oikeesti toivotaan eikä vaan sen takia, että sitä pitää toivoo ja sit siihen palautteeseen myös vastataan, että mun mielestä täällä on siinä
suhteessa asiat ihan hyvin.” (KAK 120)

Joustavuutta löytyy, ei tarvetta muutoksiin
”Nyt näitten kahden vuoden aikana ei ole ollut tarvetta muuttaa
mitään, että se on ollut niin totaalisesti sitä luennoilla oloa, tentissä käymistä, harjoituksissa käymistä, harjoitustöiden tekemistä, raporttien kirjoittamista ja muuta. Ei ole silleen ollut mitään, että mihin ois tarttenu tarttua tai ei ole pyydetty mihinkään varsinaisesti.
Tietysti joka kurssin lopussa on ollut joku palautekaavake, mihin on
voinut kirjoittaa palautetta siitä kurssista, sähköpostilla kyselty sitä,
että se nyt on ollut ainoo, et ois voinut jotenkin vaikuttaa tähän.

IV  H a a s tat t e lu t

Kuunnellaanko tai kuullaanko opiskelijoita?
Kyllä meitä kuunnellaankin, että jos on paljon jotakin päällekkäisyyttä tai ei sovi kalenteriin, niin kyllä niitä jonkin verran siirreltiin sitten. Meillä nyt on niin pieni ryhmä ja sitten pohdittiin, että
lähdetäänkö talvipäiville ja sitten että mistä niitä suorituksia sitten
sai, että aika joustavasti meiltä sai kaikkia korvaavuuksia, että kyllä mun mielestä, että kun meitä oli niin vähän, niin ihan hyvin otettiin huomioon, että sai joustavasti tehdä joitakin muita töitä sitten.”
(KAK 130)

Kahtalaiset fiilikset
”Mun mielestä opiskelijoita ei kuulla elikkä sillä lailla tiettyjä raameja arvostavana ja kunnioittavana niin mun mielestä tää on ollu monessa kohtaa selkiintymätön, et mitä ollaan tavoittelemassa. Joissakin kursseissa on ollut hyvinkin tiedossa ja sitten taas esimerkiksi tää
didaktiikka on ollut aika hahmoton, et mitä se pitää sisällään ja miten sitä tullaan toteuttamaan. Että on vähän sellaiset kahtalaiset fiilikset, et toisaalta pystyisin aika paljonkin antamaan kritiikkiä tämmöisistä muodollisista organisoinneista, missä nimenomaan ei ole
opiskelijoita kuultu yhtään ja sitten taas osalla opettajista on ollut
hyvinkin semmonen avoin toimintakulttuuri, persoona on välittynyt
hyvin selvästi.” (KAK 141)

Isommalla porukalla voi saada muutoksia aikaan
”Jos opiskelijan pitää ruveta keskustelemaan laitoksen kanssa jostain asiasta, niin se on yksittäisen opiskelijan kannalta tosi hankalaa
saada muutosta. Mutta jos siinä porukassa on kaikki saman aineen
opettajiksi opiskelevat, niin se on huomattavasti helpompaa. Ja jos se
asia koskettaa koko auskuporukkaa, niin on paljon helpompaa lähteä ajamaan sitä asiaa ja ylipäätään, mitä enempi on sitä porukkaa,
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niin sen helpompi sitä on lähteä viemään eteenpäin ja saada jotain
konkreettisia muutoksia aikaiseksi.

Miten olet kokenut tän lukuvuoden aikana asemasi?
No kyllä tässä muutamia semmosia on ollu, mitä on keskusteltu työmäärästä ja kohtuullisesta työmäärästä ja sitten huomattu, että siinä on ihan suuria eroja ja sitten kerätty mielipiteitä useammilta sektoreilta ja sitten nää jotka on kokeneet kokeneensa vääryyttä tässä asiassa, niin sitten rupes ajamaan sitä asiaansa eteenpäin, mutta
siinä oli kaikkien muittenkin tuki takana ihan suoraan ja nyt siihen
tuli muutos asiaan ja korjattiin ja kohtuullistettiin sitä työn määrää seuraaville opettajiksi opiskeleville, että ainakin kokee, että sillä
oli vaikutusta. Niin kauan kun tän yhden aineen edustaja oli yksin,
niin siinä ei puoleen vuoteen tapahtunu yhtään mitään, että sitten
kun tuli mukaan muiden tuki, niin sitten rupes tapahtuun. Mulle on
ihan samanlainen tunne jääny tosta ainejärjestöpuolelta muittenkin
laitosten kanssa. Että sitten kun on sovittu, että ainejärjestöstä tulee
edustaja tiedekuntaan tai laitokseen, niin sitten laitokselta tulee viesti, että mehän ei sitten kuunnella ketään muuta kuin sitä edustajaa,
jonka te olette valinnu, että muitten sanomisilla ei ole merkitystä.
Tämmönen byrokraattinen tiedonsiirto tuntuu olevan suuressa mielessä tallella ainakin täällä yliopistossa. Mutta onhan se sitten ihan
selkeetä, kun tietää, että tämmönen on olemassa, että edustajaan voi
ottaa yhteyttä ja tietää, että sieltä se menee varmasti eteenpäin. Että siitä ei ainakaan ole mitään hyötyä, että itsekseen tai muutaman
kaverin kanssa pähkäilee, että on kokenut vääryyttä. Harvemmin se
positiivinen ja kiitoksen jako menee tällasta kanavaa pitkin ylöspäin,
et kyllä se ainoa on se negatiivinen, mihin halutaan puuttua ja mitä halutaan korjata. Useinhan ajatellaan, et jos jostain ei ole mitään
sanomista, niin sitenhän se on ihan hyvällä mallilla ja sitä ei kannata ainakaan lähteä muuttamaan ennen kuin sieltä tulee jotain sanomista.” (KAK 147)

IV  H a a s tat t e lu t

Hyvin vapaasti saa sopia ja sovitella
”Meidän omassa aineryhmässä on saanut näkyä ja kuulua ja vaikuttaa niin paljon kuin haluaa ja ehdottaa teemoja, mitä käsiteltäisiin ja sillä lailla tässä on voinut vaikuttaa, mutta mun on hirveen
hankala puhua jostain normaalikoulusta, kun mä olen tehnyt siellä hirveen vähän harjoittelua, mutta tietysti kun normaalikoulu on
iso yksikkö ja siellä on oltava tietyt säännöt, joita kaikkien on pakko noudattaa, jotta systeemi toimii, mutta se on jotenkin ollu paljon
tiukemmin säädeltyä muitten aineitten opiskelijoilla, esim. opintojen
sisältöihin vaikuttaminen, että me ollaan hyvin vapaasti saatu sopia
ja sovitella. Opintojen aluksi on saanut kysymyksiä esittää niin paljon kuin niitä on ollut ja sillä lailla opiskelija on saanut olla vaikuttamassa siihen mitenkä opinnot lähtee käyntiin ja sitten meille on
tullu hirveesti näitä kyselyjä, että antakaa palautetta, mutta en mä
tiedä sitten mitenkä se jää vaikuttamaan tänne.” (KAK 154)
Opiskelijan asemaa yliopistossa turvaa ainejärjestöt. Opiskelijan oma
aktiivisuus on myös oleellisen tärkeää silloin, kun halutaan vaikuttaa
asioihin.
”Kyllä opiskelijaa kuullaan, että jos opiskelijat on itse aktiivisia, niin
ainejärjestöt vaikuttaa, että kun aina on opiskelijaedustus laitosneuvostoissa ja ylioppilaskunta on ylipäänsä hyvin näkyvä ja kuuluva
vaikuttaja. Tämmösenä ajankohtasena esimerkkinä oli se, kun Tampereella koe-eläinlaboratoriota aiotaan laajentaa lääketieteellisessä,
niin siitä nousi juttuja ja opiskelijat kutsui sitten nää lääketieteen
laitoksen johtajat paneelikeskusteluun ja näin, että kyllä mä koen,
että täällä saa nostettua keskustelua, jos tuntee tarvetta ja on lehtiä,
julkaisukanavia ja myös ihan tässä virallisessa systeemissä opiskelijalle on tilaa ja kyllä mä olen koko opiskeluajan kokenut, että opiskelijoita myös kuunnellaan ja heidän mielipidettään arvostetaan, että
se ei jää vaan jollekin nimelliselle tasolle. Että kyllä ihan on mahdollisuuksia osallistua.” (KAK 154)
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Aineenopettajaksi opiskelevilta sai haastattelujen perusteella varsin
ristiriitaisen käsityksen opiskelijan asemasta, siitä minkä verran opiskelijoita kuunnellaan ja minkä verran heillä on mahdollisuus vaikuttaa omiin opintoihinsa. Osa koki opiskeluohjelman hyvinkin valmiiksi ohjelmoituna ja osa koki valinnaisuutta olevan liiaksi. Tässä mielessä myös käsitykset ohjauksen tarpeesta vaihtelivat. Pääsääntöisesti
opinnot kuitenkin koettiin joustaviksi ja opiskelijat katsoivat saavansa
oman äänensä kuuluville. Aikatauluihin oli mahdollisuus vaikuttaa ja
opiskelijapalautetta kerättiin etenkin tutkinnonuudistukseen liittyen.
Kasvatustieteen opintoja ehkä kritisoitiin eniten; niiden merkitystä ei
aina ymmärretty ja niihin liittyvää joustamattomuutta arvosteltiin.

TUTKINNONUUDISTUS
Vaikutusmahdollisuuksia tutkinnonuudistuksessa piti kyselyn mukaan
hyvinä vain kymmenesosa (11 %) ja huonoina lähes puolet (47 %) (ks.
taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluiden mukaan tutkinnonuudistus ei kiinnostanut kaikkia aineenopettajaksi opiskelevia.
”Ei ole koskettanut mua, että kun mulla on jo yksi tutkinto ja sitten
kun olin täällä vaan pätevyyttä hakemassa, niin se ei millään tavalla ole koskettanut. Olen kyllä siitä tietoinen, että sellasta ollaan tekemässä, mutta en ole siihen perehtynyt.” (KAK 130)
”Mä en ole seurannut sitä, mä tiedän vaan sen sanan tutkinnonuudistus, mutta tuolla kun mä opiskelen venäjää, niin siellä kiertää sellainen lista, missä on kaikki uutiset, niin kyllähän siinä on puhuttu siitä, mutta mä olen aina deletoinut ne, koska mua ei kiinnosta. Mulle on aivan sama, mitkä ne säännöt on, kunhan joku kertoo mulle sitten, mitä mun pitää tehdä, mutta siinähän on hirveesti haettu just opiskelijoita, jotka menis sit lautakuntaan mukaan ja
vois vaikuttaa, et ainakin mahdollisuus on ollut vaikuttaa. Mun mielestä niitä viestejä on tullut ihan miljoona elikkä sinne ei ainakaan
tunkua ole ollut, koska ne on hakeneet hirveen pitkään niitä ihmi-
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siä, jotka menis sinne lautakuntaan ja sitten vaikuttais siinä, mutta
ilmeisesti jotkut ovat menneet, mutta mulle se on semmonen vähän
etäinen asia.” (KAK 104)

Kuinka moni viitsii jatkaa maisteriksi?
Tutkinnonuudistuksessa puhutti ja ihmetytti kandidaatin tutkinnon
suorittamispakko.
”Olen seurannut tutkinnonuudistusta ja tuntuu aivan ihmeelliseltä,
että pitäis suorittaa toi kandidaatin tutkinto ensin. En tiedä mikä on
tilanne muissa tiedekunnissa, mutta meillä on ihan naurettavaa, että pitäis suorittaa ensin kandin paperit. Et tuntuu et siinä on ideana vaan se, että kun pitäis saada ihmiset valmistumaan nopeammin,
niin alennetaan sitä tutkintoo, mikä pitäis suorittaa, koska jos sulla
on ne kandin paperit, niin siinä saattaa päästä aika hyvin opetustöihin ja kun opiskelijabudjetti on se mikä on, niin kuinka moni viitsii
jatkaa maisteriksi?” (KAK 109)
Tutkinnonuudistukseen uskottiin voivan vaikuttaa ainejärjestö
tasolla.
”Opettajankoulutuksesta en kyllä osaa sanoa sen kummemmin, mutta ainakin sähköpostilistalla mitä on ollut, niin on käyty keskustelua,
et varmaan nää, jotka toimii aktiivisesti näissä ainejärjestöissä, niin
varmaan pystyneet vaikuttamaan siihen, koska kyllä me ollaan pystytty saksanlaitoksella vaikuttamaan, että ainakin joku opiskelija on
ollut jossain tämmösessä muutostyössäkin, tiedotustilaisuudessa ja
osallistunut, että tiedekunnan päättävissä elimissä opiskelijat on saaneet tietoa.” (KAK 114)
Opiskelijoiden mukana olo tutkinnonuudistuksessa on vaihdellut paljon. Toisaalta opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mukana eri työryhmis-
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sä, mutta sitten on osa-alueita, joita on työstetty täysin ilman opiskelijaedustusta.
”Meidän laitoksella on tää asia hoidettu hirveellä kiireellä niinkuin
koko yliopistossa. Suomen pitää olla tämmöinen ennakkotapaus tässä, että hirveellä kiireellä siirrytään siihen, että muut saa päättää sitten miten tekevät, mutta kyllä meilläkin opiskelijat on olleet mukana
ydinainesanalyysityöryhmissä ja palautetta on pyydetty aktiivisesti
jostain opintoviikkomäärien suhteuttamisesta ja semmosesta. Kyllä
omalla laitoksella on opiskelijoita kuunneltu. Sitten tiedekunnan tasolla, niin siellä on laidasta laitaan niitä kokemuksia, että jossakin
opiskelijoita ei edes pyydetty mukaan mihinkään työryhmiin, että sitä valmisteltiin ihan ilman opiskelijoita ja sitten toisaalla heti kun
päätös tuli, niin oli itsestään selvyys, että opiskelijat otettiin alusta
lähtien mukaan. Siinä vaihtelua on ollut paljon.

Herättääkö opintopisteisiin siirtyminen jotain opiskelijoiden keskuudessa vai onko se sellainen tekninen asia?
Ydinainesanalyysin ydinhän oli siinä, että tarkastellaan, että mikä se
on se olennainen sisältö ja sitten sen mukaan määrittää se suorituksen laajuus, mutta aikalailla etenkin nyt kun on tullut kiire, niin on
menty sillä kerroinmenetelmällä vaan, että ei sitä oikeesti edes pohdittu. Ainakin osin se menee teknisenä kääntämisenä. Joissain aineissa sitä on ehditty pohtia, mutta kyllä se aika lailla on sitä kertoimella pelaamista, ihan mekaanista vaan.” (KAK 121)

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA
(HOPS)
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kiinnosti osaa aineenopettajaksi opiskelevista todella paljon. Katsottiin, että sitä pitäisi hyödyntää yliopistolla huomattavasti nykyistä enemmän. Henkilökohtaisella
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opintosuunnitelmalla voitaisiin välttää opiskelijan ajanhaaskaus ja lisätä päämäärätietoisuutta opiskelussa.
”Olen perehtynyt siten, että mulla on ollut tommonen valinnaispraktikum täällä, sitten mä tutustuin ammattikorkeakouluihin, siinä mä
huomasin, että on olemassa hops, mä luin siitä artikkelin ja kiinostuin siitä ihan valtavasti. Mun mielestä sitä pitäisi yliopistolla käyttää todella paljon, koska just meidän yliopisto-opiskelijoiden, erityisesti humanistien, ongelma on se, että kaikki on niin hajanaista ja
niin levällään ja sä voit opiskella mitä vaan ja sit sä et tiedä, mitä
sä teet niillä opinnoilla ja sit sulla on 80 ylimääräistä opintoviikkoo,
mitkä ei mahdu sun tutkintoon ja sit sä oot niinku kahdeksan vuotta yliopistolla ja ihan hajalla, et mun mielestä hopsia pitäisi alusta
asti käyttää ja ottaa se mukaan ja et kaikki tietäis siitä ja se ois ihan
elintärkeetä, erityisesti jos halutaan, että ihmiset valmistuis täältä.
Et jos se on vaan tämmöstä yleistä härhöilyä, mäkin olen härhöillyt monta vuotta täällä, niin se tuntuu ajan haaskaukselta. Onhan se
ollut kivaa, mutta nyt kun opintotuki on loppunut, niin ei se enää ole
niin kivaa. Mä ehdottomasti kannatan hopsia, koska täälläkin kaikki on aikuisia ihmisiä, niin aikuiset ihmiset tarvii sellasta päämääräjuttua ja välitavoitteita. Monethan ovat niin itseohjautuvaisia, että hoitavat nämä asiat siinä sivussa, mutta en mä ole mikään itseohjautuvainen, veikkaan että moni muukaan ei ole, vaikka se on ny
kyään muotia olla itseohjautuvainen, mutta muoti ei muokkaa ihmistä. Sinänsähän valinnanvapaus on hirveen hyvä asia, kunhan se
on strukturoitua eikä sellasta, että opiskelehan nyt pari vuotta mitä
haluat, niin katotaan sit, et se on ajan haaskausta.” (KAK 104)
Ideana HOPS on hyvä, mutta käytännön toteutus ontuu. Henkilökohtainen opintosuunnitelma ei ole kaikille tarpeen ja toisille se olisi ensiarvoisen tärkeä. Mitään pakkosysteemiä opiskelijat eivät kuitenkaan
kaivanneet.
”Siis olen ymmärtänyt, että tämmönen pitäis tehdä, mutta ei ole mitään resursseja annettu, että saa nyt nähdä miten naurettavasti sen-
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kin asian kanssa käy, mutta tota ideana se varmasti auttaisi monia,
jos se toteuttetais kunnolla. Minulle se ei ole niin tarpeen, koska tein
sen itselleni joka tapauksessa silloin kun aloitin, koska kävin kolmena päivänä viikossa töissä, niin se vaati sen, että asetti itsellensä rajat, mitä tekee ja mihin mennessä. Sitten kun täälläkin monilla venyy opinnot vuosikaupalla, niin olis ihan hyvä, että saataisiin heillekin sellaista tukea. Niinkuin tuo luokaton lukiokin, se vaatis valtavat
resurssit tukea niitä oppilaita. Sama juttu tässä.

Onko se sinun tekemäsi suunnitelma pitänyt?
Viidessä vuodessa valmistutaan. Mitä olen laskenut niin ehkä puoli
vuotta olen etuajassa.

Antaako hops enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan opiskeluun ja sen suunnitteluun?
No sitä on vaikee sanoo. Matematiikka on ainakin niin vapaa, siellä
oli muutamat pakolliset kurssit, niin jos ei sitä itse osaa hahmottaa,
niin menee vaikeeks. Että hops vois siellä olla ihan hyvä tuki monille. Ei se kuitenkaan kaikille sovi. Itse kokisin sen niin, että jos joku
seisois selän takana, että nyt tehdään suunnitelma ja sinä palautat
sen minulle ja näin niin, minusta se on vähän niinkun iso veli valvoo -systeemi. Että se pitäis olla sellanen, että mahdollisuus on ja jos
näyttää siltä, että ei tule mitään, niin vois olla sellanen, että mikä on
hätänä, tarvitsetko apua. Esimerkiksi kun tulee yliopistoon, on tutorryhmä ja ne esittelee siinä näitä, niin siinä vois olla sellanen esittely, että jos näyttää siltä, että hommat alkaa levitä käsiin, niin tämän
henkilön kanssa voit mennä jutteleen, hän on täällä sitä varten, että
hän auttaa. Että se, että kaikki pakotetaan tiettyyn systeemiin, niin
se taas menee liiallisuuksiin.” (KAK 109)
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HOPS on hyvä humanisteille
”Kyllä siitä on keskusteltu, että miten se sitten menee, kun siitä pitää sitten saada niitä opintopisteitäkin, että se vähän vaikeuttaa sitä, että miten se sitten sujutetaan sinne opintoihin mukaan, että kun
se tulee sitten pakolliseksi kaikille, että se vaatii sitten taas laitokselta
omia resursseja ja muuta, että kyllä siitä ollaan keskusteltu. Vähän
myös mietitty sitä, että mikä siinä on se järki. Ehkä opettajat tietää,
mitä niistä tulee. Sitten se on eri asia, jos on joku humanisti, joka
vaan opiskelee kaikkea, mikä on kivaa, et se ei tiedä, mikä siitä isona
tulee, et semmonen sitä tarvitsee ehkä.

Voiko opiskelija hopsin kautta paremmin vaikuttaa omiin opintoihinsa?
Niin mä olen ymmärtänyt, että siinä lähdetään opiskelijakohtaisesti, että opiskelija käy kyselemässä, että mitä hyötyä näistä mun opinnoistani nyt sitten on ja joku yrittää neuvoa. Käsittääkseni ainakin
alussa oli sellanen ajatus, että tehtäis sellanen viisvuotissuunnitelma
ja käytäis sitä sitten tarkistuttamassa.” (KAK 115)

HOPSista riippakivi
”Kyllä meillä on sellainen pieni pelko, että siitä hopsista tulee vaan
sellainen riippakivi sekä opiskelijoille että niille tutoropettajille, jotka
tekee sitä oman työnsä ohessa, että se on vaan sellainen pakollinen,
mikä pitää tehdä eikä siihen sitten paneuduta. Siinä on se riski kyllä,
että en tiedä sitten miten siinä käy. Kyllä se vaatis selkeästi lisää panostusta, että se on mahdotonta, nytkin on opetushenkilökunta jo aika tavalla kuormittunut, että ne oikeesti jaksais paneutua jokaiseen
yksittäistapaukseen nyt sitten näillä resursseilla, aika mahdotonta.
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Onko opiskelijajärjestöt periaatteessa suhtautuneet myönteisesti hopsiin?
Siitä on kyllä kahta mieltä. Hops sinänsä on hyvä asia: opinnot pitää suunnitella ja se vaatii paneutumista asiaan, mutta siitä sen pakollisuudesta ollaan kyllä oltu kahta mieltä. Toiset on sitä mieltä, että jos se on pakollinen niin se on hyvä asia, mutta toiset on taas sitä
mieltä, että siitä tulee vaan yksi uusi pakollinen opintosuoritus lisää,
taas yks paperi mikä pitää täyttää ja se tehdään vaan sen takia, että
se on pakollinen.” (KAK 122)
Opiskelijat kokivat, että vastuu opinnoista on liiaksi opiskelijoilla itsellään. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla voitaisiin turvata opintojen eteneminen säällisessä ajassa. Mutta myös joustavammilla toiminnoilla voitaisiin helpottaa opintojen etenemistä, etenkin kun opiskelija joutuu opintojensa kestäessä käymään myös ansiotyössä.
”Täällä (pedagogiset opinnot) tietää ainakin selvästi kehenkä ihmiseen ottaa yhteyttä, jos tarttee tukea opiskeluun liittyviin tai sivuaviin asioihin, niin tietää kehenkä ottaa yhteyttä. Ja tän vuoden aikana käydään henkilökohtaisia keskusteluja ohjaavien opettajien kanssa useita kertoja, että tää on ensimmäinen kerta näitten viiden vuoden aikana, et tähän asti ei ole saanut mitään tukea laitokselta, et
tuntuu et (ainelaitoksilla) ei pystytä edes sanomaan, et kenenkä asia
mikäkin on ja kenenkä se pitää hoitaa ja loppujen lopuks mennään
aina vaan ylempään ja ylempään tahoon sen asian kanssa ja itellekin tulee jo semmonen olo, ettei professorilta tarttisi kyllä lähteä kysymään tällästä asiaa, mutta kun kukaan muukaan ei pysty selvittään
sitä asiaa, niin pakko se on mennä selvittämään sieltä ylhäältä.
Onko tuntunut siltä, että valintojen tekeminen on ollut liian paljon
opiskelijan käsissä?
Jos halutaan yhteiskunnan puolelta nopeuttaa valmistumista, niin
liikaa annetaan vastuuta sille opiskelijalle itselleen, pitäisi olla sel-
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keämpi ja yhtenäisempi linja siinä, et mitenkä nää uudistukset viedään läpi ja mitenkä pystyy valmistumaan nopeemmin ja muuta, että kun tätä toimintaa ei mikään muu tue, että sanotaan vaan otsikko tasolla että näin. Rahalla on aina merkitystä ja raha ratkaisee, että kun töitä joutuu ottamaan opiskeluitten ohella ja sitten kun tulee
päällekkäisyyksiä opintojen kanssa, ettei pysty palauttamaan jotain
systeemiä, niin tosi herkästi sitten enemmin jättää sen koko kurssin väliin kuin että lähtee selvittämään, että mikä on se korvaava
toimenpide millä sais korvattua jonkun tentin tai jonkun isomman
harjoitustyön, sillä tosi usein kurssin pitäjältä tulee se vastaus, että ei
mitenkään voi korvata, että tule vuoden päästä uudestaan, että siinä
ei olla valmiita joustamaan. Täällä pedagogisissa opinnoissa joustoa
löytyy. Jos sitä löytyy opettajan puolelta, niin sitten pitää löytyä myös
opiskelijan puolelta, et pystyy sumpliin nää asiat, et ei se nyt ole päivän päälle kiinni eikä se siitä viikosta ole kiinni, et jos et syksyllä pysty palauttaan sitä, niin teet sen sitten kevään mittaan kun sulla on
aikaa, ettei jyrkästi sanota ei, että tuut sitten seuraavana vuonna
tälle kurssille. Et tässä tutkinnonuudistamisessa kokisin, että tätä yliopistomaailmaa pitäisi muuttaa joustavammaksi ja muuttaa laitoksia joustavammiksi ympäristöiksi toimia.” (KAK 148)

OPETUSSUUNNITELMAT YÖ
Kyselyn mukaan aineenopettajaopiskelijoista piti opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia opetussuunnitelmatyössä hyvinä vain 7 prosenttia ja huonoina yli puolet (52 %) (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluiden mukaan opetussuunnitelmatyö oli aineenopettajaksi opiskeleville vierasta ja outoa. Siihen ei osallistuttu, mutta joitain
vaikuttamiskanavia ja keinoja opintojen sisältöihin kuitenkin tiedettiin ja niitä hyödynnettiinkin.
”Näihin pedagogisiin tuskin pystyy hirveesti vaikuttamaan. Tietysti
ainedidaktiikassa pystyy kyllä miettimään, mitä me halutaan, mikä
on meidän mielestä oikeesti tärkeää, sitten käydään niitä enemmän
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läpi siellä. Esim. saksan laitoksella, että jos meillä on joku kurssi, mitä me halutaan, niin senkun mennään puhumaan, että tämmönen
me nyt halutaan, ja sitten on opintopiirimahdollisuus vielä, johon
saadaan lisärahaa et kyllä aika hyvin pystytään vaikuttamaan, että jos halutaan jotakin, mitä ei ole, et jos vaan on rahaa, että sehän
on se ongelma. Ja sitten nää pakolliset opinnot, että on vähän vaikee
sanoa, että pystyykö niihin sitten vaikuttamaan että tämmöset ylimääräiset kurssit, niin niihin kyllä pystyy, et jos kaipaa jotakin, niin
kyllä onnistuu. Ne on yleensä juuri ne pakolliset kurssit, jotka joskus
tuntuu, ettei ole mitään järkeä, mutta tietysti ainahan me palautetta annetaan sitten. Et varmaan se vaikuttaa sen kurssin sisältöön, jos
kaikki sanoo, ettei ole mitään järkeä.” (KAK 116)
”Kyllä meiltä ihan avoimesti on pyydetty kotilaitoksella ehdotuksia
ja muuta palautetta siihen. Ei varsinaisesti siihen työhön osallistuttu, se oli sellaista ideointia. Että periaatteessa oli vaikuttamismahdollisuus. Kurssikirjoihin voidaan vaikutta lähinnä siten, että jos
menee sanomaan, että tämmöstä kirjaa ei ole koko Kymenlaaksossa,
niin kyllä se tenttikirja sitten vaihdetaan.” (KAK 123)
Opiskelijoiden osallistumista opetussuunnitelmatyöhön pidettiin hyvänä ajatuksena. Opiskelijaedustuksen tulisi olla asiantunteva ja mahdollisimman laaja.
”En ainakaan tiedä sellaisen (opetussuunnitelmatyöryhmä) olemassaolosta, mutta jos sellainen olisi, niin ei olisi huono ajatus, jos siihen käytettäisiin sellaisia opiskelijoita, joilla on mielipiteitä siitä opetuksen laadusta ja siitä kuinka se opetus tapahtuu, koska yleensä tietynlainen stereotypia kohdistuu niihin ihmisiin, jotka haluavat olla
vaikuttamassa noihin asioihin, et voi olla et on kiinnostunut jostain
talousasioista ja sen takia pyrkinyt johonkin asemaan eikä ole mielenkiintoa siihen, millainen se opetustilanne on. Jos itse olisin matematiikan laitoksella suunnittelemassa miten lähdetään kehittämään
tai perustamaan jotain työryhmää, niin laskisin aika suureen osaan
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myös opiskelijat, ja useammalta eri vuosikurssilta, että se ois mahdollisimman laaja.” (KAK 149)

OSALLISTUMINEN HALLINTO ON
Kyselyn mukaan vaikutusmahdollisuuksia hallinnossa ja päätöksen
teossa piti aineenopettajaopiskelijoista hyvinä vain 11 prosenttia mutta
huonoina 44 prosenttia (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Ja haastatteluiden mukaan aineenopettajaksi opiskelevien kiinnostus vaikuttaa
yliopiston hallintoon ja yleiseen päätöksentekoon oli vähäistä. Kuitenkin opiskelijoiden tiedossa oli, että myös tällaiseen vaikuttamiseen
löytyy mahdollisuudet.
”Ilmeisesti jotain laitoskokouksia pidetään. En ole koskaan käynyt
niissä. Mutta kanavat on olemassa, että on tämä ylioppilaskunta
ja sen hallitus ja sitten, mulla ei ole tarkkaa kuvaa niistä kanavista, mutta tiedän että on kanavia, mutta en ole ottanut selvää niistä,
koska mulla ei nyt riitä aikaa eikä kiinnostusta sellaiseen vaikuttamiseen, mutta jos haluaa vaikuttaa, niin voisin kuvitella, että mulla
ois mahdollisuuksia.” (KAK 105)
Osallistuminen hallintoon koettiin erittäin aikaa vieväksi ja ehkä juuri
siksi se ei kiinnostanut opiskelijoita.
”Hallintoelimissä on opiskelijaedustajat mukana, että en sitten tiedä miten siellä toteutuu hänen vaikutusmahdollisuutensa ja kyllähän meillä on ylioppilaskunta ja muuta. Se vaatis aivan älytöntä
ajankäyttöä siltä opiskelijalta, että se pystyis perehtyyn niihin asioihin niin hyvin, että se pystyis oikeesti puhumaankin ja perustelemaan.” (KAK 110)
Opiskelijoita on vaikea saada mukaan hallintoelimiin ja yleiseen päätöksen tekoon. Usein on niin, että yksi ja sama ihminen edustaa opis-
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kelijoita monissa eri yhteyksissä ja sitten väsyttää itsensä ja hukkaa
myös vaikuttamismahdollisuutensa.
”Siis sinänsä mitä olen seurannut, niin sinne on vaikea saada edes
näitä kolmea opiskelijaa siis näihin elimiin, mitä ne nyt ovatkaan.
Eiköhän nää vaikutusmahdollisuudet ole silloin ihan riittävät, kun
on vaikea saada näitäkään. Ja sit se yks ihminen istuu joka paikassa ja sit se repeää eikä se sitten välttämättä enää ole hyödyksi kenellekään, että varmaan jos opiskelijat olisivat kiinnostuneempia asioista, olis ihan hyvä, jos siellä olis enemmän paikkoja, mutta näillä näkymin olen kyllä sitä mieltä, että tää on ihan riittävä, koska sinne ei
saada uusia ihmisiä, kyllä siellä on nyt ne, jotka haluaakin olla, että
en usko, että kukaan jää lehdellä soittelemaan.” (KAK 115)
Opiskelijoiden käsitys oli se, että opiskelijajäseniä kuunnellaan hallintoelimissä, koska usein he saattavat olla ainoita järkevästi käyttäytyviä
kokouksissa. Myös ylioppilaskunnan merkitystä pidettiin suurena; sitä pidettiin vaikutusvaltaisena elimenä. Mitä koekeammalle päättävissä elimissä mennään, sen vaikeampaa kuitenkin on opiskelijan vaikuttaa asioiden kulkuun ja päätöksentekoon. Tiedekuntaneuvoston toimintaa kuvattiin kumileimasin toiminnaksi, jossa päätökset oli tehty
etukäteen eikä opiskelijalla ole mahdollisuutta osallistua tuohon prosessiin.
”En itse ole yliopiston hallinnossa enkä laitosneuvostossa, mutta olen
ollut kyllä ohjaamassa ihmisiä sinne ainejärjestön kautta. Joskus tuntuu, että opiskelijat ovat ainoita siellä, jotka jotenkin järjellisesti suhtautuu asioihin, eikä itke kokouksessa tai heittele tavaroita tai kävele
ulos, että kyllä mulla on se kokemus, että kyllä opiskelijoita kuunnellaan myös hallintoelimissä. Ja sitten ylioppilaskunta on aika merkittävä toimija, että jos se jotain sanoo, niin kyllä sitä kuunnellaan. Siinäkin on tavallaan kaksinkertaiset ne vaikutusmahdollisuudet.

IV  H a a s tat t e lu t

Tuleeko opiskelijoitten perehdyttyä päätöksenteon perusteisiin?
Mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, että tää on vähän toisen
käden tietoa, mutta kyllä mulla on sellainen näkemys, että asioihin
voi vaikuttaa vielä silloinkin kun ne esitellään etenkin laitostasolla,
mutta sitten ehkä tiedekuntaneuvostoissa sitä päätettävää asiaa on
niin paljon, että voi olla, että silloin ei ole enää niin hyviä mahdollisuuksia perehtyä asioihin. Ja se on sitä kumileimasin meininkiä, että
siihen valmisteluprosessiin, jossa olis niitä vaikuttamismahdollisuuksia, niin siihen ei ehkä niinkään pääse osallistumaan.
Onko teillä ollut jotain yhteisiä laitoskokouksia?
Joo. Meillä oli pari semmosta tapaamista aina lukukaudessa. Mä olin
kaksi vuotta ainejärjestön puheenjohtajana ja mä sitten aina esittelin niitä asioita meidän opiskelijoitten näkökulmasta ja usein valmistauduttiin niihin kokouksiin siten, että kerättiin palutetta jostain
tietyistä kysymyksistä, esim. opettajien tutoroinnista ja sitten esittelin niitä ja niissä oli vähän semmosta lynkkausmeininkiä että kun
tuli jotain kehittämisideoita, niin tota, ettei ne mitään hirveen demokraattisia tilaisuuksia ollu, tietysti näennäinen vaikuttamisen mahdollisuus niissä oli. Ehkä niistä jotain jollekin tarttui, mutta kyllä se
oli semmosta vastavirtaan soutamista. Kyllä ne henkilökemiat oli aika sotkussa.” (KAK 123)

Enemmän ärhäkkyyttä, aktiivisuutta ja kapinahenkeä
”Kyllä mä olen itsekin istunut siellä kiintiöpaikalla, että kyllä opiskelijat tulee kuulluksi, jos siellä on sellainen henkilö, joka uskaltaa
avata suunsa ja jos opiskelijat hyvin tietää, kuka siellä edustaa heitä
ja mistä asioista keskustellaan. Jos on aktiivinen ainejärjestö ja sitten aktiivinen tää edustaja myös, niin kyllä mä luulisin, että ... Se
on ihan hyvä. Ehkä semmonen riviopiskelija, joka ei ole aktiivises-
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ti mukana ainejärjestön toiminnassa, saattaa lukea ilmoitustaulua
tai sähköpostiansa, mutta että kyllähän se riittää, että hänellä on
se tieto, että jos on joku ongelma. Välttämättä niissä kokouksissa ei
käsitellä sellaisia asioita, joihin opiskelijat pystyisivät kauheesti vaikuttamaan. Mutta ei kannata ajatella, että mä en voi tähän vaikuttaa, että jos se on joku sellainen opiskelijoita hiertävä asia, niin täytyis olla sellainen usko siihen, että siitä voi ainakin puhua ja esittää
mielipiteensä ja kerätä adressia, et en sitten tiedä kuinka paljon tämmösiä on, jotka viittii ryhtyä siihen. Mutta että eiköhän, mitä nuorempi opiskelija on, sitä enmmän on ärhäkkyyttä ja aktiivisuutta ja
kapinahenkeä ja systeemin vastustamista, niin kyllä sitä aina löytyy
joka porukasta, vaikka suurin osa ois sitä tasaista massaa. Toivottavasti peruskoulu ja opettajat ei ole lannistaneet niitä ja tasapäistäny
niitä liikaa.” (KAK 131)
Yliopiston byrokratiassa yksittäinen opiskelija ei pysty paljon vaikuttamaan, mutta ainejärjestössä on muutosvoimaa.
”Sillain ainakin kokee, että kyllä nää asiat tulee kuulluksi, mutta
sitten aikaisempaankin viitaten niin, se ei välttämättä tuo mitään
muutoksia, vaikka useammasta suunnasta kuullaan, niin sillä ei ole
ihan niin suuri painoarvo sitten kuitenkaan. Painoarvo on paljon
pienempi, vaikka monet asiat koskettaa puhtaasti opiskelijaa. Siinä
byrokratiassa yksittäinen opiskelija ei pysty hirveesti saamaan vaikutusta aikaiseksi. Mutta isommalla porukalla yhdessä pystyy vaikuttaan, Et jos on joku isompi muutos, niin sitä ei uskota ennenkun on
suurempi määrä ihmisiä siitä kertomassa, että ainejärjestön muutaman edustajan mielipidettä ei uskota, ennen kuin ne huomaa, että
tämän takana on isot ainejärjestöt ja niiden opiskelijat. Että ei katsota, että ne edustajat on siellä oikeesti edustamassa sitä opiskelijaporukkaa, vaan että niitten ääni on se niitten oma ääni, mikä niillä on.” (KAK 149)
”Mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta tollasesta toiminnasta. Mä
en ole ollut mukana, mutta kyllä ainejärjestöt aina tiedottaa silloin

IV  H a a s tat t e lu t

kun opiskelijajäseniä valitaan, että saa ehdottaa itseään tai kaveriaan, että kyllä siihen pääsee vaikuttamaan mukaan ja siihen demokraattiseen valintaprosessiin, että kuka sinne tulee valituksi. Että kyllä mä olen aina tiennyt, että kun tämmönen valinta on käynnissä,
että nyt jos on sanottavaa, niin saa sanoa, että kyllä uskon että siellä
pystyy vaikuttamaan. Kyllä meillä ihan laitoksen tasolla on oppikirjoja tai tenttikirjoja, että niitten valintaan on päästy vaikuttaan, että
kyllä mä uskon, että se on ihan hoidossa.” (KAK 156)

OPETUSHARJOIT TELU
Kyselyn mukaan aineenopettajaopiskelijoista piti vaikutusmahdollisuuksia opetusharjoittelussa hyvinä yli puolet (51 %) ja huonoina vain
viidesosa (21 %) (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluiden
mukaan opiskelija katsoi voivansa vaikuttaa opetusharjoitteluun ainakin siinä määrin, että pystyi järjestämään harjoittelun oman ohjelmansa mukaan. Harjoittelupaikat vaihtelivat. Kaikissa paikoissa ei
opiskelijaa otettu huomioon.
”Mä olin viime syksynä tuolla Ratakadun Norssissa harjoittelussa,
niin olin viikon lomalla tuolla Etelässä, niin sain ihan hyvin järkättyä sen ja jos oli jotain poissaoloja, niin ne sai aina sovittua opettajien kanssa, että ihan mua kuunneltiin. Nyt mä olen tossa Suomalaisvenäläisessä koulussa, siellä on vaan kolme harjoittelijaa, että Norssissahan on paljon, mutta siellä tiedotus kulkee hyvin ja se on hyvin
suunniteltua, mutta tuolla Suomalais-venäläisessä koulussa niin vähän on semmosta. Mä en ole sitä ohjaavaa opettajaa nähnyt vielä
kertaakaan, vaikka mä olen jo kaksi viikkoa siellä ollut. Hän on aina matkalla ja jossain ja mitään infoo ei ole, mä en edes tiedä, kuka
mun ohjaava opettaja on. Huomenna mä olen menossa sinne ja mä
meinaan sanoa saille, että nyt kerrot mulle milloin meillä on ryhmäohjausta ja millon meillä on harjoitustunteja...Mut että pakkohan
mun on saada tästä ne merkinnät ja pakko saada tehtyä se harjoittelu.” (KAK 105)
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Se, miten paljon opiskelija pystyy vaikuttamaan opetusharjoitteluunsa,
riippuu paljon ohjaavasta opettajasta.
”Se riippuu varmaan erittäin paljon siitä ohjaajasta, joka sulle sattuu siihen harjoitteluun. Viime syksynä minulla oli aivan upea ohjaaja. Siinä sai tosiaan aivan itse miettiä niitä asioita ja päättää ja
hän lähinnä keskusteli ja antoi vinkkejä. Siinä oli se oma vaikutusmahdollisuus todella suuri ja nyt sitten keväällä, ironista kyllä, syventävässä praktikumissa niin ohjaaja sanoi suoraan, että pidät tällaisen tunnin, täsmälleen näin. Kysyt tämän kysymyksen tässä välissä, että se riippuu hyvin paljon siitä ohjaajasta.” (KAK 110)
”No se riippuu ihan täysin siitä ohjaavasta opettajasta, että kenen
luokalla on opettamassa, että on niitä, jotka antaa täysin vapaat kädet ja saat tehdä miten vaan ja sitten on niitä, jotka sanoo, että minä teen tämän näin ja näin ja näin se tehdään ja sitten on loppujen
lopuksi helpompi tehdä niin kuin erilailla, että mitä hyötyä on repiä
yhden tunnin takia hiuksiaan päästään kuitenkaan. Se on ihan selkeästi äärimmäisen henkilökohtainen asia, et ihanne olis se, että sais
tehdä ne omat tunnit, että ohjaava opettaja antaa vaan ne aihepiirit
ja sitten itse valitsisin metodit ja muut, mutta kyllä se siinä vaikuttaa, että kuka on se ohjaava.” (KAK 116)
”Siinä on aika paljon eroja, että jotkut opettajat antaa oppia kantapään kautta, että jos ne tietää, että jokin ei välttämättä toimi, niin
saattaa olla, että ne ei siitä sano, vaan sen saa sitten itse huomata
siinä tilanteessa, että ne antaa niin paljon vapauksia. Mutta sitten
taas jotkut suunnittelee sen tunnin valmiiksi siitä lähtien, että mitä
mä kirjoitan taululle ja että piirrä siihen sitten sydän ympärille jne.
Suurin osa antaa kyllä vapauksia.” (KAK 124)

IV  H a a s tat t e lu t

Joustavaa on ollut
Opetusharjoitteluun oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä. Omat vaikutusmahdollisuudet koettiin kaikin puolin toimiviksi ja hyviksi.
”Ei ole ollut mitään ongelmia, että mä olen saanut tehdä harjoittelut
silloin kun olen halunnut ja siellä, missä olen halunnut ja niitä aineita mitä olen halunnut. Hyvin joustavaa on ollut, että meillä lisäkoulutuksessa järjestetään täällä Tampereen kouluissa, eri kouluista
järjestetään niitä paikkoja, että me ei tehdä niitä tuolla Normaalikoululla niinkuin muut, että se on varmaan vähän erilainen systeemi tuolla.” (KAK 132)
”Harjoittelut on menny hyvin. Siinä tää tietynlainen joustavuus on
palvellut tarkoitustaan, että mä ilmaisin heti aluksi, että olen opetustyössä aikuissektorilla ja aikuissektorilla on ajatukseni myöskin
pysyä, että sinänsä nuorten kanssa olen tehnyt töitä kyllä, mut että
mua ei itseäni kiinnosta peruskoulumaailma tippaakaan eli mä olen
valinnut reittini ja tietysti mulla on opetettavat aineetkin sellasia, ettei niitä pysty opettaan nuorten kanssa. Mutta myös tää tiedollinen,
että peruskoulu on viimeinen, mihin olisin itseäni innoskas suuntaamaan opettajana. Että se, että on ollut monenlaisia harjoittelupaikkoja tarjolla ja on ollut mahdollisuus tehdä erilaisia juttuja, niin siinä se on ollut todella hyvä, että on voinut omat intressit tuoda esille. Kyllä mun opiskelumotivaatiooni ois taatusti vaikuttanu se, että
jos mun ois pitäny mennä puoleksi vuodeksi Norssiin siinä tilanteessa, jossa voin sanoa, etten tule tällä kentällä toimimaan opettajana.”
(KAK 141)
Opetusharjoittelut koettiin erittäin mielekkäiksi ja hyvin tulevaan työhön valmentavina.
”Kyllä se kaikista eniten opettaa, että ensin teoriassa käydään täällä asioita ja sitten käytännössä kokeillaan. Ne tukee toinen toisiaan
varsinkin tossa opettajaopinnoissa. Me ollaan oltu Normaalikoulul-
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la. Olen päässyt toteuttamaan opetusta haluamallani tavalla ja siihen on saanut tukea ja palautetta riittävästi. Ja siellä tuntuu, että jos
tulee jotain epäkohtia mieleen ja keskustelee, niin siellä välittömästi tapahtuu se muutoskin. Jos siellä palautetilaisuudessa tulee koulua kohtaan palautetta ja harjoittelua kohtaan palautetta, niin siihen kyllä puututaan ja tehdään se muutos välittömästi tai ainakin
etsitään syy, minkä takia ei tehdä muutosta ja kerrotaan se. Et siellä on kokenut huomattavasti vuorovaikutteisemmaksi sen palautteen
annon puolin ja toisin koko ajan.” (KAK 149)
”Oikeestaan ihan kokonaan kaiken on voinut itse päättää, että sillä lailla, että mihin itse suuntautuu, että mulla on ollut alusta pitäen
se mun opetettavien aineitten joukko sellainen, että näitä nyt ei peruskoulussa eikä lukiossakaan opeteta, että se on ammatillisen ja aikuiskoulutuksen heiniä nää aineet. On voinu itse valita, että mihin
menee ja meille on esitelty hirveesti erilaisia vaihtoehtoja erilaisista
paikoista mihin voi mennä ja itse saa tehdä ja ehdottaa ihan kiinnostuksensa mukaan, että kaikki harjoittelut missä mä olen ollu,
mä olen itse päättänyt, että tonne mä menen ja tota mä haluan tehdä ja nyt esim. tuolla Norssin sosiaalipsykologian kurssilla mä pystyin oman tutkimuksen aihepiirin mukaan pystyin valikoimaan aihesisältöjä, että meillä on pystynyt hirveesti vaikuttamaan siihen. Ja
mä uskon, että kaikki meidän ryhmästä on opettanut siellä mikä on
kiinnostanut ja valikoineet siinä sitten. Aika vähän olen nähnyt noita muita, mutta kyllä esim. Norssilla pystyy valitsemaan luokka-asteita, millä haluaa enmmän opettaa, mutta tietysti meidän aineissa
on enemmän variaatiota siinä suhteessa, että mitä haluaa opettaa ja
missä kuin esim. matematiikan tai englannin kielen opettajilla, että
niitten täytyy opettaa sen opsin mukaan, että kuvittelisin että siinä
on vähemmän vaikuttamisen mahdollisuutta.
Tää on jakautunu sillain tää harjoittelu, että noi jotka opettaa
ns. perinteisiä kouluaineita, niin ne harjoittelee Norssilla eikä tiedäkään muusta maailmasta kuin Norssista ja kun sitten taas me yhteiskuntatieteilijät ja filosofit ollaan pääasiassa muualla kuin Norssilla.” (KAK 157)

IV  H a a s tat t e lu t

PAL AUTEJÄRJESTELMÄT
Aineenopettajaksi opiskelevista piti kyselyn mukaan vaikutusmahdollisuuksia palautteen antamisessa hyvinä peräti kaksi kolmasosaa
(68 %) ja huonoina vain 16 prosenttia (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluiden mukaan aineenopettajaksi opiskelevat toivoivat
säännöllisempää palautteenantomahdollisuutta. Palautteen antamisen
tulisi olla rutiini, sitä pitäisi voida antaa jatkuvasti ja laaja-alaisesti.
”Opiskelijathan siellä tuntikaupalla kuuntelee niitä opettajia ja jotkut on tosi hyviä ja jotkut on sellasii, että hoh hoijjaa, jotain mutisee
siellä ja se on aivan kamalaa sellanen, just peruskurssit on just sellasii, et joku mutisee jotakin, ja sit kaikkien pitää olla siellä, et se motivaatio menee ihan nollaan. Et kyl sinänsä ois ihan hyvä, että sais antaa palautetta ja että sitä kysyttäis ihan säännöllisesti, et se tulis sille
opettajallekin, et jos se mutisee siellä, niin menköön jonnekin esitelmäkurssille ja oppikoon puhumaan kunnolla, että no hard feelings,
että pitäis pistää pois virasta, vaan että voi kehittyä. Sekin, että se ois
ihan tavallista, ettei se ois niin, että palautetta annetaan vaan silloin,
kun menee tosi huonosti, vaan että sitä annettais aina, myös hyvää
palautetta. Jos se palautteen antaminen ois semmonen rutiini, niin
siinä tulis se oikea palaute, jatkuva ja laaja-alainen.” (KAK 105)
Palautetta annetaan netin kautta. Sitä annetaan kirjallisesti paperilla
ja myös suullisesti suoraan opettajille. On myös laajoja palautekeskusteluja.
”Niin meillähän on koko ajan ollut täällä niin kauan kuin olen ollut täällä, että kursseista saa antaa palautetta. Meillä toimii jo tämä
ja se on ihan hyvä, että siinä voi antaa palautetta siitä, mikä oli hyvää, mikä huonoa, mitä vois parantaa. Palaute annetaan netin kautta.” (KAK 110)
”Ihan kaikilta kursseilta ei ole kyllä kerätty, mutta pääsääntöisesti on
ollut mahdollisuus vaikuttaa ja sanoa, täällä varsinkin kun pitää ai-
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na reflektoida kaiken maailman asioita, niin siinä se tulee, että jos
on jotain negatiivista sanomista siitä kurssista ja miksei positiivistakin, niin kyllä se tulee sanottua. Se on ihan kirjallista palautetta ja
sitten jos me ollaan ainedidaktiikan tunnilla, niin kyllä me sitten sanotaan ihan ääneenkin, että tässä ei ole meidän mielestä yhtään mitään järkee, että se menee sitten ihan suoraan sinne opettajallekin,
että tämmösessä tilanteessa, missä ollaan pienemmässä ryhmässä ja
keskustellaan yleisesti, niin sanotaan kyllä ihan suoraan, mutta vaikee sanoo, että vaikuttaako se mitenkään sitten. Voihan sitä kerätä
sitä palautetta ja jättää se sitten oman onnensa nojaan. Varmaan
jos tulee se nelijaksonen vuosi, niin joka jakson jälkeen kerätään sitä palautetta, koska ei opiskelijakaan jaksa jatkuvasti arvostella sitä
opetusta.” (KAK 115)
”Jotkut kerää luentosarjan päätteeksi palautetta aika aktiivisestikin
ja sitten meillä on lukukauden päätteeksi palautekeskustelu pari tuntia, missä käydään läpi koko sen lukukauden asiat, että on tuplamahdollisuudet antaa sitä palautetta.

Onko sinulla tietoa, miten tämä palaute menee tiedoksi?
No näistä luentopalautteista en tiedä miten ne menee, mulla on sellainen käsitys, että se menee sille luennoitsijalle, mutta kyllä tästä
palautekeskustelusta menee tieto laitostasolle, koska siellä on paljon
opetushenkilökuntaa mukana. Se on ihan merkittävä heillekin se tilaisuus. Meillä on kotilaitoksella käytössä sellainen palautelomake,
minkä voi anonyymisti palauttaa. Netin suhteen siinä on tiettyjä tietoturvakysymyksiä, se on nähty mahdolliseksi yhdistää siihen koneeseen, missä se on täytetty se lomake, että paperi on sillain aika idioottivarma.” (KAK 122)

IV  H a a s tat t e lu t

Äänestetään jaloilla, jos tarjonta ei kohtaa
”Kyllä mä silloin perusopiskelijana kerroin omat näkemykseni aina,
et en mä kokenu sitä sillä tavalla, et ei ois ollu tilanteita. Mä olen antanut palautetta tietystä roolista käsin, esimerkiksi ainejärjestön puheenjohtajan roolista käsin eli olen saattanut edustaa isompaa laumaa ja olla jossain mekkaloimassa siitä. Mutta jos on ollut semmosia aivan uskomattoman surkeita opetuskokonaisuuksia, että esimerkiksi hyvin kirjallisesti lahjakas ihminen, joka on julkaissut paljon
ja tulee pitämään opetusta eikä saa sanottua yhtään mitään siellä
tunneilla niin kyllä semmoisessa tilanteessa, että jos ajatellaan, että opiskelijan aika on kortilla, niin se palvelee kaikkien intressejä,
että mieluummin siihen luokkaan otetaan semmonen henkilö, joka
kykenee sanomaan, mitä on tekemässä. Että on se sitten opetuksen
sisällöstä tai muusta, että ulosantihan meillä kaikilla on erilainen,
mutta kyllä siellä tunneilla pitää luennoitsijan jotain pystyä sanomaan, että muuten se on opiskelijoitten aliarvioimista. Mun kokemuksen mukaan palautteen antamisen paikkoja on ollut riittävästi,
mutta se on aina semmonen kohta, mitä voi miettiä, että miten sitä
voi parantaa ja kehittää. Opiskelijat on äärimmäisen suuressa merkityksessä asiakkaita, jotka taatusti voivat valita, mistä sen palvelunsa hakevat, et koulutusta on nykyisin niin paljon Suomessakin tarjolla, et kyllä se jaloilla äänestäminen voi tapahtua hyvinkin sukkelasti,
jos tarjonta ei kohtaa.” (KAK 142)
Jos palautteeseen ei reagoida, jos se ei tuo muutosta asioihin, opiskelijan motivaatio antaa palautetta heikkenee.
”Kyllä palaute kuulostaa aina terveeltä ja hyvältä ajatukselta, mutta
niin monta vuotta kun palautetta olen anatanut meidänkin laitoksen toiminnasta, niin jos sitä muutosta ei ole kyennyt näkemään seuraavana vuonna, niin siihen sitten suhtautuukin siihen palautteen
antamiseenkin samalla asenteella, että jos se ei auta yhtään mitään,
niin ei sitä sitten kyllä tosissaan annakkaan eikä sieltä enää tule sitä
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todentuntuista palautetta. Eli molempien pitäisi suhtautua yhtä vakavasti siihen.

Onko se palaute annettu kurssin pitäjälle?
Joo. Ja jos sen kurssin aikana on huomattu, että joku toimintamalli
on huono ja jos se on sitten kuitenkin taas seuraavalla kurssilla edessä se sama toimintamalli, niin tulee mieleen kysyä, että eikö tullu
mieleen, että jos kurssilla 95 prosenttia on sitä mieltä, että jos vaikka
kurssi on liian myöhään illalla, että se olis helpompi jos se on päivällä, että ei sitä sinne iltaan seuraavalla kerralla kannata väkisin laittaa, jos tietää että nää on nää samat ihmiset tulossa uudestaankin
mun kurssille ja jos ei ole ketään muuta pitäjää siihen tarjota, niin
sit joutuu tulemaan toimeen niitten samojen ihmisten kanssa kuitenkin.

Annatteko palautetta mistään suuremmista kokonaisuuksista?
Ainut mihin olen huomannut, että saa antaa palautetta, on kurssikohtainen palaute. Se pyritään saamaan lomaketietona. Netissä on
osoite, johon saa täyttää tai sitten jaetaan paperi. Mutta näissä opettajaopinnoissa kyllä tuntuu, että palautetta kysellään jatkuvasti. Jatkuvasti saa vastata. Siinä mielessä tuntuu, että kasvatustieteiden laitoksella ja muilla laitoksilla on ainakin eroa.” (KAK 148)
Jos yliopisto-opettaja haluaa kehittää opetustaan, palaute otetaan vakavasti ja se on tärkeää.
”Itse kun on joskus antanut palautetta, niin opettajat on siihen sitten
palanneet uudestaan ja kiittäneet palautteesta ja kysyneet, jos ne ei
ole jotain ymmärtäneet. Kyllä mä uskon, että ne opettajat yliopistolla, jotka haluaa opetustaan parantaa, niin kyllä ne ottaa sen palaut-
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teen tosissaan sen verran kun pystyy, että tietysti ei kaikkia toiveita pysty toteuttamaan eikä tarvitsekaan, mutta kyllä mä uskon, että
palaute vaikuttaa.” (KAK 155)

VUOROVAIKUTUS JA ILMAPIIRI
Aineenopettajaksi opiskelevan yleiskuva opiskeluilmapiiristä ja opettajien ja opiskelijoiden välisestä vuorovaikutuksesta oli pääsääntöisesti erittäin myönteinen. Opiskelijat kokivat saavansa apua ongelmissaan ja opettajia pidettiin ystävällisinä ja avuliaina.
”Vuorovaikutus toimii hyvin. Ja erityisesti, jos opettajaan ottaa yhteyttä, niin kaikki opettajat on todella ystävällisiä ja aina vastaavat
niihin juttuihin, mitä menee kysymään, että mulla on tosi positiivinen kuva siitä. Et jos on joku ongelma, niin ne yrittää aina auttaa
siinä. Jos opettajia lähestyy sellaisissa asioissa, mitkä liittyy johonkin
kurssiin, niin siinä ne on aina hyvin ystävällisiä ja aina auttaa, mutta sitten näissä yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa amanuenssit,
meidän amanuenssi on hirmu kiva ja auttaa korvaavuusasioissa ja
kaikessa, mutta sitten joillain muilla laitoksilla voi olla, että amanuessi antaa heti pallon takaisin, et sun pitää ite ottaa asioista selvää.
Mutta yleiskuva on kuitenkin ihan hyvä. Ja sähköposti on niin mukava. Mä en ikinä jaksa ravata kenenkään vastaanotoilla ja sähköpostilla saa aina kaikki kiinni ja yleensä kaikki vastaa aina hyvin
nopeesti.” (KAK 105)

Massaluennoilla ei kontakteja synny
”Muihin opiskelijoihin kyllä saa luotua kontakteja, mutta sitten yhtäkin kolmen opintoviikon luentosarjaa piti kolme eri luennoijaa ja
ainedidaktiikassa siinä on koko ajan sama henkilö, joka sitä vetää,
että siinä pystyy kyllä vähän ottamaan kontaktia, mutta näissä yleisissä kasvatustieteen opinnoissa, niin se on sitä, että istuu massaluen-
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noilla ja menee pois. Kyllähän meillä on sitten se varsinainen professori, joka näistä vastaa, mutta kyllä sitten tarvii olla vähän isompi
asia ennen kuin hänen luokseen menee.” (KAK 110)
”Lähinnä se se, että meillä on niin paljon näitä massaluentoja näissä pedagogisissa opinnoissa, et mä en usko, että siinä tulee minkäänlaista kontaktia. Sitten jos on jotain keskusteltavaa, niin täytyy mennä keskustelemaan sinne vastaanotolle ja sitten voihan sen luennon
jälkeenkin mennä keskustelemaan ja voihan varmaan sähköpostiakin lähtettää. No ainedidaktiikan opettajan kanssa tulee semmonen
läheisempi kanssakäyminen, että kun näkee enmmän, niin pääsee
keskustelemaan ja sitten sähköpostia voi lähettää ja sitten meillä on
tää nettisivusto, jossa voi käydä keskustelemassa ja sitten kaikki näkee, mitä kukakin on sanonut, että se on sitten semmonen, missä
kaikki vaikuttaa.” (KAK 116)

Pääosin ihan hyviä kokemuksia
”Täällä näistä opettajista näkee, että opiskelijat on niille tärkeitä. Ne
jaksaa kantaa kotoonsa kirjoja proseminaaria varten, mutta on sitten kokemusta sellaistakin opettajista, että ei ole mitään tarttumapintaa, että niille opiskelijat on välttämätön paha, mutta että en tiedä johtuuko se sitten siitä, että yliopistossa on sekä opettamis- että
tutkimusvelvoite, että jos enemmän tutkimussuuntautunut, niin sitten se opettaminen on enemmän pakkopulla. Pääosin siis ihan hyviä
kokemuksia.” (KAK 124)
Kouluttajasta välittyy opiskelijalle viesti siitä, haluaako hän aidosti
keskustella vai ei. Osalle opetus on pakkopulla, osa haluaa aitoon vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa.
”Kyllä vuorovaikutus mun mielestä toimii, et tietysti tossa nyt on taas
se tilannesidonnaisuus, et jos on iso luentosalillinen ihmisiä, niin se
vuorovaikutuksen määrä ei voi olla kovin suuri eli se henkilökohtai-
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suuden aste on pienempi siinä. Mutta sitten näissä pienemmissä seminaariryhmissä vuorovaikutus on ollut ihan toimivaa. Ajoittain on
tullut joittenkin vetäjien kohdalla mieleen, että kyseinen henkilö taitaa rakastaa enemmän omaa ääntään kuin sitä, että jaksais kuunnella sitä, mitä opiskelijat sanoo, joissakin tilanteissa se välittyy, et se
vuorovaikutus ei toimi vastavuoroisesti, että sitten puhutaan, mutta
puhe ei kaikilta osin kohtaa. Varmasti tää kokemus pätee myös toisin päinkin ajoittain, mutta että se välittyy kouluttajasta, että haluaako se aidosti keskustella vai ei, onko väkipakolla siinä tunnilla vai
ei, onko määrätty väkipakolla tekemään jotain opetusta.” (KAK 143)

Ihmisinä ollaan samalla viivalla
”Tuntuu siltä, että sen tiedon joutuu hakemaan itse tai sitten kun
tulee siihen tilanteeseen, että sen saa kysyttyä laitokselta tai muualta niin sen on kuitenkin itse kaivanut esiin kysymällä pääsääntöisesti muilta opiskelijoilta, että mistä tää tieto kannattais etsiä, et tosi harvoin lähtee mitään selvittään suoraan laitoksen kautta, kun on
todennut, että nopeemmin pääsee lopputulokseen kyselemällä muilta opiskelijoilta. Mutta täällä mitä on ollu ja nähny, niin tuntuu, että hirveesti ei mitään statuseroa näy ollenkaan, et onks opiskelija vai
opettaja, et pystyykö sitä edes huomaamaan tosta yleiskuvasta, että kuka on kurssin pitäjä ja kuka ei, kun ei ole oman laitoksen ihmisistä kyse. Sellaselta tuntuis, että ihmisinä ollaan samalla viivalla.” (KAK 150)

Täällä on sellaista keskustelukulttuuria
”Niillä kursseilla mitä on ollut kaikille yhteisiä kursseja niin siellä on
kaikki opettajat olleet avoimia kuuntelemaan ja joustamaan tenttijärjestelyissä, et ei siinä ole mitään moittimista. Sitten meidän oman
ryhmän ainedidaktikko on ollut hyvin joustava siinä, että me ollaan
tavallaan yhdessä ryhmänä päätetty, että mitä teemoja me halutaan
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täällä käsitellä ja ollaan itse ehdotettu ja menty sillain hyvin keskustellen, että vuorovaikutus on toiminut kyllä parhaiten kun vertaa
muuhun yliopisto-opiskeluun. Täällä on ollut enemmän sellaista keskustelukulttuuria.” (KAK 157)

OPISKELIJAVALINNAT
Kyselyn mukaan vaikutusmahdollisuuksia opiskelijavalinnoissa piti
aineenopettajaopiskelijoista vain kymmenesosa (11 %) hyvinä ja peräti yli puolet (55 %) (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluiden mukaan aineenopettajaksi opiskelevilla ei ollut käsitystä siitä, voiko opiskelija vaikuttaa valintoihin.
”Mä en tiedä. Mulla ei ole mitään käsitystä siitä, että pystyykö opiskelijat vaikuttamaan pääsykokeisiin. Kyllä näistä on keskusteltu juuri näissä opettajankoulutuksen valiokunnissa tai mitä ne on, missä
nyt on ollutkaan mukana itsekin, että kun suoravalinta aloitettiin
silloin 2001 ja sitten kun sitä oltiin poistamassa, niin silloin ainakin
osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että se olis ihan hyvä, että se jatkuisi tällä tavalla, että vois heti alussa valita pedagogisia opintoja ja sitten kasvaa opettajaksi, mutta mä en tiedä, koska siihen ei ollut oikeesti rahaa, että miten se sitten, mutta käsittääkseni ainakin opiskelijat oli sitä mieltä, että pitäisi jatkaa, että mä en tiedä, että vaikuttiko se mihinkään ja että voiko sitä muuten vaikuttaa, että en tiedä,
että kuunnellaanko meitä oikeesti, mutta ainakin me sanottiin, että
meistä olisi kiva, jos tämä jatkuisi.” (KAK 114)
Opiskelijavalintoja pidettiin kuitenkin järkevinä ja hyvin soveltuvuutta mittaavina.
”Meillä on aika järkevä se valintakoe. Se painottuu hyvin paljon siihen soveltuvuuteen, siihen miten osaa käyttää äidinkieltään. Toisina vuosina meillä ei edes ollut pääsykoekirjaa. Se valintakoe on kokonaisuutena ihan järkevä eikä meillä ole ainejärjestöllä ikinä ollut
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siihen mitään sanomista, ei ole koettu aiheelliseksi puuttua siihen. Ja
aika hyvin se on toiminut siinä opiskelijavalinnoissa.” (KAK 121)

YHTEENVETOA
Opiskelijavalintoihin ei katsottu olevan vaikutusmahdollisuuksia. valintoja pidettiin onnistuneina ja hyvin soveltuvuutta mittavina.
Tutkinnonuudistus kiinnosti vain harvoja. Katsottiin, että ainejärjestöjen kautta oli mahdollisuus vaikuttaa tutkinnonuudistukseen.
Tutkinnonuudistus hoidettiin kiireellä ja opiskelijaedustus ei toteutunutkaan kaikkien osa-alueiden osalta.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kiinnosti aineenopettajaksi
opiskelevia. Toivottiin, että henkilökohtainen suunnitelma otettaisiin
laajamittaisesti käyttöön. Sen avulla uskottiin voitavan lisätä opiskelun päämäärätietoisuutta. Mitään pakkosysteemiä ei kuitenkaan toivottu. Suunnitelman uskottiin myös lisäävän opiskelijan mahdollisuuksia vaikuttaa omiin opintoihinsa sekä sisällöillsesti että aikataulullisesti.
Opetussuunnitelmatyö oli aineenopettajaksi opiskeleville vieläkin
vieraampi asia kuin luokanopettajaksi opiskeleville. Samoin osallistuminen hallintoon ja yliopiston päätöksentekoon oli harvinaista. Joistain vaikutuskanavista oltiin epämääräisesti tietoisia, mutta osallistuminen koettiin aikaavieväksi ja hankalaksi. Tiedekuntaneuvoston toimintaa kuvattiin kumileimasin metforalla; päätökset on tehty etukäteen, jolloin opiskelijan vaikutusmahdollisuudet eliminoidaan. Paras
tapa vaikuttaa hallintoon ja päätöksentekoon kulkee ainejärjestöjen
kautta.
Opetusharjoittelun osalta omat vaikuttamiskanavat riippuivat ohjaavasta lehtorista. Yleisesti opetusharjoitteluun oltiin kuitenkin tyytyväisiä. Se koettiin joustavaksi, mielekkääksi ja hyvin ammattiin valmentavaksi.
Aineenopettajaksi opiskelevat kaipasivat säännöllisempiä palautteenantomahdollisuuksia. Myös palautteen osalta uskottiin ainejärjestöjen voimaan vaikuttaa asioihin.
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Opiskeluilmapiiriä ja keskenäistä vuorovaikutusta kuvattiin ystävälliseksi ja toimivaksi. Massaluennot ovat asia erikseen, siellä ei kontakteja synny. Mutta opiskelijat kokivat, että he ovat tärkeitä opettajilleen ja keskustelukulttuuria kuvattiin muuhun yliopisto-opiskeluun
verrattuna erinomaiseksi.

3. Lastentarhaopettajiksi opiskelevat

3.1. Mitä on kansalaisvaikuttaminen ja -aktiivisuus
”Olet kiinnostunut asioista, yhteiskunnallisista asioista tai sitten opiskeluun vaikuttavista tekijöistä tai sitten sä pyrit niihin vaikuttamaan
tai seuraat, mitä tapahtuu ja että pystytkö itse vaikuttamaan asioihisi, jos kokee, että ne ei ole sillä tavalla kuin toivois niitten olevan. Se
on sellaista yleistä aktiivisuutta asioitten hoitamisessa.” (KAK 165)
”Se on tämmöstä yhteiskunnallisiin asioihin osallistumista ja äänestäminen ja järjestötoimintaa osallistuminen ja ylipäätään semmonen aktiivinen kansalainen yhteiskunnassa. Jos aktiivisuudesta puhutaan, niin se on myös yhteiskunnan palveluitten hyväksi käyttämistä, ettei makaa siellä kotona koko elämäänsä, vaan että osallistuu yhteiskunnan toimintaan.” (KAK 207)
”No semmosta, että tekee jotain, että asiat muuttuis paremmaksi,
esim. politiikkaa se voi olla tai jossain järjestöissä mukana toimista,
että yrittää aktiivisesti muuttaa maailmaa paremmaksi.” (KAK 212)
”Semmosta tietynlaista halua osallistua. On jollain lailla kiinnostunut muustakin kuin itsestään. Ei se rajoitu pelkästään hallinnollisten elimien osallistumiseen. Ei ole tullut itse mietittyä termiä.” (KAK
173)
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”No se kuulostaa hirveen hienolta jotenkin, sellaiselta sanalta, joka
ei suoranaisesti itseä kosketa. Kait se on sitä järjestöissä toimista ja
semmosta, että kun moni ihminen toimii saman asian puolesta, niin
sitä saadaan jotain aikaiseksikin, että on mahdollisuus vaikuttaa.”
(KAK 189)

”Mitä ymmärrät sanalla kansalaisaktiivisuus?
Mä käsitän sillä sitä, että yksittäinen kansalainen osallistuu yhteiskunnallisten asioiden ajamiseen ja päättämiseen, mutta ehkä myös
omaan ja ympäristöasioihin ja tämmösiin liittyviin asioihin.

Entä kansalaisvaikuttaminen, voiko niitä erottaa?
On niissä sävyeroa, että tota kansalaisvaikuttaminen on suorempaa,
jolla pyritään selkeästi vaikuttamaan johonkin asiaan, mutta kansalaisaktiivisuus sitten, et kansalaisaktiivi voi vaikuttaa esim. taloyhtiön toiminnassa tai jossain tämmösessä ihan erilaisessa kun taas
kansalaisvaikuttaminen on sitä, että pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.” (KAK 187)
Lastentarhaopettajaksi opiskelevien määrittelyt kansalaisvaikuttamisesta ja kansalaisaktiivisuudesta noudattelivat hyvinkin samoja linjoja
kuin luokanopettajaksi ja aineenopettajaksi opiskelevien. Äänestäminen tuotiin esille, samoin järjestötoiminta. Tavoitteena molemmissa
nähtiin halu muuttaa asioita paremmiksi. Lastentarhaopettajiksi opiskelevat toivat kuitenkin poikkeuksellisen selvästi esiin omissa vastauk
sissaan, ettei kansalaisvaikuttaminen tai kansalaisaktiivisuus heitä oikein kiinnosta.
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3.2. Lastentarhaopettajiksi opiskelevien
kansalaisvaikuttamisprof iili
Kyselyn mukaan lastentarhaopettajaopiskelijat toimivat erityisesti urheiluun, uskontoon, opiskeluun ja kulttuuriin liittyvissä yhdistyksissä
(ks. taulukko 3 III osan 1. luvussa).

Opiskelija-aktiivisuus
Varhaiskasvattajiksi opiskelevat eivät pitäneet itseään kovinkaan
aktiivisina kansalaisvaikuttajina. Asiaa pidettiin kuitenkin tärkeänä ja
moni olisi halunnut olla aktiivisempi.
”No jos ajatellaan järjestöjä ja politiikkaa, niin en mä sitä niin nykyään, että koulu on ympärillä ja silleen. Joku äänestäminen on nyt itsestään selvä. Kyllä mä aina käyn äänestämässä. Mutta en mä tällä
hetkellä osallistu mihinkään järjestötoimintaan enkä sitten koulussakaan ole silleen hakeutunut, että kyllähän täällä olisi tietysti mahdollisuus.” (KAK 200)
”Minä en ole ikinä ennen ollut missään tämmösessä järjestötoiminnassa ja missään, missä on vapaaehtoista tarvittu ja nyt sitten houkuttelivat minut tähän, vähän väkisinkin houkuttelivat minut sinne ainejärjestön vaaleihin ja sitten rupesin siihen, niin …Olen minä sillä tavalla aktiivinen tekemään tuommosia hommia, välillä vähän passiivinen, mutta en minä mikään superaktiivinen ole, mutten
superpassiivinenkaan. Kyllä minä voisin sanoa, että olen aika kova
touhuamaan. varsinkin jos osaan ja tiedän miten se hoidetaan, niin
kyllä minä sen hoidan.
Oletko mukana jossain muussa?
En oikeastaan aktiivisesti. En ole.” (KAK 207)
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”Mä haluaisin olla aktiivisempi ja tietää, että millä tavalla vois olla
aktiivinen.” (KAK 194)
”En mä ole niin aktiivinen kuin haluaisin olla. Itse kyllä mietin asioita ja on mielipiteitä asioista, mutta se kantaa ottaminen on vähän
sellasta, että mieluummin annan tukeni sellaisille ihmisille, jotka toimii jonkun asian puolesta ja lähtee ajamaan jotain asiaa esim. äänestämällä kun että mä itse lähtisin mihinkään ehdokkaaksi tai mitään tällästä. Että antaa tukee niille ihmisille, jotka on valmiita viemään sitä asiaa konkreettisemmalla tasolla eteenpäin. Mutta pidän
tärkeänä sitä, että seuraan asioita ja on mielipiteitä, että ei ole ihan
semmonen, että menee vaan sinne minne virta vie.” (KAK 182)
Ajan puute oli yksi keskeinen syy tietynlaiseen passiivisuuteen. Silti halu vaikuttaa oli joillain kova ja kun ei itse ehtinyt osallistumaan,
niin halusi kuitenkin toimia tukijäsenenä tai maksaa jäsenmaksua.
”Olen tukijäsenenä vasemmistonuorissa. Katsannollisesti koen, että
niitten mielipiteet on lähellä mun mielipiteitä, mutta mä en ole sillä tavalla aktiivinen, että tekisin asioille mitään, vaan annan tukeni niille ihmisille, jotka haluaa nostaa toisenlaisia mielipiteitä kuuluville. Ja sitten mä myös kuulun Unisefiin, että se on tämän alankin
kautta tullu, että koen tärkeäksi sen, että auttaa muita ihmisiä. Että
vaikka nyt itsekin on opiskelija eikä ole paljon rahaa, nin jos mä nyt
muutaman euron lahjotan kuukaudessa, niin se toisille saattaa olla puolen vuoden koulutus se raha, että mikä nyt sitten jostain baari-illasta pois.
Kuulutko ainejärjestöön?
En kuulu, että mulle se on käytännön kysymys, että mulla on niin
paljon tekemistä, että mä en kerkee sitten. Johonkin hallitukseenkin,
että siinä on sen verran hommaa, että mä tiedän, että mä en pysty niitä hoitaan kunnolla, ennemmin jätän sellaisille ihmisille, joil-
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la on aikaa paneutua siihen, ettei tule sitten huolimattomasti hoidettua.” (KAK 166)

Kansalaisvaikuttaminen kanavoitui erilaisiin yliopistoon kuulumattomien järjestöjen ja yhteisöjen toimintaan, kuten seurakunnan ja ympäristöjärjestöjen toimintaan tai urheiluseuratoimintaan.
”Yliopistomaailmassa mä en ole vielä oikein ehtinyt mihinkään mukaan, ihan jossain noissa ainejärjestön jutuissa jonkin verran, mutta
en mitenkään hirveesti ole ollut vaikuttamassa, enemmänkin vähän
seuraillu, että mitä ne on siellä tehny, et en ole ollu mitenkään erityisen paljon mukana, sitten muuten tämmösessä seurakunnan toiminnassa, jos se vaikuttamista, ihmisten kanssa siellä ja tota, en mä
osaa sanoa nyt muuta.” (KAK 194)
”Yliopiston osalta kuulun ylioppilaskuntaan, omaan ainejärjestöön.
Sitten jos nyt seurakunnan voi luokitella järjestöksi, niin kuulun ja
olen aktiivisesti mukana toiminnassa, järjestämässä tapahtumia ja
kuulun myös yliopiston kristillisten opiskelijoitten ainejärjestöön ja
kuulun mä yhteen urheiluseuraan, vaikka en ole siinä seurassa harrastanut moneen vuoteen. Yliopiston ainejärjestössä olen tosi vähän
mukana, että seuraan kyllä aktiivisesti, mitä tapahtuu, että mulle
tulee suunnilleen joka listalta kaikki sähköpostit ja pyrin olemaan
tietoinen, että mitä tapahtuu, mutta hirveen vähän on ollut aikaa
olla itse mukana. Et joskus lähden johonkin tapahtumaan mukaan,
mutta en itse ole tällaisena järjestäjäpuolena mukana.” (KAK 158)
”Olen tosi aktiivinen ihminen, ainakin sen puolesta, että mitä kaikkea muuta tässä tekee koulun ohella, että mä nyt kuudetta vai seitsemättä vuotta valmennan junioriuimareita ja pidän uimakouluja,
että lasten kanssa sitä toimii niin paljon tän ulkopuolellakin ja muut
urheiluharrastukset sitten.
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Toimitko jossain opiskelun puitteissa?
Ei riitä aika siihen. Opiskelu vie niin paljon ja sitten toi valmentaminen. Mä käyn kolmisen kertaa viikossa pitään lapsille ja sitten kolmisen kertaa viikossa itse sitten vedessä.” (KAK 173)

Mielenosoituksiin mukaan
”No mä koen, että olen vähemmän aktiivinen, mutta olen enemmän aktiivinen kuin monet muut, että mä en ole järjestämässä mitään enkä toimi aktiivisesti missään järjestössä, mutta mä katson,
että mitä ostan kaupasta, kulutustottumuksilla yritän vaikuttaa jotenkin. Ja sitten jos on mielenosoituksia järjestetty, niin kyllä mä niihin meen, jos ne tuntuu omalta asialta, minkä puolesta siellä marssitaan.

Millaisiin olet osallistunut?
No semmosiin rauhanmarsseihin ja nuorempana täällä olin Animaliassa mukana, niin sillon järjestettiin jotakin semmosia kulkueita
eläinoikeuksien puolesta ja sitten kun täällä oli se teatterijuttu viime
kesänä, niin kyllä mä siellä olin mukana mielenosoituksessa.
Kuulutko mihinkään järjestöihin tai yhdistyksiin?
Nykyään kuulun Suomen Rauhan Puolustajiin.” (KAK 212)

Äänestäminen on hyvä asia, turkistarhaiskut eivät
Kyselyssä heistä vastasi käyneensä äänestämässä joka kerran 50 prosenttia ja joskus 41 prosenttia.
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”Myönteistähän on se, että jos sä seuraat asioita ja sä pyrit vaikuttamaan tekemällä jotain järkevää, esimerkiksi äänestämällä eli pyrit saamaan asioita toiseen suuntaan, mutta sitten taas mä näen hirveen kielteisinä kaikki nää turkistarhaiskut. Niillä aiheutuu tosi paljon haittaa. En mä itsekään näe kauheen hyvänä asiana sitä, että
harrastetaan turkistarhausta, mutta siis se ei ole mun mielestä se oikea tapa toimia, että pitäis miettiä sitä, että mikä on järkevä tapa
vaikuttaa niihin asioihin, ihan kaikki impulsiiviset tavat vaikuttaa ei
ole se oikea tapa. Ehkä suora toiminta on joskus se ratkaisu, mutta
sitten pitäisi kyllä miettiä muitakin toimintatapoja, ettei pelkästään
siltä omalta näkökantilta. Joskus asioihin vaikuttaminen on semmonen pitkäjänteinen prosessi, että siinä pitää pidemmän tien kautta
pyrkiä vaikuttamaan niihin asioihin. Mun mielestä se on jotenkin
liian ajattelematonta sellainen suora toiminta. Se voi herättää muissa ihmisissä negatiivisia tunteita sitä periaatteessa hyvää ajatusta
kohtaan, että se yleinen mielipide saattaa kääntyä sille aatteelle vastaiseksi.” (KAK 165)

Jos yleiskuva lastentarhaopettajiksi opiskelevista muotoutuikin varsin
passiiviseksi etenkin opiskelijajärjestötoiminnan osalta, oli joukossa
poikkeuksiakin.
”Koen olevani aktiivinen, et kyllä mulla on tämmöstä järjestötoimintaa tullu kokeiltua ja olen edelleen ja harrastan aktiivisesti ja sitten
opiskeluissa ainejärjestötoiminta on ollut sellaista vaikuttamisen foorumia.

Missä kaikissa olet mukana?
Mä olen Punaisessa Ristissä nuorisopuolella lähinnä tietysti, osastotason hallituksessa ja sitten piirihallituksessa, ja sitten meidän ainejärjestön eli ITUn hallituksessa olen ollut kaksi vuotta. Partiossa olen
ollut, mutta en enää. Punainen Risti on vienyt voiton siitä ja sitten
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on ollut pianon soiton harjoituksia, mutta sitä mä en pidä millään
lailla vaikuttamisena, koska se on vaan opettajan kanssa. Tosin olen
jonkin verran esiintynyt, et jos sellaisia musiikkiesiintymisiä voi vaikuttamiseksi sanoa. ITUn kautta olen myös laitosneuvostossa. Tiedekuntaneuvostossa olin viime kaudella.” (KAK 179)
Lastentarhaopettajiksi opiskelevat kanavoivat kansalaisaktiivisuuttaan seurakuntatyöhön, ympäristöjärjestötyöhön, urheiluseuratyö
hön ja muuhun vastaavaan vapaaehtoisjärjestötoimintaa. Vain poik
keustapauksessa opiskelijajärjestöt kiinnostavat. Ajan puute mainit
tiin keskeisimpänä syynä siihen, ettei aktiivinen osallistuminen esimerkiksi ainejärjestötoimintaan kiinnostanut.

3.3. Kansalaisvaikuttamisen merkitys
lastentarhaopettajankoulutuksessa
Kyselyn mukaan yli puolet (53 %) lastentarhaopettajaopiskelijoista oli sitä mieltä, että opettajankoulutus kannustaa tai tukee osallistumista yhdistystoimintaan tai yleensä vaikuttamaan yhteisiin asioihin (ks. taulukko 6 III osan 2. luvussa). Mutta kuitenkin merkittävä
osa (44 %) oli myös kielteisellä kannalla. Osallistumisesta yhdistystoimintaan tai yleensä vaikuttamisesta yhteisiin asioihin katsoi valtaosa (89 %) olevan hyötyä opettajaksi opiskelussa ja yleensä opettajaksi kasvamisessa.

Vaikuttaminen on jotenkin vaikeeta
Kansalaisaktiivisuus koettiin vaikeana asiana; vaikuttamiskanavat eivät aina ole tiedossa ja on asioita, joihin ei yksikertaisesti pysty vaikuttamaan. Myös ajan henki on sellainen, että se suosii vain omiin asioihin puuttumisen.

217

218

O p e t ta j a k s i o p i s k e l e v i e n k e rto m a a

”Ehkä kuitenkin tällainen yliopistoelämä ja opiskelu on sellasta, että se antaa enemmän edellytyksiä sille, että sais ajatuksia, et sitä
on ikävän vähän muuten tuolla. Mä en ymmärrä, mistä on tullut
semmonen, että se vaikuttaminen on jotenkin vaikeeta ja outoa, että vain joissain tietyissä piireissä vois vaikuttaa, et siitä on jotenkin
sellaiset käsitykset et ajatellaan, että se on jopa epätavallista ja niin
kuin se onkin, ikävä kyllä. Et ei oikein edes tiedä, miten vois vaikuttaa ja mitkä ois ne oikeudet ja miten se ehkä ei oiskaan niin vaikeeta. Onko sitten niin, et ihmiset on tyytyväisiä ja tuntuu helpommalta hoitaa vaan niitä omia asioita. Mutta ei ehkä tiedetä, että omat
asiatkin hoituis paljon paremmin, jos ryhtyis vaikuttaan. Ei ole oppinut vaan sitä. Sitten tietenkin se yhteisöllinen vaikuttaminen, mutta
sitten se yksilöllinen vaikuttaminen, et kyllähän ihan yksi ihminenkin pystyis vaikuttaan ilman sitä yhteisöä, mutta ehkä sit taas ihminen ei yksin opi, jos siinä ei ole sitä ainakin sitä toista.” (KAK 195)
”On asioita, joihinka pystyy vaikuttamaan, pienemmän mittakaavan asioihin tai semmosiin tavallisempiin asioihin, jotka on paremmin jokaisen ihmisen ymmärrettävissä, niin niihin on myös helpompi vaikuttaa. Esimerkiksi just vilkkaasti liikennöidyn kadun varrella,
jossa asuu paljon lapsia, niin ihmisten on helpompi vaikuttaa, että
siihen rakennettaisiin semmosia hidasteita tai laitettais läpiajokielto.
Tämmösiin asioihin on helppo vaikuttaa, kuin esimerkiksi miten valtion budjetti jaetaan eri osien välillä.” (KAK 189)

Vaikuttaminen on työlästä, mutta palkitsevaa
”Kyllähän se vaatii kauheesti työtä. Mutta sitten toisaalta, mä olen
toiminut 10 vuotta järjestöissä ympäristön ja eläinten oikeuksien kysymyksissä, missä on huomannut, että semmosta vaikuttamista tapahtuu myös ikään kuin vahingossa, että mielipideilmasto on muuttunut ihan totaalisesti 10 vuoden aikana, että se on ollut sellasta vaikuttamista, että on osallistunut, mutta ei ole ollenkaan tiedostanut
niin konkreettisesti, et jos on ajanut esimerkiksi, että joku metsä suo-
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jeltaisiin, mutta ehkä sitä ei ole suojeltu, mutta se on vaikuttanut siihen ilmapiirin muutokseen.” (KAK 189)

Opiskelijan ja opettajan erilaiset näkemykset vaikuttamisen merkityksestä
”No mun yks kaveri on siinä ainejärjestön hallituksessa ja hän on
kyllä sitä mieltä, että se on ollut kokemuksena tosi hyvä, että se on
uusia juttuja saanu ja on joutunu tekemään semmosia juttuja, mitä ei ole ennen tehnyt. Sitten siinä on taas se, että kun on kokouksia
ja kaikkee muuta, niin kaikki opettajat ei tykkää, että joutuu kesken
lähtemään tunnilta, että on ollut erimielisyyksiä opettajien kanssa,
että onko se tärkeetä toimintaa vai ei.” (KAK 213)

Aktiivinen opettaja näkee laajemmin
”Onhan se positiivista, se antaa sitä näkökulmaa siihen mitä tekee
lasten kanssa. Näkee vähän laajemmin. Et mun tulee mieleen, että
kun joku mies rakensi jotain juttuu ja se oli tosi raskasta ja sit joku
kysy, et mitä sä teet, niin se sano, et mä laitan vaan hiekkaa tohon
noin ja sit toinen oli siinä vieressä ja teki samaa ja sano, et mä rakennan hienoo kirkkoo tai katedraalia, et se näki sen kokonaisuuden,
mitä se teki, et ei vaan kattonu siihen yhteen kohtaan, et tää on niin
raskasta, kun tää on vaan sitä samaa hiekan lapiointia. Ja toinen
näki sen päämäärän ja kokonaisuuden siinä hiekan lapioinnissa.
Ja kyllähän se opettajan aktiivisuus vaikuttaa siihen lapseen ja siihen perheeseen ja sit jos vois vielä vaikuttaa siihen koko yhteisöön ja
niihin muihin opettajiin sillä aktiivisuudella, mut mitä se sitten ois
se aktiivisuus, et sitä et on se näkemys ja tois sitä esiin ja sitten vaikuttaa sinne ylemmäs niihin kaikkiin mitä niitä on.” (KAK 196)
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Kansalaistoiminnan merkitys on kaksipiippuinen asia
Aktiivinen toiminta erilaisissa järjestöissä syö aikaa opiskelulta, mutta
samalla toiminta antaa sellaisia kansalaisvalmiuksia, joista on hyötyä
myös opinnoissa ja yliopistoelämässä.
”Se on vähän kakspiippunen asia, et toisaalta se vie kyllä aikaa, toisaalta se antaa uusia näkökulmia ja semmosta perspektiiviä asioihin, mistä on sitten ihan selkeesti hyötyä opiskeluissa. Mä en ole koskaan ajatellut asiaa siltä kannalta, että onko siitä hyötyä vai haittaa.
Ehkä mä käsitän mun elämäni sillä tavalla osissa, että elämässä on
lokero opiskelulle ja sitten elämässä on lokero kansalaisaktiivisuudelle. Et jos mä toimin aktiivisena ympäristöasioissa, niin se tuo näkökulmaa ympäristöasioihin, mutta myös muutenkin, et mäkin olen
10 vuotta toiminut erilaisissa järjestöissä ja seurannut yhteiskunnallista keskustelua niitten asioitten ympäriltä, mitkä mua kiinnostaa,
niin sitä ymmärtää ihan eri lailla, miten asiat yhteiskunnassa toimii,
et miten esimerkiksi yhteiskunnassa tehdään päätöksiä ja semmosta,
mistä on sitten ihan selkeesti hyötyä opiskeluissakin.” (KAK 188)
”Kielteisenä on tietysti ajan puute, toisaalta sitten on mukava olla tietoinen asioista, että oikeesti tietää mitä niissä foorumeissa tapahtuu, kun on itse niissä mukana ja kuulee muistakin foorumeista helposti etenkin ainejärjestötoiminnan kautta. Mutta tosiaan ajan
puutteesta niin, usein on sillä lailla, että usein on tämmöisiä aktiivisia opiskelijoita, että esim. ainejärjestötoiminnassa mukana olevat
ovat niitä aktiivisia muissakin foorumeissa ja sitten kasaantuu. Mutta ei sitäkään voi ihan yksoikoisesti sanoa, että kyllä meillä on esimerkiksi opetussuunnittelutyöryhmissä myös ainejärjestön ulkopuolelta opiskelijoita. Sitten toi järjestötoiminta Punaisessa Ristissä, se
on mulle vaan aatteena, että siihen on kasvanut, kun on kymmenen
vuotta ollut toiminnassa mukana. Jotenkin sen aktiivisuuden kautta rupee löytämään niin paljon sellaista itsellekin, vaikka se on ollut ensin sellaisena aatteena ja sellaisena, että mukava opetella ensi apua, että osaa sitten itsekin auttaa ja sen kautta alkujansa läh-
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tenyt, mutta sitten tosiaan kehittynyt siitä ja nyt sitten olen lähdössä Makedonian matkalle edustamaan Punaista Ristiä, että sellaisia
palkintojakin välillä sattuu eteen, että tosi mahtavaa. Me mennään
nuorisotyöhön tutustumaan sinne, että jotain meille siellä järjestetään ja sitten ihan tutustutaan maahan ja kulttuuriin. Viiden päivän opintomatka.

Kielteisenä puolena toit esiin aikapulan?
Joo, etenkin kun on itse sellainen ihminen, että haluaisi myös harrastaa ihan semmosia omia mielenkiinnonkohteita, taideharrastuksia ja tämmösiä, niin se vie kyllä niiltä aikaa.

Häiritseekö tällainen osallistuminen opiskelua?
Riippuu miltä kannalta ajattelee, että toisaalta mä en ole nokka kirjassa -ihminen kuitenkaan, että mieluummin tekee paljon ja opiskelee kun on pakko, siis kun pääsee siihen kirjaan kiinni, niin se on
mielenkiintoista ja tottakai tekee ne, mitä pitääkin, mutta kyllä se
vaikuttaa siihen sillä lailla, että välillä ei jaksa. Sitten hommat kasaantuu välillä, mutta niitä tehdään silloin kun on vapaata, jos on
vapaata, että yötöiksi joskus menee.” (KAK 180)
”Kyllähän siitä hyötyä siinä mielessä, että jos vaikka ajattelee tätä
opiskelupaikkaa ja näitä järjestelyjä täällä, että jos täällä on vaikka
joku epäkohta, joka itseä tympäsee, niin eipä siitä kannata valittaa,
jos ei ole itse mukana yrittämässä siihen vaikuttaa. Että kun meillä
oli juuri palautekeskustelu, niin tyhmäähän se on, että jos ei siihen
palautelappuun kirjoita, että mitä haluaa muuttaa että vaan luokkakavereille nurisee, että se ja se on täällä huonosti . Mutta sitten jos
haittaa miettii, niin jos sitä osallistuu kauheesti joka paikkaan, niin
se on sitten aikaa vievää ja sillai.” (KAK 200)
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”No aikaahan siinä menee, että se on kielteistä ainakin, aika on kortilla nykymaailmassa, kiireinen maailma, vaikka on valmis maailma, mutta silti on kiire. Myönteistä on se, että kun tämä on vapaaehtoista työtä, että ketkä siihen mukaan lähtee, niin sitten on samanhenkistä porukkaa. Siinä on kuitenkin yhteiset päämäärät ja siinä on sitten mukava yhdessä touhuta. Se on semmosta mukavaa sitten porukassa touhuta. En minä ainakaan jaksaisi yksin pakertaa
näitä hommia.” (KAK 207)
”Onhan se tietysti kakspiippunen juttu, että hommia on muutenkin
paljon, mutta tässä on nyt tullut itsellekin paljon sellaisia hommia,
mitä ei ole ikinä ennen ollu. Pitää järjestää kaikenlaisia juttuja, tuumata ja soitella ja kysellä, niin onhan se oppia hirveesti, että oppii
kyselemään ja toimimaan, että ei vaan ihmettele, miten tässä mennään, vaan pitää tarttua hommiin kiinni ja tehä se. Silleen siitä selviää.” (KAK 208)
Jos opettajankoulutusyksikkö on kaukana varsinaisesta emoyliopistosta, jotkut kokivat, että jo se vaikutti opiskelijaan passivoivasti. Isossa
yliopistossa opiskelijalla on paremmat mahdollisuudet osallistua erilaisiin toimintoihin.
”Se minkä mä itse koen hankalaksi on se, että kun tää meidän yksikkö on täällä erikseen ja yliopisto on tuolla toisella puolen kaupunkia,
mä koen että mä olen kauheen ulkopuolella siitä maailmasta, että en
tiedä, että osallistuisinko enemmän, jos oisin siellä, että tää on vähän
semmonen eristetty tää meijän laitos täällä, yksinään, että kun täällä ei ole ketään muita kuin meidän opiskelijoita. Että mä koen, että
mä en ole oikeestaan millään tavalla mukana yliopiston toiminnassa. Kyllä mä koen sen tärkeeks, että äänestää, että mitä nyt oli juuri edustajiston vaalit, että juuri tämä periaate, että koska et ole itse
siellä toimimassa, niin sitten annat äänes niille, jotka on siellä ajamassa sitä asiaa, jotka edustaa sellaisia näkemyksiä, mitä itsekin pitää tärkeinä. Kyllä mä pidän sitä tärkeänä, että opiskelijat on aktiivisia ja ajaa opiskelijoiden asiaa eteenpäin. Kyllä me täältä meidän
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laitokselta oltiin opiskelijat Helsingissä mielenilmaisussa tän meidän
koulutuksen puolesta kun tuli nää uudet kelpoisuusehdot, että sosionomit voi toimia myös lastentarhaopettajina, että täältä tuli se aloite, että varmaan helpommin tulis lähdettyä mukaan, jos ympäristö
ois muutenkin sellanen aktiivinen.” (KAK 167)
Varhaiskasvattajat kokivat aktiivisen vaikuttamisen merkityksen
omiin opintoihinsa hyvin kaksijakoisena. Toisaalta monet olivat sitä
mieltä, että aktiivisuus antaa uusia näkökulmia, laajentaa perspektiiviä ja siten tukee ammattiin valmistumista, mutta ajan puute saa monet jättämään kaiken ylimääräisen. Opiskelijat kokivat myös niin, ettei koulutuksessa kannustettu aktiiviseen osallistumiseen ja opinnoista oli vaikea jäädä pois, jos kokoukset sattuivat samaan aikaan. Pienen
yksikön ongelma tuotiin myös esiin; emoyliopistossa kaikin puolisen
osallistumisen esimerkiksi opiskelijajärjestötoimintaan uskottiin olevan huomattavasti helpompaa ja luontevampaa.

3.4. Lastentarhanopettaja yhteiskunnallisena vaikuttajana
Varhaiskasvattajiksi opiskelevat sisällyttävät tulevaan ammattiinsa yhteiskunnallisen vaikuttamistehtävän. Opettaja on vaikuttajan asemassa toimiessaan lasten kanssa. Opettaja kasvattaa tulevia yhteiskunnallisia vaikuttajia. Opettajan tulee olla tietoinen siitä, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu. Myös kyselyn mukaan suurin osa näkee
opettajan yhteiskunnallisena vaikuttajana (89 %).
”Ei mun mielestä kaikkien tarvitse olla aktiiveja, mutta kyllä lastentarhaopettajan täytyy olla tietoinen siitä, mitä valtakunnassa tapahtuu ja olla tietoinen kaikista uudistuksista ja muutoksista ja myös
negatiivisesta kehityksestä ja pitäisi olla ne välineet tarvittaessa edes
yrittää vaikuttaa asioihin.” (KAK 159)
”Kun ne toimii siellä ihmisten kanssa, lasten ja nuorten, niin en mä
tiedä, kuka vois olla vielä enemmän vaikuttaja, et jos nyt joku on
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vaikuttaja, niin kyllä nyt opettaja on. Siinä on aika vastuu kyllä.”
(KAK 196)
”Mun mielestä opettaja on aina yhteiskunnallinen vaikuttaja, koska
se vaikuttaa siihen, että millaisia yhteiskunnan vaikuttajia kasvaa,
et mä en näe sitä niin, että opettajan tarttee olla semmonen kansankynttilä, mutta opettaja vaikuttaa aina yhteiskuntaan, koska se kasvattaa niitä tulevia yhteiskunnan vaikuttajia tai niitä ihmisiä, jotka päättää asioista tulevaisuudessa ja niiden asenteisiin ja kaikkeen
muuhunkin toimintatapoihin opettajalla on suuri vaikutus.” (KAK
190)

Opettaja vaikuttaa omalla esimerkillään, hän antaa mallin oppilailleen.
”Opettaja on mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallinen vaikuttaja, että opettajallahan on vastuu monesta oppilaasta ja sitä peilaa itseään muille ja muut katsoo opettajasta mallia. Että onhan opettajalla valtava vastuu siitä, että millaisen mallin antaa niille oppilaille.” (KAK 208)

Lastentarhanopettaja vaikuttaa asenteisiin
”Opettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tulisi olla. Kun on tekemisissä kasvavien lasten kanssa, niin vaikuttaa niiden asenteisiin,
esimerkiksi suvaitsevaisuuskasvatus on tosi tärkeetä.” (KAK 214)

Varhaiskasvattajan sopii myös omassa työssään tuoda lapsille hienovaraisesti esille kansalaisvaikuttamisen ja aktiivisuuden merkitys.
”Semmosella ihan yleisellä tasolla vois jo ehkä puhua, mutta ei mitenkään puolueellisesti, mutta esiopetusikäisille vois vähän kartottaa
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sitä, miten tää yhteiskunta toimii ja silleen, mutta ihan hirveesti sitä ei tarvis olla, että ehkä silleen epäsuorasti asennekasvatukseen.”
(KAK 159)
Opettaja voi työssään olla esimerkkinä pienille lapsille aktiivisuudesta
ja hyödyntää myös työssään omaa asennettaan.
”Sitten se opettajan esimerkki, et ois tosi hienoa, jos se itse eläis (aktiivisesti) ja vois kertoo kaikkii esimerkkejä, mitä se on tehnyt ja viedä johonkin sellaisiin paikkoihin ja tilaisuuksiin. Sillain vois jo ihan
pieniä lapsiakin viedä ja opettaa, niitä pitää mukana. Mutta täytyy
kyllä sanoa, että mä en vielä näe hirveen selkeesti sitä ideaa.” (KAK
195)

Aktiivinen opettaja etsii erilaisia työtapoja
Mitä merkitystä kansalaisvaikuttamisella on opettajan työn kannalta?”
En oikeen osaa vastata. Tavallaan haluaisin vastata, ettei se vaikuta
opettajan työhön ja toivois, et kaikki opettajat opettais silleen samalla tavalla tai että kaikki olis yhtä hyviä, mutta eihän se tietenkään
ole mahdollista ja tota toisaalta mä luulen että se voi vaikuttaa, että
opettajat, jotka on aktiivisia muillakin elämänalueilla, niin saattaa
olla aktiivisempia työssään etsimään erilaisia työtapoja ja erilaisia
tehtäviä ja muita.” (KAK 190)

Yhteiskunta pakottaa pohtimaan omaa toimintaansa
”Mun henkilökohtainen näkemykseni on, että nyt tulee yhteiskunnan
taholta semmosia kehotuksia, jotka vaikuttaa siihen, että pitää tehdä tämmösiä varhaiskasvatussuunnitelmia, tulee ylhäältäpäin kehotuksia, että alkaa päiväkotien tasolla miettiä niitä päiväkodin omia
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arvoja, miettiä, miksi toimitaan näin ja sieltä kautta se tulee, että he
joutuu alkaan pohtia sitä omaa toimintaansa ja sitten jos vanhemmat on yhä enemmän mukana niissä ja ovat tietoisia niistä asioista ja haluaa vaikuttaa ja sun pitää sitten heillekin kertoa, että minkä tähden toimitaan näin ja miksi tehdään just näin eikä tehdä noin
ja se lisää sitä tietoisuuttakin ja pitää selventää itsellekin omia ajatuksiaan ja kyllä mä kokisin sen niinkin, että voidaan käydä taidenäyttelyissä ja voidaan käydä uimahallissa, että viedään niitä lapsia
muuallekin kuin sinne päiväkoti ympäristöön, että kyllä mä koen että on vuorovaikutuksessa, että korostetaan sitä, että se lapsen kasvuympäristö ei ole pelkästään se päiväkoti tai koti, että siihen kuuluu
sitten muutakin.” (KAK 168)

Opettaja yhteiskuntaan sosiaalistajana
”Lastentarhaopettaja on kuitenkin kasvattaja ja tehtävänä on siihen
yhteiskuntaankin kasvattaminen, yhteiskunnan tapojen ja käytäntöjen opettaminen ja sitten osittain myös vanhempien kautta, vanhempien kanssa keskustellessa, että ei nyt mitenkään suoranaisesti. Mutta kyllä siinä työssä mahdollisuudet vaikuttamiseen on. Se mitä lastentarhassa ja koulun puolella tehdään on tosi merkityksellistä, että
kyllä se opettajan tehtävä on sitä aktiivisuutta opettaa. Eri asia on
sitten se, että miten, suoranaisesti vai jonkun kautta.
Se aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattaminen on osa yhteiskuntaan
sosiaalistamista. Ja lapsille opetetaan, että jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa siihen, että millainen se yhteiskunta on omalla toiminnallansa. Oikeestaan kaikki se toiminta, mitä tehdään opettaa siihen,
muukin kuin sellaiset vierailut taidenäyttelyissä ja muualla. Sitä voidaan päiväkodissa suoraan miettiäkin jotain, että miten lapsetkin
voivat joihinkin asioihin vaikuttaa, että kyllä lapsillakin paljon on
ajatuksia asioista ja mielipiteitä tossa eskarissakin.” (KAK 175)

IV  H a a s tat t e lu t

Vertaistukifoorumi
”Tottakai opettaja vaikuttaa johonkin aina. Opettaja kasvatusalalla olevana, niin kehitys on koko ajan mielessä. kaikki tämmöset palautekanavat ja tämmöset toimii hirveen hyvin ja niitä kehitetään
ja opettaja vaikuttaa aina kasvatettaviin, lapsiin ja nuoriin. Mutta
sitten yhteiskunnallisesti muuten…No lapsethan vaikuttaa, kyllä mä
pidän lapsia myös vaikuttajina ihan yhteiskunnallisesti, vaikka he
ovat vielä kokemukseltaan ja kyvyiltään, ei voi sanoa huonommassa asemassa, mutta tota lapsilla on ne omat vaikutuskeinot ja onhan
YK:n lastenoikeuksien julistuksessa on mainittu, että lapsen pitää
saada vaikuttaa itseensä vaikuttavissa asioissa, mutta eihän se osaa
sitä tehdä, jos ei siihen kasvateta. Mutta meidän rooli on vaan osa
sitä, vanhempien rooli on vielä suurempi, et me ollaan tämmöisessä vertaistuki foorumissa opettajina. Ehkä se on lastentarhassa semmosta yhteiskuntaan sosiaalistamista, käytösmallien ja tämmösten
oppiminen on meille vielä tärkeämpiä kuin sellaiset opetukselliset,
konkreettiset asiat. Et kyllä me hankitaan elämyksillä ja tämmösillä
asioita enemmän kuin sitten siellä koulussa, paneudutaan kirjoihin
ja näin, siellä on erilaiset kanavat siihen.” (KAK 181)

Painostaminen on väärin
”Semmonen painostaminen on väärin. Lastentarhan opettajan tehtävä on se, että lapsi löytää omia mielenkiinnon kohteita, omia tapojaan olla aktiivinen.” (KAK 182)

Lastentarhaopettajan tulee avartaa lapsen maailmaa
”Itse kartan sellaisia ihmisiä, jotka on ideologisesti voimakkaasti
suuntautuneita tai jotka voimakkaasti ajavat omaa asiaansa, mutta kyllähän lastentarhaopettajallakin se on eritasoista se vaikuttaminen, mutta koen että jos olet itse kiinnostunut ja vaikka et itse
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aktiivisesti toimikaan, mutta tiedät missä mennään ja että sulla on
vähän muunkinlaisia näkökulmia asioihin, niin kyllä se on tärkeetä
heijastaa niitä asioita, että kun tää on kuitenkin kasvatustyötä, että
miten sen nyt sanoisin, ettei se kuulosta aivopesulta, että nämä lapsethan on tulevaisuuden yhteiskunnan kansalaisia, että antais niille, että asioista voi ajatella eri tavalla ja antais erilaisia näkökulmia
ja sillä tavalla avartais sitä lapsen maailmaa, että voi ajatella asioita muittenkin näkökulmista ja ymmärtää toisenlaisiakin ajatuksia.
Tietynlaista avoimmuutta ja omaa ajattelua kehittää, niin se ois kyllä tärkeetä.” (KAK 168)

Mennään kunnantalolle
Päiväkoti-ikäisiä lapsia voi aktivoida kansalaisvaikuttamiseen, mutta
silloin kyse on enemmänkin innostavista kokemuksista ja mielenkiinnon herättämisestä.
”Jos miettii jotain päiväkoti-ikäisiä, niin niille pitää aika konkreettisesti, ei niille voi puhua mistään kansalaisvaikuttamisesta, kun ei
ne ymmärrä, mutta ehkä sitten kouluiässä ihan semmoisilla pienillä seikoilla, että kysyy oppilaitten mielipidettä, että miten saadaan
luokkahuoneesta viihtyisämpi, että semmosta yhteisiin asioihin vaikuttamista tai miten saadaan koulusta viihtyisä tai muuta semmosta. Jotkut vierailut vois olla, että se ei tietenkään voi olla mitään tieteellistä esitelmää, että jos vaikka kunnantalolle mennään, niin joku
kunnanisäntä sitten siellä, että se pitäis olla semmosta mielenkiintoista, että niissä oppilaissa heräis mielenkiinto, että tämähän onkin
mukava paikka ja että ne sais semmosen positiivisen asenteen, että
ei semmosta asennetta, että ne siellä vaan päättää meijän puolesta
niin huonosti. ja sitten kerho- ja järjestötoimintaan kannustaminen
on kanssa.” (KAK 202)
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Lastentarhaopettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja hänellä on
myös keinoja välittää yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkitystä pienille, kasvaville kansalaisille.
”Ihan semmosia perusasioita pienille lapsille, toisten kunnioittamista, että siitä se lähtee, että jos tämmöset asiat ei ole kunnossa, että ei
välitä toisesta eikä kunnioita toisia ihmisiä, niin ei sitä sitten myöhemminkään välitä niistä asioista. Lapsille pitää kertoo ihan rehellisesti miten asiat on, tosin niin, että lapset pystyy sen käsittelemään
ja ymmärtämään. Kyllähän lapsille voi kertoa, ettei kaikilla maailmassa ole asiat niin hyvin kuin meillä.” (KAK 214)
Lastentarhaopettajaksi opiskelevat katsoivat valmistuvansa yhteiskunnallisen vaikuttajan ammattiin. Varhaiskasvattaja toimii esimerkkinä
lapsille, hänellä on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja joskus jopa vanhempien asenteisiin. Varhaiskasvattaja välittää arvoja ja sosiaalistaa
lapsia yhteiskuntaan. Opettaja voi olla vanhemmille vertaistuki. Lapsille voidaan jo päiväkodissa kertoa yhteiskunnallisen vaikuttamisen
merkityksestä, voidaan kertoa erilaisista tavoista vaikuttaa. Voidaan
käydä kunnantalolla vierailulla. Mutta opettaja ei saa tuputtaa omia
näkemyksiään.

3.5. Lastentarhaopettajankoulutus ja aktiivisuuteen
kasvaminen
Varhaiskasvattajaopiskelijat katsoivat kansalaisaktiivisuuden tärkeäksi koulutukselliseksi asiaksi. Opinnot eivät sinällään antaneet eväitä
kansalaisvaikuttamiseen ja vain vähän koko teemaa käsiteltiin varsinaisissa opinnoissa. Opiskelijat toivoivatkin, että kansalaisvaikuttamiseen liittyviä asioita olisi käsitelty enemmän koulutuksessa.
”Aika vähän mun mielestä, että ihan jossain yksittäisissä asioissa
saattaa tulla. Nyt on tullut päivähoidon laadun kurssin yhteydessä,
että miten siihen voi vaikuttaa, että se on kumminkin aikalailla täm-
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mönen yhteisöllinen juttu ja valtakunnallinen, et siihen täytyy kansalaisten puuttua, mutta yleisesti ottaen aika vähän.” (KAK 158)
”No eipä kyllä oikeestaan, no jos itse lukee jotain sellasta kirjallisuutta, että kun meillä oli yks tentti, niin siihen luin yhden kirjan, missä
oli suvaitsevaisuuskasvatuksessa, mutta aika vähän opettajien taholta mitään semmosta tulee kuitenkaan.” (KAK 215)
”Ei se nyt hirveesti anna eväitä vaikuttamiseen tämä koulutus, mutta kyllä se nyt enemmän sitä tukee kuin estää. Mutta hirveesti korostetaan sitä, että tulevaisuudessa te tulette olemaan ne ihmiset jotka
tekee päätökset ja tekee ratkaisuja, että miten te sitten haluatte toimia ja saatiin positiivista palautetta siitä, että mentiin sinne mielenilmaukseen.” (KAK 167)

Oppilaiden asenteisiin vaikuttamista
Vaikka varsinaisia kansalaisvaikuttamisen eväitä ei koulutuksesta saatu, niin katsottiin, että koulutuksessa kuitenkin korostetaan oppilaiden asenteisiin vaikuttamista.
”Enemmän on sitä, että miten oppilaita lähestytään, että onhan sekin tavallaan vaikuttamista, että pyritään kasvattamaan ja oppilaitten asenteisiin vaikuttamaan. Se on mun mielestä se tärkein väylä,
miten pystyy vaikuttamaan opettajana ja kasvattajana.” (KAK 213)

Kokonaisvaltaisuutta korostetaan
”Täällä ainakin korostetaan kokonaisvaltaisuutta, että kaikkea mahdollista tulisi tehdä lasten kanssa, että kaikki osa-alueet tulis ottaa
huomioon, että ehkä se tulee enemmänkin siitä, että korostetaan sitä, että tulis avartaa sitä lasten maailmaa, että tulis antaa lapsille mahdollisuuksia ja uusia kokemuksia ja luoda sitä pohjaa sinne,
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että myöhemmin sä olet avarakatseinen, et asiat on kiinnostavia, et
ei jämähdä yhteen ympäristöön ja tuttuihin ja turvallisiin ympäristöihin, et valaa sellasta uskallusta ja kykyä ihmetellä, että miks on
asiat näin. Mutta mä uskon, että se tulee sitten siellä työelämässä,
että tässähän sitä vasta luo sitä omaa ammatti-identiteettiään, se on
melko vaiheessa vielä. Että kun sitten menee töihin ja alkaa siellä
toimia tasaverosena työntekijänä muitten kanssa, niin sitten se saattaa siellä konkretisoitua vähän enempi.” (KAK 168)

Koulutus antaa näkökulmia eri asioihin
”Kyllä mun mielestä sitä on aika paljon korostettu täällä, että kaikkien pitäisi muodostaa omat käsitykset asioista. Täähän on kuitenkin aika paljon arvosidonnaista työtä, että kyllä täällä aika hyvin
annetaan näkökulmia eri asioihin, että asioilla on eri puolia. En voi
sanoa, että hirveesti kyseenalaistetaan asioita, mutta täällä on kuitenkin päteviä ihmisiä ja ne tietää mistä ne puhuu ja on olleet alalla
monta vuotta, että pystyy erilaisia näkökulmia antaan asioihin. Että kun itsellä ei ole tietoa asioista, niin sä helposti omaksut vaan sen
mitä sulle kerrotaan, että se on ihan hyvä, että täällä ainakin jollain
tasolla herätellään ihmisiä ajattelemaan.” (KAK 167)

Lastentarhaopettajakoulutus koettiin kovin valmiiksi malliksi, jossa
opiskelijan omaa ajattelua ja aktiivisuutta ei vaadittu.

Antaako koulutus eväitä aktiiviseen vaikuttamiseen?
”Ei, ei siinä mielessä, koulussa on kaikki valmiina täällä meillä. Luku
järjestykset lyödään käteen. Senkun meet vaan niiden mukaan. Ei
minun mielestä tämä koulutus anna valmiuksia niihin.” (KAK 208)
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Pitäisi enemmän tuoda esille
”Mun mielestä pitäisi enemmän tuoda esille sitä, että mäkin olen oikeestaan hirveen kiinnostunut tästä aiheesta, mutta tuntuu, että ympärillä ei vaan näy niin paljon rohkaisua siihen tai sellasta konkreettista, että vois nähdä, että mitä se on. Et ei ole niin päämäärätietoista tai pyrkimystä sellaseen, ohjata sellaseen, et niinkun muutamat
henkilöt on jo tänkin vuoden aikana täällä puhuneet siitä, että se on
tärkeätä, mutta sit se jää vaan siihen, et se on tärkeätä, mutta mitäs
sitten? Et se pitäis oppia ihan pienestä lähtien.” (KAK 195)
”No ei se kyllä varmaan mikään huono asia olisi, jos sitä vähän painotettais täällä. Mutta ei ainakaan vielä missään vaiheessa sitä ole
tehty tähän mennessä opinnoissa. Tietenkin mä olen vielä ihan alussa, mutta ois se varmaan ihan hyvä.” (KAK 201)

Miten opettajankoulutuksessa tulisi aktivoida opiskelijoita?
”Ehkä joittenkin tapahtumien varjolla tai sitten koulujärjestö, että
se varmaan vaikuttaa paljon, että onko se meidän kouluajalla vai ei
pakollisella ajalla. Että jos se ois koulun jälkeen, niin sitten varmaan
monet, itse siinä joukossa, varmaan lähtis kotia, kun nyt loppu koulu. Että jos se ei ole pakollinen, niin sinne ei mene. Et jos jotain juttua ois kouluajalla tai jonkun oppitunnin yhteydessä, niin siihen sais
kaikki pysähtymään ja ajattelemaan sitä asiaa.” (KAK 201)

Päiväkodit on sisäänpäin kääntyneitä
Tulevat lastentarhaopettajat tarvitsevat työssään kansalaisvaikuttamisen keinoja. Esimerkiksi päiväkodit saatetaan nähdä ja kokea muusta yhteiskunnasta ja yhteisöstä, esimerkiksi koulusta, erillisiksi yksiköiksi.
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”Meillä on aika paljon erilaisia opintoja, niin sitten aina kunkin aineen yhteydessä tulee esiin, miten voi vaikuttaa siihen lapseen, mutta ei sillä tavalla, miten vois vaikuttaa laajemmin, et on aika paljon
sellasta, et mennään pieniin osiin ja niissä mietitään asioita. Et haluais nähdä sen, et miten varhaiskasvatus liittyy isompiin juttuihin.
Mutta kyllä on sitä puhuttu, että miten noi päiväkodit on niin sisäänpäin kääntyneitä, että pitäis avautua ulos vaikuttamaan ja olla
osa sitä yhteisöä ja sitä aluetta ja sit siellä olla aktiivinen siinä kaikessa mitä siellä onkin, toiminnassa.” (KAK 195)
”Sitten kun menee työelämään ja jos ja kun törmää epäkohtiin, niin
sitten tietäis vähän, että mitä on mahdollista tehdä niille ja mitä
kautta pystyy yleensäkin mihinkin asioihin vaikuttaan, missä riittää
se, että ottaa yhteyttä johonkin paikallishallintoon ja missä asioissa täytyy viedä asioita ylemmälle tasolle, niistä ei ole oikeesti mitään
tietoa.” (KAK 159)

Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan katsoneet, että koulutuksen tulisi sinänsä sisältää kansalaisvaikuttamiseen liittyviä asioita, vaan yliopistokoulutuksen tehtäväksi katsottiin tieteenalaan sisäistäminen.
Toisaalta katsottiin myös, että aktiivisuus on jokaisesta ihmisestä itsestä kiinni; se on henkilökohtainen asia.
”No mä oikeestaan koen sen silleen, että se on jokaisen ihmisen henkilökohtainen ratkaisu. Mä uskon, että ne ihmiset, jotka kokee sen
tärkeeks, lähtee siihen mukaan, vaikka siitä ei puhutakaan opinnoissa, et mä koen tärkeemmäksi sen, että ihmiset ymmärtäisi sen, että opettaja on aina vaikuttaja, vaikuttaa mielipiteisiin ja asenteisiin.
Sen ymmärtäminen ja sen esille tuominen opinnoissa on tärkeetä, ei
se, että pyritään saamaan ihmisiä mukaan tai semmonen.
Mä sanoisin, että opettajankoulutuksen tehtävänä ei ole opastaa
kansalaisvaikuttamiseen, et kyllä mun mielestä yliopistokoulutuksen
tehtävä on tiettyyn tieteenalaan sisäistäminen, mutta että kyllä mekin ollaan tunneilla käyty keskustelua siitä, että opettaja on kansa-
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laisvaikuttaja, et meidän tulisi itse tiedostaa, et mitä me asioista ajatellaan ja se on mun mielestä hyvä asia. Ja se, että sä tiedostat sen,
että mikä on sun mielestäs oikein ja mikä väärin, niin sä myös ehkä toimit sen mukaisesti kuin et jos sä et ajattele sitä, niin voi toimia
ihan omia ajatuksias vastaankin tottumuksesta tai siksi, että joku
muu tekee niin, jos et sä ajattele sitä, että mikä on sun mielipide tästä asiasta.” (KAK 189)

”Puhutaanko täällä koulutuksessa aktiivisuuden merkityksestä ja
kannustetaanko teitä toimimaan myös muualla kuin opiskelun saralla?
Ei varmaankaan, koska ei mulla nyt heti tuu mieleen, voi olla että
jotain, mutta en nyt suoranaisesti pysty sanoon mitään.

Antaako koulutus eväitä vaikuttamiseen?
Se antaa sellaisia valmiuksia, ei suoranaisesti opeta mihinkään sellaiseen, mutta sellaiset tietyt valmiudet saa.
Tulisiko opettajankoulutuksessa tähän puoleen kiinnittää huomiota,
opiskelijoiden aktivoimiseen?
Ei se mun mielestä ole opettajankoulutuksen tehtävä ole, et se tulee
jokaisen henkilökohtaisen kiinnostuksen myötä ja vapaa-ajalla. Ne
ihmiset, jotka on aktiivisia, niin ne kyllä sitten hakeutuukin tällaiseen toimintaan mukaan.” (KAK 175)
Ongelmaperustaisen opetusmenetelmän katsottiin vahvistavan kansalaisvaikuttamisen taitoja.
”No PBL, PBL on semmonen, joka antaa kansalaisvaikuttamiseen
eväitä kyllä. Se antaa mahdollisuuksia kokeilla vaikuttamisen muo-
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toja, sihteerinä toimista ja puheenjohtajana toimista ja havainnointia eli tämmösiä kokeilun mahdollisuuksia ja sitten siihen mahdollisuuden, että voi olla äänessä ja sanoa mielipiteensä aiheesta eli tämmösiä valmiuksia se antaa, mutta koulutuksen sisällöissä tätä ei ole.

Tuleeko opetuksessa erityisesti esille se, että ihmisen olisi hyvä olla
aktiivinen kansalainen?
No, PBL opetusmenetelmän kautta kyllä, mutta muuten, no tietysti
siinä mielessä, että kasvatus on kuitenkin kulttuurista, et sen luonne
tuodaan esille sellaisena, että on osa sitä yhteiskuntaa ja myös kasvatettava osaksi yhteiskuntaa lapsia, et siinä mielessä tuodaan kyllä esille.
Oisko tässä koulutuksessa jotain kehittämisen varaa tässä vaikuttamisen suhteessa?
No, PBL menetelmänä vaatii kehitystä, et siinä ei aina tule esiin niitä olennaisia piirteitä, joita vaaditaan, et siinä täytyis olla tiukempi
ohjaus kuitenkin, vaikka me itse ohjataan omaa oppimistamme, niin
silti jollain lailla se vielä vaatii tukea. Mutta sitten taas tuosta muusta, hmm, ei nyt just tule mieleen. Joskus meistä opiskelijoista huokuu semmonen ja meihin tulee tämmösiä oletuksia, että me ollaan
niin vahvasti kutsumusammatissa, että kyllä meijän täytyy tällaisetkin asiat hoitaa ja haltsata. Tosin kyllä kasvatusala on aina jollain
lailla kutsumusjuttu, mutta sitä välillä kritisoidaan, että kun sitä pidetään aina vaan sellaisena. Et jotenkin sellainen yleinen ajatus on,
että kun opettajat on aktiivisia siellä luokan edessä ja lastentarhassa,
et joku tämmönen ajatus on vallalla, et monet muut ammatit saa olla rauhassa.” (KAK 181)
Lastentarhaopettajakoulutusta keskeisemmiksi kansalaisvaikuttamisen evästäjiksi katsottiin media, toveripiiri, oma perhetausta, aiemmat
koulukokemukset
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”No mediastahan nyt ainakin tulee, sieltä tulee jos minkä laista, vähän kriittisesti suhtautuu siihenkin tietoon, mitä sieltä saa, mutta
kaveriporukka, en mä sano, että on aktiivista, mutta kyllä me sielläkin jonkin verran keskustellaan ja sitten kun on itsellä jonkin verran
harrastuksia, et sä siellä tapaat erilaisia ihmisiä ja sitten mä itse tykkään käydä tämmösiä mielipidekeskusteluja ja sieltä saa uusia näkökulmia tai ihan uutta tietoakin välillä. Perheessä ei niinkään, mutta, mutta… Niin no media on nyt silleen, että sieltä saa tietynlaista
tietoa, välillä faktaa ja välillä ei niin faktaa, että kyllähän se ainakin
herättää jonkunlaisia mielipiteitä, että ootko samaa mieltä vai ootko
ihan eri mieltä.” (KAK 167)
”Kyllä varmaan oma perhetausta ja ystävät. Mutta kyllä mä luulen,
että sitä on tullut vähän koulussakin. Peruskoulussa meidän äidinkielen ja historian opettaja ja kyllä se lukiokin, jonka kävin oli itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan kannustava.” (KAK 189)

Omat koulumuistot ja koulukokemukset kansalaisvaikuttamisesta
Opiskelijoilla ei juurikaan ollut omakohtaisia kokemuksia omilta kouluajoiltaan suhteessa kansalaisvaikuttamiseen ja sen merkitykseen.
Jotkut mainitsivat historian ja yhteiskuntaopin opettajan innostavana
esimerkkinä. Myös oppilaskunnat mainittiin, mutta niiden toiminta ei
moniakaan ollut koskettanut.
”En kyllä voi sanoa, että olisi kansalaisvaikuttamisesta puhuttu.
Muutama opettaja oli sellainen, että vähän kyseenalaisti asioita ja
silleen että kyseli meiltäkin, että miks tää asia on näin ja sai sitä
omaa ajatteluakin heräämään, mutta suoranaiseen vaikuttamiseen,
en kyllä koe, että ois vaikutettu.” (KAK 169)
”Varmaan joskus yläasteella johonkin yhteiskuntaoppiin kuului tällainen. Ainakin meillä hirveesti keskusteltiin asioista ja vaikutusmahdollisuuksista ja politiikasta. Muistaakseni se meidän historian
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ja yhteiskuntaopin opettaja innosti hirveesti tällaiseen, kannusti vaikuttamiseen. Oli meillä kai joku oppilaskunta, mutta en ainakaan itse koskaan kokenut siitä mitään hyötyä olevan, ei sitä oppilaana kokenut, että ois ollut mitään vaikutusmahdollisuuksia sen koulun toimintaan.” (KAK 175)
”Monenlaisia opettajia on minullekin sattunut. Tietysti enemmänkin
voisi olla puhetta jostain presidentin vaaleista ja muista, voitais kertoa niistä ja vähän käydä niitä ehdokkaita läpi ja tämmösiä polttavia
kysymyksiä ois tärkeä koulussa ja lastentarhassa tuoda esille ja käydä niitä läpi ja kysellä lapsilta, vaikkei ne mitään ymmärtäisikään,
että mitä te olette mieltä ja mikä se tämmönen Nato on ja ihan mitä
vaan. Enemmän tämmöistä ajankohtaisuutta sinne. En minä muista omalta kohdalta, että oliko sitä. Ei tainnut hirveesti olla puhetta
tämmösestä kansalaisvaikuttamisesta koulussa.” (KAK 209)
”Yläasteella historian ja yhteiskuntaopin opettaja oli semmoinen, oli
itse aktiivisesti kunnallispolitiikassa mukana ja siellä puhuttiin kansalaisaktiivisuudesta ja muusta, sillä tavalla, että se on positiivinen
asia, mutta en mä muista että ala-asteella ois mitään ollu.” (KAK 215)
Lastentarhaopettajaopinnot eivät opiskelijoitten näkemysten mukaan
sisällä suoranaisia opetussisältöjä, joiden myötä koulutuksessa annettaisiin eväitä kansalaisvaikuttamiseen. Sen sijaan katsottiin, että monella
tavalla näitä valmiuksia sai ikään kuin opintojen oheistuotteina. Koulutuksessa korostetaan asenteisiin vaikuttamisen merkitystä, korostetaan
lapsen kehitysvaiheiden huomioon ottamista ja kasvun kokonaisvaltaista tukemista. Opiskelijat kokivat, että koulutuksessa herätellään ajattelemaan asioita. Toisaalta osa opiskelijoista katsoi, että koulutus on liian
valmista ja että suoranaisia kansalaisvaikuttamisen opetussisältöjä tulisi
tarjota. Osa taas katsoi, ettei koulutuksen tehtävänä ole kansalaisvaikuttamiseen evästäminen, vaan että se on jokaisen ihmisen henkilökohtainen asia. Keskeisintä koulutuksessa tulisi olla tieteenalan sisäistäminen
opiskelijan näkökulmasta. Kansalaisvaikuttamiseen eväät tulevatkin ystäväpiiristä, perhetaustasta, mediasta jne.
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3.6. Opiskelijoiden omat vaikutusmahdollisuudet
yliopistoyhteisössä
OPISKELIJAN ASEMA L ASTENTARHAOPET TAJA
KOULUTUKSESSA
Kyselyn mukaan oman asemansa lastentarhaopettajakoulutuksessa
koki yhtä suuri osa (16 %) hyväksi kuin välttäväksi. Suurin osa, yli
kaksi kolmasosaa (69 %), sitä piti kuitenkin tyydyttävänä (ks. taulukko 7 III osan 4. luvussa).
Lastentarhaopettajaopinnoissa hallitsevassa asemassa joissain yksiköissä on ongelmaperusteinen oppiminen (PBL). Osa opiskelijoista
koki tämän erittäin kahlitsevaksi tavaksi suorittaa opintoja. Se koettiin joustamattomaksi tavaksi, jossa opiskelijoita ei otettu riittävästi
huomioon.
”Meilläkin on hirveen kurssimuotoinen tää opetus niin se ei kauheesti jousta, et kun on läsnäolovelvollisuus lähes joka tunnilla ja jos on
sellaiset opinnot että on luentoja ja kirjatenttejä, niin silloin opiskelijalla on ihan eri mahdollisuudet vaikuttaa siihen omaan aikatauluunsa et meillä on sillain, et jos joku kurssi jää suorittamatta, niin
sitä ei voi sitten suorittaa kun seuraavana vuonna, et jousto on hirveen paljon vähäsempää kuin jossain muualla. Mulla on ehkä itselläni hieman kriittinen asenne, koska mä koen itse oppivani paremmin sillain, että kuuntelen luentoja ja luen kirjoja kuin tämä ongelmaperustainen opetustapa. Nää on sellaisia henkilökohtaisia eroja,
että jokainen oppii omalla tavallaan, et ehkä näissä tutkinnoissa vois
yrittää ottaa enemmän huomioon sitä, että ois erilaisia suoritusvaihtoehtoja eri kursseille. Et yks tapa ei sais tulla hallitsevaksi, että opiskelijoille tullee sellainen tunne. että kaikki ajetaan vaan saman putken läpi eikä huomioida yksilöinä ollenkaan, et joka ikinen raportti
pitää tehdä just tietyn kaavan mukaan, et sellaista valinnan vapautta ei juurikaan ole. Mä ymmärrän, et kun on pienryhmäopetusta,
et siellä pitää olla paikalla, mut sit nää korvaustehtävät on ainakin
opiskelijan mielestä liian suuria ja sit et kun kukaan ei ole tahallaan
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pois mistään, että ei täällä lintsausta tapahdu, melkein tunnollisimpia opiskelijoita nää lastentarhaopettajiksi opiskelevat, et hirveen hyvin yritetään, mutta sitten jos olet sairaana tai lapsi on sairaana tai
joku muu syy niin, sitten tavallaan tulee sellainen olo, että siitä sairastumisesta rangaistaan, kun joutuu tekemään monesti monen kertaisen työn kuin et jos ois tullu sairaana tunnille ja nuokkunu täällä.
Että tässä ei jousteta ja välillä on tullu aika kurjiakin kommentteja,
et siinä opiskelijoitten vaikuttaminen ei ole toiminut. Et se ois hyvä,
että edes jollain kursseilla olis vaihtoehtoisia suoritustapoja, et mitä
on noita sivuaineita lueskellut, niin niissä on ollut suuremmat mahdollisuudet siihen, miten kurssin suorittaa.” (KAK 164)
Pienessä yksikössä opiskelijat kokivat asemansa hyväksi sikäli, että ihmiset tuntevat toinen toisensa. Opiskelijoita rohkaistiin ilmaisemaan
mielipiteitänsä. Toisille opiskelijoille ongelmaperustainen opiskelu
tapa merkitsi omatoimisuutta ja vastuun ottoa omasta oppimisprosessistaan.
”Kyllä se mun mielestä on melko hyvä, ehkä juuri se, että on pieni yksikkö. Täällä on vähän ihmisiä. Ihmiset tuntee toisensa ja tuntee opettajat, että ei ole niin kuin jossain yliopistolla, missä on monta sataa opiskelijaa. Kylä mä katson, että meidän asema on täällä
melko hyvä.

Eli opiskelijoita kuunnellaan?
Välillä tuntuu siltä, että siis… Meitä kuunnellaan, kerätään palautetta ja tollain, mutta se ei välttämättä sitten kuitenkaan vaikuta siihen toimintaan. Mielipiteen vapaus kyllä on ja luennoillakin rohkaistaan, että voidaan keskustella asioista ja arvostetaan meidänkin näkemyksiä, että ei niin, että tieto tulee ylhäältä päin ja me otetaan se vastaan. Ehkä se on just tän meidän opiskelumenetelmänkin ansiota, missä juuri korostetaan opiskelijan aktiivista roolia tässä omassa oppimisprosessissaan. Kaikki ne tiedonhankinta prosessit,
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ne pitäis tehdä itse. Siis opiskelijan aktiivista roolia korostetaan. Keskustellaan, että opettaja ei ole vastuussa meidän oppimisesta vaan
me itse, mikä on ihan oikein, että eihän kukaan toinen voikaan tehdä sitä omasta puolesta.

Millainen on yksikön henki noin yleisesti?
Se on mun mielestä tosi hyvä, että just varmaan sen vuoksi, että on
pieni laitos, että ihmiset tuntee toisensa ja on paljon tekemisissä keskenään ja oppii tuntemaan, minkälaisia mielipiteitä heillä on. Ja se
mikä on hyvä, täällä on aika paljon ryhmätöitä, etä olet ihmisten
kanssa ja sun pitää vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia, sumplia ja tulla
toimeen erilaisten ihmisten kanssa.” (KAK 169)

Opettajista puhutaan etunimillä
”Ainakin täällä meidän yksikössä opiskelijalla on aika hyvä asema. Tää on sellainen oma talonsa täällä, ollaan vähän niin kuin yhtä perhettä. Sitten tietyissä asioissa taas tuntuu, että ei opiskelijoita niin kuunnella. Se on vähän asioista kiinni. Kyllä meilläkin joka
jakson jälkeen kaiken maailman palautelomakkeita täytellään ja on
arviointeja muita, mutta sitten ei tiedä, että kuinka paljon ne vaikuttaa sitten oikeesti. Tuntuu, että täällä on yleisesti aika skeptinen
asenne niihin palautteisiin.

Mitä sanoisit opettajien ja opiskelijoitten suhteista yleisesti?
Mun mielestä kuvaa paljon tilannetta se, että opettajista puhutaan
täällä etunimillä, että kyllä tässä ihan hyvät suhteet on suurimpaan
osaan. Sitten on muutamia etäisempiäkin, mut se riippuu paljon siitä, että kuinka paljon niiltä on saanut opetusta.” (KAK 176)
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On semmonen arvostus ja kunnioitus
”Kyllä se asema on ehkä parempi kuin mitä odotin siinä mielessä, että tuntuu, että on semmonen arvostus ja kunnioitus, kyllä mun mielestä kuunnellaan aika paljon ja halutaan kuunnella, mitä opiskelijalla on sanottavaa. Että ihan hyvä asema.” (KAK 196)
Joskus opiskelijat joutuvat tekemään olan takaa töitä, jotta saisivat äänensä kuuluviin.
”Täällä on ollu aika kauheitakin opettajia, joista oppilaat on hirveesti valittanu vuosikausia, mutta mitään ei ole asialle saatu tehtyä,
vaikka on yritettykin. Itse olen meidän luokalta kerännyt palautteita. Meillä oli vasta nuo palautekeskustelutkin. Sitten meidän luokkalaiset on lähteneet aktiivisesti ajamaan ihan laitoksen johtajan kautta yhen opettajan asiaa, että saatais siirrettyä joihinkin muihin tehtäviin kuin opettajan tehtäviin, kun on tosiaan aivan kauheeta se
opetus ja työmäärä ei vastaa millään tavalla opintoviikkoja, että ainakin yritetään, kymmeniä vuosia on yritetty, että en tiedä, saavatko
ne mitään aikaan. Siinä mielessä on mahdollisuus vaikuttaa, mutta
se on sitten eri asia, että jaksaako ajaa asioita läpi. Se on työlästä
hommaa saada muutoksia aikaan. Mutta kyllä meitä kuunnellaan
ja autetaan siinä missä pystytään, mutta ei ne opettajatkaan aina
tosissaan jaksa, vaikka ne lupaa, että. Että yritetty on ainakin, että
meidän luokka on hirmu aktiivinen kehittämään ja jotain muutoksia on saatukin ja jotkut kurssit on tullu paremmiksi. Se on hidasta
homma ja se ei itselle näy. Se näkyy sitten seuraavalle vuosikurssille.
On sitä positiivistakin kehitystä ollu.” (KAK 209)
Se, millaiseksi opiskelija kokee oman asemansa, riippuu paljon opettajasta.
”Se riippuu hirmu paljon opettajasta. Jotkut ymmärtää, että on opiskelijalla hirveesti hommia, että kysyy mielipidettä, että onko tämä
hyvä tehtävä teidän mielestänne. Toiset on semmosia, että tuntuu,
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ettei ne osaa ajatella opiskelijan kannalta näitä asioita. Jotkut opettajat eivät pysty ottaan vastaan yhtään mitään kehittämisehdotuksia, että se koetaan heitä itseään vastaan olevana kritiikkinä. Meillä
on palautekeskusteluja joka vuosi kaks kertaa vuodessa, että opiskelijat sanoo ruusuja ja risuja, että mitä vois kehittää, niin sitten jotkut opettajat on semmosia, että he ei halua kuullakaan näitä asioita, mutta sitten toiset taas hyvin mielellään ottaa vastaan kehitysehdotuksia.” (KAK 215)

TUTKINNONUUDISTUS
Kyselyn mukaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia tutkinnonuudistuksessa piti lastentarhaopettajaopiskelijoista huonoina kaksi
kolmasosaa (66 %) (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluiden mukaan tutkinnonuudistus ei kiinnostanut juurikaan lastentarhaopettajaksi opiskelevaa.

”Miten opiskelijat ovat ollet mukana tutkinnonuudistuksessa?
Mä en oikeen tiedä. Sen mä vaan muistan, että siellä infossa puhuttiin siitä, että meiltä menis se esi-ja alkuopetus, jos me siirrytään siihen uuteen, niin sit me oltiin siellä aika monet, et me ei suostuta siirtymään siihen uuteen, et ehkä ne joutuu pitämään sen esi- ja alkuopetuksen myös siinä uudessa, koska ne nyt haluais, et mahdollisimman moni nyt siirtyis siihen. Mutta noin alunperin musta tuntuu,
ettei siinä tutkinnonuudistuksessa ole paljon opiskelijat vaikuttanu.”
(KAK 196)
Tutkinnonuudistusta seurattiin lähinnä sähköpostin kautta. Varsinaisesti tutkinnonuudistus ei kosketa varhaiskasvattajia, sillä he suorittavat kandin tutkinnon ja osa hakeutuu erikseen maisterin tutkintoon.
Opintorahaan liittyvä keskustelu kiinnosti enemmän.
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”Oletko seurannut tutkinnonuudistusta?
No sen verran mitä jotain sähköpostiviestejä on tullut ja jotain lehdestä lukenut, että tiedän, että semmonen on tulossa ja vähän jotain
siitä, mutta aika pinnallisesti tunnen asiaa.

Onko opiskelijat päässeet vaikuttamaan tähän?
Tutkinnonuudistus ei ihan suoranaisesti koske meitä, ainakaan se
kaksiportaisuus, koska me tehdään ainakin toistaiseksi vaan se kanditutkinto, et meillä on joka tapauksessa ollut erikseen se maisteriohjelma. Et kasvatustieteen kandintutkinto on se, joka me tehdään, et
jos täältä haluaa maisteriksi, niin sitten pitää erikseen hakea siihen
maisteriohjelmaan. Sit mitä muuten tähän tutkinnonuudistukseen
liittyy, että tulee nää opintopisteet ja tälleen, niin ainakin itse olen
saanut vaan informaatiota, että tämmönen systeemi tulee ja piste.
Et enemmän tässä on vaahdottu noista sosiaalietuisuuksista, niitten
muutosehdotuksista opiskelijoitten kannalta, opintorahoihin liittyvistä asioista, muutoksista mitä on tullut tai on tulossa tai on yritetty saada aikaan. Niihin on opiskelijat ihan aktiivisesti ottaneet kantaa. Sähköpostitiedotus on ollut hyvin aktiivista, varsinkin SOOLin
kautta.” (KAK 160)

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA
(HOPS)
”Meillähän täällä on hops käytössä, mutta että täällä sen organisointi vois olla parempaakin eli ehkä sen merkitystä ei ole tuotu tarpeeksi
esille ja ohjaus on ehkä hieman huteralla pohjalla vielä, et mä luulisin, että se on täälläkin vielä aika uusi asia, mut se on ton ongelmaperustaisen opetussuunnitelman kautta tullut meille, et me tehdään
aina puolivuosittain tavoitteet ja sitten arvioidaan, että mitä oppimiskokemuksia on tullut ja miten tavoitteet on toteutuneet, mut et
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sen seuranta on vähän huteraa, et sit loppupeleissä ne tarkastetaan
tuolla sitten kun portfolio palautetaan nytten viimeisen vuoden keväällä.
Mutta kyllä mä itse näen sen systeemin, että jos se ohjaus toimii,
niin se on hirveen hyvä, et joutuu miettiin niitä, että mitä mä nyt
esim. tänä vuonna aijon tehdä, et on edes joskus niitä miettinyt, että vaikka sitten meniskin ihan eri tavalla, kun mitä on aatellut, mutta on kuitenkin vähän jotain raamia siitä, että mitä aikoo suorittaa milloinkin, eikä vaan ajelehdi kurssilta toiselle, että vähän jotain suunnitelmallisuutta siihen tuo ja jotain semmosta oman itsensä kehittämistä siinä ammatissa, mitä opiskelee tai siinä aineessa, että miten sitä haluaa itseensä kehittää.
Ja sitten kun reflektoidaan niitä oppimiskokemuksia, niin tulee sitten tavallaan huomioiduksi se muukin, mitä on tapahtunut. Et kyllä mä nään sen hopsin hyvänä, mutta siihen ohjaukseen pitäisi panostaa. Se vaatii resursseja valtavasti, mutta se merkitys pitäisi tuoda heti alusta lähtien paremmin, et meillä se on vähän semmosta, että ihmiset ihmettelee, että minkä vuoksi tämmöstä pitää kirjottaa,
ei ole sitä merkitystä oikein selvennetty. Ja jos se suhde opettajan ja
opiskelijan välillä toimii, niin kasvaa ihan selkeästi se vaikutusmahdollisuus, et jos on joku erityiselämäntilanne itsellä meneillään, niin
pystyy vaikuttamaan, ettei tarvitse jotain tiettyä kurssia suorittaa
tiettynä aikana eikä siitä sitten tule mitään ikäviä jälkiseuraamuksia, et pystyy paremmin ennakoimaan kaikki tämmöisetkin asiat.

Milloin teillä alkaa tämä hops?
Me alotettiin ihan silloin ekan vuoden syksyllä tekeen sitä, et mä en
tiedä, et kuinka kauan se on ollut käytössä. Et ihan ensimmäisiä tehtäviä oli, että kirjoittakaapas tämä hopsi tästä. Se aloitus oli tehokas,
mutta sitten se vähän hiipui se ohjauspuoli. Kyllähän siitä aina välillä muistutellaankin, että olettehan te kirjoittaneet nää, mutta sitten
niistä omista jutuista ei voi tavallaan keskustella kenenkään kanssa tai sitten pitää aina erikseen jostain raosta etsiä jokin aika, jo-
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ka sopisi, et siinä on kuitenkin ihan yksin loppupeleissä sen hopsinsa
kanssa ellei sit tule jotain näitä ongelmatilanteita.

Puhutteko te opiskelijat keskenään näistä asioista?
Jonkun verran. Enimmäkseen sillon, jos on jotain tyytymättömyyttä. Ja just tästä hopsista on tullut kritiikkiä juuri siitä, että sitä merkitystä ei ole oikein ja sit kun sen pitäisi olla henkilökohtainen opintosuunnitelma ja ainakin ensimmäisenä vuonna sitä ei hyväksytä,
jos siellä ei ole tarkasti näitä yleisiä opetussuunnitelmatavoitteita, et
monet opiskelijat on kokeneet, et siinä saa liian vähän tuoda itseensä tai niitä omia tavoitteitaan nimenomaan esille, et se on kuitenkin
aika tämmöistä ylhäältäpäin saneltua, et mitä siinä kuuluu olla, varsinkin tää ekan vuoden hopsi, et sitten kun sitä täydennetään puolivuosittain, niin niissä ei ole ollut se kontrolli niin tiukkaa, mut en
tiedä, että mitä sitten sanotaan, kun se kokonaisuus tarkastetaan, et
kyllä se pitäisi enemmän olla opiskelijasta lähtevää.” (KAK 161)
Henkilökohtainen opintosuunnitelma katsottiin sekä hyödylliseksi että merkityksettömäksi. Katsottiin, että HOPS lisäsi suunnitelmallisuutta ja antoi hyvän mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun.
”Meillä kulkee se koko opiskelun ajan. Meillä on aina silloin tällöin
ammatillisen kasvun tutorin tunteja, syksyllä on yksi ja sitten on ennen joulua yks ja olikohan siinä joulun jälkeen yksi ja keväällä yksi
aina vuosittain näin ja puolivuosittain tehdään päivitykset HOPSiin.
Ekana vuonna se tuntuu vaikealta ja sitä väännetään kirjojen kanssa ja sit ne rupee yhtäkkiä aukeamaan ne käsitteet siellä ja se tiedostaminen siitä omasta oppimisesta rupee löytymään.
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Miltäs tää systeemi nyt tuntuu?
Ihan järkevältä ja hyvältä, koska sen tekee tommosella oman oppimisen reflektoinnilla, tekee sen oman oppimisen tietoisemmaksi, rupee ihan erilailla kiinnittämään siihen huomiota. On järkevää. Mutta sitten taas on kuullu muissa, esim. TTY:llä (tekninen yliopisto),
niin se tuntuu hyvin kelluvalta. Se on joku pieni paperi, joka joskus tehdään. Mutta tottakai sen ymmärtää, että se on meillä isommassa roolissa täällä, koska mehän tehdään sitten niitä lapsillekin,
niin semmoseen täytyy meidän alalla kiinnittää enemmän huomiota. Kyllä meillä se ammatillisen kasvun tutor aina kyselee, että onkos
teillä nyt jotain huolia.” (KAK 184)
Huonona puolena nähtiin opiskelijan heikot mahdollisuudet vaikuttaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa. Myös monet kokivat
jääneensä liian yksin HOPSinsa kanssa.
Tiukka koulumaisuus syö henkilökohtaisen opintosuunnitelman
merkitystä.
”Me tehtiin HOPSit itse itsellemme tossa ykkösvuonna, että niitä nyt
ois sitten tarkoitus täydennellä opintojen edetessä, mutta lähinnähän
se toimii niin, että meille annetaan lukujärjestykset, että näille tunneille tulette. Se mikä mun mielestä on huonoa tossa systeemissä on
se, että sun on pakko suorittaa ne kaikki, et jotain kursseja tarjotaan
ainoastaan syksyllä, et se on niin kuin koulussa, peruskoulussa, et sä
käyt sen kurssin nyt, et sitä ei voi suorittaa myöhemmin. Jotkut kurssit on sovittavissa, että pystyy suorittaan jotenkin muutenkin, mutta periaatteessa sun pitää edetä sen saman aikataulun mukaan kuin
kaikki muutkin. Että sinänsä se on hyvä, et jos sä vaan roikut siinä
mukana, niin saat opinnot päätökseen ajoissa, koska kaikki muutkin joutuu tekeen niitä samoja juttuja, kun sä vaan niitten mukana kärvistelet. Mutta sitten siinä on se, että minäkin olisin kauheesti halunnut lähtee vaihtoon, mutta en mä varmaan voi lähtee, koska
se on aika vaikeeta: mä joudun koko vuoden oleen pois, että mä en
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saa mitään korvaavuuksia, että se vaan lykkää mun valmistumista
yhdellä vuodella. Että kyllä tää aika koulumaiselta tuntuu. Mä luen
toista vuotta espanjaa päätalolla, niin olisin halunnut jonnekin sellaiseen paikkaan, että ois saanut kielitaitoa vähän kohotettua, mutta jos sitten vaan kesäksi lähtis jonnekin töihin taas hankkimaan uusia kokemuksia.
Voisinhan mä pitää välivuoden, mutta sitten mun pitäis jatkaa
ykkösvuosikurssin kanssa ja niillä on sitten se uusi tutkintojärjestelmä ja opintopisteet käytössä ja mun pitäis sitten käännättää kaikki systeemit sille uudelle systeemille ja sitten että vastaako ne kaiki
opintokokonaisuudet toisiansa, että se olis vähän sellaista säätämistä
se homma, hankalaa!” (KAK 170)
Osa opiskelijoista ei nähnyt henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa mitään merkitystä.
”Mä olen ainakin itse kokenut, että mulla ei ole ollut siitä minkään
näköistä hyötyä. Ehkä siinä oli se, että kun se tehtiin silloin ekan
vuoden alussa, silloin siihen vaan iski hirveen määrän käsitteitä kaikista kirjoista ja niitä ei edes itse tajunnu täysin ja se jäi jotenkin sellaiseksi pinnalliseksi ja mä en oikein ymmärtänyt sen merkitystä.

Palataanko siihen?
No siihen ilmeisesti pitäis palata, mutta ei meillä kyllä hirveesti sitä ole ainakaan meidän ryhmässä käsitelty ja jos mä suoraan sanon, niin en koe sitä hirveen hyödylliseksi, että ei ole mun tapani oppia ja ei ole mun tapani pohtia niitä asioita sillä tavalla, että itsellä
on sitten muut keinot. Mut hassua on se, että kaikkien se pitää tehdä ja ens keväänä meidän pitäis se palauttaa ja siinä pitäis sitten
näkyä tämä oppimisen kehitys. Mutta itsellä on ainakin sillain, että ajatuksia on paljon helpompi purkaa sanallisesti kuin paperille.
Kun me tehtiin henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, niin ei me siihen kirjattu sitä opinnoissa etenemistä, kun meillä on kuitenkin valmiit lukujärjestykset, et meillä on opinnot kaikki valmiina, et ei nii-
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tä voinu suunnitella, että se ei liittynyt siihen HOPSiin ollenkaan.
Sitten mä kyllä uskon, että HOPSilla on merkitystä, jos joutuu itse suunnittelemaan opintojensa sisällöt ja aikatauluttaan ja muuta,
mutta kun täällä mennään niin silleen passiivisesti, kun lyödään lukujärjestys eteen. Että kun tulee oikeeseen aikaan kouluun, niin se
riittää sitten.

Mitä mieltä olet tästä koulumaisuudesta?
Tavallaan mä tykkään kyllä, että kun olen keskustellut kavereitten
kanssa, jotka lukee jotain muuta yliopistolla ja joilla se on, että ne
kokoaa itse sen, niin siinä on ainakin sellainen, että opinnot sujuu
vauhdikkaammin, että pääsee valmistuun siinä kolmessa vuodessa.
Jos mulle ois lyöty kaikki ihan itse valittavaksi ja itse koottavaksi,
niin varmaan aika paljon hitaampaa tahtia sitä ois menny. Mutta
sitten taas välillä tuntuu siltä, että olo on kuin peruskoulussa, että
kun vahditaan ja katotaan poissaoloja ja kaikkee tällasta, niin sit on
välillä tosi outoo.” (KAK 176)
Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ei henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehty.
”Helsingin yliopiston nettisivuilla mainostetaan, että jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, mutta eipä
meille ole siitä puhuttu yhtään, et tavallaan mä tiedän, että mulla pitäis olla henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, mutta ei mulla
ole enkä ole sitä ikinä missään tehny, että ... Mä luulen, että tää asia
on puheiden tasolla käytäntöä, mutta ilmeisesti se on kiinni rahoituksesta ja siitä että sitä ei ole laitettu kenenkään henkilön vastuulle tai sit se on laitettu, et amanuenssit on se, jonka pitäis hoitaa, mut
amanuenssilla on jo muutenkin ihan älyttömästi muutakin työtä, et
ei aika riitä siihen, et tottakai hän neuvoo meitä parhaansa mukaan.
Onhan se ihan älytön ajatus, että meidänkin talon amanuenssi pys-
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tyis muitten töittensä ohessa hoitamaan sadan opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman.” (KAK 191)
”Sitä kyllä tarvis sitä henkilökohtaista ohjausta, et sitäkin just yks alko siellä infossa huutaan, et kun sitä ei anneta, et siitä oli sitten sellasta, että kun tulee tää tutkinnonuudistus, että se vaatis sitten rahaa, että saatais näitä henkilökohtaisia ohjaajia, et saatais resursseja. Mut kyllä ne sitten lupaili, että vuoden päästä saa jotain rahaa.
Ajattele, jos sitten syksyllä kaikki haluais henkilökohtaista ohjausta,
niin miten se onnistuu? Ihan hirveetä. Se ois hirveen tärkeetä saada sitä just opiskelun kokonaiskuvan kannalta, et kun ei eri aineiden
opettajat tiedä muuta kuin siitä omasta.

Miten teillä muuten opinnoissanne on opinnot järjestetty?
No meillä on aika täsmällinen lukujärjestys, että on annettu ohjeet,
että se oli enemmänkin näissä psykologian opiskelijoiden parissa siellä infossa, niin enemmän ne nyt siellä valitti, et meillä on kyllä hirveen hyvä toi systeemi. Siinä ei voi mennä hirveesti harhaan. Se on
just sitä, että kun on sellasta vaatimusta, että pitäis nopeasti valmistua, niin siinä pitäis kyllä saada sitten se ohjauskin. Se on aika hassua, et jos vaaditaan paljon ja kuitenkaan ei anneta ohjausta.” (KAK
197)
Valmiit lukujärjestykset korvaavat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat.
”No on kai meillä, mutta itse en ole ikinä katsonutkaan sitä. Mulle
on ihan passeli se, että se lukujärjestys annetaan käteen ja sitten mennään sen mukaan. se on minulle hyvä, toisille ei välttämättä, toiset haluaisi itse valita enemmän. Minusta tämä on hyvä systeemi. Ja sittenpähän kolmannella vuosikurssilla tulee sivuaineet ja muita valintoja.
Tähän mennessä on lyöty ihan valmiiksi kaikki.” (KAK 210)
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”Sillä tavalla meillä on, että valmiit lukujärjestykset tulee ja siitä
vaan katsoo paikan, missä tarvii olla, että sen puoleen ei tarvitse itse olla järkkäilemässä. Olen kokenut sen ihan helpotuksena. Kun on
niin pieneltä paikkakunnalta, että lukiossakin tottui siihen, että sai
aina valmiit lukujärjestykset. Mutta sitten jos on jo suorittanut jotain kursseja, niin sitten voi itse ottaa selvää, että voiko käydä suorittamassa jotain muuta jonkun toisen vuosikurssin mukana. Kaikki
opiskelu tapahtuu täällä Kajaanissa.” (KAK 204)
”Opinnot menee ihan automaattisesti, mutta mun täytyy varmaan
käydä tekemässä se HOPS tuolla opintojen suunnittelijalla sitten kun
tulen äitiyslomalta, kun sitten kaikki on muuttunut kun tulee se uusi tutkinto, mutta muuten jos menee lukujärjestyksen mukaan, niin
ei ole ollut mitään puhetta HOPSista. Mua henkilökohtaisesti ärsyttää ihan suunnattomasti tuo valmis lukujärjestys, koska mä olen aikaisemmin opiskellut luokattomassa lukiossa ja aikuislukiossa, missä itse on tehty lukujärjestykset ja on saanut valita kurssit, sitten on
tuntunut tosi omituiselta tulla yliopistoon, missä lukujärjestys annetaan valmiina, että ton mukaan nyt pitää mennä, niin se oli aluksi
vaikeeta tottua siihen.

Oletko kuullut täällä muilta, että pitäisi siirtyä opiskelussa vapaam
paan tyyliin?
Yks ainut professori on siitä asiasta sanonut, että se on ihan typerä juttu, mutta ei kukaan muu ole sanallakaan maininnut, että tää
systeemi ois jotenkin huono. Varmaan monet opiskelijat on iloisia,
koska se on niille helppoa, et tarvitse itse ottaa vastuuta opinnoista.” (KAK 216)
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OPETUSSUUNNITELMAT YÖ
”Mulla on sellainen käsitys, että täällä opetussuunnitelmatyössä on
mukana opiskelijaedustus ja siihen ja kaikkiin muihinkin liittyen
opiskelijoilla on oma paikkansa ja siinä mielessä sitä kunnioitetaan
sitä opiskelijan läsnäoloa siellä, mutta sitten taas siinä on tietyntyyppinen perehdytysongelma, kun semmosta työskentelyä ei voi heti oppia, ei voi olla sitä sisältöä, mitä niillä työntekijöillä on. Ja sitten kun
opiskelijaedustukset vaihtelee paljon useammin kuin työntekijäedustukset, niin se vaikuttaa kyllä siihen sillä tavalla ikävästi, että ainakin itsellä on tullut muutamia sellaisia tilanteita, että on ollut pihalla, että se tuntuu tosi ikävältä, kun ei osaa sanoa tähän mitään. Mä
en tiedä, et miten sitä tilannetta sais kohennettua, et se on kauheen
hankala. On tietysti sitten näitä koulutuksia, joissa voidaan yhdessä keskustella kinkkisistä tilanteista, mutta se on niin yleisellä tasolla, ettei siitä kauheesti saa eväitä omiin kuvioihin. Et semmosia dokumentteja ei ole, joilla niihin voisi perehtyä, et ainut on pöytäkirjat ja esityslistat. Välillä kaipais vähän ymmärrystä siihe, että kun
se ei voikaan olla se tieto sillä tasolla. Sit se usein kääntyy siihen ei
arvostukseen, kun se tieto ei ole sillä tasolla, että kun vapaaehtoisena (paitsi laitosneuvostosta ja tiedekuntaneuvostosta saa opintokorvauksen) osallistuu niihin aktiivisesti omilla taidoillansa ja omilla
kokemuksilla, niin kyllä mun mielestä sekin on aika arvostettavaa.”
(KAK 184)
Kyselyn mukaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia opetussuunnitelmatyössä piti hyvinä vain 13 prosenttia ja huonoina yli puolet
(57 %) lastentarhaopettajaopiskelijoista (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluissa opiskelijaedustusta opetussuunnitelman kehittämistyöryhmässä pidettiin arvokkaana asiana, vaikka opetussuunnitelmatyö muuten koettiin kaukaiseksi aiheeksi opiskelijan arjessa.
”Mulla on näistä asioista hirveen vähän tietoo, et tiedän, että meillä on jotain, esim. meillä on opetussuunnitelman kehittämistyöryhmä, jossa on myös opiskelijajäsen ja jonka kautta voi antaa palautet-
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ta, mutta koko yliopiston tasolla en kauheesti tiedä. Opetussuunnitelmaa meillä kehitettään ihan koko ajan, et se elää jatkuvassa muutoksessa, ja uskon että sitä kautta ainakin meidän laitoksessa opiskelijat on saaneet äänensä kuuluviin.” (KAK 163)

Opetussuunnitelmatyö ei tavallista riviopiskelijaa koskettanut.
”En tiedä. Voi olla, että esim. ainejärjestöjen edustajat osallistuu
opetussuunnitelmatyöhön. Mutta en mä kyllä oikeesti tiedä siitä yhtään mitään.” (KAK 192)
”Ei mulla ole ainakaan missään vaiheessa tullut vastaan sellaista tilannetta, että siihen (opetussuunnitelmatyöhön) ois voinu ottaa osaa
tai kuullu, että joku ois ollut ottamassa osaa.” (KAK 204)
Opetussuunnitelma sinällään kyllä kiinnosti opiskelijoita, mutta riittävää intoa siihen vaikuttamiseen ei opiskelijoiden piiristä löytynyt.

”Haluaisitko opiskelijana vaikuttaa opetussuunnitelmatyöhön laitoksellanne?
Joo, kyllä on ollut sellaisia ajatuksia, että joku on turhaa ja joku on
hyvää, mutta se on sitten jäänyt siihen, että ei olla ajateltu, että vois
yrittää vaikuttaa siihen sitte.

Onko teillä ops-työryhmää?
On siellä varmaan.
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Onko siinä opiskelijajäsentä?
En tiedä.” (KAK 198)

Opetussuunnitelmatyössä vastuu on opettajilla.
”On niitä varmaan työryhmiä. Itse en tiedä oikein tarkkaan, että
minkälaisia työryhmiä siellä on ja miten on mahdollisuudet siellä
vaikuttaa. En osaa sanoa siihen, mutta on niitä monenlaisia työryhmiä, missä oppilaita on. Onhan se hyvä, että opiskelijoita on mukana työryhmissä suunnittelemassa, mutta kyllä se lopullinen vastuu
on niillä opettajilla, että eihän ne opiskelijat saa näistä asioista päättää, mutta mukana voi olla.” (KAK 211)
”En osaa sanoa. Ihan yksittäisillä kursseilla, jos opettaja on pyytänyt palautetta, niin sitten, mutta kyllähän ne on aika pitkälti jossain
opetussuunnitelmissa, että eihän niihin kuitenkaan opiskelijat pysty niin paljon vaikuttamaan, tai ainakin itsestä tuntuu siltä.” (KAK
216)

OSALLISTUMINEN HALLINTO ON
”No en minä oikeastaan ole hirveen perillä” (KAK 204)
Kyselyn mukaan vaikutusmahdollisuuksia hallinnossa ja päätöksenteossa piti hyvinä vain 7 prosenttia lastentarhaopettajaopiskelijoista
mutta huonoina yli puolet (56 %) (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa).
Haastatteluiden mukaan opiskelijoilla ei ollut merkittävää tuntumaa
siitä, millaiset heidän vaikutusmahdollisuutensa yliopiston hallintoon
olivat. Tarvetta vaikuttaa kuitenkin oli etenkin sellaisissa yksiköissä,
jotka toimivat erillään emäyliopistosta.
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”Ja sitten oli ainakin joku toinen työryhmä, jossa suunnitellaan tän
toiminnan siirtämistä tonne lähemmäksi kampusaluetta, niin siinä
on ollut opiskelijajäsen ja sitten siitä on opiskelijoiltakin kysytty, että
onko ylipäätään halukkuutta siirtyä, että siinä on opiskelijoilla ollut
mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja uskon että sitä on myös kuunneltu tällä hetkellä. Yleinen mielipide on että äkkiä vaan kampukselle, että kun täällä ei ole kirjastoo eikä mitään ruokalapalveluita ja
kaikki sivuainekurssit on siellä, vaikka tää on hirveen ihana paikkana, mutta kun tosta Pyynikiltä lähti kaikki muutkin yliopistolaitokset, niin täällä ei ole mitään ja tulee vähän ihan syrjitty olokin sitten
kun että vaikka meillä on samat etuudet esim. tää ruokailuetu, niin
me ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään niitä kun meillä ei ole niitä palveluja. Meillä ei ole edes kahvilaa. Ei ole edes kahviautomaattia, vaikka sitä on pyydetty, mutta sitä ei saada. Siellä yliopistossa on
hienot ruokalat, kahvilat, siellä on kirjastot lähellä, siellä on kaikki
toimistot, aktuaarinkansliat ja sitten kun meilläkin on sellaisia kursseja, joita täytyy suorittaa siellä, niin joskus on 15 minuuttia aikaa
juosta toi 3 kilometriä yliopistolle, niin ei se ole kauheen kivaa. Sit
joutuu aina sumpliin ja lähteen kesken pois ja sanoo, et mä joudun
lähteen toiselle luennolle. Sitten nyt kun sinne menee, et jos ei ole
paljon sivuaineita, niin tuntee itsensä ulkopuoliseksi. Ja kaikki muut
yliopiston opiskelijat ei edes tiedä, että me opiskellaan yliopistossa,
et mikä lastentarhaopettajakoulutus onkaan, et semmosesta laajemmasta opiskelijayhteisöstä on täällä tosi erillään, jos ei itse lähde oikein varta vasten ottamaan asioista selvää päätalolle.
Mitä mieltä olet opiskelijoitten vaikuttamismahdollisuuksista kiin
tiön kautta?
Mulla ei ole siitä ole juuri mitään tietoa eikä käsitystä. Että kun itse en ole ainejärjestöaktiivi, niin ei ole käsitystä. Mitä nyt sitten tulee tiedotteita, mutta...
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Järjestetäänkö teillä tämmöisiä yleisiä laitoskokouksia?
En mä muista mitään laitoskokouksia, mutta laitoskahvit on aina
välillä, et on opiskelijoilla ja opettajilla mahdollisuus tulla samoihin
tiloihin keskustelemaan, mutta ne on aika vapaamuotoisia tilaisuuksia. Laitoskahvit järjestetään kerran tai kaksi vuodessa. Mä en nyt
muista kun viimeisenä vuonna tulee niin vähän oltua täällä, mutta
viime syksynä oli ainakin yhdet laitoskahvit. Ne on yleensä ainejärjestön järjestämiä, et miten opiskelijoille sopii.” (KAK 163)
Vaikka yliopiston hallinto ja päätöksenteko koettiin etäiseksi, opiskelijoilla oli vahva usko siihen, että heidän ääntään kuultiin tavalla tai toisella, Jonkin vaikuttamiskanavan uskottiin olevan olemassa.
”Millaiset vaikutusmahdollisuudet opiskelijalla on osallistua ja vaikuttaa yliopiston hallintoon ja päätöksentekoon?
Se on vähän vaikea sanoa, kun ollaan täällä. En osaa sanoa. En tiedä onko ne siellä yliopistolla aktiivisempia, mutta onhan siellä enemmän ihmisiä, että sitä kautta. Mutta onhan täälläkin ne omat aktiiviset ihmisensä meidän yksikössä, mutta se tuntuu kauheen pieneltä
määrältä, mutta eihän meitä täällä hirveesti ole. Mutta onhan erilaisia järjestöjä, missä voi vaikuttaa ja ajaa opiskelijoitten asiaa, kyllä mä koen, että opiskelijoitten ääni ainakin kuuluu, mutta en tiedä
sitten, että millä tavalla se sitten vaikuttaa. Esimerkiksi se, että opintolainan kattoa nostetaan, että oliko se paras päätös, koska monet ei
edes ota lainaa, mutta että kyllähän se jossain se opiskelijoitten ääni kuuluu.

Onko teillä täällä opiskelijoitten ja opettajien yhteisiä elimiä joittenkin asioitten tiimoilta?
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En usko. Ei varmaan. Tää on niin pieni laitos, että ei täällä hirveen
aktiivista toimintaa voi ollakaan. On ihmisiä, jotka on aktiivisia tahoillaan, toimii hallituksessa ja muuta.

Tämä teidän opiskelijoiden ainejärjestö, onko se aktiivinen?
No kyllä on. Kyllä mä itse kuulun siihen ja kuulun myös SOOLiin,
että varmaan suurin osa siihen kuuluu, vaikka tiedän että on ihmisiä, jotka ei siihen kuulu, mutta suurin osa kuuluu, enemmistö. Kyllähän se, että suurin osa kuuluu ainejärjestöihin, niin lisää sitä painoarvoa, että jos vaan muutama kuuluisi, niin se ois aika mitäänsanomaton.” (KAK 171)
”Kyllä siinä ilmeisesti joku mahdollisuus on. Olen käsittänyt, että
kaikissa työryhmissä ja tällaisissa on opiskelijoita mukana ja että
ainejärjestökin tekee paljon töitä vaikutusmahdollisuuksien puolesta. Mutta tällaiselle tavalliselle opiskelijalle, joka ei itse ole aktiivisesti mukana siellä, niin ei se näy, mutta kyllä mä uskon, et se siellä
pinnan alla on.” (KAK 177)
”Kyllä mä luulen, että niillä aktiivisilla opiskelijoilla on siellä (hallinnossa) mahdollisuuksia vaikuttaa, jos on mukana siellä. En mä tarkemmin tiedä, mutta niin mä uskoisin.” (KAK 197)
”Onhan meillä opiskelijajäsen joka elimessä melkein, mutta se on sitten kiinni siitä opiskelijasta kuka siellä on, miten se on ottanut asioista selvää ja sitten osaa tuoda ne mielipiteet julki. Sen pitää olla
aktiivinen oppilas. On meillä täällä niitä joitakin ja varmasti saavat
paljon aikaan. Se on sellaista näkymätöntä työtä, tekevät siellä hyvää työtä. ajavat hyviä asioita siellä. Mahdollisuudet on kyllä vaikuttaa.” (KAK 210)
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Sellaiset opiskelijat, jotka olivat mukana yliopiston hallintoelimissä
saattoivat kokea oman roolinsa hieman aliarvostettuna. Kokouksissa asiat käsiteltiin liukuhihnamaisesti ja vaikka opiskelija haluaisikin
puuttua toimintakulttuuriin, uskallusta ei löydy.
”Mulla ei hirveesti ole tästä yliopistosta sinänsä kokemuksia, koska olin tiedekuntaneuvostossa vain varajäsenenä eli en käytännössä käynyt kokouksissa, esityslistat sain. Mutta nyt laitosneuvostossa olen vasta ollut yhdessä kokouksessa, niin kyllä se oikeastaan kävi niin, että asiat vaan paukutettiin näin ja thats it, nopeesti ja kyllä oli vähän pyörtynyt olo sen jälkeen ja se, että mulla ja varajäsenellä ei ollut ihan selvillä se, että vain varsinainen jäsen osallistuu ja
jos varsinainen jäsen ei pääse, niin sitten varajäsen ja sitten mietittiin sitä, et se ei nyt varmaan haittaa, että jos varajäsen haluaa tulla
ihan tarkkailijaksi tutustumaan toimintaan, koska jos se joskus joutuu tulemaan siihen tilanteeseen, niin se on vielä enemmän silmät
selällään siellä. No sit me mentiin molemmat sinne ja selitettiin tää
asia, et voisko tulla varajäsen tarkkailijaksi tänne, niin se suhtautuminen oli kyllä sellainen, että yleensä meillä ei näin ja varajäsentä ei
ainakaan merkata läsnäolevaksi. Se suhtautuminen oli kyllä tosi negatiivista. Ja eihän se ollutkaan yleisen käytännön mukaista, mutta
se suhtautuminen oli niin negatiivista, että oishan se voinut olla fiksumpaakin. Että kyllä tuli opiskelijalle vähän tyhmä olo, että tämmöstä nyt yritettiin tällä kertaa, vaikka se olikin ihan harkittua ja
tavoitteet oli meillä ihan järkevät.

Tuntuuko kuitenkin, että opiskelijat voivat antaa palautetta näistä
(hallinto ja päätöksenteko) asioista?
No sitten kun on ollut mukana pitempään niin ehkä uskaltaa. Se on
semmonen uskalluskysymys, koska se on semmosta virallista ja sitten
kun siellä on uutena, on semmonen ärsyttävä olo, jos joku tulee sinne tietämättömänä pätemään, et semmonen, ei mulla ole ainakaan
tullu semmosia, et olisin kauheesti uskaltanut sanoa palautetta sii-
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tä vielä. Et sitten taas jos mä rinnastan tän järjestötoimintaan, että
kun nyt vasta aloitin siellä piirihallituksessa (SPR), joka on kuitenkin aika arvostettu paikka nuorelle, niin siellä taas tuli sellainen tunne, että olipas mahtavaa. Kaikilta kysyttiin lopuksi kierroksena, että onko jotain sanottavaa, just sillain kuin pienryhmäviestintä kurssilla. Mutta se johtui myös hyvin paljon puheenjohtajan aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta jäseniä kohtaan. Siitä jäi hyvin positiivinen
kuva. Et sellainen vastentahtoisuus kuvastui sieltä yliopistotouhusta
(laitosneuvosto),et sillä lailla ei ollut kovin kehittävää.” (KAK 185)
Opiskelijat eivät tiedä omista vaikuttamismahdollisuuksistaan liittyen juuri hallintoon ja yleiseen päätöksentekoon. Vaikuttamiskanavien ja -tapojen selvittäminen edellyttäisi suurta aktiivisuutta opiskelijalta itseltään.
”Mutta muuten vaikuttaminen opiskelijan laitosneuvostoissa ja tiedekuntaneuvostoissa ja muissa, ainejärjestössä, niin välillä on mahdollisuus vaikuttaa, että ottaa itse selvää asioista, että semmonen
mahdollisuus on, ei läheskään kaikki opiskelijat varmastikaan tiedä kaikista mahdollisuuksista. Että itsellä se on tullut ainejärjestön
kautta, kun on ollut pakko tietää. Ja aktiivinen ainejärjestötoiminta
on äärimmäisen tärkeä vaikuttamiskanava opiskelijan kannalta. Se
on ihan kaiken perusta, et muuten ei opiskelijalle oikeesti tieto mene.
Ja just se, että tietää, miten päätökset tapahtuu.” (KAK 183)

OPETUSHARJOIT TELU
Kyselyn mukaan lastentarhaopettajaopiskelijoista piti vaikutusmahdollisuuksia opetusharjoittelussa hyvinä 39 prosenttia ja huonoina
vain neljäsosa (25 %) (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa). Haastatteluiden mukaan opetusharjoittelu koettiin erittäin merkittäväksi ja tärkeäksi vaiheeksi opinnoissa. Harjoittelua toivottiin nykyistä enemmän
sisältyvän opintoihin. Opiskelijat eivät kuitenkaan kokeneet voivansa
vaikuttaa harjoitteluun.

IV  H a a s tat t e lu t

”Ei kyllä hirveesti voida vaikuttaa siihen. Me ei voida siihen vaikuttaa, että se annetaan meille valmiina, että nyt teillä on kaksi viikkoa harjoittelua, tässä on nämä sisällöt, te teette nämä jutut ja tässä on nämä päiväkodit, valitsette näistä mihin menette. OK kyllähän
se helpottaa, että ei tarvitse itse ruveta soitteleen ympäri kaupunkia,
että siellä on sitten ihmisiä, jotka on suostuneet ottamaan vastaan
opiskelijoita ja sillain siitä saa parhaan mahdollisen irti, kun siellä
on ihminen, joka jaksaa sun kysymyksiin vastata.
Mutta harjoittelua on ihan liian vähän, aivan liian vähän. Että täälläkin on ihmisiä, jotka ei ole ikään olleet päiväkodissa ennen
kuin tulivat tänne koulutukseen, että ei tiedetä, että mistä se päivä
koostuu ja sun pitää ensimmäiseksi mennä sinne ohjaamaan jotain
tilanteita sillä teoriapohjalla, minkä olet täältä saanut, niin voin kuvitella, että se on vaikeeta, että enemmän saisi olla harjoittelua, että
tää on kuitenkin melko käytännönläheinen ala. Tottakai teoriatietoa
tarvitaan, en sitä missään määrin väheksy, mutta siis ihan perusjuttuja, päiväjärjestykseen liittyen, pienten lasten kanssa toimimiseen
ja kaikki perushoidon tilanteet, kaikki vaipan vaihtamiset, jos sä et
ole ollut pienillä ikinä ja sit sä valmistut täältä ja menet pienille töihin, mitä sä siellä teet niitten kanssa?
Että pitäisi saada olla pidempiä ajanjaksoja jossain päiväkodissa,
että nyt mennään viikoksi tai kahdeksi ja joka päivä sun täytyy ohjata joku tilanne. Se harjoittelu on hirveen täynnä ohjelmaa, siellä ei
kerkiä sillä tavalla normaalisti olla ollenkaan. Sun pitää suunnitella
joku tilanne, miten sä ohjaat sen ja sit sä arvioit sen ja sit sulla pitäis
jo seuraavalle päivälle olla suunnitelma valmis. Mutta ei tietenkään
niinkään, että sinne vaan mentäis kahdeksi viikoksi ja oltais, että eihän siitäkään saa mitään irti, jotakin pitää olla, että sä kehität sitä
sun omaa työskentelytapaa siellä, omaa havainnointia, mutta enemmän saisi olla harjoittelua.
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Onko tämä yleisempikin mielipide opiskelijoiden keskuudessa?
Kyllä ainakin aina silloin kun niitä harjoitteluja on ollut, niin todetaan, että oli taas liian lyhyt, että kiva sinne on mennä, mutta hirveesti tehtävää ja tosi lyhyt aika, että ois tosi kiva ihan olla siellä.

Mites teille täällä vastataan?
No se on se, että kun se on se koulutus laskettu siihen kolmeen vuoteen, niin sitä ei oikein pysty, että se venyttäis sitä valmistumista.”
(KAK 171)
Opiskelija on saattanut havaita harjoittelujaksollaan tiettyjä epäkohtia, mutta niistä ei uskalleta huomauttaa. Opiskelija on kuitenkin vain
opiskelija, jonka ei pidä lähteä kritisoimaan ammattilaisia.
”Mä olen pääosin tykännyt harjoitteluista. Mulle on osunut hyvä
ryhmä ja hyvä mentori sit siellä päiväkodissa, joka on osannut antaa
palautetta hyvin ja siitä on ollut hyötyä opiskelulle ja aika usein on
uskaltanut itsekin sinne suuntaan sanoa asioita, mutta tietenkin siinä on ulkopuolisena, kun on opiskelijana siellä päiväkodissa, et kaikista asioista ei uskalla sanoa ollenkaan, kummastelee niitten tapoja
tai muuta, et se on paras olla hiljaa.

Haluaisitko muuttaa asioita?
Mua jotenkin ahdistaa se, kun on esiopetuksessa ollut ryhmissä, joissa ei ole minkäänlaista päivälepoa tai minkään näköistä pysähtymistä, itse sitä touhua vaan katselee sillä silmällä, että kyllä ne eskaritkin tarvitsis sen pysähtymisen päivällä, et usein on niin, että kun
muut on päiväunilla, niin eskarit tekee sillä aikaa näitä oppimistehtäviään, niin mua vähän hirvittää se. Se on sellainen käytäntö, jo-
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hon haluais jollain tavalla vaikuttaa ja tästä on täällä koulutuksessakin keskusteltu paljon ja yleisesti ollaan sitä mieltä, että pitäis olla jotain lepotaukoa, mutta kuka siihen pystyy vaikuttaan, päättäjät,
mutta ne ei ilmeisesti hirveesti kuuntele asiantuntijoita.” (KAK 177)
Harjoittelu eli työssä oppiminen on sellainen osa opintoja, johon opiskelijalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Ja vaikka palautetta voisi antaa, sitä ei uskalleta antaa.
”Ei hirveesti saada päättää, et meille on päätetty paikat valmiiksi
ja sitten on tietyt tehtävät mitkä tehdään, et sitten se riippuu paljolti sen paikan luonteesta, miten paljon me voidaan päättää ja miten
me halutaan asiat hoitaa. Täältä koulutuksen puolelta siihen ei hirveesti tule joustoo. Et ainoastaan, et kunhan me tehdään tietyt tuntimäärät ja näin ja tietyt päivät saa olla sairaana ja näin, että joka
päivä ei tartte tehdä sitä kahdeksaa tuntia, jos se on mahdotonta, et
semmosessa on mahdollisuus soveltaa, mutta oikeestaan on määrätyt systeemit siinä, ettei kauheesti pystytä vaikuttamaan, paitsi palautteen antamisessa.

Millaiset sun omat vaikutelmat on olleet työssä oppimisesta?
Siinä mielessä olen erittäin tyytyväinen, että olen päässyt erityyppisiin paikkoihin ja ensimmäisellä luokalla saatiin päättää mihin mennään, oman paikkakunnan johonkin tai ihan mihin tahansa, mutta
hyvin erilaisia paikkoja on ollut, mutta hirvee kiire, että se vaatii aikansa ennen kuin siihen paikan rytmiin tottuu, sit ollaan usein tosi lyhyitä aikoja ja silti on hirveesti tehtäviä siellä ja sit niitä suunnitellaan sen työajan jälkeenkin vielä ja bussissa ja soitellaan, et se on
kauheen haastavaa, et sen ohella vielä vaaditaan tehtäviä ja raportteja ja se harjoitteluaika on aika lyhyt aina.
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Vastasiko se harjoittelu käsitystä työstä?
Joo vastasi , mutta on tullut myös paljon uusia ulottuvuuksia, että itsellä oli käytännön kokemusta ennen opiskelua, mutta on jäänyt tosi
mieleenpainuvia esimerkkejä ja saanut mentoreista hyviä virikkeitä
oman ammatti-identiteetin kasvuun. Välillä ne tosin ei ole olleet niin
mielekkäitä ja haluaisi sanoa vastaan ja sitten ei uskallakaan, tämmösiä ajatuksiakin on tullut, mutta sitten on tullut todella upeita kokemuksia, että kuinka voit opettaa ja millaisia väyliä ja kuinka pienillä asioilla saat lapset innostumaan ja kuinka kuunnellaan lapsia
ja erilaisia opetusmenetelmiä.

Saatteko antaa palautetta?
Periaatteessa saadaan, mutta se on vähän, että kun ei ole vielä itse asiantuntija siinä työssä niin ei välttämättä tule hirveesti annettua sitä palautetta. Että kun suomalaiselle se positiivisen palautteen
antaminen on hankalaa ja negatiivisen palautteen antaminen tämmöisessä tilanteessa on hankalaa, niin sitten ei tule annettua kumpaakaan.

Oletteko ainejärjestössä tai jossain pohtineet kehittämisideoita?
Meillä on joku työssä oppimisen kehittämistyöryhmä, mutta en ole
itse ollut siinä mukana, niin en tiedä siitä tarkkaan, mutta käytäväpuheina on ollut. Joku kysely kyllä oli, mutta en muista tarkkaan.”
(KAK 186)
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Opetusharjoittelu eli työssä oppiminen voi olla joskus totaalinen
katastrofikin.
”Meidän opetusharjoittelu ja siihen liittyvä käytännön toiminta oli
siihen harjoittelun vetäjään liittyen aivan katastrofi ja mulla on sellanen olo, että siihen ei ollu kenelläkään mitään vaikuttamista, et
meitä ei kuunneltu, mutta ei kuunneltu niitä meidän ohjaavia opettajiakaan eikä ketään. Mutta että se oli ihan tästä yhdestä henkilöstä kiinni, joka oli koordinoimassa tätä koko praktikumjaksoa. Mutta jos olis toisenlainen koordinoija, niin siihen vois enemmän vaikuttaa. Se praktikumvetäjä oli vaan yksinkertaisesti henkilö, joka ei
hoitanut työtään, se jätti kaikki mahdolliset asiat hoitamatta ja meidän olis jo aikaa sitten pitäny saada meidän opintopäiväkirjat, mutta ei ole vaan saatu, et se on vaan ihminen, joka ei hoida töitään. Et
jos ehdotetaan jotain asiaa, niin se sanoo vaan, et hyvältä kuulostaa,
juu, juu, mut ei tee mitään, et ei siinä ole kenelläkään vaikutusmahdollisuuksia.” (KAK 193)

Paljon riippuu harjoittelupaikasta
”Nää on määrätty, että on se tietty viikkomäärä aina tietyssä paikassa, muutama harjoittelu on semmonen, että saa itse valita sen paikan. Kyllä siihen voi vaikuttaa, että mitä niitten lasten kanssa tekee
itse. Varmaan riippuu paljon siitä harjoittelupaikasta. Siellä missä
olin itse viime vuonna, ei saanut itse miettiä niitä tuokioita, mitä pidettiin, mutta jossain toisessa paikassa on varmaan ollu sellasta, että
pidäpäs joku liikuntahetki näille lapsille. Että siitä henkilökunnastakin varmaan paljon riippuu.” (KAK 216)
Vaikka opetusharjoittelu olikin useimmiten tarkkaan säädeltyä eikä
opiskelijalla juurikaan ollut siihen sanomista, jotkut opiskelijat kokivat, että joihinkin asioihin sentään pystyi vaikuttamaan. Esimerkiksi
jakson tavoitteisiin sai sanoa sanottavansa.
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”Aika paljon sai vaikuttaa, että siinä just täytyy itse miettiä, mitkä
on tavoitteet, vaikka siinä oli semmoset jotkut yleiset suuntaa antavat tavoitteet, mutta sitten sai keskustella sen lastentarhaopettajan
kanssa, että millaisia tavoitteita ja mitä haluaisi siellä tehdä ja näin.
Sit sai valita, et mihin päiväkotiin, et aika hyvin sai sit siinäkin valita.” (KAK 198)
Harjoittelut koettiin erilaisiksi päiväkodin ja koulun puolella. Päiväkodin puolella oli enemmän vapautta toteuttaa omia ajatuksiaan.
”No ainakin tuolla päiväkodin puolella, se orientoivan harjoittelun
aika vapaaksi koki. Ei siellä kukaan ollut määräämässä, että nyt teet
sitä ja nyt menet tuonne. Tuli semmonen tunne, että ne mukavasti otti siihen toimintaa mukaan. Jos itse oli kiinnostunut joitain tuo
kioita pitämään tai ohjaamaan, niin ne kyllä otti huomioon ja antoivat siihen mahdollisuuden. Mutta sitten siellä luokanopettajapuolen
harjoitteluissa, mulla on ainakin sellainen tunne, että siellä on säntillisempää ja tiukempaa. Se on niin erilainen se kuvio, kuin päiväkodissa.” (KAK 205)

Harjoittelu antaa energiaa opiskeluun.
”Neljä viikkoa oltiin ekana vuonna lastentarhassa tämän koulun
kautta. Ois saanut olla enemmänkin, että minun mielestä se oli mukava vaihe ja se antaa energiaa ainakin mulle ihan hirveesti tähän
opiskeluun. Kyllä se on mahtavaa olla lasten kanssa, että sieltä tulee voimaa tähän itse opiskeluunkin. Nyt sitten tänä syksynä ei ole
ollut vielä mitään. Joulun jälkeen on koko tammikuu harjoittelua.
Me mennään lastentarhaan ja sitten vielä yläkoulussa on viikko, että pääsee koulun puolellakin tutustumaan ne meijän puolelta, jotka lukee myös sen luokanopettajan kelpoisuuden, melkein kaikki sen
lukee. Kyllä ne harjoittelut on hyviä. Sitten meillä on näitä kursseja, että äidit tuo lapsia tänne ja sitten niiden kanssa touhutaan. On
tuotu päiväkotiryhmiäkin, että me on saatu vetää niitä. Että minus-
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ta nämä tämmöiset kaikki käytännön jutut ovat hyviä, kunhan ei liian tarkkoja ja raskaita ohjeita anneta, että sais olla rauhassa siellä
ja kokeilla ja tutustua. Ei tässä vielä kuitenkaan olla valmiita opettajia.

Onko harjoittelut menneet toivotulla tavalla, että on itse saanut
suunnitella jne?
Meillä oli ensimmäisellä vuosikurssilla tämmönen tutustuva harjoittelu, että siellä ei tarvinnut itse paljon tehdä. Muutama tuokio, mutta se on ihan päiväkodista kiinni, että saahan siellä pitää tuokioita.
Mutta hirmu hyvä oli, että monet ei ollu koskaan olleet harjoittelemassa. Minä olen vuoden ollut, että tiedän, mutta monille oli ensimmäinen kerta ja oli hirveen hyvä, että sai tutustua siihen touhuun.
että siellä on aika kova melu, että moni oli ihan shokissa siellä. Että kun siellä monta päivää on putkeen, niin saattaa monella hermot
mennä ja on mennytkin. Että mitenkä sitä kestää sitten sitä lasten
huutoa. Mulle se ainakin sopii, mulla ei hermot mene.” (KAK 211)

PAL AUTEJÄRJESTELMÄT
Kyselyn mukaan lastentarhaopettajaopiskelijoista vaikutusmahdollisuuksia palautteen antamisessa piti yli puolet (56 %) hyvinä ja huonoina vain noin neljäsosa (23 %) (ks. taulukko 8 III osan 5. luvussa).
Myös haastatteluiden mukaan palautejärjestelmiin oltiin tyytyväisiä.
Palautetta pyydettiin ja annettiin säännöllisesti. Ainakin kohtuullisesti palautteen koettiin myös vaikuttavan käytännönkin tasolla; muutoksia tehtiin palautteiden pohjalta. Palaute on kuitenkin aina hyvin
herkkä asia ja usein se henkilöityy, mikä ei tietysti ole tarkoituksenmukaista.
”Palautteen antomahdollisuus on ihan kohtuullinen, että meillä on
joka jakson lopuksi jaksoarviointi, että arvioidaan omaa toimintaa
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ja, meillä on tällaiset tutoriaaliryhmät, joissa ryhmän toimintaa arvioidaan ja sitten yleisesti voidaan esittää parannusehdotuksia kurssin toteutukseen ja sisältöihin ja sit ainakin pidemmistä harjoittelujaksoista on olut sen harjoittelun organisoinnista ja järjestämisestä on voinut antaa palautetta kirjallisesti. Kaikki palaute on yleensä
kirjallista. Ihan lomakepohja on ja sitten saa vapaastikin kirjoittaa
sinne, anonyymisti. Joskus pyydetään palautetta nimellä joistain tietyistä asioista, mutta se on aika harvinaista. Joka kurssin jälkeen on
kurssiarvioinnit. Et kun meillä on jaettu jaksoihin tää opiskelu, niin
se tulee säännöllisesti.

Haluaisitko tässä suhteessa jotain muutoksia?
Siinä mielessä on hyvin toiminut, että nyt kun itse on ollut täällä,
niin jokainen vuosikurssi on tehnyt tiettyjä asioita eri tavalla kuin
edellinen eli meitä edeltävät oli tietyistä asioista antaneet kritiikkiä,
meidän kohdalla asia korjattiin ja sitten jos me on jostain annettu kritiikkiä, niin kyllä sitä on sitten muutettu sitä systeemiä, et kyllä niihin on ihan selvästi reagoitukin siinä määrin kun on pystytty,
et siinä suhteessa toimii hyvin, vaikka välillä tuntuu, ettei täällä mene mikään perille, mutta tietyissä asioissa toimii. Ja sitten tietenkin
vähän henkilöstä riippuu, että voiko opettajalle antaa suullista palautetta yhtään mistään, mutta kyllä sekin on perille mennyt, joskus
tosin hieman ikävienkin konfliktien kautta, että on tullut väärinkäsityksiä, että on otettu liian henkilökohtaisesti, mutta sitä pitäisi ehkä hieman kehittää, että jos kritisoidaan jonkun opettajan johtamaa
kurssia, niin kritiikki ei kohdistuis siihen opettajaan, vaan kurssin
sisältöön ja toteutukseen, et voi olla hirveen hyväkin opettaja, mutta joskus opiskelija huomaa, että tän ois voinut tehdä tälläkin tavalla. Ja sit jos on esim. lähtenyt jostain muutoksesta vahingossa jotain
virheellistä tietoo tai jos on jotain asiaa, jota ei voida toteuttaa, niin
järjestetään sitten infotilaisuuksia, joissa laitoksen johto sitten kertoo opiskelijoille, että tää on nyt tällä tavalla oikeesti tää asia tästä ja
tästä syystä, niin se on ollut ihan positiivista.” (KAK 162)
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Opiskelijoilla saattoi olla hieman epävarma käsitys siitä, kuinka tosissaan palautteet otettiin käytännön toimien kehittämisessä. Ehkä palautteeseen reagoiminen kulkee viiveellä ja joskus opiskelija saattaa
huomata, että annetulla palautteella ei ole ollut merkitystä.
”Kyllä meiltä kerätään joka jakson lopussa arviointilomake, missä saadaan ilmaista tuntojamme, että miten koemme, että ollaanko
opittu kyseiset asiat ja mitä parannettavaa, kehitettävää. Mutta en
osaa sitten sanoa, että millä tavalla ne hyödyntää sitä palautetta sitten, hyödyntääkö ne sitä sitten jollakin tavalla eteenpäin.
Kyllä täällä sillain on, että pystyy ihan hyvin sanomaan opettajalle, että tämä nyt ei ole meidän mielestämme yhtään toimiva juttu ja ne sanoo, että joo, ymmärretään tämä teidänkin näkökulma,
viedään asiaa eteenpäin ja keskustellaan siitä. Että tällainen asenne
kyllä on, mutta en tiedä sitten, että kuinka sitä annettua palautetta
hyödynnetään jonkun opintojakson kehittämisessä.
Että viime vuonna meillä oli ainakin sellainen tilanne, että meidän piti viimeisessä jaksossa tehdä sellainen raportti, etä meille sanottiin viime vuonna, että tämä oli ihan sekavaa ja kukaan ei oikein tiennyt, mitä pitää tehdä, mutta jatketaan tällä samalla linjalla, että vähän tallasta, että tässä nyt on ne samat ohjeet, jotka annettiin niillekin, että koittakaa näillä pärjätä. Mutta käsittääkseni tämä meidän ongelmaperustainen oppimissysteemi on koko lailla uusi, että vähän sillain hakee vielä paikkaansa. Että ihan menetelmänä
siinä mielessä hyvä, että korostetaan sitä opiskelijoitten aktiivisuutta, että saa vähän niin kuin oman mielenkiinnon mukaan mennä,
mutta sitten se edellyttää kyllä mun mielestä sitä, että opettajat antaa sulle palautetta ja ohjaa sua, jos sä ihan hapuilet pimeässä, niin
ohjaa sitten oikeaan suuntaan. Tää ykkösvuosi meni kyllä sillain, et
must tuntu, et mä olin koko ajan vähän pihalla, et mitä tässä nyt oikeesti pitää tehdä ja koko ajan sellainen tunne, et ei saa oikein asioista otetta.” (KAK 170)
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Paremminkin voisi olla
”Opetuksesta täällä täytetään aina ne palautekaavakkeet joka jakson
jälkeen arvioidaan sitä, mutta tosiaan niin tuntuu, että mitä on jutellut aikaisempien vuosikurssilaisten kanssa niin ei oikeen tiedä, että kuinka paljon ne arvioinnit vaikuttaa siihen opetukseen oikeesti.
Vähän tuntuu siltä, että ne puheet ja palautteet ei kantaudu tonne
yläkertaan tai sinne ketkä täällä tekee päätöksiä. Kyllä opiskelijoilla
on joku palautelaatikko ilmeisesti, mutta kukaan ei oikein tiedä siitä
sen enempää. Paremminkin vois olla.” (KAK 176)
Käytäntöjen muuttaminen ja kehittäminen palautteen pohjalta on hidasta. Aina eivät opiskelijat ennätä omien opintojensa aikana nähdä
muutosta.
”Hirveesti me ainakin puhutaan, siinä mielessä meidän koulutuksessa on hyvä asema, että aina pyydetään palaute jakson jälkeen, arviointipalautelomake täytetään, mutta aina välillä kuulee semmosta,
että kun siihen ei ole vieläkään puututtu, vaikka siitä on niin monta kertaa sanottu, niin tämmösiä asioita ilmenee, mutta jotenkin itse selitän sitä sillä, että kuitenkin tämmöset opiskelussa tapahtuvat
muutokset vie aikaa, sisältöjen ja menetelmien kehittyminen vie hirveesti aikaa, että sitä ei kolmen vuoden koulutuksessa pääse hirveesti
näkemään, et mitä ite vaikuttaa, et se on niin hidas prosessi.” (KAK
182)
Jos yksikkö on pieni, niin palautteen antaminen voi olla opiskelijalle kaksispiippuinen asia; toisaalta palautteen antaminen tutussa porukassa koettiin helpoksi, toisaalta pelättiin, että palautteella voidaan
loukata, jolloin opiskelija saattaa joutua silmätikuksi.
”No siinä mielessä palaute toimii hyvin, että toisaalta on helppo antaa palautetta, kun on sellaiset ihmiset, joille sitä palautetta suuntaa
ja joiden kautta sen olettaa menevän eteenpäin, että ne ihmiset on
tuttuja, kun on niin pieni tää porukka, mutta toisaalta sitten taas,
kun ne on niin tuttuja, että jos se koskee heitä, niin sitten mietitään
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ihan hirveesti, että voiko sitä palautetta antaa vai eikö sitä voi, että sitten sua katotaan silmät kierossa koko kolme vuotta, kun tässä
kuitenkin ollaan kaikki kaikkien kanssa tekemisissä. Lomakepalaute
noista jaksoista on ihan hyvä kyllä, että opiskelijana kun sitä kokonaiskuvaa ammattitaidosta ei muodostu kauheen nopeesti, niin sitä
on vaikee antaa toisaalta lomakkeen kautta sitä palautetta, kun sitä on vaikee siihen muotoilla, kun ne käsitykset ei ole niin selvänä.
Mutta sitten itse näistä tutor-istunnoista havainnoitsija antaa aina
palautteen ja tutor eli opettaja antaa aina palautteen, että siinä mielessä palaute kyllä toimii.” (KAK 183)
Opiskelijat toivoivat, etä voisivat antaa palautetta laajemmista kokonaisuuksista. Yksittäiset kurssipalautteet katsottiin joskus hieman turhiksi, koska useimmiten juuri ne opettajat, jotka tiesivät saavansa hyvät palautteet, keräsivät niitä.
”Nythän se toimii sillä tavalla et, mä en tiedä, onko opettajalla velvollisuus kysyä palautetta, mutta niihän se menee, että opettajat, jotka on jo hyviä ja kiinnostuneita siitä, miten ne opettaa, niin ne kysyy
sen palautteen ja ne opettajat, jotka palautetta kaikista eniten sais ja
tarvitsis, niin ne ei sitä tee. Ois ihan hyvä, että palautetta pystyis antaa paitsi niille opettajille niin myös siitä kokonaisuudesta, koska on
ne kokonaisuudet monesti semmosta silppua, että kun monet luennoitsijat luennoi, niin kyllähän niistä kokonaisuuksista välillä tulee
aika outoja, koska jokainen luennoitsija vetää sen luentosarjan täysin omasta näkökulmastaan. Et esimerkiks mulla oli kasvatussosiologian luento, se oli niin kuin täysin monikulttuurisuutta ja onhan nyt
monikulttuurisuus kasvatussosiologiaan kuuluva osa, mutta eihän se
meille kasvatussosiologiasta kertonu yhtään mitään.” (KAK 192)
”Niin se onkin niin, että semmoset opettajat, jotka saa positiivista
palautetta, ne tulee sinne palautetilaisuuteen, mutta sitten ne, jotka on saaneet huonoa palautetta eivät tohi tulla sinne. Onhan se nyt
ihan kohtuutonta ruveta haukkumaan niitä opettajia, koska inhimillisiä ihmisiähän nämä on, että jokaisella on omat hyvät ja huonot
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puolet, että ainakin minä ajattelin, kun kirjoitin niitä palautelappuja, ettei tässä nyt ketään opettajaa auta ruveta morkkaamaan. Tärkeintä on antaa vinkkiä eteenpäin, et jos joku opintoviikkomäärä tai
työmäärä on epäkunnossa.

Korjaantuuko asiat palautteen myötä?
Jotkut asiat saattaa korjaantuakin, mutta sitten on asioita, joista joka vuosi valitetaan samasta asiasta, mutta että niille ei voi tehdä mitään.

Onko palautteenanto mahdollisuudet riittävät?
Joo, niitä on kaks kertaa vuodessa. Se on ihan riittävä, että onhan
sitten muitakin kanavia, et jos on jotain opiskeluun liittyvää, niin
voi oman ainejärjestön tai SOOLin kautta lähtee ajamaan. Mutta
näistä palautekeskusteluista on niin vähän aikaa, ettei mitkään semmoset kehittämisideat ole näkyneet mihinkään.” (KAK 203)
”No se menee silleen, että ne opettajat, joita yleensä pidetään hyvinä opettajina, niin ne kerää palautetta kursseistaan, mutta sitten
nuo huonot opettajat, ne ei kysele mitään palautteita. Sitten meillä
on puolen vuoden välein palautekeskustelu, johonka pitäis opettajienkin osallistua. Minä olen nyt kolme kertaa ollut siellä, nyt oli juuri
tällä viikolla se keskustelu, niin siellä oli neljä opettajaa paikalla. Me
on kaikille opettajille ilmoitettu kahteen kertaan, että siellä olis hyvä
olla. Siellä on niitä oppilaita ja ne tulee niine murheineen ja tarkoitus olis, että niitä yhdessä käytäis läpi, mutta ei se toimi, kun opettajat ei ole paikalla. Ne palautteet menee opettajille paperimuodossa,
mutta ei se toimi. Jos opettajat ois paikalla se vaosi toimiakin ja toimisi tosi hyvinkin.
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Eivätkö opettajat ota vakavasti tätä?
No nytkin minun aikana siellä on olleet ne samat opettajat, jotka on
tosi hyviä opettajia. Ne uskaltaa sinne tulla. Ne ei uskalla, jotka sai
rapaa silmilleen, vissiin, tai en minä tiedä miksei ne tule, että se pitäis ihan pakollinen olla. Meilläkin opiskelijoilla on paljon pakollisia luentoja ja muita, niin miksei sitten opettajat tule tuonne, kun
me haluttais, että ne ois siellä. Se menee sitten aina siihen, että siellä
puidaan niitä ongelmia oppilaitten kesken ja eihän se auta mitään.
Joka vuosikurssi on samaa mieltä jostain opettajasta, että se ei toimi, mutta…aina porukalla sitä puidaan siellä ja annetaan risuja.”
(KAK 210)

VUOROVAIKUTUS JA ILMAPIIRI
Yhteistyö opettajien ja opiskelijoiden kanssa riippui melko paljon yksilöistä; oli opettajia, joita oli helppo lähestyä ja sitten päinvastoin.
”Opettajat on kyllä suht helposti (riippuen opettajasta) tavoitettavissa, mutta sitten yhteistyö vaihtelee ihan hirveesti. Että tiettyjen opettajien kanssa on helppo ja hyvä tehdä yhteistyötä ja toisten kanssa
äärettömän vaikee. Se on aika yksilökohtaista täällä. Mutta tiettyjen
opettajien kanssa pystyy neuvottelemaan jos on joku isompi porukka
esim. uusimassa tenttiä, että saadaan neuvoteltua sopiva ajankohta. Mutta joidenkin kanssa on sillee, että vain tämä aika käy ja piste.
Että tämä on henkilöstä riippuvaa kyllä.” (KAK 162)
”Mun mielestä suhteet opettajien ja opiskelijoiden välillä on hirveen
vaihtelevat. Meitä on niin monenlaisia opiskelijoita ja monenlaisia
opettajia. Joittenkin kanssa pelaa hyvin ja kaikki opiskelijat suhtautuvat joihinkin opettajiin tosi positiivisesti ja löytyy aina joustavuutta ja semmosta molemminpuolista kuuntelemista, mutta sitten on
opettajia, jotka näyttää olevan kaikkien opiskelijoitten silmissä, että
ei tykätä ja sitten taas jotkut työmäärät suhteessa opintoviikkoihin
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voi joillakin olla aivan hullut, ei täsmää ollenkaan. Joillakin ne jää
niin vähäisiksi, että ihmettelee, että jaa, tostako sain kaksi opintoviikkoo ja sitten taas joittenkin kanssa tuntuu, et voi tässä on aivan
hirveesti työtä. Tommoset vaikuttaa hirveesti, että jos yrittää antaa
palautetta, että ei me voida tehdä näin paljon työtä, kun me ei siitä
saaada kuitenkaan riittävästi opintoviikkoja ja sitten kun siihen palautteeseen ei vastata mitenkään, niin väkisin tulee negatiivinen suhtautuminen sitä opettajaa kohtaan.” (KAK 202)
”On aika huonot silleen, että suurin osa opettajista ei kuuntele ollenkaan oppilaita. Siinä on se oma juttu ja sillä siisti. Mutta on paljon
hyviäkin opettajia, mutta enemmän on niitä semmosia huonoja, että …mutta on niitäkin, jotka kuuntelee oppilaita ja yrittävät mahdollisuuksien mukaan tehdä toisin, jos oppilaat ei ole tyytyväisiä. On
paljon muutettu kurssien sisältöjä, ihan kurssina aikanakin. Mutta
toiset pitää kiinni siitä omasta jutusta ja sillä siisti, että ei siinä auta napinat. Että ei ole valmiutta muuttaa suunnitelmiaan, mitä täällä hirveesti meillekin korostetaan, että pitää olla valmis muuttamaan
suunnitelmia, että jos tekee hienon tuntisuunnitelman ja lähteekin
menemään toisille raiteille, niin sitten voi sillä tuntisuunnitelmalla heittää vesilintua ja sitten mennään lasten johdattelemana sinne,
minne ne haluaa. Tämmöstä meille opetetaan, mutta sitten täällä
asiat on toisin, ei meitä paljon kuunnella.” (KAK 209)

Opiskelijoita rohkaistaan sanomaan oma mielipiteensä.
”Melkein joka jakson alkuun on sellainen orientaatiopätkä, tyyliin
kaikki tulee saliin kuuntelemaan kun kerrotaan, mitä on tarkoitus
tehdä seuraavassa jaksossa. Siellä pystyy kyllä esittään mielipiteitä,
et jos on jotain sanottavaa. Mä kyllä koen sen niin, että meitä kyllä
kuunnellaan ja rohkaistaan sanomaan mielipiteitä.” (KAK 171)
Yleisesti ottaen ilmapiiriä pidettiin rentona ja opettajat koettiin helposti lähestyttäviksi.
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”Meillä on hirveen rento henki kyllä. Jo siis tämmönen tervehtiminen, tervehditään ja opettajat jopa välillä ihan soittaa puhelimeenkin. Mutta se vähän riippuu, että on paljon tämmösiä opettajia, jotka ei hirveesti opeta, lähinnä tutkii, on professoreita, niin semmosten kanssa ei hirveesti tule välttämättä oltua. Ja sitten jo se, että osa
opettajista on tuolla yläkerrassa ja opiskelijoitten tila taas on alakerrassa, mutta onneksi yläkerrassa on sentään kirjasto, että siellä
tulee käytyä suhteellisen usein, et se pelastaa sitä tilannetta vähän.
Taideaineitten opettajat on sellaisia, joiden kanssa on jostain syystä
tullu läheisemmäksi kuin muitten ihan sen opetettavan asian takia
ja toiminnallisuuden vuoksi ja taideaineisiin liittyy esiintymistilaisuuksia, joissa sitten tehdään tukka takussa projekteja, joissa sitten
kaikki tunteet käydään läpi. Sitten oppilaiden kanssa yhteistyö on
tosi kiinteetä. Me ollaan oikeestaan kolmessa työpajassa vuosikursseittain, jokaisella vuosikurssilla on kolme työpajatyöryhmää, niin
sen ryhmän kanssa tulee kaikista eniten tutuksi, mutta sitten vaihdetaan aina vaan enemmän ja enemmän muiden ryhmäläisten kanssa
kokemuksia ja hirveesti opiskeluun liittyvää kritisointia ja tämmöstä tapahtuu ihan rennolla tavalla tämmösessä opiskelijayhteisössä ja
myös niitä hyviä kokemuksia, ei pelkästään kritiikkiä.” (KAK 183)

Kaikkien pitää saada opettaa tyylillään.
”Suurimmaksi osaksi kommunikaatio toimii hyvin, et suurin osa
opettajista on kiinnostuneita vuorovaikutuksesta opiskelijoitten kanssa ja meillä on tosi paljon ryhmäopetusta, meillä on väkisin vuorovaikutusta, mut sit on muutama, jotka ei niin kauheen kiinnostuneita ole siitä. En mä tiedä kaikkien pitäis saada opettaa tyylillään. Eihän opettajan ole pakko olla yhteistyössä opiskelijoitten kanssa, jos
se tuntuu raskaalta, mutta ehkä niitä opiskelijoita vois ottaa huomioon opetuksen suunnittelussa tai jossain.” (KAK 193)
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Melkein tuntuu, että ystävystyy opettajien kanssa.
”Täällä se kommunikaatio pelaa tosi hyvin, mä tykkään siitä. Et
usein ryhmätuntien jälkeen jää juttelemaan opettajan kanssa. Melkein tuntuu, että ystävystyy täällä. Ehkä kun ne on vähän tällaisia
ihmistieteilijöitä, niin ne on sellaisia opettajia, jotka tykkää jutella.
Ainakin suurin osa on tosi mukavia” (KAK 198)

YHTEENVETOA
Tutkinnonuudistus ei koskettanut lastentarhaopettajaksi opiskelevia.
Tämä on aivan luonnollistakin, sillä maisteriopintoja eivät läheskään
kaikki lastentarhaopettajaksi opiskelevat suorita.
Osa opiskelijoista koki henkilökohtaisen opintosuunnitelman tukevan ammattiin valmistumista. Se terävöittää opintoja ja lisäsi omaa
reflektointia. Osa koki, että henkilökohtaiset suunnitelmat ovat merkityksettömiä; valmiit lukujärjestykset riittävät. Kaikissa yksiköissä
henkilökohtaiset suunnitelmat eivät olleet käytössäkään. Niissä yksiköissä, joissa henkilökohtaiset suunnitelmat olivat käytössä, opiskelijat useimmiten toivoivat systemaattisempaa ohjausta, jotta suunnitelmasta olisi saatu kaikki hyöty irti. Tiukka koulumaisuus söi HOPSin merkitystä, sillä tuolloin opiskelijoitten mahdollisuudet vaikuttaa
opintojensa valintaan kaventuivat.
Opetussuunnitelmatyöhön opiskelijoilla oli vain minimaaliset
mahdollisuudet vaikuttaa. yöryhmissä saattoi olla opiskelijaedustus,
mutta laajempaa opiskelijajoukkoa opetussuunnitelmatyö ei koskettanut. Sinällään opiskelijat arvostivat sitä, että ainakin jotkut saivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, kuitenkin lopullisen vastuun katsottiin kuuluvan opettajille.
Yliopiston hallinto ja päätöksentekotoiminta jäi vieraaksi lastentarhaopettajaksi opiskeleville. Uskottiin, että jonkinlaisia vaikuttamismahdollisuuksia oli olemassa, mutta tietoa niistä oli heikosti. Myös kiinnostusta oli heikosti. Sellaiset opiskelijat, jotka olivat mukana hallinnossa
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ja päätöksentekoelimissä, kokivat asemansa hieman aliarvostetuksi.
Toimintakulttuurin muuttamiseen ei opiskelijoilta riittänyt uskallusta.
Opetusharjoittelu eli työssä oppiminen koettiin erittäin merkittäväksi ja motivoivaksi vaiheeksi opinnoissa. Harjoittelua toivottiinkin
lisää. Työssä oppimisen jaksoihin opiskelijoilla ei juurikaan ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Jos joitain epäkohtia huomattiin, niistä vaiettiin.
Palautejärjestelmiin oltiin siinä mielessä tyytyväisiä, että palautetta
pyydettiin runsaasti. Sen sijaan epävarmuutta herätti se, ettei tarkkaan
tiedetty miten annettu palaute vaikuttaa toiminnan kehittämiseen.
Toimintatapojen muutoksia on vaikea arvioida, kun opiskelijat eivät
useimmiten itse näe antamansa palautteen vaikutusta. Pienissä yksiköissä palautteen antamiseen suhtauduttiin ristiriitaisesti. Tuttujen ihmisten kesken palautetta oli toisaalta helppo antaa, mutta toisaalta palautteen antaja joutui myös helposti silmätikuksi. Myös lastentarhaopettajaksi opiskelevat toivoivat voivansa palautteen avulla vaikuttaa
laajempiin opintokokonaisuuksiin. Myös varhaiskasvatuksen puolella
oli pantu merkille se, että hyvät opettajat keräsivät hanakammin palautetta kuin sellaiset opettajat, joiden työskentelyyn opiskelijat olisivat toivoneet muutoksia ja kehitystä.
Lastentarhaopettajaksi opiskelevat kokivat yleisesti ottaen opintoilmapiirin rennoksi ja miellyttäväksi. Pienissä yksiköissä vuorovaikutus oli sujuvaa ja ihmissuhteet läheiset. Opettajien keskuudessa on
aina erilaisia yksilöitä; kaikkien kanssa ei tulla toimeen. Silti opiskelijat katsoivat, että heidän oli helppo lähestyä ongelmissaan ja opintoasioissaan opettajiaan.
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V Pohdintaa

”Muutokseen voi vaikuttaa, esimerkiksi toimimalla. Voi nähdä prosesseja, jotka lievittävät pelkoja kaaoksen ja kurjuuden maailmassa.” (Hoikkala & Roos, 2000, 9)

OPET TAJAKSI OPISKELEVAN
KANSAL AISVAIKUT TAMISPROFIILI
Opettajaksi opiskelevan kansalaisvaikuttamisprofiili näyttäytyy yhteiskunnallisesti varsin passiivisena. Vain harvat opiskelijat ovat aktiivisesti mukana esimerkiksi ainejärjestötoiminnassa tai yliopiston hallinto- ja päätöksentekoelimissä. Opettajaksi opiskeleva on kuitenkin
aktiivinen harrastaja. Hän on mielellään mukana urheiluseuratoiminnassa, valmennuksessa, taito- ja taideharrastuksissa, erilaisissa hyväntekeväisyysjärjestöissä ja seurakuntatyössä. Opettajiksi opiskelevat
ovat huolissaan pehmeiden arvojen katoamisesta. He katsovat velvollisuudekseen ohjata oppilaitaan hyvien harrastusten pariin. Sen sijaan
poliittinen toiminta ei kiinnosta opettajaksi opiskelevaa muuta kuin
hyvin marginaalisesti. Yhteiskunnallinen aktiivisuus toteutuu monenlaisen harrastustoiminnan kautta, mutta esimerkiksi koulutuspolitiikka ei kiinnosta.  Opettajan rooli nähdään voimakkaasti kasvattajan ja
sivistäjän roolina, johon ei politikointi sovi. Opettajan on jopa varot-
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tava puhumasta politiikkaa. Sen sijaan opettajan tulee olla esimerkillinen kansalainen ja ohjata omalla toiminnallaan lapsia ja nuoria hyvien harrastusten pariin. Opettajan rooli koetaan edelleenkin hyvin
pitkälti kansankynttilän roolina. Opettaja-lehden lukijatutkimuksessa 2005 todettiin, että opettajat tukevat hyväntekeväisyyttä, korostavat
perhekeskeisiä arvoja. He ottavat muita vähemmän riskejä ja ovat valmiita pitämään halut ja tunteet hallinnassa. Opettajat ovat ympäristötietoisia, ostavat ekotuotteita. He suhtautuvat pakolaisiin ja maahanmuuttajiin muuta väestöä suopeammin. (Laaksola 2005, 15).
Opiskelijoitten näkemykset kansalaisvaikuttamisesta tulevat lähellä
ns. virallisia käsitemäärittelyjä, joiden mukaan kansalaisvaikuttaminen on erilaista organisoitunutta tai organisoitumatonta sosiaalista
toimintaa, esimerkiksi yhteisöihin kuuluminen, jäsenyydet ja erityyppiset vastuutehtävät ovat kansalaisvaikuttamista (Borg 2004). Ns. suppean määritelmän mukaan kansalaisvaikuttaminen on yhteiskunnan
eri tasoilla päätöksentekoon vaikuttamiseen pyrkivää osallistumista.
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi poliittisyhteiskunnallisen osallistumisen eri muotoja, sitoutumista ja jäsenyyttä (Borg 2004).
Osa opettajaksi opiskelevista mieltää kansalaisvaikuttamisen vastuullisen kuluttamisen kautta. Hoikkala ja Roos ovat pohtineet vastuullisen kuluttamisen problematiikkaa mielenkiintoisella tavalla:
”On eri asia lentää Goalle kuin pyöräillä Kalajoen särkille. Vastuullisen kuluttamisen käsite aukeaa tällaisesta näkökulmasta helposti.
Aina voi tietysti kysyä, mikä on se taloudellinen rakenne, johon vastuullinen kuluttaminen voi ylipäätään menestyksellisesti ankkuroitua. Esimerkiksi syömisessä eettisinä pidetyt henkilökohtaiset ratkaisut - kuten veganismi - eivät riitä maailman ruokaongelman realistiseksi ratkaisuksi; siihen tarvitaan varmasti myös valtioiden välisiä
poliittisia sopimuksia.” (Hoikkala & Roos 2000, 23).
Ovatko opettajaksi opiskelevat pohtineet omia kulutustottumuksiaan
ja kulutusvalintojaan tästä näkökulmasta, vai onko kansalaisvaikuttaminen vastuullisen kuluttamisen kautta motivoitunut muista syistä?
Oletettavammin vastuullisen kuluttamisen mieltäminen kansalaisvai-
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kuttamiseksi juontaa juurensa opettajille tyypillisestä hyvän kansalaisen mallittamisesta.
Alapuron (2000, 106) mukaan opettajien sosiaaliset verkostot
ovat huomattavan vakiintuneita. Alapuro tutki helsinkiläisiä opettajia 1990-luvulla. Hän havaitsi, että opettajien sosiaaliset verkostot rakentuvat paljolti työtovereiden, sukulaisten ja ystävien varaan. Monet
ystävät ovat peräisin menneestä, kuten yhteisiltä koulu- ja opiskeluajoilta. Alapuro kirjoittaa: ”Opettajien verkostojen keskiluokkaisuus,
siis kiinnittyminen jähmeään ensimmäiseen moderniin on silmiinpistävää.” Myös Alapuron kuvaus opettajista vahvistaa käsitystä opettajista suhteellisen perhekeskeisinä ja yhteiskunnallisesti melko passiivi
sina kansalaisina.
Opettajaksi opiskelevia voidaan kuvailla myös Eräsaaren ”reflektiovoittaja”-käsitteellä (Eräsaari 1998).  Eräsaaren mukaan reflektiovoittajan menestymisen avain on selkeä tietoisuus omista tavoitteistaan ja
vahva itsekuri on heidän tärkein keinonsa päästä tavoitteisiinsa. Opiskelijasta on tullut suorittaja, joka haluaa valmistua mahdollisimman
lyhyessä ajassa ja suorittaa mahdollisimman monta opintoviikkoa.
Opettajankoulutus tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden. Opiskelijoille
laaditaan valmiit lukujärjestykset. Sellaisissa yksiköissä, jotka toimivat erillään emoyliopistosta, opinnot tarjotaan sivuaineita myöten filiaaleissa. Tämä vahvistaa entisestään nopean valmistumisen valintaa.
Samalla se sulkee useiden opiskelijoiden osalta pois sellaiset opintovaihtoehdot, joihin opiskelija voisi sisällyttää yhteiskunnallisia aineita.
Etenkin filiaaleissa opiskelijalle viitoitetaan tie perinteiseen opettajuuteen, joka kentällä toteutuu leikin, laulun ja pesäpalloharjoitusten siivittämänä.
Reflektiovoittaja-metafora muodostaa opettajaksi opiskelevan kansalaisvaikuttamisprofiilin rakentamisessa kummallisen paradoksin.
Opettajaksi opiskelevaa voidaan kuvailla pehmeiden arvojen lipun
kantajaksi ja paremman, humaanimman maailman esitaistelijaksi.
Opiskelijat ovat tiedostaneet, että uusliberalistinen koulutuspolitiikka
uhkaa jyrätä alleen pehmeät arvot. He ovat tiedostaneet, että tehokkuusajattelu, suorittamispakko ja tulosvastuullisuus ovat läsnä myös
opettajien arjessa. Opettajilla on yhä vähemmän mahdollisuuksia vai-
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kuttaa koulutuspoliittisiin päätöksiin ja koulutuspolitiikan suuntaamiseen. Opettajilta on viety todellinen, positiivinen vapaus. Karkama
tarkoittaa positiivisella vapaudella ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa
kansalaisyhteiskunnassa poliittisen toiminnan arvosisältöihin, sen
päämääriin ja tavoitteisiin. Todellinen vapaus antaa ihmiselle mahdollisuuden ja oikeuden toimia ja vaikuttaa kansalaiskeskusteluun.
Karkaman mukaan elämme globalistista kehitysvaihetta, jossa vapaus
perustuu taloudelliseen hyötyyn tähtäävään toimintaan. Homo economicus pyrkii ensisijaisesti tyydyttämään omat aineelliset tarpeensa
ja maksimoimaan taloudellisen voiton. Uusliberalistisen koulutusideologian mukaan vapaus on negatiivista vapautta, jossa vapaus ymmärretään riippumattomuudeksi yksilöä sitovista yhteiskunnallisista ja
poliittisista ehdoista sekä yhteiskunnallisesta vastuusta. Homo economicus toimii toisista riippumatta ja liittoutuu toisten kanssa vain, jos
toisten kanssa tehty sopimus hyödyttää häntä itseäänkin. (Syrjäläinen
2004, 20).
Uusliberalistisessa ihmiskuvassa hallitseviksi nousevat taloudelliset
motiivit. Ihmiset ovat kilpailuhaluisia ja itsekeskeisiä. Koulutuksessa
korostuu suorittaminen, jota mitataan ja arvioidaan määrällisesti. Taidot ovat konteksteista riippumattomia. (Olssen ym. 2004, 181). Opettajankoulutuksessa opiskelijoista tulee helposti didaktisia osaajia
enemmän kuin pedagogisia ymmärtäjiä. Tuloksellisuus mitataan suorituksen oikeudellisuudella ja tulosten ennustettavuudella. Opettaminen alkaa perustua yhä enemmän osaamiseen ja hallitsemiseen kuin
ymmärtämiseen ja vastavuoroisuuteen. Uusliberalististen voimien alla
opettajan perustehtävä alkaa siis hämärtyä jo koulutusvaiheessa.
Samaan aikaan, kun opettajaksi opiskeleva vastustaa rahan mahtivaltaa eikä allekirjoita yltiöyksilöllistä ideologiaa, hän joutuu omassa
opiskeluympäristössään luopumaan lähes kaikesta muusta paitsi nopeasta valmistumisputkesta. Monet tämänkin tutkimuksen opiskelijat
olisivat halunneet olla aktiivisempia, olisivat toivoneet voivansa osallistua järjestötoimintaan opintojensa ohella, mutta valinta nopean valmistumisen puolesta vei voiton. Erityisen valitettavaa tässä tilanteessa
on se, että opiskelijat lähes poikkeuksetta korostivat sitä, että aktiivisuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen tukevat opettajaksi kasvua.
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On valitettavaa, ettei opettajaopintoihin sisälly sellaista opiskelijoista
lähtevää ja toteutuvaa aktiivisuutta, mikä valmistaisi heitä tulevaan
ammattiinsa, jossa he opettajina ovat vastuussa tulevien sukupolvien
yhteiskunnallisesta aktivoinnista.

OPET TAJA YHTEISKUNNALLISENA VAIKUT TAJANA
Opettajan katsotaan olevan yhteiskunnallinen vaikuttaja. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ymmärretään ennen kaikkea oman esimerkin kautta vaikuttamiseksi. Opettajan tulee olla nuhteeton, puolueeton, hajuton ja mauton. Toisaalta opettaja voi olla kylän suuri kulttuuripersoona ja vahva vaikuttaja. Kuitenkin vain hyvin harvoin opettaja
on nähty poliittisesti tai muuten yhteiskunnallisesti aktiivisena vaikuttajana. Mielenilmaisut ovat vieraita suomalaisessa opettajamaailmassa. Työt tehdään yhä pienentyvillä resursseilla lähes nurisematta.
Opettaja ohjaa oppilaitaan harrastuksiin, vaalii kyläkouluja ja kyläyhteisöjä. Opettaja on asennekasvattaja. Opettaja säteilee ympärilleen sivistystä ja aktiivisuutta. Sen sijaan paljon arveluttavampaa on
se, voiko opettaja aktivoida oppilaitaan toimimaan yhteiskunnallisesti ja poliittisesti. Tässä tutkimuksessa opiskelijat olivat enimmäkseen sitä mieltä, että opettajan tulee kartuttaa oppilaitten tietoja erilaisesta kulttuuri- ja harrastustoiminnasta ja vapaaehtoisesta järjestötoiminnasta, mutta politiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen koetaan ”tulenaraksi puheenaiheeksi”.
Opettajan yhteiskunnallinen vaikuttaminen mielletään sosiaalistamisena: opettajan tehtävä on huolehtia siitä, että oppilaat sopeutuvat
vallitseviin oloihin, että heistä tulee kunniallisia kansalaisia, jotka löytävät tiensä hyvinvointiin käymällä ahkerasti kouluja ja olemalla kuuliaisia auktoriteeteille. Äänestäminen ei ole pelkästään etu, vaan se on
myös velvollisuus.
Opettaja välittää omaa arvomaailmaansa oppilailleen. Tämä arvomaailma tosin on rakennettu myös opetussuunnitelmaan, jota oppikirjantekijät ovat noudattaneet, jotta opettaja voi noudattaa oppikirjoja. Säilyttäminen ja olemassa olevan siirtäminen onkin muodostu-
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nut opettajan kyseenalaistamattomaksi tehtäväksi. (Giroux 1997 ,3).
Opettajankoulutus ei kanna tästä huolta, vaan päinvastoin. Ainejakoisena, didaktisesti painottuneena opettajankoulutus vahvistaa opettajan säilyttäjän ja välittäjän roolia (Vuorikoski 2003, 47). Oppiainekeskeinen suorittaminen on täysin sivuuttanut opettajan yhteiskunnallisen velvoitteen. Koulutuspoliittisesti näköalaton opettaja on kuitenkin
vaara itselleen. Kletten (2002) sekä Finkin ja Stollin (2000) tutkimusten mukaan nöyrästi ja kyseenalaistamatta vallitsevaa koulutuspolitiikkaa toteuttava opettaja uupuu työssään. Uupuminen on vain yksi
puoli asiaa. Yhteiskunnallisesti ja koulutuspoliittisesti välinpitämätön
opettaja ei myöskään katso tarpeelliseksi aktivoida oppilaitaan. Ainejakoinen suoriutuminen riittää tässäkin katsannossa.

MITEN OPET TAJANKOULUTUS VASTAA KANSAL AIS
VAIKUT TAMISEN HAASTEESEEN?
Seuraavassa pohdimme tutkimuksen tulosten pohjalta nousseita kysymyksiä: Miksi ja miten opettajankoulutusta tulisi muuttaa, jotta se
pystyisi paremmin antamaan valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? Millaisia eväitä opettajankoulutuksesta saa kansalaisvaikuttamiseen? Pitäisikö kansalaisvaikuttamiseen liittyvää ainesta lisätä opettajaopinnoissa? Millaiset ovat opettajaksi opiskelevan vaikuttamismahdollisuudet omiin opintoihinsa? Millainen on opettajaksi opiskelevan asema yliopistossa?
Opettajankoulutuksen ei koeta antavan eväitä kansalaisvaikuttamiseen. Toisaalta katsottiin, ettei se ole edes opettajankoulutuksen tehtävä, vaan mallit aktiiviselle kansalaisuudelle saadaan ystäväpiiristä,
perhetaustasta; aktiivisuus on itsestä kiinni. Kuitenkin lähes kaikki
opettajaksi opiskelevat pitivät kansalaisvaikuttamisen teemaa erittäin
tärkeänä; opettajankoulutukseen kaivattiin enemmän ainesta mm.
koulutuspolitiikasta. Opettajan työnkuvan muutos, mittavat kehittämispaineet ja jatkuvassa muutoksessa eläminen edellyttäisivät vahvaa
yhteiskunnallista ja koulutuspoliittista tietoisuutta, jotta opettajat voisivat paremmin ottaa kantaa ja olla valmiimpia osallistumaan päätök-
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sentekoon. Yhä useammin opettajat jätetään koulutuspoliittisen päätöksenteon ulkopuolelle ja opettajat tekevät työtään ylhäältä annettujen päätösten alistamina. Opettajankoulutuksessa tulisikin entistä voimakkaammin tuoda esiin koulun arkea raamittava koulutuspoliittinen järjestelmä. Opettajiksi opiskelevia tulisi aktivoida poliittiseen
päätöksentekoon. Heitä tulisi aktivoida koulutuspoliittiseen keskusteluun. Ainoastaan osallistumalla voimallisemmin oman ammattinsa ja
työnkuvansa kehittämiseen voidaan lisätä opettajien työssä ja jatkuvassa muutoksessa jaksamista. (Syrjäläinen 2002).
Korkeakoulujen arviointineuvoston opettajankoulutuksen arvioinnissa vuosina 1998 ja 1999 todettiin, että oppilaan kehitys, oppiminen
ja opetus painottuvat pedagogisissa opinnoissa. Sen sijaan sosiaalipsykologinen, sosiologinen, filosofinen ja yhteiskunnallinen aines on vähäistä. Opetusneuvos Armi Mikkola (2005, 222) kirjoittaa opettajankoulutuksen uudistumista koskevassa artikkelissaan seuraavaa:
”Opettajan ammatti on vahvasti yhteiskunnallinen tehtävä. Opettaja
luo työllään tulevaa yhteiskuntaa ja sen osaamisen perustaa. Yhteiskunnan suuret rakenteelliset ja taloudelliset muutokset heijastuvat
opettajan työhön. Ilmeistä on, että odotukset oppilaitoksista lisääntyvän kasvatuksellisen ja sosiaalisen vastuun kantajina entisestään
voimistuvat. Siksi opettaja tarvitsee kykyä arvioida erilaisia ajan ilmiöitä ja valmiutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kasvatuksen
ja koulutuksen kysymyksissä.”
Opettajan yhteiskunnallisesta tehtävästä kirjoittaa myös Arja Virta
(2005, 324) seuraavaa:
”Opettajankoulutusta on viime aikoina arvosteltu yhteiskunnallisen
näkökulman kapeudesta. Opettajuus on yhteiskunnallinen ammatti,
jossa kysymys on aina väistämättä yhteiskuntaan sosiaalistumisesta, yhteiskunnan haasteisiin vastaamisesta ja samalla niiden ongelmien kohtaamisesta, joita nyky-yhteiskunnassa perheille ja yksilöille
lankeaa. Nämä ongelmat näkyvät miltei missä tahansa koululuokassa. Kyseiset haasteet koskevat mitä tahansa opettajaryhmää, ja sik-
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si opettajan työtä on syytä lähestyä opettajankoulutuksessa entistä
enemmän yhteiskunnalliselta kannalta.”
Cochran-Smith (2005) on tutkinut ns. uutta opettajankoulutusta (akateemista opettajankoulutusta). Hän näkee opettajankoulutuksen kentässä niin uhkia kuin vahvuuksiakin. Hänen mukaansa uusi opettajankoulutus perustuu tutkimukselliseen evidenssiin, jonka pohjalta muotoutuu opettajankoulutuspolitiikka, joka määrittelee opettajan
(opetuksen) laadun, josta puolestaan määrittyy koulujen oppimistulokset. Uusi opettajankoulutus nojaa markkinaperustaiseen malliin,
jossa oppimistulokset, testipisteet määrittävät opettajan (oppimisen)
laatua. Cochran-Smith haastaakin opettajankoulutuksen ottamaan
voimakkaammin kantaa vallitseviin koulutuspoliittisiin virtauksiin ja
määrityksiin. Opettajankoulutuksen tulisi aktivoida opiskelijoita yhteiskunnallisesti ja koulutuspoliittisesti. Näin opettajaksi opiskelevat
ja sittemmin työssä olevat opettajat olisivat valmiimpia ottamaan kantaa kilpailevien tavoitteiden, ideaalien, ideoiden ja arvojen puolesta.
Myös suomalaista opettajankoulutusta voidaan tarkastella kriittisesti. Opettajankoulutus on kaukana kriittisen pedagogiikan intellektuelli-ideaalista. Kriittinen pedagogiikka haastaa sekä opettajankouluttajat että opettajat ottamaan vakavasti koulutuksen demokratiatavoitteet (Vibert ym. 2002, 95). Tällä hetkellä tämä opettajankoulutuksen tavoite ei näyttäisi toteutuvan. Opettajaksi opiskeleville ei tämän
tutkimuksen perusteella ole kehittynyt sellaisia pedagogis-yhteiskunnallisen ajattelun valmiuksia, joita koulun arkitodellisuus tällä hetkellä edellyttäisi. Yhteiskuntaa kriittisesti uudistava opettajaksi opiskeleva on poikkeus siinä missä sen toivoisi olevan sääntö. (vrt. Syrjäläinen ym. 2006, 62).

Opettajaksi opiskelevalla ei ole aikaa olla aktiivinen
Opettajaksi opiskelevat ovat ajan hengen mukaisesti nopean valmistumisen putkessa. Lähes kaikki opettajaksi opiskelevat kokivat olevansa melko passiivisia kansalaisvaikuttamisen ja järjestötoiminnan osal-
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ta. Opiskelu vie kaiken ajan ja on tärkeää valmistua nopeasti. Etenkin
luokanopettajiksi opiskelevat tietävät saavansa lähes varman työpaikan, joten opinnot kannattaa hoitaa pois alta nopeassa tahdissa. Hyvin kurssimuotoisena luokanopettajakoulutuksesta onkin helppo valmistua nopeasti ja päivät saa täyttymään ilman muita rientojakin.
Opettajankoulutuksen haasteena voitaisiin nähdä pyrkimys irtautua koulumaisuudesta. Tapio Aittolan (1992) mukaan koulumaisuus
pääsi vallalle 1970-luvun loppupuolella. Tähän ilmiöön kuuluvat liian
valmiit opinto-ohjelmat, paisuvat tutkintovaatimukset ja tenttikeskeiset työskentelytavat, jotka jättävät yhä vähemmän tilaa opiskelijoiden omien intressien toteutumiselle (Sallinen 1995, 18). Koulumaistuminen liittyy myös yliopiston piilo-opetussuunnitelman vahvistumiseen. Opiskelutilannetta koskevissa vaatimuksissa korostuvat omien
mielipiteiden salaaminen, henkilökunnan auktoriteettiin ja heikkoon
opinto-ohjaukseen mukautuminen, symbolinen vallankäyttö sekä
opiskeluun kohdistuva hallinnollinen kontrolli ja opinto-ohjelman ulkoa ohjautuvuus. Aittolan (1992) tutkimuksessa opiskelijat valittivat
ulkoa ohjautuvan opinto-ohjelman tuottavan opittua avuttomuutta
ja vaikeuttavan omakohtaisten ratkaisujen tekemistä. Koulumainen
opiskelu ehkäisee opiskelijoitten henkisen autonomian ja itsemääräämiskyvyn kehittymistä ja ohjaa suurempaan riippuvuuteen valmiiksi
laadituista toimintamalleista. (Koro 1995, 102)

” Vaikuttaminen on jotenkin niin vaikeeta”
Haastatteluissa ilmeni myös, että opettajaksi opiskelevat pitävät aktiivista vaikuttamista monella tavalla tärkeänä, mutta toisaalta ajan
puute ja toisaalta tietämättömyys ovat esteinä omalle osallistumiselle ja aktiiviselle vaikuttamiselle. Opiskelijat eivät oikeastaan tiedä, mitä kanavia heillä olisi mahdollisuus hyödyntää vaikuttamisessa. He eivät ole järin hyvin perillä yliopiston hallinnosta tai ainejärjestöjen toiminnasta. Hyvin harvat lähtevät itse aktiivisesti hakemaan tietoa vaikuttamismahdollisuuksistaan. Sähköpostilistoja seurataan ja ilmoitustauluja kyllä luetaan. Vielä harvemmat lähtevät itse mukaan vaikutta-
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maan. Ne haastateltavat, jotka olivat itse mukana aktiivisina vaikuttajina, totesivat, että järjestötoiminta on tärkeämpää kuin opiskelu.
Aktiivisille opiskelijoille kertyy vastuutehtäviä, mutta se on kuitenkin
opiskelijan oma valinta.
Keskustelussa kansalaisten yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta ja
passiivisuudesta on etsitty erilaisia selityksiä etenkin suomalaisten yhteiskunnalliselle passiivisuudelle. Selityksiä on monenkaltaisia. Yksi
selitys passiivisuudelle on, että kansalaiset tarvitsevat hyvin koodattua
vallankäytön järjestelmää. Kansalaisille on osoitettava, mihin kaikkeen he voivat vaikuttaa ja miten se käytännössä tapahtuu (Jallinoja
1994, 31). Myös opettajankoulutuksessa olisi opiskelijoille paremmin
tehtävä selväksi, mitkä ovat opiskelijoiden vaikuttamiskanavat ja mahdollisuudet. Jotkut ovat jopa valmiit tarjoamaan opintoviikkoja siitä,
että opiskelijat osallistuisivat opiskelijatoimintaan.

AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN TUKEE OPET TA
JAKSI KASVUA
Opettajaksi opiskelevilla oli erittäin myönteisiä kokemuksia kansalaisvaikuttamisesta ja harrastus- ja järjestötoiminnasta opintojensa kestäessä. Nekin opiskelijat, joilla ei juurikaan ollut näitä kokemuksia, uskoivat, että aktiivinen osallistuminen voi monella tavalla tukea opettajaksi kasvua ja opettajan ammattiin valmistumista. Aktiivinen osallistuminen koettiin avartavana, yleissivistävänä. Sen katsottiin antavan
yhteisöllisyyden kokemuksia, vertaistukea. Mahdollisuuden vaikuttaa
päätöksentekoon koettiin lisäävän motivaatiota opiskeluun.
Opettajankoulutuksen tulisi mahdollistaa aktiivisen ja demokraattisen kansalaisen kompetenssien kehittyminen. Aktiivisen ja demokraattisen kansalaisen kompetensseja ovat kyky kommunikaatioon ja
dialogiin, kyky elää toisten kanssa, kyky ratkaista konflikteja väkivallattomasti, kyky neuvotella, kyky ottaa osaa julkiseen keskusteluun,
kyky tunnistaa ja hyväksyä erilaisuutta ja kyky käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa.
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Opettajankoulutuksen tulisi niin ikään vahvistaa opiskelijoiden
yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa, niin sanottua kunnon kansalaisuutta. Yhteisöllisyyden eli sosiaalisen pääoman käsite on liitetty koulumenestykseen jo 1900-luvun alussa. Putnam (1995) mainitsee Lyda
Hudson Hanifanin ensimmäiseksi sosiaalisen pääoman määrittelijäksi. Hanifan uudisti maaseutuyhteisöjen koululaitosta ja käytti sosiaalisen pääoman käsitettä tarkoittaen sillä ihmisten keskinäistä hyvää tahtoa, yksilöiden ja perheiden sosiaalista vuorovaikutusta. Myös
Coleman (1988) määritteli sosiaalisen pääoman käsitteen ja käytti sitä
koululaitoksen yhteydessä koulumenestyksen kuvaamiseen. (Hyyppä
2002, 48).
Opiskelijoilla tulisi olla aikaa ja mahdollisuuksia osallistua opintojensa kestäessä sosiaalisiin verkostoihin. Heillä tulisi olla mahdollisuus osallistua toimintaan, joka edellyttää vastavuoroisuutta ja luottamuksenarvoisuutta. Tapio Aittola (2000,190) on tutkinut yliopistoa
oppimisympäristönä. Jo termi yliopisto, Universitas, tarkoittaa opettajien ja opiskelijoiden yhteisöä. Aittolan mukaan yliopiston idea edellyttää vapaata kommunikaatiota, minkä vuoksi opetuksen tulisi mahdollistaa suora ajatusten vaihto tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden kesken. Vapaaseen kommunikaatioon perustuva älyllinen ilmapiiri luo suotuisat edellytykset tieteelliselle tutkimukselle ja oppimiselle.
Tämän tutkimuksen perusteella yliopiston ideaali ei ole aivan täysin toteutunut. Palautejärjestelmät ovat olemassa ikään kuin itseään
varten. Aito palautteen antaminen on vielä vaikeaa. Palautetta pelätään kerätä ja sitä pelätään antaa. Palautteen vaikuttavuus on usein
arvoitus opiskelijalle ja siksi sen antaminen koetaan usein pakkopullana. Palautetta keräävät ne opettajat, jotka kokevat olevansa taitavia
ja pidettyjä työssään. Suuret palautekeskustelut eivät täytä merkitystään, koska sinne eivät opettajat halua tulla. Kurssipalautteet koetaan
opiskelijoiden näkökulmasta turhiksi, sillä he eivät ole itse enää näkemässä, miten toimintakulttuuri mahdollisesti muuttuu seuraavina
vuosina. Todennäköisesti ei muutu, sillä opiskelijoiden keskuudessa
kuulee tarinoita siitä, kuinka opettaja saattaa pyörittää samoja kalvoja
yli kahdenkymmenen vuoden ajan.
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Aittola kirjoittaa seuraavasti:
”Yliopistoympäristöä voidaan perustellusti pitää oppimisen kannalta tärkeänä toimintaympäristönä, sillä yliopiston henkinen ilmapiiri, kontaktit henkilökuntaan, erilaiset aine- ja vapaa-ajan järjestöt,
vapaamuotoiset keskustelut ystävien kanssa, lukukausien aikainen
työssäolo ja matkustaminen saavat aikaan monenlaisia oppimisprosesseja, taitoja ja osaamista” (Aittola 2000, 190).
Opettajankoulutus tuleekin nähdä laaja-alaisemmin kuin pelkkänä
valmistumisputkena. Yliopisto-opiskeluun tulee liittyä Aittolan kuvailemaa muutakin sosiaalista toimintaa kuin ainekeskeinen opiskelu. Opiskelijajärjestötoiminta, erilaiset kulttuuri- ja opintopiirit, esiintymiset, mielenilmaisut yms. toiminta on lähes täysin loppunut opettajankoulutuksesta. Vaikka opettajaksi opiskelevat tässä tutkimuksessa kokivatkin, että ilmapiiri oli lämmin ja vuorovaikutus opettajien
kanssa oli mutkatonta ja toimivaa, niin etenkin filiaalien osalta monet
yliopistoelämään oleellisesti kuuluvat toiminnot, tapaamiset, vaikuttaminen ja osallistuminen oli vähäisempää kuin jos opiskeltaisiin emoyliopistossa. Filiaalien hyvänä puolena voitaneen näin tulosvastuullisuuden aikana pitää sitä, että tutkinnot suoritetaan varsin nopeassa
tahdissa: ”maisterituotanto on tehokasta”.
Vaikka opettajankoulutus on erittäin tarkkaan raamitettu ja valmistuminen on vääjäämätöntä, niin siitä huolimatta opintojen ohjausta kaivataan lisää. Etenkin sivuaineitten, tutkielman työstämisen ja
jatko-opintojen osalta opettajaksi opiskelevat kaipasivat systemaattisempaa ohjausta. Henkilökohtainen opintosuunnitelma lienee enemmänkin merkityksetön paperi kuin toimiva työkalu. Se voisi olla toimiva työkalu, mutta mitä ilmeisimmin yliopistoissa ei ole resursseja
toteuttaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ideaalia. Myös opiskelijajärjestöt ovat huolissaan opinto-ohjauksen vähäisistä resursseista.
Suomen lukiolaisten liitto, Suomen opiskelija-allianssi, Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto ja Suomen ylioppilaskuntien liitto ovat ilmaisseet vakavan huolestumisensa aiheesta. Opintojen ohjauksella voidaan
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edesauttaa opiskelijoiden valmistumista ajallaan. Ohjauksen merkitys
korostuu opintopolun nivelvaiheissa. (Opettaja-lehti 24.2.2006)
Opettajankoulutuksessa opinto-ohjauksen tarve ei kuitenkaan ole
yhtä akuutti kuin yliopisto-opiskelussa yleensä. Valmiit lukujärjestykset takaavat valmistumisen ja antavat valmiin ja hyvin tallatun opintopolun. Tutkinnonuudistus saattaa kuitenkin entisestään vahvistaa
henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkitystä, mutta ilman resurssien lisäämistä on vaikea kuvitella ideaalin toteutuvan.  

AKTIIVINEN KANSAL AISUUS OPET TAJANKOULU
TUKSEN YDINTEEMAKSI
Kansalaisvaikuttaminen on edelleen haaste opettajankoulutukselle;
nykyinen koulutus ei rohkaise eikä anna riittävästi eväitä aktiiviseen
kansalaistoimintaan. Opetussuunnitelman tasolla ongelmana ovat
toisaalta koulutuksen ahdas ”putkimaisuus” ja toisaalta koulutuspoliittisen ja yhteiskunnallisen aineksen vähäisyys. Yhteiskunnallisesti
orientoitunut kansalaisaktiivisuus on kovin vähäistä myös opiskelijoiden oman toiminnan piirissä: vain harvat osallistuvat järjestötoimintaan ja aktiiviseen vaikuttamiseen ylioppilaspolitiikassa. Opiskelijoiden sisäistämällä kuuliaisuuden ihanteella on juurensa kansalaiskasvatuksen historiassa ja siihen kytkeytyvässä opettajan mallikansalaisuusideaalissa. Koululaitos on ollut avainroolissa, kun on luotu, vahvistettu ja ylläpidetty kansalaisyhteiskunnan aineellista ja moraalista
perustaa. Kansanopetuksen ja kansallisvaltion yhteen punoutumisen
vuoksi on pidetty itsestään selvänä, että opettajankoulutus on lojaali toimeksiantajalleen ja toteuttaa nurkumatta valtion sille antamaa
koulutustehtävää. Opettajankoulutus on perinteisesti suhtautunut tilanteeseen kuin tilanteeseen isänmaallisena velvollisuutena ollen uskollinen kulloisenkin ajan koulutuspolitiikalle. Mutta nykytilanteessa opettajankoulutuksen lojaalisuussuhdetta on arvioitava uudelleen.
Kun perinteisesti on uskottu – alun perin uskonnollishenkisen nationalismin ja valistuksen ja sittemmin hyvinvointi-ideologian hengessä
– että kansalaiskasvatus ja opettajankoulutus perustuvat kansakunnan

V Poh d i n ta a

yhteiseen moraaliin, omassa ajassamme on yhä epäselvempää, mikä
tämä moraalinen näköala on. Siksi ei ole enää itsestään selvää, mitkä ovat opettajankoulutuksen ja kansanopetuksen tehtävät, ja mistä
ne ovat peräisin – valtiolta, kansalaisyhteiskunnalta vai talouselämältä. (Värri 2004, 23-24; Värri & Ropo 2004, 50.)
Opettajankoulutuksen on syytä katsoa kriittisesti omaa kuvaansa
– olemme kaukana yhteiskunnallisesti aktiivisen intellektuelliopettajan ideaalista. Näyttää siltä, että opiskelijoiden syvemmän yhteiskunta- ja kasvatustietoisuuden herättäjinä olemme jääneet puolitiehen. Vaikka valitsemme koulutukseen erittäin hyvistä hakijoista monipuolisesti lahjakkaita, kasvatuksellisesti suuntautuneita opiskelijoita,
valitettavasti heille ei nykyisen rakenteemme puitteissa kehity sellaisia
pedagogis-yhteiskunnallisen ajattelun valmiuksia, joita nykytodellisuus vaatii. Näyttää jopa siltä, että opettajankoulutuslaitosten rakenteet estävät kyvyn tulkita kasvatuksen ja koulutuspolitiikan ideologista maastoa. Opettajankoulutuksen rakenteet, sisällöt ja lojaalisuussuhteet ovat myös estäneet kriittisen kasvatus- ja yhteiskuntatietoisuuden kehittymistä. Opettajankoulutuksen ydinkysymys on, pidämmekö koulutuksemme ideaalina praktista teknikkoa, siis sopeutuvaa
hallintoalamaista, vai yhteiskuntaa uudistavaa kriittisiä intellektuellia.
Valitettavasti tutkinnonuudistuksen tuottama VOKKE-normisto ei ole
tuomassa sen paremmin intellektuaalista rikkautta kuin opetussuunnitelmallista eheyttäkään opettajankoulutuslaitosten rakenteisiin. Kuten aina ennenkin, koulutuksen painopisteet puhuvat praktisen teknikon puolesta. Pääaineessa kasvatustieteessä on valitettavan yleisesti
käännytty kohti metodikeskeistä psykologismia. Kasvatus- ja yhteiskuntateoreettiset painopisteet, kasvatusfilosofia, kasvatussosiologia ja
koulutuspolitiikka, osa-alueet, jotka keskeisimmin tukisivat kriittisen
kasvatus- ja yhteiskuntatietoisuuden kehittymistä, ovat marginaalisessa asemassa. Opiskelijoiden on vaikeaa hahmottaa jopa pääaineen
roolia opintojensa katkelmallisessa, mutta täyteen ahdetussa kokonaisuudessa; siksi pesäpalloharjoitukset saattavat mennä kasvatustieteen
syventävien opintojen edelle sekä opiskelijoiden että opettajien prioriteettijärjestyksessä.   Vain harvat opiskelijat murtautuvat opettajankoulutuksen yhdenmukaistavan ja neutraloivan mankelin läpi; on ku-
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vaavaa, että suuri osa opiskelijoista kutsuu opinahjoaan kouluksi ja pitää ihanteenaan mahdollisimman mutkatonta valmistumista. Sen nimissä ollaan valmiita sietämään täyteen ahdettua ja pirstaleista, kaikissa Suomen yksiköissä miltei samansisältöistä opetussuunnitelmaa
sekä opintojen epäakateemista kurinalaisuutta.
Näköpiirissä on yhä kovempaa kamppailua kasvatuksen ja samalla
yhteiskunnan suunnasta. Lamavuosien ja yhteiskunnan uusliberaalin
käänteen jälkeen kasvatuksen ja opetustyön päämäärät ovat alkaneet
ekonomisoitua, mikä on vähitellen johtanut ylikansalliseen standardisoinnin ja tulosarvioinnin ideologiaan, jota voidaan jopa pitää aikamme uutena universaalina moraaliperustana. Tämä trendi seuraa
opettajan toimeksiantajan, kansallisvaltion, roolin muutoksesta kansainvälisen talouden ohjauksessa. Kasvatuksen moraalihorisontin
muutoksen seurauksena koulutoimi ja opettajat joutuvat entistä raskaampien odotusten ja mahdottomien vaatimusten kohteeksi: yhteiskunnan perinteisten maamerkkien hämärtyessä koulun kasvatustehtävä korostuu entisestään, ja samalla koulun odotetaan ratkaisevan
pedagogisesti yhteiskunnallisia ja sosiaalipoliittisia ongelmia. Koulun
ulkoisen paineen kasvaessa opettajalta vaaditaan vahvaa kasvatus- ja
yhteiskuntatietoisuutta. Tulevaisuuden opettajalla on oltava valmiuksia aktiivisesti osallistua yhteiskuntaa ja työelämää koskevaan keskusteluun, taitoa vaikuttaa keskustelun sisältöön ja halua suunnata kehitystä. Tämä edellyttää, että opettajankoulutukseen kuuluu yhteiskunnallisia, koulutuspoliittisia ja filosofisia sisältöjä, jotka auttavat tulkitsemaan ja ymmärtämään ajan ilmiöitä. Millä tavalla ymmärrämme
kasvatuksen merkityksen hyvälle elämälle ja demokraattisen yhteiskunnan ylläpitämiselle ja kehittämiselle? Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää opettajankouluttajilta ja muilta kasvattajilta aloitteellisuutta ja näkemystä siitä, mikä kasvatuksessa on perustavaa ja puolustamisen arvoista. Jotta voisimme luoda pedagogista vastastrategiaa
aikamme instrumentalistisille (tosin kaukaa historiasta juontuville; ks.
Autio 2002) virtauksille, opettajankoulutuksesta tulisi kehittää keskusteleva, kasvatuksen, demokratian ja koulutuspolitiikan ydinsisältöihin
keskittyvä foorumi, jossa kyseenalaistetaan opettajankoulutuksen perinteinen alamaisen rooli.

V Poh d i n ta a

Yhteiskunnallisesti tiedostavan opettajankoulutuksen lähtökohdiksi ehdotamme seuraavia periaatteita:
– Kasvatuksen merkityksen puolustaminen: tietoisuuden herättäminen kasvatuksen erityisyydestä yksilön arvotajunnan kehittäjänä
sekä demokraattisen yhteiskunnan ylläpitäjänä ja uudistajana
– Instrumentalismin kritiikki: kasvattajien tietoisuuden herättäminen
ja rohkaiseminen kasvatuksellisten arvojen puolustamiseen
– Pirstoutuneen kasvatustieteen, metodikeskeisyyden ja oppiainekeskeisyyden  ylittäminen kasvatuksen erityisyydestä tietoisella, ideologiakriittisellä kasvatusajattelulla.
Opettajankoulutuksen kansalaisvaikuttamisen edistäjille jää vielä paljon tehtävää. Koululaitos ja opettajankoulutus ovat kasvatuksellisissa ja koulutuspoliittisissa tehtävissään avainasemassa demokraattisen
yhteiskunnan ylläpitäjinä ja uudistajina. Opettajankoulutuksen tulisi kouluttaa opettajia, jotka ymmärtävät merkityksensä kasvattajina,
yhteiskunnallisina vaikuttajina ja pedagogisen vallan käyttäjinä sekä
oivaltavat olevansa itsekin monentasoisen vaikuttamisen, arvioinnin
ja koulutuspoliittisen vallan alaisia. Tavoitteena tulisi olla, että tulevat opettajat kykenevät ammattitaitoisesti ja kasvatuksen erityisyydestä tietoisina argumentoivaan keskusteluun oman aikamme kasvatuksesta ja koulutuspolitiikasta, ja että he oman koulunsa kehittäjinä
ovat ideologisista ja poliittisista virtauksista tietoisia kasvatuksen ammattilaisia ja tarvittaessa kykeneviä kasvatuksellisten arvojen puolustamiseen (Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2005–2007, 97). Tässä ohjelmanjulistuksessa kiteytyy käsityksemme opettajasta intellektuellina, kasvatuksen ammattilaisena ja
kansalaisvaikuttajana. Ohjelmanjulistuksemme on ehkä utopia, mutta
kasvatuksen luovuttamattomien arvojen nimissä se on ehdottomasti
tavoittelemisen arvoinen.
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Kansalaisvaikuttaminen opettajankoulutuksen haasteena –tutkimus
Tampereen yliopisto Hämeenlinnan opettajakoulutusyksikkö

2005

KYSELY KANSALAISVAIKUTTAMISESTA OPETTAJAKSI OPISKELEVILLE

Vastausohje: Ympyröi oikean vaihtoehdon edessä oleva numero tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan.
Tarvittaessa jatka kääntöpuolelle.

TAUSTATIEDOT
1. Minä vuonna olet syntynyt?

_____________

2. Oletko

1 mies

3. Mikä on kotikuntasi?

________________________________________

2 nainen

4. Opiskeletko
1
2
3
4

luokanopettajaksi
aineenopettajaksi
lastentarhanopettajaksi / varhaiskasvattajaksi
joku muu, mikä _____________________________________

5. Minkä vuosikurssin opiskelija olet / monettako vuotta opiskelet?
1 Ensimmäisen / ensimmäistä
2 Toisen / toista
3 Kolmannen / kolmatta

4 Neljännen / neljättä
5 Viidennen / viidettä
6 Kuudennen tai useamman / kuudetta tai useampaa

6. Opiskeluyksikkösi
1
2
3
4
5

Tampereen yliopisto OKL - Hämeenlinnan opettajakoulutusyksikkö
Tampereen yliopisto OKL – Tampereen yksiköt
Helsingin yliopisto soveltavan kasvatustieteen laitos
Oulun yliopisto - Kajaanin opettajankoulutusyksikkö
Joku muu, mikä _________________________________________
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2
TOIMINTA ERILAISISSA JÄRJESTÖISSÄ JA RYHMISSÄ
7. Kuulutko tällä hetkellä johonkin seuraavassa kysymyksessä lueteltuun järjestöön tai
ryhmään?
1 Kuulun

2 En kuulu

8.- 9. Mihin järjestöön tai ryhmään kuulut? (Ympyröi oikea kirjaintunnus)
Ja kuinka paljon osallistut niiden toimintaan? (Ympyröi oikea vaihtoehto)
Paljon
a) Yliopiston toimielimet (esim.
hallitus, tiedekuntaneuvosto, laitosneuvosto)……………….
b) Opiskelijajärjestöjen toimielimet (esim. valtakunnallinen
opiskelijajärjestö, ainejärjestö) ……………………………..
c) Opiskelijavaihto-ohjelma……………………………………...
d) Kunnan luottamusmieselimet………………………………….
e) Poliittinen puolue tai järjestö………………………………….
f) Jokin lehteä tai internet-sivua toimittava ryhmä………………
g) Ympäristö- tai luonnonsuojelujärjestö
(esim. Suomen Luonnonsuojeluliitto, Greenpeace)…………
h) Vaihtoehtoliike (esim. Attac, Animalia)……………………….
i) Ihmisoikeusjärjestö (esim. Amnesty)………………………….
j) Jokin vapaaehtoistyötä tekevä järjestö…………………………
k) Hyväntekeväisyysjärjestö (esim. SPR)…………………………
l) Nuorisojärjestö (esim. partio)………………………………….
m) Taidepiiri, musiikkipiiri ja –yhtye, näytelmäkerho,
opintokerho tms……………………………………………..
n) Urheiluseura tai –joukkue………………………..……………
o) Uskonnollinen järjestö…………………………………………
p) Jokin muu, mikä? __________________________

Jonkin
verran

Vähän

Ei
yhtään

1……… 2……… 3……… 4
1………
1………
1………
1………
1………

2………
2………
2………
2………
2………

3………
3………
3………
3………
3………

4
4
4
4
4

1………
1………
1………
1………
1………
1………

2………
2………
2………
2………
2………
2………

3………
3………
3………
3………
3………
3………

4
4
4
4
4
4

1………
1………
1………
1………

2………
2………
2………
2………

3………
3………
3………
3………

4
4
4
4

10. Minkä vuoksi olet liittynyt edellä mainittuihin järjestöihin tai ryhmiin tai osallistut niiden
toimintaan? Voit mainita yhden tai useita syitä ja perusteluja.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Halu vaikuttaa asioihin / poistaa epäkohtia
Kodin perintöä
Ystävätkin kuuluvat
Opettaja suositellut / kannustanut / ollut esimerkkinä
Pyydetty mukaan toimintaan
Kansalaisvelvollisuus
Harrastus / kiinnostus
Muu syy, mikä _________________________________
Muu syy, mikä _________________________________
Muu syy, mikä _________________________________
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11. Jos ET kuulu mihinkään järjestöihin tai ylipäänsä et osallistu niiden tai vastaavien
toimintaan, niin voitko kertoa lyhyesti miksi et?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ÄÄNESTÄMINEN
12. Mitä mieltä olet ylipäänsä vaaleissa äänestämisen merkityksestä?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. Oletko käynyt äänestämässä eri vaaleissa, kun se on ollut ikäsi puolesta mahdollista?
(presidentinvaalit, eduskuntavaalit, kuntavaalit, EU-vaalit, kirkkovaalit, ylioppilaskunnan vaalit)
1 Aina

2 Joskus

3 En ollenkaan

14. Jos käyt äänestämässä aina tai joskus, niin mainitse lyhyesti perusteita miksi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. Jos et käy ollenkaan äänestämässä, niin mainitse lyhyesti perusteita miksi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Mitä mieltä olet ns. kansanäänestyksistä?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4
MUU TOIMINTA
17. Oletko joskus tehnyt seuraavaa?
a) Hankkinut tietoa ehdokkaista ennen äänestämistä………………………….
b) Kirjoittanut sanomalehden yleisönosastoon yhteiskunnallisista
tai poliittisista aiheista ……………………………………………………..
c) Tehnyt vapaaehtoistyötä……………………………………………………
d) Kerännyt varoja johonkin yhteiseen hyvään tarkoitukseen…………………
e) Osallistunut rauhanomaiseen mielenosoitukseen tai marssiin……………...
f) Ajatellut osallistua lainvastaiseen mielenilmaukseen,
jos asia on tarpeeksi tärkeä………………………………………………….
g) Kirjoittanut nimen yleiseen vetoomukseen…………………………………

Kyllä
1………

En
2

1………
1………
1………
1………

2
2
2
2

1………
1………

2
2

18. Kenen kanssa ja kuinka usein keskustelet yhteiskunnallisista asioista?

a)
b)
c)
d)

Ystävien kanssa………………………………..
Perhepiirissä……………………………………
Opintojen yhteydessä (OKL)………………….
Muussa yhteydessä,
missä__________________...............................

Usein

Joskus

En koskaan

1………
1………
1………

2………
2………
2………

3
3
3

1………

2………

3

19. Missä määrin luotat seuraaviin yhteiskunnan laitoksiin?

a) Suomen hallitukseen……………..
b) Oman kuntasi tai kaupunkisi
valtuustoon tai hallitukseen………
c) Tuomioistuimiin…………………
d) Poliisiin………………………….
e) Television uutisiin……………….
f) Radion uutisiin…………………..
g) Sanomalehtiuutisiin………………
h) Poliittisiin puolueisiin……………
i) Yhdistyneisiin kansakuntiin (YK)..
j) Koululaitokseen…………………..
k) Eduskuntaan………………………
l) Ihmisiin, jotka asuvat Suomessa….
m) Puolustusvoimiin…………………
n) Ympäristöjärjestöihin…………….
o) Kirkkoon…………………………
p) Euroopan unioniin (EU)………….
q) Tiedeyhteisöön
(tutkimukseen, yliopistoon jne.)….

Hyvin
paljon

Melko
paljon

Vaikea
sanoa

Melko
vähän

En
lainkaa

1………

2………

3………

4………

5

1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………
1………

2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………
2………

3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………
3………

4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………
4………

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1………

2………

3………

4………

5
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5
OMIEN VANHEMPIEN/HUOLTAJIEN AKTIIVISUUS JA KOULUTUS
20. Kun ajattelet vanhempiesi/huoltajiesi osallistumista erilaisten järjestöjen ja ryhmien
toimintaan ja heidän äänestämistään vaaleissa, niin kuinka aktiivisia arvioit heidän näissä
asioissa olevan?
1 hyvin aktiivisia
2 melko aktiivisia
3 en osaa sanoa

4 melko passiivisia
5 hyvin passiivisia

21. Vanhempien/huoltajien ammatti?
äidin/naispuolisen huoltajan ammatti _______________________________________________
isän/miespuolisen huoltajan ammatti _______________________________________________

22. Minkälainen peruskoulutus vanhemmillasi/huoltajillasi on?
äiti/
isä/
naispuolinen miespuolinen
huoltaja
huoltaja

a)
b)
c)
d)

Kansakoulu………………………………………………..
Kansalaiskoulu tai osa keskikoulua……………………….
Peruskoulu tai keskikoulu…………………………………
Ylioppilastutkinto…………………………………………

1………
1………
1………
1………

2
2
2
2

23. Mikä on vanhempiesi/huoltajiesi ammatillinen koulutus? (korkein suoritettu koulutusaste)
äiti/
isä/
naispuolinen miespuolinen
huoltaja
huoltaja

a) ei ammattikoulutusta………………………………………. 1………
b) alempi keskiasteen ammattitutkinto
(ammattikoulu, kauppakoulu jne.) ………………………… 1………
c) ylempi keskiasteen ammattitutkinto
(sairaanhoito-opisto, kauppaopisto, teknillinen opisto jne.).. 1………
d) ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi, insinööri jne.) ….. 1………
e) korkeakoulu- tai yliopistotutkinto
(hum. kand., maisteri, diplomi-insinööri, tohtori) ………… 1………

2
2
2
2
2
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6
OPETTAJANKOULUTUS JA OPETTAJAKSI KASVU
24. Mitä mieltä olet, kannustaako opettajankoulutus osallistumaan erilaiseen järjestö- ja
ryhmätoimintaan tai yleensä vaikuttamaan yhteisiin asioihin? Jos kannustaa, niin miten?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

25. Onko taas osallistumisesta erilaiseen järjestö- ja ryhmätoimintaan tai yleensä
vaikuttamisesta yhteisiin asioihin hyötyä opettajaksi opiskelussa ja yleensä opettajaksi
kasvamisessa? Jos on, niin miten?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OPISKELIJAN ASEMA OPETTAJANKOULUTUKSESSA
26. Minkälainen on mielestäsi yleisesti opiskelijan asema opettajankoulutuksessa?
(Kuunnellaanko opiskelijaa, otetaanko heidän ajatuksensa ja ehdotuksensa huomioon jne.)
1 Erinomainen
2 Hyvä
3 Tyydyttävä

4 Välttävä
5 Heikko
6 En osaa sanoa

27. Minkälaiset ovat opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet seuraavilla osa-alueilla?
Erittäin Melko Vaikea Melko
hyvät hyvät sanoa huonot
a) Opiskelijavalinnoissa…………………… 1…….
b) Tutkintorakenteen uudistamisessa……… 1…….
c) Opetuksen arvioinnissa ja
palautteen antamisessa…………… 1…….
d) Yliopiston hallinnossa ja
päätöksenteossa…………………… 1…….
e) Opetussuunnitelmatyössä……………….. 1…….
f) Opetusharjoittelussa…………………….. 1…….

Erittäin
huonot

2……. 3……. 4…….
2……. 3……. 4…….

5
5

2……. 3……. 4…….

5

2……. 3……. 4…….
2……. 3……. 4…….
2……. 3……. 4…….

5
5
5
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OPETTAJANA TOIMIMINEN
Seuraavassa esitetään vielä muutamia asenneväittämiä. Mitä mieltä itse olet niistä?
28. Opettaja on
Täysin Lähes Vaikea
samaa samaa sanoa
mieltä mieltä
a)
b)
c)
d)
e)

Opettaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja…………….. 1…….
Opettaja on koulutuspoliittisen vallan alainen……….. 1…….
Opettajan on oltava lojaali toimeksiantajilleen………. 1…….
Opettaja on ensisijaisesti kasvatuksen asialla………… 1…….
Opettajan on oltava valmis kamppailemaan
tärkeimmän tehtävänsä puolesta…………………… 1…….
f) Kriittiset pedagogit ovat oikeassa väittäessään
kasvatusta poliittisesti määräytyneeksi………………. 1…….

2…….
2…….
2…….
2…….

3…….
3…….
3…….
3…….

Melko Täysin
eri
eri
mieltä mieltä
4…….
4…….
4…….
4…….

5
5
5
5

2……. 3…….

4……. 5

2……. 3…….

4……. 5
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8
Myöhemmin tässä tutkimuksessa on tarkoitus haastatella henkilökohtaisesti muutamia
opiskelijoita tästä samasta aihepiiristä.
Kysyisimmekin, voimmeko ottaa sinuun yhteyttä pyytääksemme sinua osallistumaan noin
tunnin kestävään haastatteluun?
1 Kyllä

2 Ei

Yhteystietosi: puhelinnumero __________________________________________________

Haastateltavien henkilötiedot pysyvät tutkimuksen kaikissa vaiheissa salaisina.

Mielipiteesi tästä tutkimuksesta, aiheesta, kysymyksistä jne.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!
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Haastattelukysymykset
Aloitus
•

Päivämäärä

•
•
•
•
•

Haastateltavan ikä
Missä opiskelee
Minkä alan opettajaksi
Monettako vuotta opiskelee
Milloin arvioi valmistuvansa

•
•

Miten olet viihtynyt?
Koetko olevasi oikealla alalla?

Mielipiteitä ja käsityksiä kansalaisaktiivisuuden merkityksestä opiskelussa ja opettajan työssä
•
•
•
•
•

Mitä ymmärrät kansalaisaktiivisuudella?
Entä kansalaisvaikuttamisella?
Mitä myönteistä voisi mielestäsi olla aktiivisuudessa?
Entä kielteistä?
Koetko itse olevasi aktiivinen vai passiivinen?

Opiskelussa
•
•
•

Kansalaisvaikuttamisen tai -aktiivisuuden merkitys opiskelun kannalta?
Hyötyä vai haittaa?
Tulisiko opetuksessa tuoda jotenkin erityisesti esiin kansalaisvaikuttamisen merkitystä?

•
•
•

Antaako nykyinen opettajankoulutus eväitä vaikuttamiseen
Vai tulisiko sen ylipäätään antaa?
Vai antaako niitä jokin muu taho?

Opettajan työssä
•
•
•

Yhdistysaktiivisuuden merkitys opettajan työn kannalta?
Tulisiko opettajan olla yhteiskunnallinen vaikuttaja? (Vrt. kansankynttilä)
Tulisiko opettajan puhua oppilaille vaikuttamisen merkityksestä?

Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ja –kanavat yliopistossa
•
•
•

Millainen on opiskelijan asema opettajankoulutuksessa?
Kuunnellaanko ja kuullaanko opiskelijoita?
Millaiset ovat opiskelijoiden ja opettajien väliset suhteet?

•

Mielipide ja kokemuksia HOPS:sta
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Onko palautteen antamismahdollisuus opetuksesta?
Jos, niin miten se on toiminut?
Opiskelijoiden osallistuminen yliopiston/tiedekunnan/laitoksen ja yksikön hallintoon ja
päätöksentekoon
Miten toiminut mielestäsi opiskelijoiden kannalta
o Onko opiskelijoilla edustus tiedekunta- ja laitoshallinnossa (laitoksilla suuri autonomia;
ns. kolmikantaperiaate eli opiskelijoilla III kiintiö)
o Entä yliopiston hallinnossa
o Tiedekuntaneuvostossa:
 opiskelijat vuodeksi kerrallaan, muut 3 vuodeksi
 tiedekuntaan valittavien opiskelijoiden määrä ja valintaperusteet
o Onko laitosneuvostoa tai laitoskokousta tms.
o Jos niin miten toiminut?
Opiskelijoiden osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön?
Kokemuksia opetusharjoittelusta; voivatko opiskelijat vaikuttaa niihin?
Kokemuksia opiskelijavalinnoista; voivatko opiskelijat vaikuttaa niihin?

Lopetus

