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Tutkielmassa tarkastellaan koulutusta ja koulutuksen tasa-arvoa eduskuntapuheessa. Tarkoituksena on tutkia puhetta 

koulusta ja koulutuksen tasa-arvosta poliittisessa puheessa. Olennaista tutkielmassa ei siis ole poliittisten 

argumenttien vertailu. Tutkimuskysymys on: Miten koulutuksen tasa-arvoa perustellaan politiikassa? Tutkielmassa 

tarkastellaan siis käytännössä, millaisia diskursseja puheenvuoroissa nousee koulutuksesta ja koulutuksen tasa-

arvosta. Tutkielmassa yhdistyy niin politiikan kuin kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen kentät. Ennen kaikkea 

tutkielmassa keskitytään kuitenkin kasvatuksen ja koulutuksen sosiologiaan ja tutkimaan sitä, mitä ja miten koulusta 

ja koulutuksen tasa-arvosta puhutaan. Tutkimusaineistona on eduskunnan täysistunnon pöytäkirja vuodelta 2018, 

jossa vastataan opposition esittämään välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Pöytäkirja on yhteensä 73 sivua 

pitkä ja sisältää lyhyempiä sekä pidempiä puheenvuoroja eri puolueiden edustajien esittäminä. 

Tutkimusmenetelmänä toimii diskurssianalyysi, jota käyttäen aineisto on analysoitu. Analyysin yksikkö on 

puheenvuoro. Aineistosta nousee neljä erilaista diskurssia, jotka analyysi tuotti. Yksi keskeisimmistä diskursseista 

aineistossa on koulutuksen tasa-arvon perusteleminen taloudella, kilpailukyvyllä ja työllisyydellä. Puheenvuoroissa 

nousee esiin vahvasti, että hyvästä ja tasa-arvoisesta koulusta tulee pitää kiinni siksi, että se takaa Suomen 

kilpailukyvyn. Toisaalta tässä diskurssissa esiin nousee myös taloudelliset resurssit ja erityisesti resurssien niukkuus. 

Tämä diskurssi kuuluu analyysin tuottamien keskeisimpien diskurssien joukkoon. Toisena diskurssina aineistosta 

nousee tietynlainen puhe nuorista ja nuoruudesta elämänvaiheena yhteiskunnassa. Aineistossa nuorista tavataan 

puhua pitkälti ongelmien kautta ja katsotaan, että nuorista tulee huolehtia koko yhteiskunnan tasolta, etteivät he 

syrjäydy. Kolmantena diskurssina aineistosta nousee koulutus osana suomalaista historiaa ja perintöä. Aineistossa 

nähdään suomalaisen tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän tuottavan suomalaisille erityistä osaamista itsessään ja 

tekevän Suomesta Suomen ja nostaneen Suomen aikoinaan myös köyhyydestä. Koulusta luodaan aineistossa kuvaa 

keskeisenä osana kansakunnan identiteettiä. Neljäntenä olennaisena diskurssina aineistosta nousee mahdollisuuksien 

tasa-arvon diskurssi. Aineistossa puhutaan mahdollisuuksien tasa-arvosta hyvin retorisella ja abstraktilla tasolla. 

Samanaikaisesti esille tuodaan kuitenkin myös aluepolitiikka ja tässä hetkessä tarjoutuvia keinoja. Puheenvuoroissa 

esiintyy kauttaaltaan mahdollisuuksien tasa-arvo. Esimerkiksi puheenvuoroissa ei juuri lainkaan tuoda esiin ajatusta, 

että koulun pitäisi tuottaa ja taata tasa-arvo. Kiinnostavaa on, kuinka kaikki edustajat puolueesta riippumatta 

korostavan koulutuksen ja koulutuksen tasa-arvon tärkeyttä. Yksikään puheenvuoro ei asetu poikkiteloin ja väittäisi, 

että koulutukseen ja koulutuksen tasa-arvoon panostaminen ei olisi tärkeää.  
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1 Johdanto     

 

Suomi tunnetaan maailmalla poikkeuksellisesta koulutusjärjestelmästään ja 

menestyksekkäistä PISA-tuloksistaan. Opettajat ovat Suomessa korkeasti koulutettuja 

ammattilaisia ja jokainen lapsi Suomessa pääsee kouluun taustastaan ja varallisuudestaan 

riippumatta. Narratiivi suomalaisen koulun tasa-arvoisuudesta kulkee sitkeästi mukana 

sukupolvelta toiselle. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on kuitenkin pohdittu ääneen 

suomalaisen koulujärjestelmän tasa-arvon tilaa ja sitä, ovatko mahdollisuudet koulupolulla 

jokaiselle sittenkään täysin tasavertaiset. Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi keväällä 

2021 artikkelin koulujen välisistä kasvaneista eroista oppimistuloksissa ja nosti 

kysymyksen koulutuksen yhdenvertaisuudesta. Artikkelin mukaan asuinalueiden 

eriytyminen ja perhetausta vaikuttavat oppimistuloksiin ja synnyttävät jakoja koulujen 

välillä. (Kuokkanen, Helsingin Sanomat, 31.5.2021.)     

Haluan selvittää, millaista keskustelua koulutuksen tasa-arvosta käydään ja mitä siitä 

puhutaan politiikassa. Minua kiinnostaa, mitä ja miten politiikassa aiheesta keskustellaan 

ja kuinka eduskunta koulutuksen tasa-arvoa perustelee. Aihe on ajankohtainen tällä 

hetkellä siitäkin syystä, että oppivelvollisuutta päätettiin Suomessa laajentaa koskemaan 

myös toista astetta ja uudet säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021 (Oppivelvollisuuden 

laajentaminen, Opetushallitus).  

Tutkielma perustuu eduskuntapuheeseen ja työssäni yhdistyy niin politiikan, kasvatuksen 

kuin koulutuksen kentät. Kiinnostukseni aiheessa kohdistuu siihen, miten koulusta 

puhutaan. Tutkielmassani keskustelen ennen kaikkea kasvatuksen ja koulutuksen 

sosiologian kanssa (esim. Antikainen, Rinne, & Koski 2006; Kettunen, Jalava, Simola & 

Varjo 2012; Kalalahti & Varjo 2016). Tutkimuskysymykselläni selvitän mitä koulusta ja 

koulutuksesta puhutaan poliittisessa puheessa ja millaisia aiheita keskustelusta nousee. 

Kysymyksen avulla pääsen kiinni siihen, millaisiin teemoihin eduskuntapuheessa koulutus 

ja koulutuksen tasa-arvo liitetään. Tutkielmani on diskurssianalyysi eduskuntapuheesta ja 

aineistona on eduskunnan täysistunnon pöytäkirja vuodelta 2018. Eduskunta on merkittävä 

valtaa käyttävä taho, jossa käytyä keskustelua on perusteltua tutkia. En kuitenkaan  



3 
 

 

tutkielmassani vertaile poliittisia suuntauksia tai argumentteja vaan pureudun edustajien 

puheeseen koulutuksesta.  

Tutkimuskysymykseni on: Miten koulutuksen tasa-arvoa perustellaan politiikassa? 

Tarkastelen siis käytännössä, millaisia diskursseja puheenvuoroissa nousee koulutuksesta 

ja koulutuksen tasa-arvosta.    

Keskeisesti koulutuksen tasa-arvon muuttuvia merkityksiä tutkineiden Mira Kalalahden, 

Heikki Silvennoisen ja Janne Varjon (2016) mukaan koulutuspolitiikkaa on alettu 2010-

luvulla enemmän tekemään korostamalla perheiden ja yksilöiden oikeuksia ja tulkinnat 

koulutuksellisesta oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta ovat moninaisempia kuin 

aiemmin. Myös koulutuksen rahoitusta on vähennetty viime vuosina. (Kalalahti, 

Silvennoinen, & Varjo, 2016.) Kalalahden ja Varjon (2016) mukaan 

koulutusmahdollisuudet ovat Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna hyvin tasavertaiset. 

Kuitenkin esimerkiksi perheen asuinalue sekä vanhempien koulutustaso ja 

yhteiskunnallinen asema vaikuttavat lasten koulusaavutuksiin. Kalalahden ja Varjon 

mukaan viimeisten noin kymmenen vuoden aikana varsinkin kaupunkimaisiin kuntiin 

koulutusvalinnasta on muodostunut erottautumisen keino. Erityisesti korkeakoulutetut 

vanhemmat pyrkivät saamaan lapsensa esimerkiksi tiettyyn painotettuun opetukseen ja tätä 

kautta tukemaan hyvin menestyvien lasten koulu-uraa. Hyvien ja laadukkaiden 

lähikoulujen ylläpitämiseen kiinnitetään kuitenkin hallinnollisesti paljon huomiota ja 

lähikouluperiaatteen kannatus on samaan aikaa edelleen vahvaa. (Kalalahti & Varjo, 2016, 

s. 38.) 

Koulutuksen tasa-arvoa tutkineen Ritva Jakku-Sihvosen (2009) mukaan koulutuksellisella 

tasa-arvolla viitataan koulutuksen hyvään saavutettavuuteen asuinpaikasta, varallisuudesta, 

sosioekonomisesta taustasta ja sukupuolesta riippumatta. Koulutuksellisen tasa-arvon 

toteutumisessa keskeistä on myös, että oppimistulokset koulujen välillä pysyisivät pieninä. 

(Jakku-Sihvonen, 2009.) Tutkielmassani koulutuksen tasa-arvolla viitataan tähän 

käsitykseen.   
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2 Keskeiset käsitteet ja tutkimuskirjallisuus 

 

Työlleni keskeiset käsitteet ja tutkimuskirjallisuus löytyvät kasvatus – ja 

koulutussosiologian tutkimuksen piiristä. Koulutusta on myös yleisesti tutkittu 

sosiologiassa paljon. Keskeistä tutkielmani kannalta on avata suomalaisen 

koulutusjärjestelmän ja erityisesti peruskoulun historiaa, koulutuksellisen tasa-arvon 

käsitettä, talouteen, koulutukseen ja kilpailukykyyn liittyvää kirjallisuutta sekä nuoruutta 

elämänvaiheena yhteiskunnassa.  

 

2.1 Suomalaisen koulujärjestelmän historiaa ja kehitystä   

 

Ymmärtääkseen tämän päivän puhetta ja käsityksiä koulutuksesta, on hyvä tuntea nykyisen 

järjestelmän taustaa. Ari Antikainen, Risto Rinne ja Leena Koski (2006) ovat tutkineet 

laajasti muun muassa koulutuksen yhteiskunnallisia tehtäviä sekä suomalaisen 

koulunkäynnin laajenemista. Heidän mukaansa kohti koko ikäluokan kattavaa yhtenäistä 

kansanopetusta alettiin kulkea vuonna 1906, jolloin toteutettiin pohjakoulu-uudistus. 

Vaikka lapset tulevaisuudessa suuntautuisivatkin eri teille elämässään, pohjakoulun 

tarkoituksena oli saada edes koulupolun alussa kaikki lapset saman koulun penkille 

riippumatta heidän taustastaan. Tämän jälkeen vuonna 1921 säädettiin oppivelvollisuus, 

mikä tarkoitti kaikille Suomen lapsille nelivuotista yhtenäistä pohjakoulua. 

Oppivelvollisuuden säätämisen myötä koulunkäyntiaste alkoi kohota erityisesti 

maaseudulla, jossa kansakoulukäynti oli kasvanut hitaasti ennen oppivelvollisuuden 

säätämistä. Ennen Suomen itsenäistymistä maaseudun lapsista koulua kävi vain 

kolmannes. Kunnes sitten 1930-luvulla alettiin jo lähestyä koko ikäluokan koulunkäyntiä. 

(Antikainen, Rinne, & Koski, 2006, s. 90-91.) 

Myös Pauli Kettunen, Marja Jalava, Hannu Simola ja Janne Varjo (2012) ovat tutkineet 

suomalaisen peruskoulun syntymistä sekä avanneet sen poliittisia taustoja. Heidän 

mukaansa peruskoulu-uudistus rakentui demokraattisen politiikan ja tasa-arvon  
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keskipisteeksi ja lähtökohdat uudistukselle olivat varsin poliittiset. Uudistuksen puolelle 

lähes varauksetta asettuivat vasemmisto ja keskusta. Hallitus ei kuitenkaan ryhtynyt 

toimiin, joten eduskunta ryhtyi aloitteelliseksi. Eduskunnalle tehtyjä yhtenäiskoulua 

koskevia aloitteita alettiin käsittelemään sivistysvaliokunnassa vuonna 1963. Lopulta 

eduskunta hyväksyi ponnen, jossa hallitukselta muun muussa edellytettiin rivakoita 

toimenpiteitä peruskoulun uudistamiseksi yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti. (Kettunen, 

Jalava, Simola & Varjo, 2012, s. 37-38.) 

Keväällä 1964 uuden koulumuodon tarkempaa kehittämistä jatkettiin. Tällöin myös 

porvarillinen enemmistöhallitus asetti peruskoulukomitean luomaan perusrakenteita 

yhtenäiskoulujärjestelmälle. Peruskoulukomitean mietintöjen tuloksena syntyi ehdotus 

uudesta yhdeksänvuotisesta yhtenäiskoulusta, joka sai tällöin nimekseen peruskoulu. 

(Kettunen ym., 2012, s. 37-38.)  

Osana hyvinvointivaltion muotoutumista ja oppivelvollisuuden säätämistä myös opetustyö 

alkoi ammatillistua, jota Arto Jauhiainen ja Risto Rinne (2012) ovat tutkineet. Vuodesta 

1984 lähtien Suomessa on valmistunut maisteritason luokanopettajia yliopistoista. 1990-

luvun aikana Suomessa harjoitettu koulutuspolitiikka alkoi kohdata enenevissä määrin 

uusliberalistisia painotuksia ja johdatti opettajiakin löytämään uusia rooleja. Opettajista 

haluttiin luoda myös niin tutkivia asiantuntijoita kuin vaikuttajaopettajia. Jauhiaisen ja 

Rinteen mukaan vuosien 1985 ja 1994 opetussuunnitelmauudistusten mukana opettajien 

tietoperustassa alettiin kasvatustieteen lisäksi korostamaan uutta oppimiskäsitystä, joka 

rakentui kognitiivisista psykologian opeista. 1960-luvulta lähtien suomalaista 

kansanopettajaideaalia on rakennettu tämän ajatuksen pohjalle unohtamatta oppilaiden 

käsittelyn ja arvioinnin yksilöllisyyden eetosta. Opettajien professionaalistumispolitiikka 

kannatti, sillä ammatin arvostus ja luottamus ovat säilyneet Suomessa korkealla, myös 

kansainvälisesti verrattuna. Tosin arvostus ei ikävä kyllä näy palkkatasossa. (Jauhiainen & 

Rinne, 2012, s. 134-135.)  

Kettusen, Jalavan, Simolan ja Varjon (2012) mukaan täysin mutkatonta uuteen 

koulujärjestelmään siirtyminen ei kuitenkaan ollut vaan jäänteenä  
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rinnakkaiskoulujärjestelmästä jäi tasokurssijärjestelmä. Siinä oppilaat jaettiin oman tasonsa 

mukaan eri ryhmiin. Tasokurssit poistettiin kuitenkin vuonna 1985, sillä ne olivat 

peruskoulun alkuvuosista lähtien nähty oppilaita eriarvoistavina ja tasa-arvoa loukkaavina. 

Alettiin puhua koulutuksellisesta tasa-arvosta, joka perustui tasa-arvoisiin 

mahdollisuuksiin koulutuksen saantiin kaikissa väestöryhmissä. Jotta tämä tavoite kyettiin 

täyttämään, tarvittiin pedagogiikkaa, joka kannustaa ja aktiivisesti esimerkiksi pyrki 

tasoittamaan taustasta johtuvia eroja ja tukemaan oppimisvaikeuksista kärsiviä. Tasa-arvon 

takeeksi pyrittiin luomaan rakenteeltaan opetusjärjestelmä, joka ei esimerkiksi jatko-

opintomahdollisuuksien tai yleissivistyksen puolesta ryhmitä väestön jäseniä toisistaan 

poikkeaviin koulutuksellisiin joukkoihin. (Kettunen ym., 2012, s. 38-39.) 

 

2.2 Koulutuksellinen tasa-arvo 

 

Aineistoa sekä tutkimuskirjallisuutta lukiessa kävi varhain ilmi, kuinka monimutkainen 

asia tasa-arvo koulutuksessa on. Kaikki pitävät sitä tavoiteltavana ja itsestäänselvyytenä, 

mutta käytännön toteutustavat voivat poiketa paljon toisistaan. Koulutuksellinen tasa-arvo 

on keskeinen käsite työlleni ja sitä on tarpeen avata.   

Sirkka Ahonen (2003) on tutkinut suomalaisen peruskoulun historiaa ja koulutuksellisen 

tasa-arvon käsitteen sisällön muuttumista vuosien saatossa. Ahonen pohtii muun muassa 

vapauden ja tasa-arvon ristiriitaa. Esimerkiksi 1960- ja 1970-luvuilla Suomessa yhtäläisten 

koulutusmahdollisuuksien lisäksi tavoitteeksi asetettiin myös oppimistulosten 

mahdollisimman suuri yhdenvertaisuus, mikä herätti epäilyksen vapauden, tasa-arvon sekä 

sivistyksen laadun ristiriidasta. 2000-luvulle tultaessa tasa-arvoa alettiin ymmärtämään 

yksilöiden kilpailumahdollisuuksien yhtäläisyydeksi, mikä näytti aiheuttavan 

eriarvoisuutta kansalaisten välillä. (Ahonen, 2003, s. 201-202.)   

Torsten Husén (1972) on tutkinut koulutuksen tasa-arvon erilaisia käsityksiä. Husén 

kirjoittaa teoksessaan ”Social background and educational career” yhtäläisten 

koulutusmahdollisuuksien käsitteestä (equality of educational opportunity). Husén  
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mainitsee, että tämä käsite sisältää oikeastaan kaksi erilaista käsitystä tasa-arvosta. Käsite 

sisältää ajatuksen tasa-arvosta, yhtäläisyydestä, mutta myös mahdollisuudesta. Yksilön 

näkökulmasta tasa-arvo voidaan ymmärtää joko aloituspisteenä, tietynlaisena kohteluna, 

päämääränä tai kaikkien näiden yhdistelmänä. (Husèn, 1972, s. 14.) Husènin mukaan 

voidaan siis ajatella niin, että yksilöt olisivat koulun aloittaessaan keskenään tasa-

arvoisessa asemassa. Näinhän ei kuitenkaan ole Husènin mukaan, sillä esimerkiksi 

kotitausta ja perimä vaikuttavat. Husènin mukaan kuitenkin tasa-arvon käsitys koulun 

kontekstissa voidaan nähdä myös niin, että kotitaustasta ja perimästä riippumatta kaikkia 

kohdellaan samanarvoisesti. Koulujärjestelmä, jossa kaikkia kohdellaan samanarvoisesti 

taustasta riippumatta ei kuitenkaan välttämättä johda tasa-arvoon aikuisiällä. Yhtäläiset 

koulutusmahdollisuudet voidaan nähdä myös siis tavoitteena ja päämääränä, jossa koulu ja 

koulutus tuottavat tasa-arvoa eli koulusta päästyään kaikki olisivat tasa-arvoisia. (Husèn, 

1972.) 

Husèn (1972) on jakanut koulutuksellisen tasa-arvon käsitteen konservatiiviseen ja 

liberaalin käsitykseen. Konservatiivisen käsityksen ytimessä on ajatus siitä, että yksilölle 

on syntymässään annettu tietyt ominaisuudet ja lahjat, jotka hän käyttää ja hyödyntää 

elämässään kuten parhaakseen näkee. Liberaalissa käsityksessä ajatellaan, että 

koulutusjärjestelmä tulisi olla suunniteltu niin, että se poistaisi esimerkiksi taloudellisia 

esteitä, jotta myös alemmista sosiaaliluokista tulevat pääsisivät hyödyntämään kykynsä ja 

ominaisuutensa. Eli koulutusjärjestelmän tulisi Husènin mukaan olla sellainen, johon 

yksilö voisi osallistua varallisuudesta tai asuinpaikastaan riippumatta ja näin ollen 

mahdollistaisi myös sosiaalisen liikkuvuuden. (Husèn, 1972, s. 28-31.)   

Sosiologisessa tarkastelussa koulujärjestelmän oletettua tasa-arvoisuutta on haastettu. 

Sosiologiassa koulutus ei ole näyttäytynyt tasa-arvoisena. Koulutuksen on nähty 

uusintavan luokkaeroja ja suosivan keskiluokkaa. Vaikka koulutukseen olisi yhtäläiset 

mahdollisuudet, on silti alemmasta luokkataustasta tulevien haastavampaan pärjätä 

koulussa. (Atkinson, 2015.) Bourdieun (1998) mukaan siis koulujärjestelmä suosii heitä, 

jotka ovat perineet vanhemmiltaan sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Pääomalla Bourdieu 

(1985) tarkoittaa ihmiselle kuuluvia resursseja ja ominaisuuksia. Kulttuurisella pääomalla  
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Bourdieu (1985) viittaa tietotaitoihin ja oppeihin, joita ihminen kartuttaa elämänsä aikana. 

Sosiaalisella pääomalla Bourdieun tarkoittaa ihmisten välisiä suhteita ja käytöstapoja 

tietynlaisissa tilanteissa. (Bourdieu, 1985.) Bourdieun (1998) mukaan perheet panostavat 

koulutukseen mitä enemmän heillä on kulttuurista ja taloudellista pääomaa (Bourdieu, 

1998, s. 30).     

 

2.3 Talous, kilpailukyky ja tulevaisuus 

 

Koulutuksella nähdään aineistossa ja yhteiskunnassa laajemmin olevan yhteys myös 

valtion talouteen. Seuraavaksi avaan tähän teemaan liittyvää tutkimusta ja taustaa.  

Pauli Kettunen, Marja Jalava, Hannu Simola ja Janne Varjo (2012) ovat tutkineet 

suomalaisen koulujärjestelmän historiaa ja kehitystä. Heidän mukaansa hyvinvointivaltion 

rakennuksen vaiheilla alettiin uskoa ja omaksua näkemystä siitä, että työllisyys, 

taloudellinen kasvu ja sosiaalinen kiinteys vahvistavat yhdessä toinen toisiaan. He toteavat 

myös, että laajenevan demokratian ja lisääntyvän tasa-arvon nähtiin pohjoismaisten 

koulutusjärjestelmien rakentamisen ytimessä toisiaan vahvistavina ja toimisivat sekä 

päämärinä että keinoina. (Kettunen ym., 2012, s. 62.)   

Risto Heiskala (2006) on tutkinut Suomen muuttumista kilpailuyhteiskunnaksi ja tutkinut 

myös koulutuksen roolia tässä yhteydessä. Heiskalan mukaan 1980- ja 1990-lukujen 

vaihtuessa Suomen yhteiskunnallista toimintamallia muutti kilpailukykytaloudellinen 

periaate. Suomi kohtasi laman 1990-luvun alussa ja puhetapaan liittyi mukaan uusia 

käsityksiä kilpailua ja itseohjautuvuutta korostavista toimintatavoista, jotka Heiskalan 

mukaan ilman kriisiä ei olisi tulleet näkyväksi. Heiskalan mukaan tämä uusi tapa ajatella 

kehittyi 1980-luvulla Suomessa ja johti kulttuurisen rakenteen muutokseen. Kyse on 

suuntautumistavan muutoksesta suunnittelutaloudesta kilpailukyky-yhteiskuntaan. 

Suunnittelutaloudessa ajateltiin, että palveluita ja tavaroita tuotetaan keskitetysti ja 

hierarkkisesti kun taas kilpailukyky-yhteiskunnassa yhteiskunta käsitetään laajana 

verkostona, jossa kukin keskus pitää huolen kilpailukyvystään. Tavoitteet rakentuvat  
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taloudellisille innovaatioille, tehokkuudelle ja kasvulle. Puhetapa yhteiskunnassa ja käsitys 

asioiden normaalista kulusta oli muuttunut. (Heiskala, 2006.)   

Maailma globalisoitui ja myös Suomessa globalisaatiokehitys astui kuvaan ja vaikutti 

valtion tehtäviin. Saavutettua hyvinvointia haluttiin edelleen ylläpitää ja koulutusta edistää. 

Heiskalan (2006) mukaan valtion tuli pyrkiä edistämään kilpailukykyään. Käynnissä ollut 

Suomen yhteiskunnallinen murros vaikutti myös julkisen sektoriin. Pärjääminen vaativilla 

globaalien markkinoiden kilpailun pyörteessä laittoi myös valtiot testiin. Valtiot pyrkivät 

takaamaan menestystään huolehtimalla koulutetusta työvoimasta ja sen saatavuudesta sekä 

panostamalla tutkimukseen. (Heiskala, 2006.)   

Anu Kantola (2006) on myös tarkastellut kilpailukyvyn käsitteistöä ja sanan käyttöä 

poliittisessa puheessa. Kilpailukyvyn käsitteitä on Kantolan mukaan liukunut 

yritysmaailmasta poliittiseen puheeseen. Suomalainen poliittinen puhe sai tutustua 

kilpailuvaltion sanastoon 1980- ja 1990-luvuilla. Kantola nimeää kilpailuvaltion sanastoon 

kuuluvaksi muun muassa puheen maailman muuttumisesta, osaamisesta ja innovaatioista. 

Yritysmaailmassa käsitteet ovat tuttuja ja siellä painotetaan myös tarvetta sopeutua 

nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja kykyä vastata uusiin haasteiin. (Kantola, 2006, s. 157-

159.)  

Kantolan (2006) mukaan kilpailukyvyn käsitteestä alkoi tulla poliittinen eikä se kuulunut 

enää pelkästään yritysten omaan perussanastoon. Siitä tuli myös politiikan yksi 

lähtökohdista 1990-luvun lopulla. Koulutuspolitiikka liitettiin yhdeksi kilpailukyvyn 

tuottajaksi. Kantolan mukaan silloin oli tärkeää kehittää Suomea osaavaksi ja sivistyneeksi 

kansaksi ja nostaa osaamista, joka kehittää myös kilpailukykyä. Toimia perusteltiin ja 

muokattiin kilpailukyvyn nimissä ja ehdoilla. Politiikassa tärkeäksi tavoitteeksi muodostui 

talouskasvun takaaminen ja ylipäätään talouden merkitys näkyi hallitusohjelmissa. 

(Kantola, 2006.)    

Koulutuksen roolia ja oppimista suomalaisessa yhteiskunnassa tutkineen Arto Jauhiaisen 

(2010) mukaan koulutusta on alettu viimeisten vuosikymmenten aikana ymmärtämään  
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kansakunnalle ja yksilöille taloudellista lisäarvoa tuottavana investointitekijänä. Oppimista 

ei nähty enää lapsuuteen ja nuoruuteen liittyväksi asiaksi, vaan alettiin puhua myös 

aikuisista ja käsitys elinikäisestä oppimisesta muodostui osaksi koulutuksen sanastoa. 

Käsitteestä tuli keskeinen globalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Elinikäinen oppiminen 

alettiin nähdä avaimena kaikkeen: syrjäytymiseen, eriarvoisuuden ehkäisemiseen ja 

aktiivisen kansalaisuuden luomiseen. Elinikäinen oppiminen muodostui kilpailuetua ja 

tuottavuutta havittelevan valtion ytimeen. Se alettiin nähdä ehtona kansakunnan ja 

yritysten menestymiselle. Oppiminen on Jauhiaisen mukaan siirtynyt yksilöiden ja 

kansakuntien väliseksi mittatikuksi ja kilpailun välineeksi. (Jauhiainen, 2010.)   

 

2.4 Nuoruus ja syrjäytyminen 

Tutkimusaineistossani eduskuntapuheesta nousi esiin vahvasti myös puhe nuorista ja 

heidän asemastaan ja roolistaan yhteiskunnassa. Jotta tämä puhe tulee ymmärrettäväksi ja 

kontekstualisoituu, esittelen tässä nuoriin liittyvää huoli- ja ongelmapuhetta sekä 

syrjäytymistä.  

Aineistossa kannettaan huolta erityisesti nuorten riittävästä kouluttautumisesta sekä 

pärjäämisestä tulevaisuuden työelämässä. Nuoruuden tutkimuksissa on havaittu, että 

nuoriin liitetään tietynlaista ongelma – ja huolipuhetta. Lasten ja nuorten tutkimuksissa on 

myös alettu puhua erilaisista käyttäytymisen hallinnan menetelmistä ja tekniikoista, joita 

kohdistetaan lapsiin ja nuoriin. Näitä menetelmiä on esimerkiksi varhainen puuttuminen ja 

alhainen toleranssi puuttua poikkeavaan käytökseen. (Hänninen, 2011, s. 392.)  

Anneli Pohjola (2003) on tutkinut nuoriin liitettävää ongelmapuhetta. Pohjolan mukaan 

nuoret, jotka ovat jollain tapaa heikosti kiinnittyneitä yhteiskuntaan tai poikkeavat totutusta 

elämänkulusta, nähdään erityisesti viranomaisjärjestelmässä vastatoimenpiteitä 

tarvitsevina. Tilannetta pidetään myös jollakin tapaa uhkaavana. Pohjolan mukaan nuorista 

kannettaan moraalista huolta koko yhteiskunnan puolesta. Nuoret nähdään herkästi yhdeksi 

hyvin samanlaiseksi ryhmäksi, johon syrjäytyminen ja passiivisuus lähes automaattisesti  
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liitetään. Pohjola kirjoittaa myös, että nuorten ollessa aktiivisia sekin nähdään jotenkin 

väärälaisena toimintana. Nuoret ja nuoruus on nähty kautta sukupolvien ajan ongelmien 

kantajina. Nuoriin on kohdistunut lähes aina arviointia erityisesti heidän suhteestaan 

työhön. Näin ollen nuoria on nähty tarpeen aktivoida, tukea ja ohjata. (Pohjola, 2003, s. 

189-191.) 

Myös puhe syrjäytymisestä ja nuorista liittyy aiheeseen. Tero Järvinen ja Markku 

Jahnukainen (2003) ovat tutkineet nuoruutta ja syrjäytymistä. Järvisen ja Jahnukaisen 

mukaan nuoren nähdään olevan syrjäytynyt, mikäli tämä ei nimenomaan ole koulussa tai 

työssä. Nuorille siis nähdään tärkeäksi Järvisen ja Jahnukaisen mukaan luoda väyliä ja 

mahdollisuuksia koulutukseen ja työhön, jotta hennosti yhteiskunnassa kiinni olevat nuoret 

saadaan välttymään syrjäytymiseltä. Koulutus nähdään siis keskeiseksi keinoksi ehkäistä 

nuoruudessa tapahtuvaa syrjäytymistä. (Järvinen & Jahnukainen, 2003.)  

 

3 Eduskunta keskusteluareenana   

Vaikka tutkin koulutuksesta käytävää keskustelua, sen tapahtumapaikka on eduskunta ja 

tästä syystä myös tämän kentän avaaminen on oleellinen aiheeni tarkastelun ymmärtämisen 

kannalta.  

Kansanedustajien ja ministereiden retoriikkaa ja puhetta on tutkittu paljon. Eduskunta ei 

ole mitätön poliittinen areena ja siellä käytyjen keskustelujen tarkastelu on varsin 

perusteltua. Eduskunnassa myös rakennetaan eri todellisuutta kuin arkikeskustelussa ja 

puhutaan ylhäältä alaspäin. Aineiston puheenvuorot ovat poliittisia ja ne ovat käyty 

merkittävällä valtaa pitävällä paikalla. On siis olennaista aineiston poliittisen luonteen 

vuoksi tarkastella tässä eduskunnassa käytävää keskustelua ja sille kuuluvia 

ominaispiirteitä. Poliittisuus ja merkittävällä areenalla käydyt keskustelut vaikuttavat myös 

edustajien puheenvuoroihin ja retoriikkaan. Avaan seuraavaksi eduskunnan tehtäviä, 

välikysymystä sekä keskustelutapaa eduskunnassa.  
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Suomen poliittista järjestelmää tutkineen Jaakko Nousiaisen (1998) mukaan Suomessa 

eduskunnan muodollinen asema on ensisijainen muiden laitosten rinnalla ja sen tehtävä on 

sananmukaisesti edustaa Suomen kansaa. Eduskunta toimii näkyvimpänä 

institutionaalisena keskustelu- ja päätöksentekoareenana. (Nousiainen, 1998, s. 154-155.) 

Eduskunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu lainsäädäntö. Muitakin tärkeitä ja yleisluontoisia 

tehtäviä eduskunnalla Nousiaisen mukaan on, kuten toimia kansakunnan julkisena 

keskustelufoorumina sekä edustaa yhteiskunnan vaihtelevia aatteellisia näkemyksiä. Vielä 

ennen kaikkea eduskunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ylläpitää hallitus 

toimintakykyisenä. Eduskunta niin sanotusti valvoo hallitusta ja voi kysyä kysymyksiä tai 

välikysymyksiä yksittäisiltä ministereiltä tai koko hallitukselta. Välikysymys kuulu 

erityisesti opposition keinovalikoimaan, jonka avulla se voi nokkia yleistä politiikkaa tai 

arvostella yksittäisiä toimenpiteitä. Välikysymys ei toimi ainoastaan aseena yrittää kaataa 

hallitus tai rankasti arvostella sitä, vaan sen avulla kansaedustajat voivat saada tarkemman 

selvityksen jostakin tietystä asiasta. (Nousiainen, 1998, s. 179-183.) 

Parlamenttikysymysten logiikkaa tutkineiden Matti Wibergin ja Antti Kouran (1996) 

mukaan erilaisia kysymyksiä eduskunnan toimesta ei ainoastaan esitetä hallitukselle edellä 

mainituista syistä vaan myös siksi, että hallitus ja sen alaiset virkamiehet pysyvät 

responsiivina eduskunnalle. Kysymysten avulla hallitus saa tietoa tarpeista ja 

huolenaiheista. Kysymykset toimivat myös enemmän pelotteena kuin merkittävästi valtaa 

käyttävinä. (Wiberg & Koura, 1996, s. 211.) Wibergin ja Kouran mukaan 

parlamenttikysymykset synnyttävät kuitenkin useimmiten enemmän hankausta ja väittelyä 

kuin yksimielisyyttä, sillä kysymyksillä pyritään poliittisten vastustajien elämän 

hankaloittamiseen. Tämä rajoittaa samalla kysymysten esittämistä. Usein suurin osa 

edustajien energiasta keskittyy retoriseen loanheittoon ja puolueellisuuksiin eikä niinkään 

vakaviin käsillä oleviin asiakysymyksiin. (Wiberg & Koura, 1996, s. 215.)    

Wibergin ja Kouran (1996) mukaan myös hallitus-oppositio -asetelma määrittää paljon 

parlamenttityöskentelyä. Kysymyksiä kysyttäessä ja niihin vastattaessa paljon riippuu siitä, 

mistä tai kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Periaatteessa mitä tahansa voi kysyä eikä 

ole niin sanotusti ”kunnollisen” vastauksen sääntöjä. Wibergin ja Kouran mukaan  
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ministerin on ovelampaa vastata kysymykseen vaikuttamalla siltä, että vastaa siihen 

täydellisesti, mutta kuitenkin kertomatta ihan kaikkea oleellista tietoa. Kun vastaa näin, on 

hankalampaa syyttää vastaajaa kiertelystä. Keskustelu taipuu usein kaksipuolisiksi 

monologeiksi kuin rakentavaksi keskusteluksi. Politiikkaan kuuluu erottamattomasti 

strateginen toiminta ja aina ei esimerkiksi ole hyödyllistä jakaa muille kaikkea tietämäänsä. 

(Wiberg & Koura, 1996.)     

Puhetta eduskunnassa tutkineen Kyösti Pekosen (2011) mukaan edustajana olemiseen ja 

politiikkaan kuuluu erottamattomasti puhuminen ja puheella vaikuttaminen. Niin 

eduskunnassa kuin muillakin keskusteluareenoilla edustajat joutuvat myös sellaisiin 

tilanteisiin, joissa keskiössä on edustajan oma asema, kanta ja harkinta. (Pekonen, 2011, 

s.37.) Keskusteluissa ei ole aina siis kyse vain keskusteltavasta asiasta vaan myös 

edustajan profiili ja rooli on osassa. Parlamentaarisessa väittelyssä on paljon kyse 

poliittisten kompromissien rakentamisesta juurikin puheella. Aina siis päätavoitteena ei ole 

vastustajan mielen muuttaminen vaan myös erityisesti muiden näkökulmien esiin tuominen 

ja punnitsiminen. Jos edustaja toimii puhuessaan näin, rakentaa se kuvaa edustajasta 

kunnioitettavana parlamentin jäsenenä. (Pekonen, 2011, s. 38.)  

Pekosen (2011) mukaan kansalaisten, edustajien ja edustuksellisten toimijoiden 

esimerkiksi eduskunnan välisiä suhteita voidaankin pitää jossain määrin aina hiukan 

jänniteisinä, ja ne nostavat esiin myös edustamisen paradoksin. Toisaalta edustajat ovat 

edustamassa heitä äänestäneitä kansalaisia, mutta samalla heidän odotetaan edustavan 

puoluettaan, vaalipiiriään ja pitävän vaalilupauksensa. Samaan aikaan eduskunnassa 

vallitsee tietynlaiset pelisäännöt, joita edustajan toimessaan odotetaan tietävän ja 

huomioivan. Esimerkiksi sen, että hallitus-oppositio-jako sanelee merkittävästi tapaa 

edustajan toimia eduskunnassa. (Pekonen, 2011, s. 22.)  

Pekosen (2011) mukaan täysistuntopuhetta kuvaillaan myös usein näytelmäksi tai 

teatteriksi. Sitä pidetään pelkkänä puheena, joka on osoitettu kansalaisille, sillä 

päätöksentekoon ei enää täysistuntopuheella voi vaikuttaa. Joitakin pitkiä puheita 

täysistunnossa muut kansanedustajat pitävät Pekosen mukaan turhina ja pelkkinä  
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vaalipuheina. Pekosen mukaan täysistunnoissa ei välttämättä pyritä edes löytämään 

ratkaisua, vaan pyrkimys löytää ratkaisuja hautautuu hallituksen ja opposition 

vastakkaisten ajatusten alle. Tarkoituksena ei siis ole välttämättä puhtaasti asioista ääneen 

keskusteleminen. Jotkut edustajat pitävät esimerkiksi täysistunnossa puheenvuoron siksi, 

että saavat näkyvyyttä seuraavia vaaleja ajatellen, erityisesti jos istuntosalissa on paikalla 

median edustajia. (Pekonen, 2011, s. 108.) 

 

4 Aineisto ja menetelmät  
 

Tässä luvussa esittelen aineistoni sekä aineiston analyysissa käytetyn tutkimusmenetelmän. 

Lisäksi avaan analyysiprosessia ja pohdin aineistoon liittyviä eettisiä kysymyksiä.   

Analyysia on ohjannut tutkimuskysymys ja aineistoa on analysoitu keskittyen siihen, miten 

puheenvuoroissa puhutaan koulusta ja koulutuksen tasa-arvosta: millaista kuvaa 

koulutuksen tasa-arvosta puheissa luodaan, mitä puhutaan ja miten puhutaan ja miten 

koulutuksen tasa-arvoa perustellaan. Aineistoa analysoidessa minun tuli myös ottaa 

huomioon, että kyse on puheista, jotka on pidetty tietyssä ja tarkassa kontekstissa.  

 

4.1 Aineiston esittely  

 

Aineistoni on eduskunnan täysistunnon pöytäkirja vuodelta 2018 ja se on otettu 

eduskunta.fi sivulta. Pöytäkirjassa käydään läpi ja vastataan opposition esittämään 

välikysymykseen koulutuksen tasa-arvosta. Koko välikysymyksen käsittelyn ja 

keskustelun taustalla on hallituksen suuntaan osoitettu epäluottamus liittyen koulutuksen 

tasa-arvoon. Välikysymyksen virallisena vastaajana toimii opetusministeri. 

Välikysymyksen käsittelystä koottu pöytäkirja on 73 sivua pitkä ja siinä on useita eri 

puheenvuoroja monen eri puolueen edustajan esittämänä. Pöytäkirjassa on lyhyitä 

puheenvuoroja sekä myös pidempiä puheenvuoroja. Etsiessäni eduskunnan sivuilta 

mahdollista sopivaa aineistoa rajasin hakua vuosien 2010-2020 välille ja käytin hakusanaa  
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”koulutuksen tasa-arvo”. Löysin muitakin koulutusta sivuavia keskusteluja, mutta halusin 

löytää enemmän koulutukselliseen tasa-arvon viittaavaa keskustelua ja sitä lopulta 

löysinkin.    

Puheenvuoroissa kansanedustajat ja ministerit perustelevat ja puhuvat koulutuksen tasa-

arvosta kukin hiukan eri näkökulmasta ottaen huomioon eri koulutusasteita ja niihin 

liittyviä tasa-arvo kysymyksiä. Aiheet vaihtelevat lasten tasavertaisista mahdollisuuksista 

edetä opintiellä lukiokirjojen maksuttomuuteen. Muita keskeisiä kysymyksiä on myös, 

miten voitaisiin ehkäistä koulutuksen periytymistä, miten turvattaisiin syrjäytyneiden 

nuorten kykeneväisyys suorittaa toisen asteen tutkinto sekä se, että kaikilla on 

perhetaustasta riippumatta varaa opiskella. Lisäksi myös esimerkiksi sukupuolten välisiä 

oppimiseroja pohditaan sekä miten taataan kaikille lapsille laadukas varhaiskasvatus. 

Puheenvuoroissa nostetaan esiin myös asuinalueen, kotitaustan ja perheen 

sosioekonomisen aseman vaikutus koulumenestykseen ja koulutuksen valintoihin. 

Kantavana teemana kulkee huoli koulutuksen tasa-arvon tilasta.  

Koen myös oleelliseksi analyysin ja aineiston tulkinnan kannalta avata sen aikaisen 

eduskunnan ja hallituksen valtasuhteita tarkemmin. Vuonna 2018 hallituksen muodostivat 

Keskusta, Kokoomus ja Sininen tulevaisuus (e. Sininen eduskuntaryhmä). 

Perussuomalaiset olivat hallituksessa vuoteen 2017 asti toimikauden alusta 2015 alkaen. 

Näin ollen aineiston keskustelussa Perussuomalaiset olivat jo siirtyneet oppositioon. 

Keskusta oli suurin puolue tuohon aikaan ja pääministerinä toimi Keskustan Juha Sipilä. 

Aineistossa vastataan siis Vihreiden Touko Aallon esittämään välikysymykseen 

koulutuksen tasa-arvosta. Välikysymyksen vastaajana toimii opetusministeri, joka vuonna 

2018 oli Kokoomuksen Sanni Granh-Laasonen. Valtionvarainministerinä toimi 

Kokoomuksen Petteri Orpo. Opposition välikysymyksen esittämisen ja käsittely aikaan 

muodostivat Vihreät, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, Sosiaalidemokraatit, 

Kristillisdemokraatit sekä RKP. (Hallituksen tiedot ja kokoonpano, Valtioneuvosto.) 

Kaikista oppositiopuolueista löytyi allekirjoittaja Vihreiden Touko Aallon esittämään 

välikysymykseen.  
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Opetusministeri aloittaa vastaamalla välikysymykseen, jonka jälkeen ääneen pääsee vielä 

välikysymyksen kysyjä Vihreiden Touko Aalto. Tämän jälkeen keskustelu jatkuu 

ryhmäpuheenvuoroihin, jotka saavat kestää enintään 5 minuuttia. Ryhmäpuheenvuoroissa 

jokaisesta puolueesta kuullaan puheenvuoro. Tämän jälkeen opetusministeri ja 

pääministeri saavat vielä enintään viiden minuutin puheenvuorot, joissa ministerit 

kommentoivat muun muassa kuulemiaan ryhmäpuheenvuoroja. Tämän jälkeen aineistossa 

seuraa nopeatahtinen debatointiosuus, jossa edustajat saavat aikaa puhua vain muutamia 

minuutteja. Ennen debatin alkamista puhemies pyytää kaikkia niitä edustajia istuntosalissa 

nousemaan seisomaan, jotka haluavat varata puheenvuoron debattiin. Olen alla olevaan 

taulukkoon (taulukko 1.) listannut keskusteluun osallistuneet puolueet ja heidän 

käyttämänsä puheenvuorot yhteensä keskustelun aikana. Lisäksi laskin mukaan 

ministereiden käyttämät puheenvuorot, jotta saa käsityksen puheenvuorojen 

kokonaismäärästä ja aineiston laajuudesta. (Eduskunta, 2018, Välikysymys koulutuksen 

tasa-arvosta.)   

 

Taulukko 1. Keskusteluun osallistuneet puolueet ja puheenvuorot määrällisesti:     

Puolue Puheenvuorot 

Keskusta (kesk) 16 

Kokoomus (kok) 11 

Perussuomalaiset (ps) 10 

SDP (sd) 30 

Vihreät (vihr) 17 

Vasemmistoliitto (vas) 9 

RKP (r)  3 

Siniset (sin) 5 

Kristillisdemokraatit (kd) 3 

Ministereiden 

puheenvuorot 

14 

Yhteensä  118 
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Puheenvuoroissa keskustellaan koulutuksen tasa-arvosta tilanteesta ja esitetään 

ratkaisuehdotuksia tilanteen kohentamiseksi. Esiin nousee kuitenkin sopuisan puheen 

lisäksi vahvasti myös puhe muiden syyttelystä. Oman puolueen hyvien tekojen esiin 

tuominen ja muiden alas painaminen tuli paikoin enemmän esille kuin itse keskustelu 

koulutuksesta ja tasa-arvosta. Koulutuksen tasa-arvo säilyy kuitenkin lähes koko 

keskustelun ajan kantavana teemana ja sen ympärillä liikutaan tarkastellen eri 

koulutusasteita ja siellä esiintyviä ongelmia ja haasteita. Toisena isona kantavana teemana 

vaikuttaa kulkevan raha ja taloustilanteella perusteleminen. Monissa puheenvuoroissa 

palataan esimerkiksi koulutusleikkauksiin, mikä sitoo aineiston tiettyyn aikaan Suomessa. 

Pohdin tässä kohtaa myös hallituksen koostumuksen vaikutusta opposition perusteluihin. 

Hallitus koostuu puolueista, jotka tekivät koulutusleikkauksia, joten voiko oppositio 

käyttää samanlaista kieltä kuin hallitus, tietynlaista rahan ja talouden kieltä yrittääkseen 

perustella hallitukselle miksi heidän valintansa ja teot ovat olleet vääriä.     

Kuitenkin monet kansanedustajat sekä ministerit haluavat puolueesta riippumatta sanoa 

sanansa ja perustella koulutuksen tasa-arvoa. Parin aineiston lukukerran jälkeen voi sanoa, 

että melkein kukaan ei ole sitä mieltä, etteikö koulutuksen tasa-arvo olisi tärkeä asia. 

Hyvin moni puheenvuoro puolueeseen katsomatta alkaa kuvailemalla koulutuksen tasa-

arvon tärkeyttä ja että jokaisella pitäisi olla perhetaustasta riippumatta mahdollisuudet 

menestyä opintiellä. Tästä ei näyttänyt olevan mitään epäselvyyttä. Lähinnä kiistellään 

siitä, onko rahat käytetty oikein, onko välikysymys perusteltu, onko hallitus toiminut 

oikein ja miten he ovat toimineet edistääkseen koulutuksen tasa-arvoa. Kuulostaa siis juuri 

siltä, miten Wiberg ja Koura (1996) kuvailivat eduskuntaa ja siellä käytyä politiikkaa ja 

puhetta: ei sanota kaikkea suoraan ja keskitytään enemmän väittelemään kuin käsillä 

olevan asian todelliseen käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Vaikka kaikki ovat lähes samaa 

mieltä koulutuksen tasa-arvon tärkeydestä ja yhteisestä saavutetusta ilmaisesta 

peruskoulusta on pidettävä kiinni, nyansseja eri puheenvuoroissa on havaittavissa ja 

ajoittain tehdään hyvinkin kiinnostavia nostoja. Näihin nyansseihin haluan tutkielmassani 

analyysin avulla pureutua.  
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Aineistoni on poliittista tekstiä ja koostuu poliitikkojen puheesta ja kiemuraisesta 

kielenkäytöstä. Arja Jokinen (2016) nimeää poliitikkojen kielenkäytön olevan jo itsessään 

politiikan tekoa. Kielellä, jota poliitikot puheissaan käyttävät saattaa olla merkittäviä 

vaikutuksia yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Jokinen mainitsee myös, että poliitikkojen 

puheet ovat aina suhteessa koko yhteiskuntaan eikä ne näin ollen tapahdu missään 

tyhjiössä. Puheet linkittyvät myös aina sen hetkiseen yhteiskunnan diskursiiviseen 

ilmastoon. Aineistossa esiintyvä puhe ei ole vain mitä tahansa tai kenen tahansa esittämää 

puhetta, vaan puheen pitäjät ovat erityistä valtaa käyttäviä. Tämä puhuja-asema ei 

myöskään ole kaikkien yhteiskunnan jäsenten saavutettavissa. (Jokinen, 2016, s. 179-180.)  

 

4.2 Analyysiprosessin kuvaus ja diskurssianalyysi  

 

Aineisto koostuu pidemmistä sekä lyhyemmistä eri puolueiden kansanedustajien ja 

ministereiden puheenvuoroista. Sekä pidemmät että lyhyemmät puheenvuorot olivat 

todella kiinnostavia analysoitavia. Analysoin aineistoa kokonaisuutena, mutta en 

analysoinut jokaista puheenvuoroa sanatarkkaan vaan tein valikointia. Analyysin yksiköksi 

valitsin kuitenkin puheenvuoron. Tarkastelin tarkemmin sellaisia puheenvuoroja, joista 

löytyy kiinnostavia perusteluja, argumentteja ja merkityksiä. Analyysia tehdessä purin aina 

kunkin puheenvuoron kohdalla auki sen mitä puheenvuorolla tehdään: mitä puhutaan, 

perustellaan ja määritellään. Pyrin keskittymään analyysissa teemoihin. Tällä tavoin näin 

lopuksi missä puheenvuorossa puhutaan mitäkin, jonka jälkeen pystyin havaitsemaan 

paremmin millaisia diskursseja edustajat koulutuksen tasa-arvosta puheissaan rakentavat ja 

yhdistää yksittäiset havainnot suuremmiksi teemoiksi ja kokonaisuuksiksi ja lopulta 

selkeiksi diskursseiksi.  

Diskurssianalyysi valikoitui melko varhain tutkielman menetelmäksi tai tiesin jo pitkään 

ennen tutkielmaprojektin aloittamista, että halusin tehdä diskurssianalyysin, sillä olen 

kiinnostunut tutkimaan puhetta ja sanojen merkitystä. Pohdin alussa lisäksi, että 

analysoisin jotain aineiston kohtaa tai joitakin puheenvuoroja retoriikan 

analyysimenetelmää käyttäen eli pohdin kahden menetelmän käyttämistä analyysissa.  
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Diskurssianalyysia käyttäessä ja aineistoa analysoidessa tämän menetelmän avulla 

huomasin kykeneväni jo sillä tekemään kiinnostavia löytöjä ja analysoimaan aineistoa 

tarpeeksi monipuolisesti. Näin ollen retoriikan analyysin käyttäminen toisena menetelmänä 

tippui pois ja keskityin diskurssianalyysiin. Avaan seuraavaksi hieman diskurssianalyysia 

menetelmänä.  

Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen (1999) mukaan diskurssianalyysissa keskeistä 

on kieli ja miten se tuottaa todellisuutta. Todellisuus on siis aina merkityksellistettynä ja 

diskurssin tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, miten merkityksiä tuotetaan kielessä. 

Merkitykset eivät ole aina yksiselitteisiä. Olennaista on myös pyrkiä tulkitsemaan 

argumentointia ja keskittyä siihen, miten puhutaan ja mitä puhutaan eikä kuka puhuu ja 

mitkä ovat puhujan tarkoitusperät. Diskurssianalyysissa ei ole löydettävissä yhtä totuutta, 

vaan niitä on useita ja tarkoitus on tutkia näitä totuuksia. Erityisesti aineistolähtöisessä 

analyysissa tavoitteena on olla avoin aineistosta löytyville jäsennyksille. Tarkoituksena on 

tarkastella kielenkäyttöä tekemisenä ja kuinka se rakentaa sosiaalista todellisuutta. 

(Jokinen, Juhila, & Suoninen, 1999.)  

Diskurssianalyysissa ollaan kiinnostuneita merkityksistä, kulttuurisuudesta ja 

kommunikatiivisuudesta. Keskiössä erityisesti on siis kulttuuriset merkitykset, yhteisen 

sosiaalisen todellisuuden rakentuminen sekä tekstin kieli. Merkitykset muuntuvat ja 

rakentuvat muun muassa kommunikatiivisissa puheissa, kirjoituksissa ja keskusteluissa. 

(Jokinen & Juhila, 1999, s. 54.) Diskurssianalyysi on hyvin aineistolähtöistä ja siksi sopii 

myös hyvin aineistoni kanssa (Jokinen, 1999). Diskurssianalyysissa on myös olennaista 

tiedostaa mihin keskusteluun osallistuu ja pyrkiä jatkamaan keskustelua. 

Diskurssianalyysissa ei ole tarkoitus tuottaa tyhjentäviä todellisuuden selityksiä. Erityisesti 

aineistolähtöisessä analyysissa tavoitteena on olla avoin aineistosta löytyville 

jäsennyksille. (Jokinen & Juhila, 1999, s. 85-86.)  

Aineisto on todella kiehtovaa ja halusin lukea jokaisen puheenvuoron tarkasti 

ensimmäisillä lukukerroilla. Tutustuin aineistoon sitä ensin lukemalla ja alleviivaamalla 

kiinnostavia kohtia. Yritin hahmottaa keskustelun sävyä ja mitä puheenvuoroissa puhutaan. 

Aineistosta oli melko pian havaittavissa tiettyjä selkeitä teemoja, joilla useimmiten  



20 
 

 

koulutuksen tasa-arvoa perustellaan, lukuun ottamatta joitakin tiettyjä melko raflaavia 

puheenvuoroja, joissa esimerkiksi keskitytään enemmän toisen puolueen edustajan tai 

tämän tekemän politiikan kritisoimiseen ja haukkumiseen sekä eron tekemiseen muihin. 

Alla esimerkkilainaus aineistosta tällaisesta puheesta.  

 

”Tätä te ette kuuntele, tätä te ette korjaa, ja tästä te ette ole missään vaiheessa 

kantaneet mitään vastuuta. Juuri te olette kasvattamassa tässä maassa oppimiseroja, ja 

juuri te olette tällä hetkellä luomassa lasten luokkayhteiskuntaa.” (vihr.)  

    

Pyrin poimimaan keskustelusta sellaiset puheenvuorot, joissa perustelut, puheen kieli ja 

retoriikka ovat värikkäämpää ja esiin on tuotu monenlaisia näkökulmia. Tarkka valikointi 

oli kuitenkin haastavaa. Näin ollen totesin, että paras tapa on vain aina ylittää sellaiset 

puheenvuorot, joissa ei ilmene mitään erityistä ja huomionarvoista. Luovuin siis melko 

alkuvaiheessa aineistoa lukiessa läpi ajatuksesta, että laskisin ja valitsisin tarkasti mitkä 

puheenvuorot otan analyysiin. Tähän päädyin myös siksi, että aineistoa tulee kuitenkin 

käsitellä kokonaisuutena. Monissa puheenvuoroissa myös toistetaan hyvin paljon edeltävää 

puhujaa ja muun muassa tällaisia puheenvuoroja pyrin jättämään jonkun verran pois. 

Toistoa tästäkin huolimatta puheenvuoroissa selkeästi on, mikä on kuitenkin tärkeä seikka 

analyysin ja toivottujen tulosten löytämisen kannalta.  

Olen analysoinut eri mittaisia puheenvuoroja melko samalla tavalla. Pidempiä 

puheenvuoroja kuitenkin purin enemmän osiin ja analysoin ja havainnoin puheenvuoroja 

sitä kautta mitä niillä pyritään tekemään. Lyhyemmät debattipuheenvuorot olivat sen 

verran lyhyitä, että niitä ei sen koommin vaatinut purkaa osiin. Puheenvuoron sisältö ja 

tavoite oli tällaisissa puheenvuoroissa selkeämmin hahmotettavissa puheenvuoron 

ytimekkyyden ja lyhyyden vuoksi. Mitä pidemmälle pääsin aineistoa lukiessa ja 

koodatessa, sitä helpommin aloin hahmottamaan ja löytämään keskeisiä diskursseja, kun 

huomasin mikä selkeästi toistuu ja mistä selkeästi puhutaan. 

Kun olin saanut tarpeeksi purettua aineistoa, aloitin kirjoittamaan analyysia selvimmistä 

löytyvistä diskursseista esimerkiksi talouden diskurssista. Kirjoittaessa ja analysoidessa  
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aineistoa lisää diskurssit alkoivat jäsentymään selkeämmin ja ymmärsin mitkä asiat 

liittyvät toisiinsa ja mitkä eivät. Syventyessä otteiden avaamiseen ja tarkempaan analyysiin 

saatoin huomata, että jokin aiemmin ajattelemani ja tulkitsemani aihe tai asia ei enää 

liitykään keskeisesti johonkin diskurssiin. Esimerkiksi poikien ja tyttöjen väliset 

oppimiserot eivät lopulta nousseetkaan niin keskeiseksi aiheeksi.   

Aineistolähtöisen diskurssianalyysin avulla löysin aineistosta neljä diskurssia, jotka ovat 

talous ja kilpailukyky, nuoruus, suomalaisen koulun historia ja mahdollisuuksien tasa-arvo. 

Esittelen analyysin avulla löytämäni diskurssit tutkielman viidennessä kappaleessa.  

 

4.4 Eettiset kysymykset   

 

Tutkielmassa käyttämäni aineisto on valmista ja julkisesti saatavilla, joten aineistoon ei 

varsinaisesti liity eettisiä kysymyksiä. Kuitenkin teoriassa tekemilläni tulkinnoilla 

aineistosta voisi olla seurauksia, varsinkin kun kyse on oikeiden ihmisten lausumista 

puheenvuoroista. Aineiston puheenvuoroissa lukee jokaisen puheenvuoron kohdalla 

puheenvuoron esittäjän nimi. Edustajan nimen näkymiseen aineistolainauksissa analyysissa 

tuli pohtia nimenomaan eettisestä näkökulmasta. Pohdin analyysin edetessä, onko tarpeen 

kirjoittaa, kenen puheenvuoroista puhutaan. Pohdin myös, onko nimien ilmaiseminen 

analyysissa mitenkään analyysin, diskurssien ja havaintojen suhteen oleellista. Päätin, että 

en kirjoita edustajien nimiä aineistolainausten yhteyteen, sillä en halunnut tuottaa 

tutkielmassani minkäänlaista henkilöintiä vaan halusin pysyä aineiston kanssa analyyttisella 

tarkastelutasolla. Päätin kuitenkin jättää puolueen näkyviin, koska puolueiden nimien 

näkyminen aineistolainauksissa toimii todisteina keskeisestä aineiston tuottamasta 

havainnosta ja tuloksesta. Puolueet ja niiden näkyminen toivat analyysiin osin kiinnostavan 

löydön ja havainnon.  

Valitsemani aineiston kanssa pohdin myös, miten oma aatteellinen näkemykseni saattaisi 

vahingossa näkyä analyysissa. Miten olla ottamatta kantaa tai näyttämättä, että olisi jonkun 

tietyn mielipiteen tai ajatuksen puolella. Keskeistä työssäni on kuitenkin löytää ja jäsentää  
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tekstissä puhuttuja asioita, merkityksiä ja perusteluja koulutuksen tasa-arvolle. Oma positio 

suhteessa aineistoon on kuitenkin hyvä ottaa ja tiedostaa (Juhila, 1999, s. 203). Pyrin 

pitämään osallisuuteni aineistoon mahdollisimman kontrolloituna ja pienenä enkä yritä 

esimerkiksi ajaa jotakin tiettyä asiaa tai sanomaa tekstissä, tässä tapauksessa esimerkiksi 

tietyn puolueen viestiä. Kuitenkin diskurssianalyysin ollessa hyvin aineistolähtöistä on 

mahdotonta asettaa itseään täysin ulkopuoliseksi aineistosta (Juhila & Suoninen, 1999, s. 

251). Analyysin tulokset ovat tutkijan omia tulkintoja, joita on tuotettu kielen avulla ja jotka 

ovat tätä kautta rakentamassa sosiaalista todellisuutta (Jokinen, 1999). 

 

5 Analyysi   
 

Tekemässäni analyysissa ja sitä kautta löytämissäni diskursseissa esiintyvät aiheet 

limittyvät paljon toisiinsa, mutta analyyttisistä syistä olen joutunut tekemään erottelua ja 

jäsentelyä. Tämä on myös ollut yksi keskeisimmistä haasteista analyysin tekemisessä, sillä 

aineistossa kulkee limittäin monia eri keskusteluja. Aineistossa myös liikutaan kasvatuksen 

ja politiikan kentällä samanaikaisesti. Samoja aiheita esiintyy siis useissa diskursseissa. En 

ole analyysissani vertaillut poliittisia suuntauksia, vaan pyrkinyt luomaan yleiskuvaa siitä, 

miten koulutuksesta ja sen tasa-arvosta puhutaan. 

Analyysin tuottamat keskeiset diskurssit on jaettu neljään alakappaleeseen, jotka esittelen 

yksi kerrallaan seuraavaksi. Olen pilkkonut jokaisen diskurssin muutaman osaan, josta 

diskurssi keskeisesti rakentuu. Jokaisen diskurssin kohdalla esitän myös aineistolainauksia. 

Aloitan diskurssien esittelyn talouden ja kilpailukyvyn diskurssista, jonka jälkeen etenen 

tarkastelemaan nuoruuden diskurssia. Tämän jälkeen esittelen diskurssia suomalaisen 

koulujärjestelmän merkityksestä Suomelle ja suomalaisille ja lopuksi siirryn esittelemään 

aineistosta nousevaa mahdollisuuksien tasa-arvon diskurssia. 
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5.1 Talous ja kilpailukyky   

 

Tämä diskurssi nousi aineistosta esiin keskeisesti ja hahmottui selkeästi jo hyvin analyysin 

alkuvaiheessa. Talouteen liittyvät teemat limittyvät tavalla tai toisella lähes kaikissa 

analyysissa löytämissäni diskursseissa. Puheenvuoroissa rakentuu diskurssia erityisesti 

siitä, että koulu on kaikki kaikessa Suomen talouden, työllisyyden ja kilpailukyvyn 

kannalta ja tätä kautta koko Suomen tulevaisuuden kannalta. Diskurssi rakentuu keskeisesti 

koulutukseen liittyvistä taloudellisista resursseista sekä koulutuksen avulla saavutettavasta 

kilpailukyvystä, joita tarkastelen ensimmäisinä. Lisäksi syrjäytyminen nousi esiin myös 

taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.  

 

Koulutus ja taloudelliset resurssit 

  

Aineistossa käydään keskustelua siitä, kuinka paljon koulutukseen tulisi investoida ja 

miten se tulisi tehdä. Taloudesta ja koulutuksesta puhuttaessa keskeisesti puheenvuoroissa 

nousee esille taloudelliset resurssit ja kuinka niitä ollaan valmiita käyttämään. Esiin nousee 

myös koulutusleikkaukset ja ollaan huolissaan niiden vaikutuksesta ennen kaikkea 

elinkeinoelämän rakenteeseen, mutta myös tasa-arvoon.  

 

”Vierailin sunnuntaina Oulussa, jossa juttelin paikallisen ammatillisen 

koulutuskuntayhtymän johtajan kanssa, joka sanoi, että ammatillisen koulutuksen 

leikkausten seurauksena heillä ei ole resursseja kohdistaa aikuiskoulutukseen nyt, 

kun yritykset siellä alueellisesti tarvitsevat työvoimaa — suoraa seurausta niistä 

leikkauksista, mitkä tämän hallituksen toimesta on tehty, mikä siis vaikuttaa 

suoraan jo lyhyellä tähtäimellä, puhumattakaan siitä, miten koulutuksesta 

leikkaaminen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä Suomen kaltaisen maan talouteen, 

kilpailukykyyn, elinkeinorakenteen uudistumiseen ja tasa-arvoon.” (vas.) 

 

 

 

Koulutuksesta puhuttaessa talouskysymysten yhteydessä esiin nousee erityisesti 

taloudellisten resurssien niukkuus. Puheenvuoroissa esitetään, että koulutukseen ei voida  
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investoida, jos ei ole rahaa, mutta toisaalta koulutuksen nähdään myös tuottavan 

talouskasvua. Antikaisen, Rinteen ja Kosken (2006) mukaan teknologisten innovaatioiden 

leviämisen seurauksena, koulutus on noussut keskeiseksi edellytykseksi taloudelliselle 

kasvulle. Jotta koulutus säilyisi tällä tavalla vaikuttavana ja tuottaisi selkeitä tuloksia, sen 

koettiin tarvitsevan kilpailua ja valinnan mahdollisuuksien lisäämistä. (Antikainen ym., 

2006, s. 134.) 

 

”Kuitenkin, kun katsomme tätä talouspolitiikan arviointineuvoston raporttia, se 

lähtee juuri toisesta logiikasta: ensin pitää sijoittaa koulutukseen, jotta talous alkaa 

kasvaa. Näin se menee. Se on se yleistieto, se on se yleinen käsitys siitä, mikä 

kannattaa, miten sijoitetaan tulevaisuuteen. Koulutussatsaukset ovat sijoitus 

Suomen taloudelliseen kasvuun ja tulevaisuuteen…Me näemme, kuten 

talouspolitiikan arviointineuvostokin, että koulutussijoitukset kannattelevat 

Suomen tulevaa kasvua.” (sd.) 

 

 

Koulutukseen sijoittaminen nähdään aineistossa siis tulevaisuuteen sijoittamisena. Juha 

Sipilän hallituksen tekemät koulutusleikkaukset näkyvät keskustelun sävyssä ja aiheissa ja 

osaltaan ovat tulkintani mukaan nostattaneet keskustelun ja huolen koulutuksen tasa-

arvosta. Koulutus nähdään aineistossa sekä valtion kassasta siivun vievänä osana, mutta 

toisaalta koulutuksen nähdään myös kannattelevan taloutta kuten yllä olevassa otteessa 

kuvaillaan. Taloudella perustellaan tavallaan näin ollen molempiin suuntiin: tarvitaan 

rahaa, jotta voidaan sijoittaa koulutukseen, mutta koulutus nähdään myös talouskasvun 

edistäjänä.   

Antikaisen, Rinteen ja Kosken (2006) mukaan 1980-luvulla koulutukselta alettiin vaatia 

muutakin roolia kuin itsestään selvänä hyvänä instituutiona. Kuten aineistosta usein toistuu 

ajatus koulusta valtion investointina, alettiin 1980-luvulla koulutukselta vaatia korvausta 

investoinnille, jossa ovat veronmaksajat mukana ”sijoittamassa.” (Antikainen ym., 2006, s. 

135-136.) Koulutusta on alettu tarkastella globaalin taloudellisen kilpailun näkökulmasta ja 

sitä on alettu yhdentää työelämän ja teknologia instituutioiden kanssa (Kettunen ym., 2012, 

s. 62.) 
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Suomen kilpailukyky    

 

Aineistossa nousee myös esiin elinkeinoelämä ja Suomen kilpailukyky. Suomalaista 

koulujärjestelmää tutkineiden Kettusen, Jalavan, Simolan ja Varjon (2012) mukaan 1900-

luvun lopulla ja 2000-luvun alussa innovatiivisen kilpailukyvyn käsite yhdistyi 

koulutukseen ja sen nähtiin toimivan vastauksena muun muassa globalisaation tuomiin 

haasteisiin. Innovaatioita, osaamista ja koulutusta pidetään tavoiteltavina kilpailuetuina, 

kuten puheenvuoroista pystyy havaitsemaan. Ajatus tästä on myös saanut puolelleen laajan 

yhteisymmärryksen, joka myös näkyy aineistossa samanmielisyytenä koulutuksen 

tärkeydestä ja sen kehittämisestä. (Kettunen ym., 2012, s. 62.)   

 

”Laadukkaan koulutuksen saaneet, osaavat työntekijät ovat korvaamattoman 

tärkeitä elinkeinoelämälle ja maamme kilpailukyvylle.” (kd). 

 

 

Osaavat ja koulutetut työntekijät nousevat puheenvuoroissa esiin. Osaavan työvoiman 

nähdään aineistossa olevan elintärkeää elinkeinoelämälle ja sitä kautta myös koko Suomen 

kilpailukyvylle. Asiaa katsotaan yhteiskunnan ja Suomen näkökulmasta eikä puhuta 

esimerkiksi niinkään esimerkiksi yksilön kilpailukyvystä. Toisaalta aineistossa ollaan 

kuitenkin huolissaan, että pelkkä peruskoulu ei riitä tulevaisuuden työelämään ja tämän 

voisi tulkita huoleksi yksilön pärjäämisestä tulevaisuuden työmarkkinoilla kuin myös 

valtion ja yhteiskunnan huoleksi siitä, että osaavaa työvoimaan riittää pitämään yllä 

Suomen taloudellista elinvoimaa ja kilpailukykyä. Koulutusta ei siis puheenvuoroissa 

ainoastaan nähdä kansaa sivistävänä instituutiona vaan myös avaimena kasvattamaan 

Suomen osaamista ja kilpailukykyä kansanvälisesti. 

Johannes Kananen ja Anu Kantola (2009) ovat tutkineet kilpailukyvyn käsitteen käyttöä 

yhteiskunnassa. Kanasen ja Kantolan (2009) mukaan käsitteet tuottavuus ja kilpailukyky 

ovat tulleet mukaan keskeisiksi käsitteiksi myös sosiaalipolitiikassa, joita on käytetty 

paikantamaan poliittisia ongelmia. Ideoita liittyen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn on 

alettu heidän mukaansa soveltamaan muuallakin kuin taloudessa, vaikka ensisijaisesti  
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niiden tehtävänä on ollut parantaa talouden kasvumahdollisuuksia, tasapainoa ja toimintaa. 

Politiikassa pyritäänkin parantamaan niin kansalaisten kuin yritysten ja julkisen sektorin 

tuottavuutta ja kilpailukykyä. (Kananen & Kantola, 2009 s. 120-121.) Tämä näkyy myös 

aineistossa: useimmat edustajat nostavat esiin kilpailukyvyn ja työelämän muuttuvat 

vaatimukset sen sijaan, että puhuttaisiin suoraan eriarvoisuudesta koulutuksessa. Tulkitsen 

koulutuksen tasa-arvoa lähestyttävän aineistossa talouden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn 

käsitteiden kautta. Kuten aineistosta käy ilmi, koulutusta arvioidaan tuottavuuden ja 

kilpailukyvyn ideoiden kautta, mikä on yhteiskunnallisestikin merkittävää. Kuten Kananen 

ja Kantola (2009) toteavat koulutuksen rooli suhteessa talouteen on muuttunut 

välineellisemmäksi. (Kananen & Kantola, 2009.)  

Taloustilanteella ja kilpailukyvyllä koulutuksen tasa-arvoa perustellaan melkein joka 

käänteessä ja ne ovat teemoja, joihin moni argumentti ja puheenvuoro usein aina palaa. En 

pystynyt aineistosta havaitsemaan diskurssia, jossa edustajat suoraan sanoisivat, että 

haluaisivat luopua yhteisestä koulusta. Tulkitsen aineistosta, että suomalainen 

koulujärjestelmä on itsessään jotain niin ainutlaatuista ja omalaatuisella tavalla kansaa 

yhdistävää, että se sellaisenaan luo Suomelle jotain erityistä osaamista ja sitä kautta myös 

kilpailukykyä, talouskasvua ja laajalle ulottuvaa hyvinvointia.  

 

Talous ja syrjäytyminen 

 

Suomalainen tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä nähdään puheenvuoroissa vahvasti myös 

keinoksi ehkäistä syrjäytymistä. Aineistossa ollaan huolissaan nuorten hyvinvoinnista ja 

elämäntavoista sekä pelätään heidän syrjäytyvän ilman koulua ja yksilöllistä tukea. 

Kuitenkin syrjäytymisestä aineistossa puhuttaessa, puheenvuoroissa nostetaan tulkintani 

mukaan jopa joskus useammin esiin syrjäytymisen tuottamat taloudelliset huolet 

yhteiskunnalle kuin sen tuottamat huolet yksilölle. Edustajat puhuvat pitkälti siitä mitä 

syrjäytyminen maksaa yhteiskunnalle ja mitä syrjäytyminen tarkoittaa kansantaloudelle.  
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”Ensinnäkin, oppivelvollisuusiän ulottaminen toiselle asteelle johtaa siihen, että 

nuoret eivät syrjäydy ja he pääsevät paremmin työmarkkinoille.” (sd).  

 

”Tasapuolisuudenkin vuoksi olisi hyvä turvata oppimismahdollisuudet, jotta 

estettäisiin nuorten syrjäytymistä, ja samoin on kansantaloudellinen etu, 

kansantaloudellinen näkökulma…” (ps).  

 

 

Aineistossa lähestytään syrjäytymistä merkittävästi kansantaloudellista näkökulmista. 

Puheenvuoroissa nousee esiin, että pidempään koulussa oleminen mahdollistaa yksilöiden 

paremman kiinnipääsyn työmarkkinoille eli näkökulma juontaa tulkintani mukaan sieltä, 

mikä olisi mahdollisimman hyödyksi Suomen taloudelle. Puheenvuoroissa sivutaan 

yksilön omaa etua, mutta korostetaan sitäkin enemmän kansantaloudellista etua, minkä 

takia syrjäytymistä on kaikin keinoin estettävä. Puheenvuoroissa katsotaan koulussa 

mahdollisimman pitkään pitämisen sille ratkaisuksi. Aineistossa nostetaan esiin useasti 

myös kuinka paljon syrjäytynyt nuori maksaa valtiolle. Puhutaan lähes suoraan 

syrjäytyneen nuoren hinnasta yhteiskunnalle kuten alla olevassa aineistolainauksessa 

viitataan.  

 

 

”Jotkut laskelmat osoittavat, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 

miljoona euroa. 3 500 nuorta on syrjäytymisuhkan alla joka ikäluokasta, kun ei ole 

olemassa toisen asteen [Puhemies koputtaa] oppivelvollisuutta. ” (sd.) 

 

 

Syrjäytymistä yhteiskunnassa tarkastellaan pitkälti mitattavissa olevien elementtien ja 

tekijöiden kuten kouluttamattomuuden ja työttömyyden kautta. Syrjäytymistä tutkinut 

Markku Jahnukainen (2001) on todennut, että näiden indikaattoreiden kautta syrjäytymistä 

tarkastelemalla ei saada mitään selville yksilön sosiaalisesta elämästä kuten 

perhetilanteesta tai muista elämän tärkeistä osa-alueista. Jahnukaisen mukaan sosiaalinen 

syrjäytyminen määritellään siis pitkälti siitä näkökulmasta mikä on yksilön tilanne 

esimerkiksi työmarkkinoilla tai koulutuspolulla. (Jahnukainen, 2001.) Tällainen 

näkökulma syrjäytymiseen tulkintani mukaan näkyy selvästi edustajien puheenvuoroissa.  
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Aineistossa ei kovinkaan paljon puhuta siitä, mitä syrjäytyminen tekee yksilölle vaan mitä 

se maksaa valtiolle. Tutkimuksissa on nimittäin todettu sen olevan vain osa syrjäytymisen 

käsitystä. Ihmiset, jotka jäivät vaille töitä, mutta joilla oli perhe ja tiivis lähipiiri 

selviytyivät työttömyyden aiheuttamasta tilanteesta ja epävarmuudesta paremmin. 

(Jahnukainen, 2001.) 

      

 

5.2 Nuoruus  

 

Aineistosta nousi keskeisesti esiin myös diskurssi nuorista. Nuoruus ja koulutus nähdään 

aineistossa liittyvän saumattomasti toisiinsa ja tarkastelinkin, miten nuorista aineistossa 

puhutaan ja miten puheenvuoroissa katsotaan, että nuoret sosiaalistetaan yhteiskuntaan. 

Olen jakanut tämän laajan diskurssin muutamaan eri osaan. Erityisesti aineistossa nousi 

puhe nuoriin liitettävästä ongelmapuheesta, jota avaan ensimmäisenä. Lisäksi 

puheenvuoroissa esiintyi huolipuhe nuorista, syrjäytyminen sekä tulevaisuus.  

 

Ongelmapuhe  

 

”Puhuitte syntyneestä ongelmasta tai siitä, että ennalta ehkäistään. No syntynyt 

ongelmahan meillä on siinä, että meillä on näitä nuoria ja aikuisia, joilla ei ole 

toisen asteen tutkintoa.” (sd.)   

 

”Yksi asia on se, että nuorilla ei ole riittäviä valmiuksia jatkaa toisella asteella. He 

eivät lue, laske eivätkä kirjoita riittävästi.” (kok.)  

 

”Nuoret tuleekin saattaa turvallisesti nivelvaiheen yli tarjoamalla riittävästi tukea ja 

henkilökohtaista ohjausta niin opintoihin kuin muuhun elämänhallintaan. On myös 

varmistettava, että perusopetuksen lisäopetusta on tarjolla kaikkialla Suomessa. Nyt 

näin ei ole.” (vihr.) 
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Aineistossa puhutaan usein nuorista ongelmien kautta kuten yllä olevat aineistolainaukset 

ilmentävät. Puheenvuoroista nousee käsitys nuoruuden elämävaiheena kuuluvan 

yhteiskunnalle ja päättäjille hallittavaksi, sillä aineistossa väitetään kuin nuorilla olisi aina 

ongelmia, joita yhteiskunnan tulee yrittää hallita ja estää. Aineistossa esitetään, että valtion 

ja yhteiskunnan tehtävänä on varmistaa nuorten hyvä tulevaisuus nuorten itsensä puolesta 

ja sitä kautta koko yhteiskunnan puolesta.  

 

 

”Meidän täytyy tämä kokonaiskuva nähdä, ja jos me nyt täällä keskitymme niihin 

ongelmiin, mitä yritykset meille kansanedustajille välittävät, niin ei se ole 

välttämättä aloituspaikat, missä se ongelma piilee, vaan se on monta kertaa niissä 

elämäntavoissa ja niissä ongelmissa, mitä valitettavasti nuorisolla tällä hetkellä on. 

[Paavo Arhinmäki: Vika on nuorissa eikä hallituksessa?] Ja se viesti on se, että 

jollakin tavalla meidän pitäisi pyrkiä keksimään keino, millä me nostamme nuorten 

motivaatiota, että he hakeutuvat niille työpaikoille koulutukseen, esimerkiksi 

merkittäviin vientialan yrityksiin, metalliteollisuuden yrityksiin. Että se on ongelma 

myös siellä päässä, ei se aina ole koulutuksen päässä.” (kok.)  

 

Nuorista puhutaan aineistossa tukea tarvitsevina. Tukemiseen tulee valtion ja yhteiskunnan 

osallistua ja ottaa siitä vastuu. Samalla kuitenkin puheenvuoroissa nousee esiin käsitys, että 

nuoria itseään syytetään siitä, että he eivät kouluttaudu tai hallitse riittävästi elämässä 

tarvittavia taitoja. Anneli Pohjola (2003) on tutkinut nuoriin liittyvää ongelmallisuuden 

käsitystä. Pohjolan mukaan nuoret tavataan kategorisoida yhdeksi hyvin samanlaiseksi 

ryhmäksi yhteiskunnassa ja nuoriin liitetään hyvin usein tietynlainen ongelmapuhe. 

Yhteiskunta odottaa nuorten kohdistavan kiinnostuksensa ja aktiivisuutensa koulutukseen 

ja työelämään. Jos näin ei tapahdu nuori määritetään keskeneräiseksi ja passiiviseksi. 

Pohjola kirjoittaa yhteiskunnan tahdin kiihtyneen ja esimerkiksi työn ja koulutuksen 

valinta ei ole enää samalla tavalla hallittavissa kuin ennen. Tämä Pohjolan mukaan ei tee 

kuitenkaan nuorista ongelmanuoria, vaan tilanne on nuorille haastava ja se tuottaa 

ongelmia. Pohjola puhuu passiivisuuden myytistä, jota on nuorista toistettu yhteiskunnassa  
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jo pitkään. Nuoret tavataan nähdä keskeneräisenä epäkansalasina, joihin tulee kohdistaa 

aktivoivia toimenpiteitä. (Pohjola, 2003.) 

 

”Ei alaikäisille voi antaa lupaa päättää, että minä jään istumaan sohvalle 

kuukaudeksi, puoleksi vuodeksi, vuodeksi, [Puhemies: Aika!] ja jäädä 

yhteiskunnan kustannukselle.” (sd).  

 

 

Puheenvuoroista nousee esiin, että nuorten kuuluu olla koulussa. Esimerkiksi yllä olevasta 

aineistolainauksesta tulkitsen, että lapset ja nuoret eivät ole kykeneväisiä päättämään 

omasta elämästään ja näin ollen yhteiskunnan ja päättäjien kuuluu osallistua tähän 

päätöksentekoon. Ja jos lapset saisivat päättää, he jäisivät automaattisesti kaikki istumaan 

sohvalle. Nuorista maalataan tulkintani mukaan tässä kuvaa yksilöiksi, jotka ovat täysin 

kykenemättömiä tekemään tai päättämään itse yhtään mitään. Heidät nähdään puheessa 

yhteiskunnan kustannukselle jäävänä homogeenisena massana.   

Aineistossa nuoriin liitetään melko stereotyyppisiä käsityksiä nuoruuden elämänvaiheen 

ongelmapitoisuudesta. Syrjäytyminen ja nuoruus kulkevat monissa puheenvuoroissa 

toisiinsa kytkeytyneenä. Pohjola (2003) on pyrkinyt avaamaan myös näitä yhteyksiä. 

Kauttaaltaan aineistosta pystyy ymmärtämään edustajien tarkoittavan puheillaan hyvää ja 

osoittavan huolta nuoria ja yhteistä koulua kohtaan, jota pidetään suomalaisen 

yhteiskunnan kruununjalokivenä. Pohjola (2003) toteaakin, että tällainen puhetapa nuorista 

on hyvin tyypillistä tämänkaltaisessa puheessa, vaikka tarkoitetaankin hyvää. (Pohjola, 

2003, s. 187.)   

 

Huolipuhe ja syrjäytyminen  

 

”Tavoitteeksi on asetettava se, että jokainen nuori suorittaa laadukkaan vähintään 

toisen asteen tutkinnon, ja tähän päästään sillä, että autetaan nuoria aivan siellä 

oppimispolun alussa, jotta kukaan ei jää matkan varrella syrjään.”(vihr).     
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Aineistossa puhutaan myös, että nuorista on pidettävä huolta heidän itsensä vuoksi ja koulu 

nähdään tässä paikkana, joka voi puuttua ajoissa asiaan ja pitää huolta nuorista. Aiheeseen 

liittyy siis laajempi huoli nuorista, joka on aikoinaan syntynyt ja johon koulu on valjastettu 

yhdeksi huolta pitäväksi osaksi. Mirja Satka (2011) on tutkinut nuoriin liitettävää hallintaa 

yhteiskunnassa ja varhaista puuttumista lasten ja nuorten elämään. Satkan (2011) mukaan 

vuosituhannen vaihteessa mediassa ja politiikassa alkoi toistua käsitykset ja ajatukset 

lasten ja nuorten sosiaalista ongelmista sekä alettiin kohdistaa heihin huolta ja tarvetta 

puuttua. Varhaisen puuttumisen idea oli syntynyt Suomessa ja tuli sittemmin vuonna 2008 

osaksi lastensuojelulakia. Siinä tarkoituksena on tunnistaa varhaisessa vaiheessa sellaiset 

lapset ja nuoret, jotka ovat esimerkiksi syrjäytymisvaarassa tai itsenäiseksi kansalaiseksi 

kasvu on haasteellista. Koulu on yksi keskeinen paikka, jossa varhaista puuttumista 

harjoitetaan. (Satka, 2011, s. 61-63.)  

Syrjäytyminen nousee myös tässä yhteydessä aineistossa esille, kun puhutaan nuorista ja 

koulutuksesta. Koulu nähdään aineistossa keinona ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja 

keinona pitää kiinni yhteiskunnassa. Koulua kuvaillaan puheenvuoroissa lähes 

kaikkivoipaisena, jonka on pystyttävä tukemaan ja auttamaan nuorta kaikin tavoin. 

Koululle kuvaillaan aineistossa siis muutakin tehtävää kuin ainoastaan opettaa tärkeitä 

elämässä tarvittavia taitoja. Aineistossa koulu koetaan paikaksi, jossa voidaan ajoissa 

puuttua nuoren ongelmiin ja näin ehkäistä syrjäytymistä heti. 

Jahnukaisen mukaan (2001) koulutuksella on merkittävä rooli sosiaalinen syrjäytymisen 

ehkäisyssä. Koulun nähdään Jahnukaisen (2001) tutkimuksissa olevan ensimmäisiä 

paikkoja yksilölle, jossa sosiaalinen syrjäytyminen voi alkaa kehittyä, ellei siihen ajoissa 

puututa. Koulun yhdeksi tehtäväksi Jahnukainen (2001) näkeekin puuttumisen ajoissa 

tilanteeseen, jotta myöhempi syrjäytyminen elämässä voidaan ehkäistä ja myös estää 

koulupudokkuus. Ongelmat koulussa voivat Jahnukaisen (2001) mukaan johtua 

perhetilanteesta tai heikosta koulumenestyksestä, jotka herkästi lähtevät kasautumaan. 

(Jahnukainen, 2001.) Syrjäytymistä koskevissa tutkimuksissa on myös korostettu, että olisi 

hyvä tehdä ero syrjäytymisen ja marginalisaation välille. Olennaista olisi todeta, että kaikki  
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syrjässä oleminen ei välttämättä liity huono-osaisuuteen. Marginaalissa oleminen saattaa 

liittyä johonkin yksilön elämäntilanteeseen ja jollakin tietyllä elämän osa-alueella 

toimiseen tai saattaa olla tietoinen valinta. (Järvinen & Jahnukainen, 2003.) 

 

Nuoret ja tulevaisuus   

 

Huoli- ja ongelmapuheen lisäksi nuoriin liitetään vahvasti puhe tulevaisuudesta. 

Aineistosta nousee erityisesti esiin puhe suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta ja 

nuoren paikasta tässä yhteydessä. Puheenvuoroissa pidetään tärkeänä nuorten 

kouluttautumista erityisesti siksi, että koulusta nähdään puheenvuoroissa kulkevan suora 

tie työmarkkinoille ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen niin yksilön kuin 

yhteiskunnankin kannalta. Puheenvuoroissa tuodaan esiin myös muuttuva työelämä, joihin 

nuoria tulisi valmistaa, kuten alla olevissa otteissa tuodaan esille. Näkökulma on vahvasti 

yhteiskunnan eduissa ja kilpailukyvyssä. Myös lapsuuden ja nuoruuden hallintaa tutkineet 

Mirja Satka, Leena Alanen, Timo Harrikari sekä Elina Pekkarinen (2011) ovat havainneet 

lisääntyneen puheen politiikassa lapsista ja nuorista tulevaisuuden työntekijöinä. 

Tulevaisuuteen tähtääviä työvoimapoliittisten suunnitelmien luontia edellytetään päättäjiltä 

taloudellisen tuottavuuden takaamiseksi. Lapsilta ja nuorilta näin ollen odotetaan 

käyttäytymismalleja, jotka sopivat näihin suunnitelmiin. (Satka, Alanen, Harrikari & 

Pekkarinen, 2011, s.11.)  

 

 

” Vaille koulutusta jäävien nuorten määrä kasvaa. Tänä päivänä peruskoulu ei riitä 

työllistymiseen. Maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, ja monet työt 

edellyttävät ammattitaitoa ja osaamista. Tästä kertoo sekin, että pelkän peruskoulun 

varassa olevien ihmisten työllisyysaste on vain 40 prosenttia.” (vihr.)  

 

 

”Merkittävää tällä hetkellä on osaavan työvoiman saatavuus. Koska kasvu vetää, 

yritykset rekrytoivat, niin meidän on huolehdittava, että kasvu ei jää osaajista 

kiinni.” (kok). 
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Marjaana Kojo (2012) on tutkinut nuoruutta elämänvaiheena ja siihen liittyviä odotuksia. 

Kojon (2012) mukaan yhteiskunnalliset instituutiot kuten koulu ja muut sosiaaliset yhteisöt 

rakentavat mallia sosiaalisesti hyväksytystä ja toivotusta elämänkulusta. Kojo (2012) 

kirjoittaa, että tämä kulttuurinen malli elämäkulusta kertoo sen, mikä on sosiaalisesti 

yhteisesti ymmärretty käsitys ihanne-elämänkulusta. Kojon (2012) mukaan Suomessa 

suuremman suurennuslasin alla on alkanut olla nuoruudessa tapahtuvat siirtymäkohdat ja 

niiden sujuvuus. Nuoret halutaan nopeammin valmistumaan koulusta ja sitä kautta 

työelämään. (Kojo, 2012.)  

 

 

5.3 Historia  

 

Koulua pidetään puheenvuoroissa merkittävänä osana niin suomalaista yhteiskuntaa kuin 

myös suomalaista identiteettiä. Suomalaista vertaansa vailla olevaa koulujärjestelmää 

kuvaillaan aineistossa siten, kuinka se on keskeinen rakennuspalikka suomalaisen 

yhteiskunnan kivijalkaa ja josta kuuluu olla ylpeä. Usea puheenvuoro aineistossa alkaa 

aina suomalaisen koulun ylistämisellä ja tuomalla esiin mitä kaikkea suomalainen 

koulujärjestelmä on mahdollistanut niin yksilölle kuin suomalaiselle yhteiskunnalle. Tämä 

diskurssi rakentuu keskeisesti suomalaisen koulujärjestelmän merkityksestä yksittäiselle 

suomalaiselle sekä suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen koheesiolle. 

 

Suomalaisen koulujärjestelmän merkitys suomalaiselle  

 

Puheenvuoroissa toistuu, että suomalaisen koulujärjestelmän tarjoaa jotakin aivan 

ainutlaatuista yksilölle. Koulun nähdään erityisesti puheenvuoroissa tarjoavan tasa-

arvoisen mahdollisuuden menestymiselle. Puheenvuoroissa kaikuu ajatus, että suomalainen  
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tasa-arvoinen koulu itsessään tekee tehtävänsä ja luo jotain poikkeuksellisia taitoja ja 

kykyjä oppilaille. 

  

”Arvoisa puhemies! Pääministerit ja presidentit ovat kertoneet meille suomalaisille 

jo pienestä pitäen, että juuri sinusta voi tulla mitä vain. Lukemattomia juhlapuheita 

on pidetty tänäänkin Suomesta maana, jossa putkimiehen tyttärestä voi tulla 

valtiotieteiden tohtori ja professoriäidin pojasta lähihoitaja.” (vas.) 

 

 

 

Aineistossa puhutaan siitä, kuinka Suomessa on mahdollista jokaisen saavuttaa omia 

unelmiaan yhteisen koulun ansiosta. Narratiivi siitä, että Suomessa sinusta voi 

perhetaustasta riippumatta tulla mitä vain liittyy nimenomaan koulutukseen ja 

suomalaiseen poikkeukselliseen koulujärjestelmään. Puheenvuoroissa nähdään yhtenä 

osana suomalaista identiteettiä olevan mahdollisuus.  

 

 

”Näinä aikoina emme saa unohtaa, että juuri koulutus ja kasvatus antavat meidän 

lapsillemme ja tuleville sukupolville mahdollisuudet tavoitella unelmiaan. Koulut 

ja päiväkodit saattavat lapset eri taustoista yhteen, katsomaan toinen toisiaan 

silmiin ja oppimaan toisiltaan. Koulujen ja päiväkotien pitäisi olla paikkoja, joissa 

lapsi on aina yhdenvertainen muiden rinnalla. Ne ovat paikkoja, joissa heidät 

kohdataan ja heitä arvostetaan juuri sellaisina kuin he ovat, paikkoja, joissa on 

turvallista kokea epäonnistumisia sekä ilon hetkiä, ja paikkoja, joissa jokaisella on 

oikeus unelmoida ja katsoa huomiseen.” (vihr.) 

 

 

 

Aineistossa puhutaan tämän aiheen kohdalla luokista ja eri taustoista tulevista ihmisistä, 

jotka koulu saattaa kaikki yhteen. Puhutaan koulutuksen antavan yksilölle jotakin hyvin 

merkittävää ja ainutlaatuista muutakin kuin opetusta. Puheenvuoroissa nousee puhe 

jostakin paljon suuremmasta ja merkittävästä kuin vain koulusta: siellä kohdataan muut ja 

tullaan kohdatuksi. Suomalaisen identiteetin nähdään aineistossa lähtevän rakentumaan jo 

koulussa, johon erottamattomasti kuuluu erilaisen ihmisten kohtaaminen jo nuorena.  



35 
 

 

Puheenvuoroissa tuodaan esiin ylpeys siitä, että kaikki istuvat taustasta riippumatta samalla 

koulupenkillä. Kiinnostavaa on kuinka edustajat toistavat puheenvuoroissaan samaa 

ajatusta, jota ajettiin pohjakoulu-uudistuksessa Suomessa vuonna 1906: kaikki haluttiin 

saman koulun penkille taustasta riippumatta (Antikainen ym., 2006, s. 90-91).  

 

Suomalaisen koulujärjestelmän merkitys yhteiskunnalle 

  

Yksi koulun perustehtävistä Rinteen, Kivisen ja Kivirauman mukaan on turvata 

yhteiskunnan jatkuvuus ja integraatio opettamalla sukupolvelta toiselle esimerkiksi 

kulttuuria. Koulu opettaa tärkeitä taitoja ja vaikuttaa arvomaailmaan sekä sopeuttaa ja 

sosiaalistaa oppilaat yhteiskunnan arvoihin ja sääntöihin. (Rinne ym., 1984, s. 25-26.)  

  

”Suomi tunnetaan tasa-arvoisesta peruskoulustamme. Olemme siitä ylpeitä. 

Satavuotiaan Suomen tarina on kertomus kansasta, joka on koko valtiollisen 

historiansa ajan määrätietoisesti laajentanut koulutukseen pääsyä ja rakentanut tasa-

arvoisia mahdollisuuksia.” (kok.) 

 

 

”Suomi on noussut köyhyydestä panostamalla koulutukseen ja tasa-arvoon.” (vihr). 

 

 

”Koulutusjärjestelmämme on perinteisesti ollut maamme kultakaivos.” (ps).  

 

 

”Tasa-arvoinen koulutuspolitiikka on se pohja, jolle Suomen menestys [Puhemies 

koputtaa] on perustunut, ja sen ei saa antaa romahtaa. ”(sd). 

 

 

Puheenvuoroissa nousee esiin, kuinka kehittyneellä suomalaisella koulutusjärjestelmällä 

on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouteen sekä 

mahdollisuuksiin menestyä suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksesta puhutaan 

aineistossa käänteentekevänä asiana Suomen historiassa ja talouden kehityksessä. Sen 

puhutaan nostaneen Suomen kokonaan pois köyhyydestä eli muokannut merkittävästi  
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suomalaista yhteiskuntaa ja mahdollistanut suomalaiselle yhteiskunnalle kehityksen niin 

sosiaalisesti kuin taloudellisesti. Otteessa puhutaan koko Suomesta, minkä tulkitsen 

viittaavaan juuri siihen, että koulutuksessa on jotain tärkeää ja erityistä suomalaiselle 

yhteiskunnalle yhteisönä eikä vain tietyille ryhmille.  

Koulutusjärjestelmä muotoutui oleelliseksi osaksi hyvinvointivaltion rakentamista. 

(Kettunen & Simola, 2012, s. 13.) Suomen koulutusjärjestelmä nähtiin 90-luvun laman 

jälkimainingeissa ja globaalin kilpailun voimistuessa kilpailukykyisenä, jota pidettiin 

Suomen vahvuutena. ”Hyvä kansainvälinen brändi” oli rakentunut PISA-tutkimustulosten 

ansiosta. Järjestelmää oli kuitenkin vaikea tuotteistaa kansanvälisille markkinoille 

sopivaksi. Niinpä tuotteeksi muodostui koko suomalainen koulutusjärjestelmä, johon 

kuului kaikki vaiheet: varhaiskasvatuksesta yliopistoon. (Kettunen ym., 2012, s. 60.)    

Kun aineistossa puhutaan suomalaisen koulun historiasta, puhutaan suomen 

menestyksestä, jolle kaikki on rakentunut ja joka kannattelee ”suomalaista yhteiskuntaa.” 

Koulun puhutaan olevan kaiken huippu ja koriste, johon kaikki perustuu. Puhutaan ”meistä 

yhdessä” jotka haluavat kaikki pitää huolta koulutuksesta ja ollaan hyvin samanmielisiä ja 

juhlallisiakin. Vastauksia suomalaisen koulun menestykselle voidaan osin löytää 

historiasta. Suomalaisen koulun historiaa ja kehitystä tutkineen Hannu Simolan (2012) 

mukaan maatalouteen perustuva elinkeinorakenne väistyi Suomessa vauhdilla 

teollistumisen tieltä toisen maailmansodan jälkeen, joka tapahtui muuhun Eurooppaan 

verrattuna myöhään. Koulutusjärjestelmän uudistus eteni samassa tahdissa. Sisällissota 

keskeytti kehityksen ja Suomi vertautuikin pitkään itäisen Euroopan maatalousmaihin. 

Koulutus laajeni näin ollen Suomessa hyvin myöhään verrattuna muihin Pohjoismaihin, 

mutta kun laajeneminen alkoi, se eteni nopeasti. Nämä rakenteelliset muutokset osuivat 

toistensa kanssa päällekkäin, joten Suomi muuttui toden teolla. (Simola, 2012, s. 437-438.)   

Simolan (2012) mukaan on esitetty, että näiden muutosten takia suomalaisille syntyi 

käsitys ja voimakas yhteinen kokemus siitä, että koulutuksen avulla noustaan köyhyydestä. 

Vauhdikas teollistuminen ja hyvinvointivaltion kehitys loivat yhdessä merkittävästi niin 

kutsuttaja ”siistejä sisätyöpaikkoja”, joiden kansa koki nimenomaan syntyneen kohonneen  
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koulutuksen ansiosta, vaikka todellisuudessa muutokset yhdessä olivat tuoneet työpaikat 

mukanaan. (Simola, 2012, s. 437-438.) Myös opettajat tekevät suomalaisesta 

koulujärjestelmästä kansainvälisesti erityisen. Suomessa opettajat ovat korkeammin 

koulutettuja kuin muualla maailmassa ja heihin luotetaan laajasti (Simola, 2012, s. 438). 

Maisteritason opettajia korostetaan yhtä lailla tutkimuksissa kuin edustajat korostavat 

puheenvuoroissaan. Opettajankoulutus siirtyi Suomessa yliopistoihin vuonna 1971ja 

vuonna 1979 koko opettajankoulutus määriteltiin maisteritason koulutukseksi (Hökkä, 

2012). Opettajaksi Suomessa valmistuvat saavat siis myös tutkijankoulutuksen ja saavat 

jatko-opintomahdollisuuden tohtoriopintoihin. Muualla yleisesti luokanopettajaksi riittää 

alempi korkeakoulututkinto. (Hökkä, 2012.)  

Aineistosta nousee siis esiin, että koulutus on keskeinen osa suomalaista ja kansallista 

identiteettiä. Tasa-arvoinen koulujärjestelmä, johon kaikki pääsevät taustastaan tai 

varallisuudesta riippumatta on Suomen ylpeys, josta Suomi tunnetaan myös maailmalla ja 

siitä kuvasta halutaan pitää kiinni. Puheenvuoroissa toistuu puheet siitä, kuinka 

koulujärjestelmämme on poikkeuksellinen ja se on ollut se tekijä, joka on tehnyt Suomesta 

sen Suomen, jonka tänä päivänä tunnemme. Puheenvuoroissa rakentuu diskurssi, jossa 

suomalaista koulutusta ja koulutuksen tasa-arvoa halutaan rakentaa ja ylläpitää sen pitkän 

historian sekä myös kansainvälisesti tunnetun maineen vuoksi. Tulkitsen puheenvuoroista 

koulun olevan siis kaikki kaikessa niin Suomen identiteetin ja kuin perinnön kannalta, 

johon kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellinen suomalainen koulutusjärjestelmä 

saumattomasti kiinnittyy.    

Tämän diskurssin aiheet liittyvät vahvasti seuraavan diskurssin aiheisiin. Kuten edellä kävi 

ilmi, suomalaista koulujärjestelmää pidetään puheenvuoroissa suomalaisen yhteiskunnan 

kulmakivenä. Puheenvuoroissa keskiöön nousee puhe mahdollisuuksista, joita suomalainen 

koulujärjestelmä mahdollistaa jokaiselle ja sitä pidetään puheenvuoroissa ainutlaatuisena 

ominaisuutena. Seuraavaksi avaan tarkemmin aineistossa kulkevaa mahdollisuuksien tasa-

arvon diskurssia.  
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5.4 Mahdollisuuksien tasa-arvo  

 

Mitä sitten on siis se koulutuksen tasa-arvo, josta aineistossa puhutaan: minkälaista 

diskurssia rakennettaan koulutuksen tasa-arvosta itsestään? Havaitsin tasa-arvosta 

puhuttavan aineistossa hyvin retorisella tasolla niin yksilön kuin koko Suomen kannalta 

katsottuna. Samanaikaisesti puhutaan kuitenkin myös käytännön toimista tällä hetkellä, 

jotka tulisi heti toteuttaa koulutuksellisen tasa-arvon takaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. 

Mahdollisuuksien tasa-arvon diskurssissa esiintyy siis retorisella tasolla tasa-arvosta 

keskustelua sekä samanaikaisesti puhetta käytännön toimista.      

 

Tulevaisuus 

  

Koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista tutkineen Ritva Jakku-Sihvosen (2009) mukaan 

suomalaisen koulutuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on ollut jo pitkään koulutuksen tasa-

arvo. Siitä ollaan myös kansallisesti varsin yksimielisiä, minkä pystyy havaitsemaan 

aineistostakin. Kukaan ei kiistä koulutuksen tärkeyttä, saati koulutuksen tasa-arvon 

tavoittelua. (Jakku-Sihvonen, 2009, s. 23.)  

Aineistosta nousee esiin puhe yksilöstä ja yksilön tulevaisuudesta sekä jokaisen 

mahdollisuuksista kouluttautua ja edetä elämässä. Yksilöstä ja yksilön tulevaisuudesta 

puhutaan hyvinkin retorisella tasolla. Aineistossa esiintyy puhe poluista ja ovista, jotka 

koulutus avaa jokaiselle yksilölle tulevaisuuteen. Puhe aineistossa yksilöstä ja yksilön 

tulevaisuudesta ja koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista on siis yhtäältä hyvin 

retorista ja jopa abstraktia. 

  

”Jokaisen lapsen pitää saada samat mahdollisuudet edetä opintiellä. Tästä me 

olemme olleet tässä salissa yhtä mieltä. Se on tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän 

perusasia.” (kesk.)  
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”Arvoisa puhemies! Kokoomukselle on tärkeää, että jokaisella on perhetaustastaan 

tai asuinpaikastaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua ja rakentaa oma 

polkunsa. Jokaisella on oltava mahdollisuus löytää oma vahvuutensa ja vaikuttaa 

oman elämänsä suuntaan.” (kok.)  

  

 

Samanaikaisesti kun puhutaan koulutuksen mahdollistamista mahdollisuuksista yksilölle ja 

yksilön tulevaisuudelle, melko retorisesti vedotaan Suomeen ja suomalaiseen 

koulujärjestelmään, jonka tulisi mahdollistaa tasa-arvoinen koulutuspolku ja 

mahdollisuudet jokaiselle.  

 

 

”Mielestäni Suomen pitää olla maa, jossa koulutus ja kasvatus avaavat jokaiselle 

lapselle ja nuorelle tiet kulkea niin pitkälle kuin ikinä haluaa.” vihr 

 

”Arvoisa puhemies! Me voimme olla ylpeitä koulutusjärjestelmästämme. 

Koulutuksen tasa-arvosta, saavutettavuudesta, maksuttomuudesta ja jokaisen 

mahdollisuudesta edetä opinnoissaan vaikka tohtoriksi saakka on pidettävä 

kiinni…Meillä täällä Suomessa on tähän erinomaiset mahdollisuudet. Oppimisen 

ilosta keskusta haluaa pitää kiinni myös tulevaisuudessa.” (kesk.)  

 

 

 

Aineistosta nousee vahvasti jälleen puhe Suomesta ja suomalaisuudesta ja kuinka Suomi 

on koulutuksen mallimaa. Puheenvuoroissa nostetaan esiin, kuinka suomalainen 

koulujärjestelmä on ainutlaatuinen ja kuinka se on mahdollistanut niin taloudellisen kuin 

sosiaalisen kehityksen Suomessa ja luonut ainutlaatuiset mahdollisuudet ja pohjan kaikelle. 

Puheenvuoroissa nostetaan esiin, että Suomen on taattava yhdenvertaisesti jokaiselle 

saavutettava ja maksuton koulutus. Diskurssin aiheet kytkeytyvät selkeästi aineistossa 

suomalaisen koulun historiaan sekä maineeseen maailmalla. 

 

Aluepolitiikka, tässä hetkessä tarjoutuvat keinot 

Aineistosta nousee myös konkreettinen puhe, kuinka mahdollisuudet edetä elämässä ja 

opintiellä tulisi yksilölle mahdollistaa. Aiheeseen nivoutuu aineistossa keskeisesti puhe 

aluepolitiikasta ja tämän hetken toimista koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. 

Aineistosta nousee puhe, että koulutusta tulee olla jokaiselle saatavissa kaikissa paikoissa  
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ympäri Suomea. Myös koulutuksen laatu nostetaan aineistossa esiin ja puhutaan sen 

vaatimuksesta säilyä ja pysyä tasaisena valtakunnallisesti asuinalueesta riippumatta. 

 

”Ja, hyvät kollegat, pidetään yhdessä kiinni siitä, että jokaisella olisi mahdollisuus 

laadukkaaseen opetukseen lähellä kotiaan.” (kesk.) 

 

”Erot koulutuksen saatavuudessa ja laadussa ovat myrkkyä koulutuksen tasa-

arvolle. Ei meillä ole varaa jättää maaseudun kirkonkylien tai kaupunkien yhtäkään 

lasta ja nuorta takamatkalle senttiäkään.” (vihr)  

 

 

Kalalahden ja Varjon (2012) mukaan jokaisen yksilön mahdollisuus ja pääsy lähikouluun 

ja yhtenäiseen peruskouluun ilmentävät mahdollisuuksien tasa-arvoa, joka on rakentunut 

osaksi suomalaisen koulutusjärjestelmän rakenteita (Kalalahti & Varjo, 2012). Jakku 

Sihvosen (2009) mukaan mahdollisuuksien tasa-arvo on ymmärretty siten, että 

oppimistuloksissa ja koulutukseen pääsyssä ei saa näkyä eroja, jotka voisivat johtua 

esimerkiksi tietystä alueesta tai väestöryhmästä. Koulutuksen tasa-arvosta on alettu puhua 

myös käyttäen käsitettä yhdenvertaisuus, mikä korostaa arvolähtöisyyttä enemmän 

rakenteita. (Jakku-Sihvonen, 2009, s. 25-26.)  

Jakku-Sihvonen (2009) toteaa myös, että kaikille tulee olla tarjolla laadukasta koulutusta, 

mihin kiteytyy tasa-arvon ydinkysymys koulutuspalvelujen laadun näkökulmasta. 

Koulutuksen laatua tarkasteltaessa ja arvioitaessa tasa-arvon näkökulmasta tavataan ottaa 

huomioon muun muassa onko opetusta saatavissa lähellä, pystytäänkö koulutusta 

järjestämään yhdenvertaisesti koko maassa, onko tukiopetusta saatavilla ja tarjoaako 

opetus edellytyksiä henkilökohtaiselle kehittymiselle. (Jakku-Sihvonen, 2009, s. 31-32.)  
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Luokkatausta  

 

Lisäksi aiheeseen kiinnittyy aineistossa puhe myös taustasta ja luokasta. Aineistossa 

esiintyy toistuvasti puhe, että jokaisella tulee olla mahdollisuus edetä elämässä niin pitkälle 

kuin tahtoo perhetaustastaan riippumatta. 

 

”Kenenkään tausta ei saa yksin määrätä, mitä hänestä voi tulla.” (kok).  

 

”Lukemattomia juhlapuheita on pidetty tänäänkin Suomesta maana, jossa 

putkimiehen tyttärestä voi tulla valtiotieteiden tohtori ja professoriäidin pojasta 

lähihoitaja.” (vas). 

 

 

”Yksilön silmissä se on ollut väylä suomalaiseen unelmaan. Työllä ja tahdolla on 

voinut saavuttaa opiskelemalla paremman elämän perhetaustasta riippumatta — 

ryysyistä rikkauksiin.” (ps.) 

 

 

Mahdollisuuksien tasa-arvo keskusteluun liittyy aineistossa narratiivi Suomesta 

koulutuksen maana, jossa jokaisesta voi tulla mitä vain. Koulutus nähdään 

puheenvuoroissa väylänä parempaan elämään ja tuottavan mahdollisuuden menestyä 

taustasta riippumatta. Aineistossa esitetään koulun siis mahdollistavan luokkanousun. 

Puheenvuoroissa näkyy tulkintani mukaan liberaali tasa-arvokäsitys. Husèn (1972) 

tarkoittaa sillä sitä, että koulujärjestelmään pääsevät osallistumaan kaikki taustasta tai 

varallisuudesta riippumatta ja sosiaalinen liikkuvuus mahdollistuu (Husèn,1972).   

Jakku-Sihvonen (2009) on tutkinut suomalaisessa koulutuspolitiikassa mahdollisuuksien 

tasa-arvo kiteytyvän siihen, että kaikille on annettava esimerkiksi vanhempien 

varallisuudesta, asuinpakasta ja sukupuolesta riippumatta sama mahdollisuus kouluun ja 

opetukseen samoin periaattein. Peruskoulu syntyikin täyttämään nämä tavoitteet ja 

muodostui koulutuksen tasa-arvon tukipilariksi. (Jakku-Sihvonen, 2009, s. 27.) 
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Husèn (1972) on tulkinnut, että koulu ei ole ollut lähtökohtaisesti tasa-arvoinen. 

Koulusysteemi on nähty historiassa lähinnä instrumenttina ja mahdollisuutena 

heikommista lähtökohdista tuleville yksilöille liittyä meritokratiaan. Husèn puhuu myös 

mahdollisuuksien tasa-arvosta, joka tänä päivänä liitetään kouluihin ja koulutuksessa 

tavattuun tasa-arvoon. Husènin mukaan koulu tarjoaa eri taustoista tuleville 

mahdollisuuden saavuttaa saman tason kuin niillä, jotka ovat olleet elämänsä aikana 

etuoikeutettuja. (Husèn, 1972, s.34.)  

Silvennoinen, Kalalahti ja Varjo (2016) puhuvat myös paljon mahdollisuuksien tasa-

arvosta ja kuinka suomalainen peruskoulu toteuttaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. 

Peruskoulujärjestelmä kompensoi erilaisia lähtökohtia, jotta esimerkiksi erilaisista 

sosiaalisista taustoista tulevat lapset ovat saaneet mahdollisuuden kouluun ja 

kouluttautumiseen omien kykyjensä mukaan. (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo, 2016, s. 

28-29.) Koulutuspoliittisesti mahdollisuuksien tasa-arvo koskettaa tänä päivänä kaikkia 

peruskoululaisia. Yhtäläisen ja julkisen koulutusjärjestelmän asema ja legitimaatio on 

vahva niin kauan kuin kaikki osallistuvat sen kustannuksiin sekä kaikki lapset käyvät 

samoja kouluja. (Silvennoinen ym., 2016 s. 29).  

    

 

6 Johtopäätökset ja pohdinta     

 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten politiikassa keskustellaan koulutuksen tasa-

arvosta ja millaisia diskursseja aiheen ympärille edustajat puheenvuoroissaan kytkevät. 

Tutkimuskysymykseni oli: Miten koulutuksen tasa-arvo perustellaan politiikassa? 

Tarkastelin siis käytännössä, millaisia diskursseja puheenvuoroissa nousee koulutuksesta 

ja koulutuksen tasa-arvosta.    

Aineistosta nousi neljä erilaista diskurssia, jotka tekemäni analyysi tuotti. Yksi 

keskeisimmistä diskursseista aineistossa oli koulutuksen tasa-arvon perusteleminen  
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taloudella ja kilpailukyvyllä. Puheenvuoroissa nousi esiin vahvasti, että hyvästä ja tasa-

arvoisesta koulusta tulee pitää kiinni siksi, että se takaa Suomen kilpailukyvyn. Toisaalta 

diskurssissa esiin nousi myös taloudelliset resurssit ja erityisesti resurssien niukkuus. Tämä 

diskurssi kuului analyysini tuottamien keskeisimpien diskurssien joukkoon. Aineistossa on 

yhtäläisyyksiä kilpailukykykeskustelun kanssa, jota esittelin tutkielman alkupuolella. 

Esimerkiksi Anu Kantola (2006) mainitsee, että kilpailukyvystä on tullut keskeinen osa 

koulutuspolitiikkaa ja koulutus on alettu nähdä keskeisenä kilpailukyvyn tuottajana. 

Koulutus nähdään aineistossa Suomelle merkittävänä investointitekijänä sekä taloudellisen 

lisäarvon tuottajana kuten Arto Jauhiainen (2010) on tutkimuksissaan todennut.  

Toinen diskurssi, joka aineistosta nousi esille, oli nuoret ja nuoruus yhteiskunnassa. 

Erityisesti nuorista aineistossa puhuttaessa esiin nousi tietynlainen diskurssi ja tapa, jolla 

nuoret nähdään osana yhteiskuntaa. Nuorista tavattiin aineistossa puhua ongelmien kautta 

ja heidät nähtiin homogeenisena ryhmänä, jota tulee aktivoida koko yhteiskunnan tasolta. 

Esimerkiksi Anneli Pohjolan (2003) mukaan nuorista kannettaan yhteiskunnassa 

moraalista huolta ja heidät nähdään passiivisena ryhmänä, jota tarvitsee tukea ja auttaa. 

Pohjolan (2003) mukaan nuoriin liitetään myös puhe ongelmista, jota eduskuntapuhe toisti 

vahvasti. Aineistossa korostettiin paljon samoja asioita, joita tutkijat ovat havainneet 

nuoriin liitettävän.     

Kolmantena diskurssina aineistosta nousi puhe suomalaisuudesta ja Suomesta ja kuinka 

suomalainen koulujärjestelmä ja erityisesti peruskoulu niihin saumattomasti yhdistyy. 

Puheenvuorot rakensivat diskurssia siitä, kuinka koulu on mahdollistanut Suomessa 

menestyksen niin yhteiskunnan tasolla kuin yksilön tasolla. Hannu Simolan (2012) mukaan 

teollistuminen ja koulujärjestelmän uudistus Suomessa tapahtuivat samassa tahdissa 

nopeasti ja synnytti uusia työpaikkoja ja hyvinvointia. Nämä uudistukset synnyttivät 

Simolan (2012) mukaan suomalaisille tunteen, että koulutuksen avulla selvitään ja 

noustaan köyhyydestä. Keskustelu tasa-arvosta koulutuksessa ja koulutusmahdollisuuksien 

yhdenvertaisuudesta juontaa siis kaukaa Suomen historiasta ja se näkyy myös edustajien 

puheenvuoroissa. Julkiseen koulutusjärjestelmään on vahva luottamus edustajien  
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keskuudessa ja sen asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa pidetään merkittävänä. Se on 

aivan kansallisen konsensuksen ytimessä. (Kettunen & Simola, 2012.)      

Neljäs diskurssi kytkeytyy vahvasti edelliseen. Viimeiseksi aineistosta nousi esiin diskurssi 

mahdollisuuksien tasa-arvosta. Tasa-arvo, josta aineistossa puhutaan viittaa 

mahdollisuuksien tasa-arvoon. Aineistossa nähdään koulutuksellisen tasa-arvon 

toteutuvan, kun jokaisella on taustastaan, varallisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta 

mahdollisuus kouluun ja menestykseen koulutiellä. Puheenvuoroissa ei kuitenkaan puhuta, 

että koulun tulisi taata tasa-arvo vaan sen tulee olla mahdollistaja kuten se on aina ollut.  

Käsitykset koulutuksen tasa-arvosta ovatkin vaihdelleet. Husènin (1972) mukaan 

koulutuksen tasa-arvo voidaan nähdä aloituspisteenä, tietynlaisena kohteluna, tavoitteena 

tai näiden yhdistelmänä. Tutkijoiden mukaan kuitenkin perimä ja kotitausta vaikuttavat 

merkittävästi koulumenestykseen. Husènin (1972) mukaan koulutuksen tasa-arvo voidaan 

kuitenkin nähdä tasavertaisena kohteluna yksilön taustasta riippumatta. (Husèn, 1972.) 

Koulutuksen tasa-arvon muuttuvia käsityksiä tutkineen Sirkka Ahosen (2003) mukaan 

koulutuksen tasa-arvo onkin alettu nähdä mahdollisuuksien yhtäläisyydeksi, mikä näkyy 

selkeästi myös aineistossa. Myös Kalalahti ja Varjo (2016) ovat puhuneet 

koulutusmahdollisuuksien yhtäläisyydestä asuinpaikasta ja sosioekonomisesta asemasta 

riippumatta. Tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen asuinpaikasta ja varallisuudesta 

riippumatta toistuu aineistossa keskeisesti koulutuksen tasa-arvosta puhuttaessa. Pohdin, 

nähdäänkö täydellinen erojen tasoittaminen niin tutkimuksissa kuin aineistossakin 

mahdottomana perimän ja kotitaustan vaikutuksesta johtuen, minkä takia 

eduskuntapuheessakin kallistutaan puhumaan mahdollisuuksien tasa-arvosta ja 

koulutusmahdollisuuksien yhtäläisyydestä.   

Vastauksena tutkimuskysymykseen koulutuksen tasa-arvoa perustellaan politiikassa 

taloudella, suomalaisen koulutuksen merkittävällä perinnöllä sekä mahdollisuuksien tasa-

arvolla. Lisäksi puhutaan nuorista, joista edustajat näkevät yhteiskunnan tulevan huolehtia 

ja auttaa heitä opintiellä. Koulusta ja koulutuksen tasa-arvosta puhutaan aineistossa siis 

näiden neljän diskurssin kautta.  
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Puheenvuoroissa on hyvin paljon samaa keskenään ja eroja esimerkiksi puolueiden välillä 

oli haastava löytää. Tämä toisaalta teki aineistosta erittäin kiinnostavan ja paljasti alta 

jotakin erityistä ja ainutlaatuista suomalaisesta koulusta. Kukaan edustaja ei 

puheenvuorossaan ilmaise, että koulutukseen pitäisi lakata investoimasta. Kukaan ei 

kyseenalaista yhteyttä koulun, suomalaisen identiteetin ja kansakunnan välillä. Kyseessä 

on jokin hyvin ainutlaatuinen ja kyseenalaistamaton arvo, joka on lähes suomalaisen 

valtion, kansan ja identiteetin ytimessä. Ainakaan aineiston puheenvuorojen puheen ja 

retoriikan osalta ei ole havaittavissa minkäänlaista vastahankaisuutta siinä, etteikö kouluun 

ja erityisesti koulutuksen tasa-arvoon tulisi panostaa kaikin tavoin. Aineistossa ja 

puheenvuoroissa on jokin niin vahva ja eettinen moraalinen suhde koulutukseen, että 

kaikkien edustajien täytyy toistaa samaa. Todellisuudessa kuitenkin Juha Sipilän hallitus 

toteutti suuret koulutusleikkaukset, joka on ristiriidassa tämän retoriikan kanssa. Pohdin, 

onko vain hyvän poliitikon teko puhua koulutuksen, lasten ja nuorten puolesta, vaikka 

käytännön toimia ei olisi aikomustakaan tehdä.  

Aineistoni koostui poliittisesta puheesta eli aineisto, jota analysoin oli tuotettu tietyssä 

kontekstissa ja poliittisella areenalla eduskunnassa. Tämä heijastuu yksittäisten edustajien 

puheenvuoroihin. Edustajat edustavat kansaa sekä myös puoluettaan ja tilaisuuteen kuuluu 

myös tietynlaisen puhetyyli: heidän tulee puhua poliittisella areenalla tietyllä tavalla. Näin 

ollen aineistossa käyty keskustelu ja edustajien puheenvuorot eivät kerro koulun arjen tasa-

arvosta. Se miten puheenvuoroissa esiin tuodut aiheet ja mahdollisuuksien tasa-arvo näkyy 

koulun arjessa, ei tutkimukseni anna vastauksia. Myös jos olisin haastatellut yksittäisiä 

kansanedustajia aiheesta, tulokset olisivat todennäköisesti voineet olla hiukan erilaisia. 

Olisin voinut haastattelemalla kansanedustajia saada tarkempaa tietoa siitä, millaisia 

konkreettisia toimia on pyritty tekemään koulutuksen tasa-arvon takaamiseksi.  

Tutkielma jättikin vielä pohtimaan puhutaanko koulutuksesta, lapsista ja nuorista 

yhteiskunnan tarpeista käsin vai itse lasten ja nuorten kehitystä ja oppimista ajatellen. 

Koulusta maalataan aineistossa jossain määrin kuvaa sosiaalitoimistona, jonka tehtävänä 

on pitää yhteiskunnan vuoksi huolta lapsista ja nuorista, että he eivät syrjäydy ja koidu 

siten yhteiskunnalle kustannukseksi. Hyvin vähän puheenvuoroissa puhutaan siitä, mitä  
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lapsille ja nuorille olisi hyvä koulussa opettaa. Aineistossa kaikuu ajatus, että suomalainen 

tasa-arvoinen koulu itsessään tekee tehtävänsä ja luo jotain poikkeuksellisia taitoja ja 

kykyjä oppilaille. Aineistossa ei myöskään puhuta tai kysytä sitä, onko suomalainen koulu 

alun perinkään ollut tasa-arvoinen vai onko koulutuksen tasa-arvoisuus täysin annettua. 

Pohdin myös kenen ja mistä näkökulmasta koulutukseen todellisuudessa investoidaan.  
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