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Abstract

Educating good citizens and workers. Vocational School in Finland 1899 – 1987.  

The first vocational school was established in Helsinki in 1899. It was a new type of school 

where students studied both theory and practical skills under the guidance of a teacher.  The 

key question in this research is: what was the role of vocational schools in educating not only 

good workers but also good citizens? Another question is: who were the founders of 

vocational schools? Primary information for the research questions is found in documents, 

regulations and interviews.  

The international liberal social movement played an important role in the founding of 

vocational schools in Finland. Liberal upper class people with good education and 

connections to business life were interested in developing vocational education. Many of 

them had studied at Helsinki Polytechnic College, later Helsinki Technical University. Their 

main concern was the labour class children who had completed their basic comprehensive 

education but who, because of their young age, were unable to complete paid work. The aim 

of the vocational schools was to integrate labour class children into the society and give them 

the basic working skills required in industry and workshops. Offering vocational education to 

these children would not only improve the living conditions of the labour class but it would 

also improve the business life in terms of motivated workers.   Lecturer Jonatan Reuters and 

Jalmari Kekkonen, the Inspector of Vocational Education in the Ministry of Trade and 

Commerce, were actively involved in developing Finnish vocational education. They brought 

new ideas from abroad, especially from Austria and Sweden. Vocational schools in Finland 

were influenced by reformistic pedagogical movements, especially by the one developed by 

Georg Kerschensteiner in Germany. In the 1920s and 1930s  vocational schools were more 

and more influenced by nationalistic right-wing ideas. Big companies established their own 

vocational schools which also operated under the control of the Department of Trade and 

Industry. After WWII, Aarno Niini, the Director of the Vocational Education Department of 

the Ministry of Trade and Commerce, wanted to increase the quality of vocational education 

and encourage wider recognition of vocational schools. Vocational education was offered not 

only to the labour class children but also to the children from other social classes. Regular 

teacher education for vocational school teachers started in 1958.  

Key words: Vocational School, Vocational education and training, education, Georg 

Kerschensteiner, Jalmari Kekkonen, Aarno Niini 
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Kiitokset 

Tämä tutkimus on syntynyt ihmettelystä. Työskennellessäni ammatillisessa koulutuksessa eri 

tehtävissä, heräsi mielessäni kysymys siitä, mikä oikein oli ammattikoulu ja minkä ideologian 

pohjalta se maahan oli muotoutunut. Lukuisat kollegat ja opiskelijat, joiden kanssa olen 

vuosien varrella saanut työskennellä, ovat osaltaan olleet vaikuttamassa tutkimusidean 

syntymiseen.  

Helsingin yliopistoa haluan kiittää siitä, että se on mahdollistanut tämän tutkimuksen teon. 

Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolben ohjaus on ollut kannustavaa 

sekä keskeisiin tutkimuksen etenemiseen liittyviin kysymyksiin osuvaa. Jos tutkimus on 

ollutkin ajautumassa umpikujaan, professori Kolben ohjauksen avulla tutkimuksen suunta on 

jälleen selkiytynyt.  Keskustelut tutkijaseminaareissa toisten väitöskirjatutkijoiden sekä 

yleisen historian professorin, nyttemmin Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin 

ja taiteiden tutkimuksen johtajan Hannes Saarisen kansa ovat olleet antoisia ja voimia antavia.  

Tampereen yliopiston kasvatustieteen professori Anja Heikkinen, Aalto- yliopiston 

teollistumisen historian professori Panu Nykänen ja Itä-Suomen yliopiston yleisen historian 

professori Maria Lähteenmäki ovat asiantuntevilla lausunnoillaan nostaneet esiin keskeisiä 

kysymyksiä tutkimukseen liittyen. Nämä palautteet ovat merkittävällä tavalla auttaneet 

tutkimustyötä.        

Tutkimusprosessin aikana minulla oli mahdollisuus työskennellä useissa eri arkistoissa ja 

kirjastoissa. Haluan kiittää kaikkien näiden arkistojen ja kirjastojen henkilökuntia. Erityisesti 

haluan kiittää Toimihenkilöarkiston ja Opetushallituksen arkiston työntekijöitä erinomaisesta 

neuvonnasta ja palvelualttiudesta.  Minulla on myös ollut mahdollisuus keskustella 

tutkimusaiheesta useiden henkilöiden kanssa. Kun tutkimusta tehdään muun työn ohessa, 

työyhteisön suhtautuminen tutkimustyöhön on tärkeää.  Kiitän esimiestäni, HAAGA-HELIA 

ammattikorkeakoulun rehtoria Ritva Laakso-Mannista ymmärtävästä ja kannustavasta 

suhtautumisesta tutkimustyöhön. Kiitän myös ammatillisen opettajakorkeakoulun 

henkilökuntaa innostavasta ilmapiiristä. Joskus epätoivon hetkinä, pienikin kannustava ele voi 

olla ratkaiseva. Kiitos Anna Hermiölle oikoluvusta.          

Sanna, Ines ja Joonas; kiitos myötäelämisestä ja kärsivällisyydestä.    

Keravalla marraskuussa 2013. 

Jari Laukia                                             



7 
 

1. Johdanto 

1.1. Mikä koulu, kenen sivistys? 

 

Talvella vuonna 1896 Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leo Mechelin oli 

yhdessä valtuusmiesten Carl Emil Holmbergin, Gustav Nyströmin ja Richard Heinbergerin 

kanssa huolissaan kaupunkiin muuttavan alemman työväenluokan sivistyksellisestä tilasta. 

”Valitettavasti monet vaipuvat juoppouteen ja muuhun siveettömyyteen, josta seurauksena 

oli kurjuus tai rikollisuus.”1 Erityistä huolta he kantoivat nuorista kansakoulun päättäneistä 

pojista, jotka ikänsä puolesta eivät vielä päässeet ansiotyöhön. Valtuutetut esittivät, että 

”pojat tulisi ottaa koulutukseen, jossa rajoitetut teoreettiset opinnot pohjautuisivat 

kansakoulun opintoihin ja joka painottuisi käytännölliseen koulutukseen ja harjoitteluun 

piirustuksessa ja hyödyllisessä käsityötaidossa, ja joka antaisi valmiuksia käsityöammatissa 

toimimiseen”.2 Muutaman vuoden valmistelutyön jälkeen kesäkuussa vuonna 1899 

Mechelinin johtama valtuusto päätti perustaa Helsinkiin ammattikoulun. Helsingin poikain 

valmistava ammattikoulu aloitti toimintansa syksyllä 1899. Koulu oli kaksivuotinen, ja 

ensimmäisenä syksynä oppilaita oli kaksikymmentä. Koulussa oli kaksi vakinaista opettajaa, 

neljä tuntiopettajaa ja kaksi työnjohtajaa.3  

 

Ammattikoulun aloittaessa toimintansa Helsinki oli jo merkittävä koulukaupunki. 

Kansakoulu oli pohjakoulu moneen jatkokouluun, ja monille nuorille kansakoulu oli myös 

pohjakoulu työelämään. Kansakoulu oli tarjonnut myös käytännöllisiä taitoja painottavaa 

jatko-opetusta kansakoulun jatkoluokilla 1880-luvun loppupuolelta  

alkaen. 4 Oppikoulun lisäksi Helsingissä toimi myös muun muassa kaksi käsityöläiskoulua ja 

puuseppäkoulu. Kaupungissa oli myös teollisuuskoulu työnjohtajien koulutusta varten. 

Korkeampaa teknillistä opetusta varten Helsingissä toimi Polyteknillinen opisto, joka oli 

aloittanut toimintansa teknillisenä reaalikouluna vuonna 1849.5 Vuonna 1828 Turusta 

                                                 
1  L. Mechelin, C.E. Holmberg, Gustaf Nyström, Rich. Heimberger Helsingin kaupunginvaltuustolle (till 
Helsingfors Stadsfullmäktige )17.2.1896, Helsingin kaupunginvaltuusto, ptk, 9.3.1896 liite 8, laatikko ca:21-
Ca:22, v. 1895–1896,  HKA. 
2 L. Mechelin, C.E. Holmberg, Gustaf Nyström, Rich. Heimberger Helsingin kaupunginvaltuustolle (till 
Helsingfors Stadsfullmäktige )17.2.1896. Helsingin kaupunginvaltuusto, ptk, 9.3.1896 liite 8, laatikko ca:21-
Ca:22, v. 1895–1896,  HKA; Stenji E.O. Koulun vaiheita, 9-10, Helsingin kaupungin valmistava poikien 
ammattikoulu 1899–1949, kansio Vallilan ammattikoulu Ca:1-Ga:1a, HKA; Klemelä 1999, 40; Ahonen 1992, 
7–8. 
3 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.9.1899, kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1899–1900 ca:25-ca:26, rulla 15, 
Kvsto:n pöytäkirjat, HKA; Eloranta ja Koskela 1999, 16. 
4 Ryyttäri 1949, 17; Somerkivi 1977, 120–121. 
5 Nykänen 2007, 7. 
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Helsinkiin siirretty yliopisto, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto, edisti tieteiden ja taiteiden 

kehitystä ja toteutti myös nuorison kasvatustehtävää.  

 

Olemassa olevien koulujen lisäksi kaupunkiin perustettiin siis ammattikoulu, vaikka 

kouluelämään liittyvät valtakunnalliset asetukset eivät edes tunteneet ammattikoulua. 

Helsingin kaupungilla ei ollut mitään takeita valtiovallan taloudellisesta tuesta 

vastaperustetulle koululle. Vasta seuraavana vuonna, vuonna 1900, käsityöläiskouluista 

annetussa keisarillisessa asetuksessa todettiin, että käsityöläiskoulussa voitiin kehittää 

oppilaita jotakin erityistä ammattia varten. Tällöin opetuksen tuli käsittää myös sen ammatin 

teknologiaa. ”Jos sellaisessa koulussa opetetaan myös käytännöllistä ammattityötä, sitä 

voitiin antaa myös päivällä arkipäivisin.”6 

 

Kansalaisoikeuksiin ja sivistykseen suuntautuneen koulutuksen on katsottu kuuluvan 

yleissivistävän koulutuksen tehtäviin. Yleissivistävän koulutuksen tavoitteena oli 

hyötynäkökohdista vapaa, monipuolinen oppiminen. Aluksi koulutukseen osallistuminen oli 

vapaaehtoista, myöhemmin siirryttiin oppivelvollisuuteen ja koulutuksen keskitettyyn 

ohjaukseen. Yksi koulutuksen tehtävä oli kunnollisen kansalaisen kasvattaminen. 

Kansallistunne, kristilliset arvot, ahkeruus, työteliäisyys ja huolellisuus olivat kansalaisen 

hyveitä.7 Ammattiin liittyvä käytännöllisten taitojen opettaminen tai oppiminen tapahtui 

usein erillään yleissivistävästä koulutuksesta. Suomessa kansakoululaitosta kehitettäessä Uno 

Cygnaeus korosti käsityötaidon sivistävää ja kasvattavaa merkitystä, mutta ammattiin 

valmistaminen ja elinkeinoelämän kehittäminen tuli tapahtua työelämässä.8 Useissa1800-

luvulla teollistuvissa maissa, joissa vapautuvan talouselämän kautta ammattikuntalaitoksen 

merkitys kouluttajana muuttui, puolestaan nähtiin ammatillisella työntekijätason 

koulutuksella myös kasvatuksellisia ja sivistyksellisiä tavoitteita.  Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa ammattikoulujen yhtenä tavoitteena oli kasvattaa maahan muuttavien 

siirtolaisten lapsia yhteiskunnan jäsenyyteen. Ammattiin valmentava koulutus nähtiin 

laajemmin yksilöä, elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa palvelevana toimintana.9 Saksassa 

ammatillisen koulutuksen tehtävä oli kasvattaa työntekijöitä ja liberalistisen yhteiskunnan 

                                                 
6 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus koskeva muutettuja määräyksiä käsityöläiskouluista. Annettu 
Helsingissä 12.9.1900.   
7 Esim. Salminen 2012, 32; Kolbe 1994, 14–15, 19–20, 37. 
8 Nykänen 1998, 12–13; Meriläinen 2011, 19–22; Nikkanen 1999, 7–8. 
9 Klibard ja Kean 1999, 50; Kantor ja Tyack 1982, 2.  
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jäseniä.10 Ruotsissa teollisuuden kehittyessä ammatillisen koulutuksen tehtävänä oli 

kouluttaa työvoimaa ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.11 

 

Keskeinen kysymys tässä tutkimuksessa on, mikä oli ammattikoulun rooli oppilaiden 

sivistämisessä ja kansalaiseksi kasvattamisessa Suomessa. Miten sivistys ja kansalaiseksi 

kasvattaminen näkyivät ammattikoululle asetetuissa tavoitteissa ja koulun toiminnassa, ja 

miten näkökulma ammattikoulun sivistystehtävään muuttui 1800-luvun lopulta 1980-

luvulle? Kenelle ammattikoulu oli tarkoitettu? Keiden toimesta ammattikouluja Suomeen 

perustettiin? Mistä he saivat vaikutteita toiminnalleen? Mistä syntyivät ne kysymykset, 

joihin vastaamiseksi ammattikoulu rakennettiin Suomeen ja edelleen kehitettiin tutkimuksen 

aikarajauksen aikana? 

 

Uudet yhteiskunnalliset instituutiot eivät synny tyhjästä: niille on olemassa jokin tarve.              

Yhteiskunnallisten instituutioiden toiminta ja kehittyminen on kytköksissä yhteiskunnan 

muutokseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Tämä koskee myös koulutusta.12 Tässä 

tutkimuksessa tavoitteena onkin tarkastella tutkimuskysymyksiä myös yhteiskunnan 

toiminnan näkökulmasta. Tällä tarkoitetaan yhteiskunnan poliittista ja taloudellista kehitystä, 

lainsäädäntöä ja siitä eduskunnassa käytyä keskustelua sekä ammattikoulusta vastuullisten 

valtakunnan tason viranomaisten työskentelyä. Toisen näkökulman muodostavat kunta- ja 

kaupunkitason toimijat, jotka vaikuttivat ammattikoulujen perustamiseen ja kehittämiseen. 

Lähestymällä koulujen toimintaa hallinnon, opetuksen ja opetusohjelmien näkökulmasta 

pyritään valottamaan, mikäli mahdollista, niitä käytännön toimia, joilla ammattikoululle 

asetettuihin tavoitteisiin pyrittiin pääsemään. 

 

 Maahan syntyi ammattikoulun opettajien ammattikunta, joka vastasi käytännön työtaitojen 

opettamisesta, kasvatus- ja sivistystehtävästä. Käytännöllisten työtaitojen oppiminen 

koulussa toi uudenlaisia vaatimuksia opetuksellisille ratkaisuille. Opettajakunta jakautui 

pääsääntöisesti kolmeen koulutustaustaltaan ja tehtävänkuvaltaan erilaiseen ryhmään: 

ammatillisten teoreettisten aineiden opettajat, kaikille yhteisten aineiden opettajat ja 

ammattityön opettajat. Viimekädessä opettajat vastasivat ammattikoululle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisesta. Näin ollen on tarpeen seurata sitä, miten ammattikouluissa 

                                                 
10 Mayer 1996, 30; Greinert 1994, 37, 39. 
11 Axelsson 1989, 40. 
12 Salminen 2012, 13–14; Kolbe 1994, 9. 
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työskentelevät opettajat koulutettiin. Anja Heikkinen13 on väitöskirjassaan todennut, että 

valtakunnan tason toimijoiden ja teoreetikkojen ajatukset eivät välttämättä näyttäytyneet 

käytännön koulutyössä. Tässä tutkimuksessa pyritään komiteamietintöjen ja 

säädöskokoelmien taakse ja tarkastellaan, miten ammattikoululle asetetut tavoitteet näkyivät 

opetusohjelmissa ja koulujen toiminnassa. 

 

Ammatillisen koulutuksen varhaishistoriaa tutkinut professori Oiva Kyöstiö14 kirjoitti 

Ammattikasvatus-lehdessä vuonna 1956, että ”Käsitys ammattikasvatuksen 

myöhäsyntyisyydestä lienee meillä melko yleinen”15. Tämä käsitys on verraten yleinen vielä 

nykyäänkin, erityisesti kun on kyse ammattikoulun kehittymisestä. Ammattikoulutuksen 

merkittävä määrällinen laajeneminen tapahtuikin 1960–1970-lukujen aikana, mutta sen 

toiminnan alku ajoittuu 1800–1900-lukujen taitteeseen. Koulumuotona ammattikoulu on 

1900-luvun ilmiö.  

 

Ammattikoulussa tapahtuvan työelämään valmentautumisen rinnalla työelämään ja 

ammattiin opettamista toteutettiin eri tavoin organisoidun työssä tapahtuvan oppimisen 

kautta ja työnantajien toteuttaman koulutuksen ja perehdytyksen kautta sekä 

oppisopimuskoulutuksen kautta. Koulutus kehittyi hierarkkiseksi eriytyen käsittämään 

työntekijätason koulutuksen, työnjohtajien koulutuksen ja ylemmän tason johtajien, 

tutkijoiden ja virkamiesten koulutuksen. Koulutuksen toimintamallit ja tavoitteet vaihtelivat 

sen mukaan, mistä ammattialasta oli kyse, kenelle koulutus oli suunnattu ja miten se oli 

toteutettu. Eri alojen ammatillinen koulutus rakentui hallinnollisesti peräti seitsemän eri 

ministeriön alaisuudessa (liite1). Ammatillisen koulutuksen järjestelmästä  sikäli kun sillä 

tarkoitetaan tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan yhtenäisesti suunniteltua ja toteutettua eri 

alojen ammatillista koulutusjärjestelmää  ei tämän tutkimuksen aikarajauksen aikana voida 

puhua.16 Näin ollen on välttämätöntä rajata tutkimuskohde tarkemmin. Tässä tutkimuksessa 

tutkitaan kansakoulun ja myöhemmin peruskoulun päättäneille nuorille tarkoitettua 

                                                 
13 Anja Heikkisen väitöskirja Lähtökohtia ammattikasvatuksen kulttuuriseen tarkasteluun, 1995. 
14 Oiva Kyöstiö oli kasvatustieteen professori, joka väitteli vuonna 1955 ammattikasvatuksen historiaan 
liittyvästä aiheesta ”Suomen ammattikasvatuksenkehityskäsityön ja teollisuuden aloilla”.  
15 Kyöstiö 1956, Pääpiirteitä ammattikasvatuksemme esivaiheen ajoilta, Ammattikasvatus 1/1956, 4. 
Näkökulma ammatillisen koulutuksen kehittymisestä 1950-luvulta alkaen esim. Kivirauma 1990, 16. 
16 Järvinen 1997, 68–71. Tämän tutkimuksen kohteena olevan ammattikoulun tehtävää kouluttaa ihmisiä 
yhteiskunnan jäsenyyteen ja työntekijätason työtehtäviin täydensivät saman ministeriön alaisuudessa toimivat 
ammattioppilaskoulut ja erilaiset erityisammattikoulut (liite 2). Niiden opiskelijarekrytointi ja toimintamallit 
poikkesivat ammattikoulun toiminnasta, joten ne eivät varsinaisesti kilpailleet oppilaista vaan pikemminkin 
täydensivät toinen toista.  
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teollisuuden, käsityön ja kotitalouden työtehtäviin kouluttavaa ammattikoulua, jota 

ylläpidettiin julkisen vallan tuella (liite 2). Useimmiten koulut olivat kuntien tai 

kuntayhtymien ylläpitämiä. Myös yksityisteollisuus ylläpiti tällaisia kouluja. Näiden 

koulujen toiminta ja kehitys sivuaa siinä määrin julkisten koulujen toimintaa, että olen 

sisällyttänyt nämä koulut tutkimuksen piiriin.  

 

Tutkimuksen aikarajauksen alku sijoittuu vuoteen 1899, jolloin Helsingissä aloitti 

toimintansa Suomen ensimmäinen ammattikoulu. Vähitellen ammattikouluja perustettiin 

myös muualle Suomeen ja ammattikoulu vakiinnutti paikkansa ammatillisen koulutuksen 

kentässä. Kansakoulun jatkoluokkien tarjoama työtehtäviin valmiuksia antava koulutus 

synnytti jännitteitä ammattikoulun ja jatkoluokkien  

välille.17 Jännite oli koulumuotojen välinen, mutta siihen liittyi myös edunvalvonnallisia 

seikkoja. Molemmilla kouluilla oli kannattajansa, ja ammattikoulujen alkuvaiheessa samat 

henkilöt saattoivat tukea molempia kouluja. Tutkimuksessaan kansakoulujen jatkoluokkien 

toiminnasta Annukka Jauhiainen ryhmittää jatkoluokkien kannattajat omaksi ryhmäkseen ja 

ammattikoulujen kannattajat ”ammatillista koulutusta ajaviksi piireiksi”.18 Hän ei kuitenkaan 

tarkemmin käsittele, keitä noihin piireihin kuului.  

 

1970-luvulla käynnistyi niin sanottu keskiasteen koulunuudistuksen valmistelu. 

Ammattikoulun osalta uudistus kulminoitui vuoden 1987 ammatillista koulutusta koskevaan 

lainsäädäntöön. Eri ammatillisen koulutuksen aloja koskeva lainsäädäntö korvattiin 

yhteisellä ammatillista koulutusta koskevalla lainsäädännöllä. Eri alojen koulutuksesta 

säädettiin vielä omilla säädöksillä.19 Keskiasteen uudistus otettiin käyttöön eri 

koulutusaloilla vuosien 1982–1988 aikana. Uudistus aloitti selkeästi uuden luvun 

ammatillisen koulutuksen historiassa. Ammatillinen koulutus kiinnittyi aiempaa läheisemmin 

muuhun koulujärjestelmään. Ammatillisesta koulutuksesta tuli peruskoulun jälkeen 

vaihtoehto lukiokoulutukselle. Opetussuunnitelmat muuttuivat, ja yritysten kanssa tehtävä 

yhteistyö lisääntyi. Opettajien kelpoisuusehtoihin tuli täsmennyksiä, ja opettajankoulutusta 

kehitettiin. Ammatillista väylää pitkin oli mahdollista edetä korkeakouluopintoihin. 

Oppilaitokset muuttuivat monialaisemmiksi. Ammattikoulu käsitteenä poistui 

                                                 
17 Paikkakunnasta riippuen kansakoulujen jatkoluokkien toiminnan laajuus ja sisällöt vaihtelivat. 
18 Annukka Jauhiainen 2002, 68. 
19 SA 487 / 1987, Laki ammatillisista oppilaitoksista; SA 491 / 1987, Asetus ammattioppilaitoksista; Järvinen 
1997, 161–186. 
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lainsäädännöstä, ja tilalle tuli käsite ammatillinen koulutus. Rajaankin tutkimuksen 

päättymään 1980-luvulle, jolloin keskiasteen koulunuudistuksen myötä alkoi ammatillisessa 

koulutuksessa uusi aikakausi, joka on oman tutkimuksen arvoinen.  

 

Historiantutkimuksessa periodisoinnilla välitetään käsitystä historiallisten ilmiöiden syistä ja 

seurauksista, aikakausista ja muutoksesta. Liian kaavamainen tukeutuminen aikaisempaan 

historiantutkimuksen periodisointiin voi johtaa yksinkertaistuksiin ja kyseenalaisiin 

tulkintoihin.20 Tutkittavaan ilmiöön vaikuttavat muutokset limittyvät ajallisesti, jolloin 

muutos on usein vähittäinen kerroksellinen prosessi, jolla ei välttämättä ole yhtä alku- ja 

päättymiskohtaa. Jotkin tutkittavaan kohteeseen liittyvät ilmiöt eivät välttämättä 

kaavamaisesti noudata tutkimuksen periodisointia. Myös ammattikoulun historiaan 

vaikuttavissa ilmiöissä on näin.21 Tässä tutkimuksessa joidenkin tutkittavien ilmiöiden 

kehitysvaiheet ylittävät pääotsikoiden aikarajauksen, mutta ilmiön paremman ymmärtämisen 

kannalta aikarajauksen ylittäminen on ollut perusteltua. Kokonaisuudessaan aikakausi 

vuodesta 1899 keskiasteen koulunuudistukseen 1980-luvulle muodostaa selkeän 

ammattikoulun synnyn ja kehittymisen kaaren, jota tässä tutkimuksessa tutkitaan ja 

seurataan. 

1.2. Ammattikoulu käsitteellisessä ristiaallokossa 

Koulutuksella on historian saatossa ollut yhteiskunnan kannalta vähintään kaksi tehtävää: 

yhtäältä se on ollut välittömästi yhteiskunnallista tuotantoa ja vallitsevia instituutioita 

palvelevaa toimintaa, toisaalta kansalaisten sivistystä ylläpitävää ja sitä luovaa ja kohottavaa 

toimintaa.22 Käsite kansalaisuudesta ja kansalaisesta hahmottui Euroopassa valistuksen 

aikana 1700-luvulla. Ihmisestä tuli poliittisen toiminnan subjekti itsevaltaisen hallitsijan 

politiikan kohteen sijaan.23 Kansalaiskasvatukseen ja sivistämiseen liittyi ajatus siitä, että 

valistunut henkilö levittää järkiperäistä ajattelua valistumattomille. Kansalainen oli 

                                                 
20 Esim. Pertti Grönholm 2011, Viron muisti. Periodisointi, nimeäminen ja kamppailu menneisyydestä. 380–
381. 
21 Kirsi Klemelän on periodisoinut ammatillisen koulutuksen kehityksen seuraavasti: 1. Ammatillisen 
koulutuksen synty 1800-luvulta vuoteen 1940, 2. laajentumisvaihe 1940–1970, 3. ammatillisen koulutuksen 
järjestelmällistymisen vaihe 1970–1990-luvulla. Marjo-Riitta Järvinen rytmittää ammatillisen koulutuksen 
yhdistymistä koskevassa tutkimuksessa kehityksen 1. Ammatillisen koulutuksen alkutaival ennen 1950, 2. 
Oppilaitosverkoston laajeneminen noin 1950–1960, 3. Kohti ammatillisen koulutuksen yhtenäisyyttä noin 
1960–1970, 4. Toiminnan tehostaminen ja rationalisointi1970–1990 (Järvinen 1997). 
22 Esim. Järvelä 1991, 17. 
23 Arola 2003, 1. 
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aktiivinen toimija, joka omilla valinnoillaan rakensi suhdettaan yhteiskuntaan ja valtioon. 

Tästä näkökulmasta kansalaiskasvatus oli aktiivisten yhteiskuntaan osallistuvien ihmisten 

kasvattamista. Se alkoi samalla, kun ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

yhteisiin asioihin laajentuivat.24 Kansalaiskasvatusta on toteuttanut omalta osaltaan koko 

koulujärjestelmä, mutta kansalaiskasvatusta on harjoitettu myös koululaitoksen ulkopuolella 

muun muassa kansalaisopistoissa, urheiluseuratoiminnassa, raittiusjärjestöissä jne. Arola 

erottaa kansalaiskasvatuksen alueella kolme jäsentävää seikkaa: käsitys kansalaisen asemasta 

ja velvollisuuksista, käsitys hyvästä kansalaisuudesta eli kansalaisihanne ja käsitys siitä, 

millaisia tietoja ja taitoja jokaiselle kansalaiselle on välitettävä.25 

 

Kansalaisuus liittyy läheisesti valtiokäsitteeseen. Keskitetysti hallittujen, säätyvaltaan 

perustuvien yhteiskuntien hajotessa kansaa kokoavaksi käsitteeksi nousi valtio. 

Englantilainen taloudellisen liberalismin suunta korosti myös kansalaisen näkökulmasta 

vapauksia: ajattelunvapautta, sananvapautta, kokoontumisvapautta ja painovapautta. 

Yhteiskuntaa koossa pitävänä voimana olivat tarpeen tyydyttämisestä syntyvät siteet. Valtio 

oli enemmänkin tätä vapautta kahlitseva käsite.26 Saksalaisen filosofin G. W. F. Hegelin 

(1770–1831) mukaan valtio oli pitkän historiallisen kehityksen tulos. Se oli normiyhteisö, 

jossa yksilöt toimivat moraalisina, vapaina subjekteina. Valtio suojeli kansalaisiaan näiden 

tavoitellessa omaa yksityistä etuaan, mutta toisaalta valtion moraalinen tarkoitus oli yhdistää 

kansalaisia eettisesti yhteisen hyvän toteuttamiseen.27 Kansalaisten tuli siirtää syrjään 

itsekkäät etunsa ja toteuttaa yhdessä toisten kanssa valtion historiallisesti muotoutunutta 

korkeampaa päämäärää. Valtio oli siveellisyys, siinä yhdistyivät korkein oikeus ja 

velvollisuus. Ihminen voi kuulua valtion lisäksi muihin yhteisöihin, esimerkiksi perheeseen 

ja niin sanottuun porvarilliseen yhteiskuntaan, harjoittaa yritystoimintaa ja tavoitella näin 

itsekkäitä taloudellisia etuja. Taloudellisissa kysymyksissä Hegel olikin liberaali. Kaikilla 

kansalaisilla oli mahdollisuus ajaa omaa etuaan, eikä millekään ryhmälle tullut antaa 

säätelytoimin etuoikeuksia.28  

 

Suomessa J. V. Snellman (1806–1881), joka oli saanut vaikutteita Hegelin ajattelusta, lähti 

siitä, että kansan jäsen oli valtiokansalainen, joka saavutti ”korkeamman siveellisyyden” 

                                                 
24 Arola 2003, 4. 
25 Arola 2003, 5. 
26 Pulkkinen 1987, 62–63. 
27 Sihvola Juha; Historian kansallinen tehtävä ennen ja nyt, HAik 1/2003, 1. 
28 Sihvola 2003, 2; Naumanen 1990, 32, 46; Pulkkinen 1987, 64–65. 



14 
 

valtion jäsenenä. Historioitsija Juha Sihvolan mukaan Suomen itsenäisyyden ajan 

kehityksessä hegeliläiset vaikutteet näkyvät erityisesti yksimielisyyden tavoitteluna 

ulkopolitiikassa. Hegelin ajattelu ei myöskään ollut leimallisesti nationalistista. Suomessa 

puolestaan poliittisen yksimielisyyden ihanteeksi asetettiin kansallinen yksimielisyys, 

etnisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja ajatuksellisesti yhtenäinen kansakunta.29 Päivi 

Naumanen lähestyy kansalaiskäsitettä kansallisvaltion syntyyn liittyvänä käsitteenä, johon 

liittyy yksilön oikeudelliseen, poliittiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan liittyviä 

muutoksia. Kansalaisuuskäsitettä voidaan lähestyä yksilön suhteena valtioon, johon liittyy 

oikeuksia ja velvollisuuksia. Sitä voidaan lähestyä myös moraaliarvostelmana, näkökulmana 

kunnon kansalaisesta.30  

 

Modernisoituvassa Suomessa sivistyneistön kasvatustavoitteena oli isänmaallinen kansa. 

Taustalla oli Snellmanin muotoilema fennomaaninen ymmärrys Suomesta valtiojohtoisena 

kokonaisuutena. Sivistyksellä herätettäisiin kansallishenkeä, ja luomalla kansallishenkeä 

parannettaisiin kansan elinehtoja ja vaurautta. Sivistys saisi aikaan yksityistä ja yhteistä 

hyvinvointia. Kansallinen sivistyshanke perustui nationalistisen ideologian avulla 

toteutettavalle kansalaiskasvatukselle. Sivistyneisyys sisälsi koko elämäntapaa ja 

arvomaailmaa koskevan moraalisen ulottuvuuden, siveellisyyden, jonka tuli ilmetä myös 

ulkoisina käytöstapoina. Sivistyneistö määritteli, milloin kansa oli saavuttanut 

kansalaisuuteen oikeuttavan sivistystason. Käytännön sivistystyö kuitenkin eriytyi muun 

muassa sivistyneistön, talonpoikaiston, maaseudun rahvaan ja työväestön kohdalla, sekä 

vaikkapa miesten ja naisten kohdalla. Fennomaanisen sivistystyön keskeinen kohde oli 

talonpoikaisto, joka oli elinkeinopoliittisesti keskeisessä asemassa Suomessa pitkälle 1900-

luvulle ja joka kantoi puhtainta kansallishenkeä kansallisromanttisessa valossa.31 Tuomaala 

toteaa, että kansan oli mahdotonta saavuttaa asetettua sivistyksellistä tavoitetta täydellisesti, 

sillä mittapuuna olivat sivistyneistön itselleen asettamat tavoitteet. Myös suomalaisille 

historiankirjoittajille Suomen kansan ideaali tarkoitti muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta itsenäistä, maata omistavaa talonpoikaa aina pitkälle 1950-luvulle saakka. Omalla 

tilalla, vaikka pienelläkin, työskentelevä talonpoika teki töitä itselleen ja kykeni 

vastustamaan poliittista yhteiskunnallista liikehdintää.32  

                                                 
29 Sihvola 2003, 2–3. 
30 Naumanen 1990, 23–24. 
31 Koski 2011, 161. 
32Ahtiainen ja Tervonen 1992; Tuomaala 2004, 63; Kettunen 2006, 36; Uljas 2012, 56–57. 
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Tämän kansalaisuuden ideaali ei kuitenkaan toiminut kaupungeissa ja 

teollisuuspaikkakunnilla. Vallitsevan kansalaisuusnäkemyksen taustalla kehittyi toisenlainen 

näkökulma kansalaisuuteen. Esimerkiksi teknillisen koulutuksen syntyminen 1800-luvulla 

liittyi tekniikan kehittymiseen, sääty-yhteiskunnan purkautumiseen ja kaupunkien 

keskiluokan syntymiseen. Säätyläistö nosti ihanteeksi omalla työllään itsensä ja perheensä 

elättävän vapaan ammattimiehen, työntekijäkansalaisen. Fennomaani, professori ja senaattori 

Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen (1830–1903) painotti työväestön kasvattamista itsenäisiksi, 

vastuullisiksi, yhteiskuntaelämään kykeneviksi kansalaisiksi. Tämä vaati paitsi koulujen 

perustamista myös työväensuojelua, valistusta säästäväisyyteen ja ahkeruuteen sekä raittius- 

ja kansansivistystoimintaa. Sivistyksen levittäminen lisäsi kansan kansallistunnetta ja 

isänmaallista itsetajuntaa.33 Edellä olevaan pohjautuen tässä tutkimuksessa kansalaisella 

tarkoitetaan valtioyhteisön jäsentä, jolla on valtion tarjoamia oikeuksia ja velvollisuuksia 

mutta jolla on myös henkilökohtaisia normatiivisesti arvotettavia ominaisuuksia.  

 

Sivistyneeksi kasvamisen on usein katsottu tapahtuvan akateemisissa opinnoissa koulussa ja 

yliopistossa. Sivistyneistön rooli puolestaan perinteisesti kuului yliopistokoulutuksen 

saaneille. Sivistyneistöön kuuluivat varsinkin Helsingin yliopistossa opiskelleet. Yliopisto-

opintojen aikana opiskelija suhteutti toimintansa muuhun yhteiskuntaan, sai tiede-eliitin tai 

virkamieseliitin tietoisuuden asemastaan ja ammatistaan.34 Koulutus on yleisesti jaettu 

yleissivistävään koulutukseen ja ammatillisesti sivistävään koulutukseen. Yleissivistyksen 

tavoitteena on ollut hyötynäkökohdista vapaa oppiminen ja kasvaminen. Sivistyminen on 

arvokas päämäärä riippumatta siitä, onko sillä välineellistä käyttöarvoa. Yleissivistystä 

haettiin yleissivistävässä koulutuksessa. Ammattikoulu puolestaan antoi mahdollisuuksia 

muun muassa ammatilliseen oppimiseen ja ammattisivistykseen. Ammattisivistyksessä 

yhdistyivät ammattitaito, yleissivistys sekä opiskelijan monipuolinen kehitys ja kasvu 

yhteiskunnan jäseneksi.35 Kysymys yleissivistävän ja käytännöllisen koulutuksen välisestä 

suhteesta muodostui myös korkeakoulutuksen yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi 1800-luvun 

aikana.36 Tuo jännite näkyi myös keskustelussa koulun sivistystehtävästä ja koulutuksen 

arvostuksesta. Tässä tutkimuksessa tuota jännitettä lähestytään ammattikoulun ja 

                                                 
33 Nykänen 1998, 21; Alapuro ja Stenius 1987, 14; Heikkinen 1995, 172; Yrjö-Koskinen 1891, 2. 
34 Kolbe 1993, 9–12.  
35 Meriläinen, 2011, 19–22. 
36 Esim. Nykänen 1998, 13. 
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kansakoulun jatkoluokkien, jossain määrin myös oppikoulun välisen suhteen näkökulmasta. 

Tuo koulutuksellinen jännite näkyy myös sivistyskäsitteen määrittelyssä.  

 

Kansakoulun kehittäjät Uno Cygnaeus ja Mikael Soininen pitivät käytännön taitojen 

oppimista sivistävänä yksilön kasvattamisen näkökulmasta. Koulun työelämään ja ammattiin 

valmentavaa tehtävää he eivät kuitenkaan nähneet opiskelijan vapaan tahdon kautta 

tapahtuvana sivistyttävänä toimintana. Koulun tehtävänä olikin kasvattaa ja sivistää 

oppilaita, ei antaa valmiuksia ammatissa toimimiseen. Kansakoulun käytännöllinen opetus, 

käsityönopetus, oli Cygnaeuksen mukaan kasvatuksellista ja sivistävää, ei ammattiin 

valmistavaa.37 

 

Tutkimuksessaan 1800-luvun käsityöväen sivistysseuroista Pekka Rehumäki määrittelee 

sivistykselliset perusvalmiudet kirjoitus- ja lukutaidoksi38. 

 

Saksassa käsite bildung tarkoitti jotain sellaista, joka oli ammatillisen ja käytännöllisen 

vastakohta, ja näin ollen bildung-käsitteen sivistys ilmensi jotain eliitille kuuluvaa.39 1800-

luvulla uushumanistit ja filantroopit kiistelivät koulun tarkoituksesta. Filosofi Friedrich 

Niethammer (1766–1848) hyökkäsi filantrooppien tukemaa käytännönläheistä opetusta 

antavaa koulua vastaan. Niethammerin lähestymistapa koulutukseen oli humanistinen. 

Koulun tehtävä oli kasvattaa ihmistä, ja tieto sinänsä oli tärkeää, ei niinkään kysymys siitä, 

miten jotakin tehtiin. Hän korosti antiikin ajatteluun pohjautuvaa klassista koulutusta, johon 

luonnontieteellinen tieto ja tekninen osaaminen eivät kuuluneet. Niethammerilla oli 

merkittävä vaikutus koulutuskysymyksiin Saksassa 1800-luvun loppupuolelle saakka.  

 

Toisenlaisen näkökulman sivistykseen esitti saksalainen Georg Kerschensteiner (1854–

1932). Hänen kehittämässään työkouluajattelussa (arbeitschule, activityschool) 

käytännöllinen osaaminen ja työ olivat sivistyksen perusta. ”Käsityö ei ole ainoastaan 

perusta kaikelle todelliselle taiteelle vaan myös perusta todelliselle tieteelle.”40 Sivistykseen 

liittyi käsitys aktiivisuudesta ja toiminnallisuudesta, joita voitiin soveltaa kaikessa 
                                                 
37 Jauhiainen 2002, 15, 31. 
38 Rehumäki 2008, 25. Hän myös toteaa, että kun ammattikuntalaitos ei enää turvannut sosiaalista asemaa ja 
arvostusta, ne pyrittiin turvaamaan sivistystasoa nostamalla. Rehumäki 2008, 23. 
39 Gonon 2009, 36–40. 
40 Kerschensteiner 1925, 30; Kerschensteiner 1908, Pestalozzijuhlassa pidetty esitelmä, Kansakoululehti, 420–
421. Kerschensteinerilla oli erityistä merkitystä ammattikoulun sivistystehtävästä käydyssä keskustelussa, joten 
hänen ajatuksiaan käsitellään tarkemmin luvussa 2.3. 
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koulutuksessa.41 Erilaiset näkökulmat siitä, mikä koulutuksessa oli sivistävää, jakoi 

koulumaailmaa kahtaalle. Näkemys sivistyksestä arvotti myös koulutusta. 

 

Myöhemmin esitetyissä sivistysnäkökulmissa ero yleissivistyksen ja ammattisivistyksen 

välillä alkaa hämärtyä. Suomessa muun muassa aikuiskasvatustieteen professori Urpo Harva 

johti sivistyskäsitteelle merkitystä saksan kielen bildung-käsitteestä, jota sanaa alettiin 

käyttää laajojen kansankerrosten henkisen tason kohottamisesta. Sivistykseen kuului ihmisen 

kaikinpuolinen kehittäminen: tiedollisten, tapojen ja käytöksen sekä tunne-elämän 

hienostaminen. ”Sivistys on siis objektiivisen hengen vaikutusta subjektiiviseen henkeen 

siten, että edellinen eli kulttuuri tulee yksilön henkilökohtaiseksi, eläväksi 

ominaisuudeksi.”42  

Wileniuksen mukaan sivistys oli ihmisen sisäinen tila, joka ilmeni myös hänen 

toiminnassaan. Kulttuuri puolestaan syntyi näistä inhimillisen toiminnan tuloksista. Kulttuuri 

ilmaisi sivistystä, mutta toisaalta sivistyminen tapahtui kulttuurin kautta.43 Helakorven 

mukaan voitiin puhua perussivistyksestä, joka yleisemmin oli kaikkia yksiköitä koskettava.44  

 

Sivistyskäsite voidaan siis määritellä usealla tavalla, ja käsitteen määrittely on ollut eri 

aikoina erilainen. Tässä tutkimuksessa ammattikoulun sivistystehtävää tarkastellaan 

aikalaiskirjoitusten näkökulmasta, joten näkökulma sivistykseen saattaa muuttua esittäjän ja 

aikakauden mukaan. Tutkimuksessa ei tavoitella sivistyskäsitteen kertakaikkista määrittelyä. 

Eri kirjoittajat ovat kuitenkin yleisesti nostaneet sivistyskäsitteeseen kuuluvaksi muun 

muassa totuudellisuuden tavoittelun, ajattelun ja toiminnan kypsyyden, aktiivisen, 

vastuullisen toiminnan ja sen, että ihminen liittää toimintansa laajempaan sosiaaliseen 

yhteyteen, työyhteisön tai kansakunnan toimintaan. Sivistymisen on kiinteästi nähty 

tapahtuvan ihmisen vapaan tahdon kautta. 

 

Ammatillisen koulutuksen yksityiskohtainen yleispätevä käsitteellinen määrittely on aikojen 

kuluessa osoittautunut vaikeaksi45. Nykänen käyttää käsitettä institutionalisoitunut opetus 

                                                 
41 Kerschensteiner 1925, 30; sivistyksestä ja vapaudesta esim. Wilenius 1982, 51–60. Wilenius tiivistää, että 
Aristoteleen filosofiassa ihminen on vapaa, kun hän esteettä toteuttaa luonnollisia taipumuksia. Toisaalta 
Immanuel Kantin mukaan ihminen oli vapaa, kun hän pystyi sanomaan ei omille haluilleen. Ihminen oli vapaa 
kun hän alisti taipumuksensa velvollisuutensa täyttämiselle. Wilenius 1982, 51–52. 
42 Harva 1955, 8–11. 
43 Wilenius 1982, 10.  
44 Helakorpi 1992, 100–101, 111. 
45 Esim. Heikkinen 1995, 38–51. 
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opettajajohtoisesti tapahtuvasta uudentyyppisestä käytännöllisestä koulutuksesta. Järvinen 

puolestaan puhuu koulumuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta. Klemelä käyttää muun 

muassa käsitettä laitosmuotoinen koulutus, joka tapahtui koulussa ja jota täydensi osittain 

työelämässä tapahtuva oppisopimuskoulutus.46 Tässä tutkimuksessa seurataan Järvisen 

käsitettä koulumuotoinen ammatillinen koulutus. Koulumuotoisessa koulutuksessa 

opiskelijat opiskelivat ammattikoulussa sekä teoreettiset opinnot että käytännön työtaidot. 

Ammattikouluihin hakeuduttiin yleensä kansakoulun ja myöhemmin peruskoulun pohjalta, 

kun vaikkapa kauppaoppilaitoksiin tai sairaanhoito-oppilaitoksiin hakeuduttiin usein 

oppikoulun (keskikoulun tai lukion) pohjalta.47 

  

Suomessa ammattiin valmistava koulutus on järjestetty eri tavoin alasta ja ajasta riippuen. 

Erilaiset ammattiin valmistavat koulutukset ovat olleet osittain rinnakkaisia, osittain 

peräkkäisiä. Koulutus on voinut olla oppisopimustyyppistä koulutusta, jolloin käytännön 

työtehtäviin liittyvä osaaminen on opittu työelämässä ja teoreettiset opinnot koulussa. 

Oppipoikajärjestelmä ja sunnuntaikoulut, ammattioppilaskoulut sekä oppisopimuskoulutus 

liittyvät tähän malliin. Toisaalta ammatillisia valmiuksia on voinut opiskella yleissivistävän 

koulutuksen yhteydessä. Suomessa kansakoulujen jatkoluokat ja joissakin keskikouluissa 

toteutetut työelämään liittyvät opinnot olivat esimerkkejä tästä. Kolmas vaihtoehto on ollut 

koulumuotoinen opiskelu, jossa teoreettiset opinnot ja ammatilliset valmiudet on opiskeltu 

opettajajohtoisesti koulussa.48  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään koulumuotoisen ammattikoulun tutkimiseen. Professori 

Pekka Ruohotien määritelmän mukaan ammattikoulu oli ammattiin valmentava ja 

ammattitaidon lisäämiseen tähtäävä koulu, jonka pohjakoulutuksena oli peruskoulu. 

Ammatillinen koulutus puolestaan oli käsitteenä laajempi: se sisälsi ammattikoulun lisäksi 

muiden koulutusalojen ammattiin valmistavat koulut sekä erilaisen aikuiskoulutuksen ja 

oppisopimuskoulutuksen.49 Pentti Rauhala puolestaan erottaa käsitteinä 

ammattioppilaitokset, ammattikoulut ja ammatilliset oppilaitokset50.  

 

                                                 
46 Nykänen 2007, 16; Järvinen 1997, 49; Klemelä 1999, 363. 
47 Esim. Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 1898–1948, 38, 83–84.  
48 Kivirauma 1990, 19–20.  
49 Ruohotie 1991, 3–4.  
50 Rauhala 1993, 1. Dosentti ja rehtori Pentti Rauhala on tutkinut mm. ammattikoulun opettajia ja 
rehtoriyhdistystä.  



19 
 

Ammattikoulu otettiin Suomessa käsitteenä käyttöön vuoden 1900 käsityöläisoppilaitoksista 

annetun asetuksen pohjalta perustettujen ammatteihin valmistavien koulujen yhteydessä51 

(liite 2). 1900-luvun alun komiteamietinnöissä käsityöläiskoulun tilalla alettiin käyttää 

käsitettä ammattikoulu, ja esimerkiksi vuoden 1912 ammattikasvatuskomitean lausunnossa 

käytetään käsitettä ammattikoulu. Käsityöläiskouluista ne erosivat siten, että ne olivat 

päiväkouluja, opiskelijat olivat nuorempia kuin käsityöläiskouluissa, kouluissa ei annettu 

ammattitaitoa täydentävää opetusta vaan käsityö- ja teollisuusammatteihin valmistavaa 

koulutusta.52 Tässä tutkimuksessa määritellään ammatillisen koulutuksen koulumuotoihin 

liittyvät käsitteet lähtökohtaisesti ammatillista koulutusta määrittävien asetusten ja 

lainsäädännön pohjalta. Ammattikoulu-käsitteen vahvisti vuoden 1920 asetus ammatteihin 

valmistavista kouluista (liite 2). Vuoden 1939 lainsäädännössä ammattiin valmistava koulu 

muuttui valmistavaksi ammattikouluksi. Vuosien 1958–1959 laki- ja asetusuudistusten 

yhteydessä valmistava ammattikoulu puolestaan muuttui ammattikouluksi. Asetuksen 

mukaan ammattikoulu antoi kansakoulun oppimäärälle pohjautuvaa koulutusta teollisuuden, 

tekniikan ja ravintotalousalan yleisimpiin ammatteihin. Ammattioppilaitoksia puolestaan 

olivat ammattikoulujen lisäksi ammattioppilaskoulut (tietopuolinen ammattiopetus) ja 

erikoisalojen ammattikoulut, esimerkiksi yksityiset ammattikoulut.53 Vuonna 1987 

lainsäädäntö kokosi kaikki ammattikasvatushallituksen alaiset oppilaitoksen saman 

lainsäädännön alaisuuteen.54  

 

Ammattikoululla tarkoitetaan käsityön, liikenteen, teollisuuden ja ravitsemisalan 

työntekijätason työtehtäviin valmistavaa ammatillista peruskoulutusta. Ammattikoulu oli 

tarkoitettu nuorille oppilaille, ja se toimi päiväkouluna. Oppilailta ei vaadittu aikaisempaa 

työkokemusta, kuten monissa muiden alojen ammatillisen koulutuksen oppilaitoksessa 

tehtiin, eikä oppilaiden tarvinnut työskennellä työelämässä opintojen aikana, kuten tapahtui 

esimerkiksi oppisopimuskoulutuksessa, ammattioppilaskouluissa tai joissakin 

erityisammattikouluissa. Ammattikoulussa opiskeltiin opettajan johdolla teoriaopinnot ja 
                                                 
51 Helakorpi 1992, 200. 
52 Ammattikasvatuskomitea 1912:8, 105. 
53 SA 1920/50 Asetus ammatteihin valmistavista kouluista; SA 1939/154 Laki ammattioppilaitoksista; SA 
1958/184 Laki ammattioppilaitoksista; SA 1959/3 Asetus ammattioppilaitoksista. 
54 SA 1920/50 Asetus ammatteihin valmistavista kouluista; SA 1920/51 Asetus yleisistä ammattilaiskouluista; 
SA 1958/184 Laki ammattioppilaitoksista; SA 1987/487 Laki Ammatillisista oppilaitoksista. 
Ammattikasvatushallituksen alaisia oppilaitoksia olivat ammattioppilaitokset, hotelli- ja ravintolaoppilaitokset, 
koti- ja laitostalousoppilaitokset, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset, maatalousalan oppilaitokset, 
merenkulkuoppilaitokset, metsä- ja puutalousoppilaitokset, sosiaalialan oppilaitokset, terveydenhuolto-
oppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset. Saamelaisten ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisten 
oppilaitosten opettajankoulutuksesta säädettiin erikseen.  
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käytännön työn oppimiseen liittyvät opinnot, ja opiskelu oli oppilaille päätoimista. 

Kokonaisuudessaan teollisuuden, tekniikan ja käsityön tehtäviin suuntaava koulutus kehittyi 

hierarkkiseksi riippuen siitä, minkälaisiin tehtäviin, ylimpään johtoon, esimies- ja 

suunnittelutehtäviin tai työntekijätason tehtäviin, koulutettiin ja mitä pohjakoulutusta 

opintoihin vaadittiin.55 

 

Ammattikoulut olivat varsinkin toiminnan varhaisvaiheessa vuosina 1900–1940 

pääsääntöisesti kaupunkien ylläpitämiä. Toisen maailmansodan jälkeen perustettiin valtion 

keskusammattikouluja ja kuntayhtymien ylläpitämiä kouluja. Näiden julkisten yläpitäjien 

hallinnoimien koulujen lisäksi maahan perustettiin varsinkin 1920–1930-luvulla useita 

yksityisteollisuuden ylläpitämiä ammattikouluja. Näissä kouluissa työtaidot opittiin 

oppilaitoksen työpajojen lisäksi yrityksen omissa tuotantolaitoksissa. Myös 

yksityisteollisuuden ammattikoulut toimivat julkisten koulujen kanssa samojen säädösten 

mukaan ja saivat valtiolta tukea toiminnalleen.  

 

Ammattikoulu-käsitteelle voidaan hakea vastineita myös ulkomailta. Euroopan 

saksankielisillä alueilla syntyi koulumuotoisia kansakoulun jälkeisiä kouluja, joiden 

tehtävänä oli kansalaiskasvatus sekä työelämään ja ammattiin valmentaminen. Saksassa 

berufsschule (engl. vocational school) oli päiväkouluna toimiva, työelämätaitoihin tähtäävä 

koulu, joka vastannee parhaiten Suomen ammattikoulua. Fachschule (engl. specialized 

institute) saattoi olla tiettyyn erityiseen ammattiin tai työnjohtotehtäviin tähtäävä 

ammattikoulu.56 Vuosina 1897 ja 1908 Saksassa uudistettiin elinkeinolakeja, mikä merkitsi 

paikallisten elinkeinoyhdistysten ja kauppakamarien vaikutuksen lisääntymistä 

ammatillisessa koulutuksessa. Duaalijärjestelmä, jossa opetusta toteutettiin kiinteässä 

yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa, kehitettiin paljolti muun muassa Georg 

Kerschenteinerin vaikutuksesta. Tavoitteena oli kartuttaa opiskelijan ammattitaitoa ja 

samalla tarjota työläistaustaisille nuorille koulutusta valtioliberaalisen yhteiskunnan 

jäsenyyteen.57 Tosin Euroopan saksankielisillä alueilla ammattikouluun liittyvillä käsitteillä 

saattaa olla hiukan erilainen merkitys maasta ja alueesta riippuen. Ruotsissa perustettiin 

päiväkouluna toimivia ammattikouluja (yrkeskola), jotka kouluttivat työntekijöitä 

teollisuuden palvelukseen mutta joiden tehtävänä oli myös kansalaiskasvatus. Näiden ohella 

                                                 
55 Esim. Nykänen 1998, 152. 
56 Greinert 2005, 13–15; Greinert 1994, 150–151. 
57 Greinert 2006, 500–501; Mayer 1996, 30. 
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perustettiin jo työssäkäyville tarkoitettuja, iltaisin toimiva ammattioppilaskouluja 

(lärlingsskola) sekä tiettyyn erityiseen ammattiin valmistavia erityisammattikouluja tai 

ammattiopistoja vastaavia kouluja (fackskola)58. Käsitetasolla Ruotsin yrkeskola lienee 

lähinnä Suomen ammattikoulua. Suomen ammattikoulu käsitteenä rakentui kuitenkin 

kansalliselle pohjalle, jossa oli saatu vaikutteita sekä ulkomailta että kotimaisesta 

käsityöläiskoulutuksesta ja kansakoulusta. Suoraa käsitteellistä yhtäläisyysmerkkiä 

suomalaisen ammattikoulun ja jonkin ulkomailla olleen ammattikoulua kuvaavan käsitteen 

välille on vaikea laittaa. 

 

Ammattikoulun kehittämistä on selitetty erilaisilla syillä. Joel Kivirauma listaa neljä erilaista 

selitysmallia. Koulun kehittämistä perusteltiin teollisuuden ja tekniikan kehittymisen 

tuomilla koulutuksellisilla vaatimuksilla. Toinen perustelu painotti ammattikoulun 

merkitystä yksilön integroimiseksi yhteiskunnan jäseneksi ajalla, jolloin kirkon 

kasvatuksellinen merkitys väheni ja työväenliikkeen merkitys kasvoi. Kolmas näkökanta 

painottaa yhteiskunnallista valikointia, jonka mukaan ammattikoulun tehtävä oli kouluttaa 

työväenluokan lapsia työtehtäviin. Neljäntenä näkökulmana Kivirauma mainitsee eri 

yhteiskuntaryhmien välisen kilpailun. Kukin ryhmä pyrki parantamaan yhteiskunnallista 

asemaansa koulutuksen avulla.59 Kivirauma itse hylkää ensimmäisen perustelun ja korostaa 

mieluummin ammattikoulun merkitystä yksilöä yhteiskuntaan integroivana kouluna.  

 

Nykänen liittää käsitteen ammatti tiettyyn koulutukseen. Esimerkiksi insinöörit olivat tietyn 

teknillisen koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka useimmiten työskentelivät teollisuuden 

palveluksessa.60 Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muuttuessa syntyi tarve myös 

muunlaiseen käytännönläheiseen koulutukseen, joka synnytti uusia ammatteja, muun muassa 

eläinlääkärit, kaupan ammatit, opettajat tai metsänhoitajat.61 Näiden ammattien edustajien 

muodostaessa yhteenliittymiä syntyi uudenlaisia ammattikuntia, jotka jo lähtökohdiltaan 

erosivat kaupunkien porvariston muodostamista perinteisistä ammattikunnista. Koulutuksella 

oli näiden uusien ammattikuntien syntymisessä keskeinen rooli. Perinteisten ammattikuntien 

                                                 
58 Björck 2004, 188–189. 
59 Kivirauma 1990, 82–102. 
60 Nykänen 1998, 11. Koulutus on voitu jaotella myös siten, antaako se valmiuksia henkiseen työhön vai 
ruumiilliseen työhön. Ammattikoulu miellettiin ruumiilliseen työhön valmistavaksi, akateeminen koulutus 
henkiseen työhön valmistavaksi. Kettunen, Jalava, Simola, Varjo 2012, 28–33.  
61 Nykänen 1998, 11, 13; Halonen 2010, 20–21. 
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ylläpitämän oppipoikajärjestelmän rinnalle syntyi uusia kouluja, joissa opetus tapahtui 

palkatun opettajan johdolla.62  

 

Koulujen ja ammattikuntien näkökulmat ammatin käsitteeseen ja ammattitaidon 

hankkimiseen olivat keskenään erilaiset. Ammattikuntien ylläpitämä oppipoikajärjestelmä 

perustui sääty-yhteiskuntaan ja ammattikuntien privilegioihin. Ammattikuntien aikaiseen 

ammattikäsitteeseen liittyi aina eräänlainen mestarius, ammatinhallinta ja ammattikuntaan 

kuuluminen. Ammatti oli työntekoa, mutta siihen liittyi myös työnilo, luovuus ja 

kehittyminen.63 Ammatteja olivat vain elinkeinonharjoittajien elinkeinot, joiden 

harjoittamiseen valmistuttiin koulutuksen kautta. Työtehtävien luokittelu systematisoitui, 

kun palkkatyö yleistyi, elinkeinorakenne ja työlainsäädäntö muuttuivat, ja työntekijät 

järjestäytyivät ammatillisesti. Perinteisen ajattelun mukaan ammattiopetuksen tavoitteet 

voitiin johtaa ammattianalyyseistä. Näkemys pohjautui funktionaaliseen 

ammattinäkemykseen, jonka mukaan ammatti oli ryhmä töitä, jotka olivat samankaltaisia 

työntekijöiltä vaadittavien tietojen ja taitojen osalta. Funktionaalisen teorian mukaan 

työnjaon eriytyminen johti jatkuvaan yhteiskunnan kehittymiseen. Toinen vaihtoehto oli 

nähdä ammatit sosiaalisena roolina. Tähän saattoi liittyä myös sosiaalinen sulkeminen, 

jolloin ammattiryhmä erilaisin perustein sulki muut ulkopuolelle. Objektiivisen 

ammattikäsityksen mukaan yhteiskunnassa muodostunut työnjako olisi ammattien 

määräytymisen perusta. Ammatit muuttuivat teknisen kehityksen myötä, ja työntekijän 

edellytettiin omaksuvan uuden tekniikan käytön ja sopeutuvan siihen.64  

 

Ammattiin voi sisältyä myös henkilön asema yhteiskunnassa. Tähän asemaan kuului 

kokoelma henkilölle kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia. Ammattia voitiin tarkastella 

työntekijän tai työnantajan näkökulmasta. Ammattikasvatushallituksen ylitarkastajana ja 

toimistopäällikkönä toimineen Olli Rädyn mukaan työtekijä etsi ammatista muutakin 

tyydytystä kuin elantoa. Työntekijä pyrki hakeutumaan omaan elämäntilanteeseensa 

sopivaan ammattiin. Työnantajan näkökulmasta ammatti oli ennen muuta sitä, että tietyt 

työtehtävät tuli suoritettua.65 Räty löytää ammattikoululle kolme tavoitetta: yhteiskunnallisen 

työnjaon kehittämisen ja työvoiman uusintamisen, eri ammattialoilla tarvittavien 

                                                 
62 Nykänen 1998, 13. 
63 Räty 1979, 85. 
64 Räty 1987, 84. 
65 Räty 1979, 84; Kettunen 1983, 4. 
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kvalifikaatioiden opettamisen sekä kansalaisten kehittämisen ihmisenä ja ammatissa. Räty 

toteaa myös, että ”useissa ammateissa yleinen sivistys – ammattisivistys  on olennaisempaa 

kuin selkeästi määriteltävät kvalifikaatiot”.66 Tämä näkökulma on myös tämän tutkimuksen 

lähtökohta, ja tässä työssä paneudutaan ammattikäsitteeseen määriteltävien kvalifikaatioiden 

näkökulmasta vain sikäli kun se on tarpeen tutkimuksen keskeisiin kysymyksiin 

vastaamiseksi.  

 

Heikkinen määrittelee käsitettä ammattikasvatus sen ammattikuntalaitokseen ulottuvalla 

taustalla. Mestarin verstas oli kuin yhteisö, jossa oppipoika omaksui käsityöläisen perhe-

elämän ja yhteisöllisen elämän muodot. Tuo näkökulma ammattiin kasvamisesta on jäänyt 

käsittämään myös ammattikoulun. Ammattikasvatus voidaan myös nähdä ammatillisessa 

koulutuksessa tapahtuvaksi ammatilliseksi sosialisaatioksi.67 Tässä tutkimuksessa 

ammattikasvatus käsittää kaikki ammattiin sosiaalistavat koulutus- ja oppimisväylät sekä 

niihin kohdistuvan tutkimuksen.68  

 

Eri ammattialojen koulutus kehittyi omaehtoisesti aluksi paikallisesti ja myöhemmin 

ministeriön ohjauksessa. Hallinnollisesti koulutus hajautui eri keskusvirastojen ja 

ministeriöiden alaisuuteen. Hajanaisuus koettiin ajan myötä ongelmalliseksi, ja se aiheutti 

keskustelua.  

1.3. Aikaisempi tutkimus ja tutkimusmenetelmät  

 

Ammattikoulua koskeva tutkimustraditio on nuorta ja ohutta, ja se pontevoituu vasta 1990-

luvulta alkaen. Kun ammatillinen koulutus vuoden 1987 lakiuudistuksen myötä kytkeytyi 

selkeämmin koko koulujärjestelmään, ammatilliseen koulutukseen kohdistunut tutkimus 

lisääntyi. Tutkimuksen vähyys on voinut johtua ammatillisen koulutuksen 

monisärmäisyydestä verrattuna muuhun koulutukseen, lähdeaineiston hajanaisuudesta tai 

mahdollisesti koulutuksen yhteiskunnalliseen arvostuksen liittyvistä asioista. Joel Kivirauma 

on tutkinut ammatillista koulutusta kasvatustieteen ja kasvatussosiologian näkökulmasta. 

Kivirauman mukaan ammatillisen koulutuksen tutkimuksen historian kapeuden taustalla on 

koulutuksen arvostus. Käytännöllistä osaamista ei Kivirauman mukaan ole pidetty yhtä 

                                                 
66 Räty 1987, 194, 199. Myös mm. Helakorpi, 1992, 159–161. 
67 Heikkinen Anja 1992, 73; Räty 1982, 41.  
68 Vrt. Helakorpi 1992, 5. 
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tärkeänä ja arvostettuna kuin teoreettista tietämistä, mikä on vaikuttanut myös 

tutkimuskohteisiin.69 

 

Tässä tutkimuksessa ammattikoulua lähestytään historian tutkimuksen näkökulmasta, ja 

koulutus liitetään laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä koulutuksesta käytyyn 

sivistyskeskusteluun. Tällaista tutkimuskirjallisuutta on verraten vähän. Ammatillisen 

koulutuksen historian yhtenä perusteoksena voidaan pitää O. K. Kyöstiön tekemää 

tutkimusta Suomen ammattikasvatuksen kehitys käsityön ja teollisuuden aloilla 1 (1955). 

Tutkimus on tarkka ja informatiivinen, ja se paneutuu erityisesti ammattikuntakauden 

ammattikasvatuksen historiaan ja sen esivaiheeseen vuoteen 1842 saakka, jolloin 

sunnuntaikoulut perustettiin. Uraauurtavassa tutkimustyössä Kyöstiöllä ei ollut esikuvia, 

minkä vuoksi monisyiseen ongelmaan paneutuminen on vaatinut erityistä omistautumista.70 

Kyöstiö nostaa esiin ammattikuntalaitoksen merkityksen myös sosiaalisten taitojen 

oppimisessa ja ammattikuntalaitokseen liittyvien sunnuntaikoulujen sivistyksellisen roolin. 

Ammattikoulujen toimintaa Kyöstiön tutkimus ei käsittele. 1950-luvulla Kyöstiö oli 

suunnittelemassa ja toteuttamassa kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikoulun opettajille 

suuntaamia pedagogisia kursseja. Hän kiinnitti huomiota opetuksen kehittämiseen 

ammattikoulussa, ja hänen teoksensa Työnopetuksen teoriaa ja käytäntöä (1954) on yksi 

varhaisimmista ammattikoulun opettajille tarkoitetuista opetuksen kehittämiseen 

suunnatuista teoksista. Teos on varsinaisesti käsikirja opettajille ja valaisee myös sitä, mistä 

suomalaiseen ammattikouluun saatiin opetuksellisia vaikutteita.71 

 

Anja Heikkinen on kasvatustieteen väitöskirjassaan Lähtökohtia ammattikasvatuksen 

kulttuuriseen tarkasteluun (1995) tutkinut ammatillista koulutusta yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta. Tämä on Kyöstiön tutkimuksen ohella merkittävä tutkimus tämän työn 

kannalta. Myös Heikkinen viittaa Kyöstiön perustavaa laatua olevaan tutkimukseen ja 

osittain rytmittää omaa tutkimusta Kyöstiön tutkimuksen perustalle. Heikkisen tutkimuksen 

aikarajauksen painopiste ulottuu oppipoikajärjestelmästä 1940-luvulle saakka, mutta 

teoksessa on myös mielenkiintoisia viittauksia myöhempään ammatillisen koulutuksen 

kehittymiseen. Tutkimuksessa keskitytään ammattikasvatuksen erityisyyden tutkimukseen 

                                                 
69 Kiviauma 1990, 18, 103. 
70 Päivänsalo 1971, 330–331.  
71 Matti Koskenniemi 1953; Opettamisen Taito. Johdatusta oppi- ja ammatillisten koulujen opettajan työhön. 
Teos lienee ensimmäinen teos, jossa yritettiin yleisesti ottaa huomioon myös ammatillisissa oppilaitoksissa 
työskentelevien opettajien työ. 
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kasvatustieteessä ja kasvatuksessa. Tutkimusmenetelmä ja kysymykset sivuavat muita 

tieteitä: historiaa, antropologiaa ja sosiologiaa, mikä asettaa vaateita myös tutkimuksen 

lukijalle. Heikkinen tuo esiin suomalaisen ammattikasvatuksen erityisyyden verrattuna 

esimerkiksi Saksaan tai muihin Pohjoismaihin. Heikkisen mukaan Suomessa saatiin 

vaikutteita ulkomailta, mutta ammatillinen koulutus muotoutui kuitenkin leimallisesti 

omintakeiseksi kansalliselta pohjalta.72 Heikkinen käsittelee ammattikoulun kulttuurista 

merkitystä ja sivuaa myös sivistysnäkökulmaa. Myös Heikkisen muut ammattikasvatukseen 

liittyvät kirjoitukset ovat olleet arvokasta tutkimusaineistoa tämä tutkimuksen kannalta.  

 

Annukka Jauhiaisen myös kasvatustieteen alueeseen sijoittuva väitöskirja kansakoulun jatko-

opetuskysymyksestä 1800-luvun lopulta 1970-luvulle73 tuo mielenkiintoisen näkökulman 

kansakoulun jälkeiseen käytännöllisten taitojen opetukseen painottuneeseen koulutukseen. 

Ammattikoulut kilpailivat pitkään kansakoulujen jatkoluokkien kanssa vaikuttavuudesta ja 

oppilaista. Molemmat koulut oli tarkoitettu pääsääntöisesti kaupunkilaisille työläistaustaisille 

oppilaille. Ammattikoulujen kehityksen seuraaminen jää Jauhiaisen tutkimuksessa 

luonnollisesti vähemmälle, koska näkökulma on kansakoulussa. Jauhiainen ryhmittelee 

lähtökohtaisesti koulumuotojen kannattajat ”kansakouluväkeen” ja ”ammattikouluväkeen” 

pohtimatta kuitenkaan enempää, mitä erityisesti ammattikouluväellä tarkoitettiin.  

 

Viimeaikaisista tämän tutkimuksen tutkimusperinteeseen liittyvistä teoksista mainittakoon 

Jyrki Paaskosken Ammattien Edistämislaitoksen historiateos, jossa lähinnä ammatillista 

aikuiskoulutusta tarkastellaan yhteiskunnan kehityksen valossa.74 

Yleisesti ottaen toisen maailmansodan jälkeistä ammatillista koulutusta valottavia teoksia on 

niukasti. Yksi tällainen on Kirsi Klemelän tutkimus Ammattikunnista ammatillisiin 

oppilaitoksiin (1999). Teos on ammatillisen koulutuksen yleisteos, jossa valotetaan eri alojen 

ammatillisen koulutuksen rakennetta ja kehittymistä 1800-luvun alusta 1990-luvulle saakka. 

Keskeisenä lähdemateriaalina ovat säädökset ja komiteamietinnöt. Koska aikajana on pitkä 

ja teos käsittelee kaikkea ammatillista koulutusta eri aloilta, ei teoksen anti voi olla kovin 

analyyttinen. Klemelä myös kysyy, ketkä olivat ammattikoulun perustamisen ja kehittämisen 

taustalla mutta jättää vastauksen vajavaiseksi. Liisa Tiilikkalan ammatilliseen opettajuuteen 

                                                 
72 Heikkinen 1995, 400–401. 
73 Jauhiainen 2002, Työväen lasten koulutie ja nuorisokasvatuksen yhteiskunnalliset merkitykset. Kansakoulun 
jatko-opetuskysymys 1800-luvun lopulta 1970-luvulle.  
74 Paaskoski 2012, Ammattitaidon edistäjä, osaajien kouluttaja. AEL 1922–2012.  
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liittyvä tutkimus75 on esimerkki tuoreemmasta tutkimuksesta. Tiilikkalan tutkimuksen 

painopiste on 1980-luvun jälkeisessä ajassa, mutta opettajien haastatteluaineisto on 

hyödyllinen myös tämän tutkimuksen kannalta. Tiilikala nostaa esiin opettajan työn 

muutoksen ja myös ammattikoulun kasvatustehtävän opettajan näkökulmasta. 

 

Ammattikouluista on kirjoitettu historiikkeja, joiden taso vaihtelee. Pekka Elorannan ja Juha 

Koskelan historiikki Helsingin Poikain ammattikoulusta ja sen toiminnan jatkajista kuvaa 

pitkittäisleikkauksena Suomen vanhimman ammattikoulun vaiheita.  

Arto Karttusen teos 100 vuotta tekniikan alojen ammatillista koulutusta Porissa (2007) 

valottaa hyvin ammattikoulun kehittymistä ja siihen vaikuttaneita syitä ennen muuta Porissa, 

mutta yleisemminkin Suomessa. E. Stolt on kirjoittanut Keski-Suomen keskusammattikoulun 

historiikin. Historiikkien tärkein anti on mikrohistoriallinen ja se, että osittain niiden kautta 

saa näkökulmaa koulun henkilökunnan ja oppilaiden näkökulmiin ja tuntoihin. Juhani 

Lassilan Länsi-Lapin ammatti-instituutin historiaa käsittelevä väitöskirjatyö vuodelta 2003 

on esimerkki harvoista ammattikouluun kohdistuneista tieteellisistä tutkimuksista. 

 

Ammattikoulun historiaa koskeva tutkimus on painottunut kasvatushistorialliseen 

näkökulmaan, jolloin kuva ammattikoulusta on jäänyt vaillinaiseksi. Ammattikoulun 

sivistystehtävää ja tavoitteita lähestyvä tutkimus on vähäistä. Onko niin, että ammattikoululla 

ei ole nähty sivistystehtävää, vai onko niin, kuten Kivirauma toteaa, että arvostuksen puute 

on estänyt näkemästä ammattikoulun roolia nuorten kouluttajana? Yksi syy voivat olla 

ammattikoulun verraten pienet opiskelijamäärät kansakouluun tai oppikouluun verrattuna 

aina 1950-luvun lopulle saakka. Ammattikoulun ideologista pitkittäisjuonta, kytköstä 

poliittiseen kehitykseen ja suhdetta koulutuspolitiikkaan ei ole avattu.  

 

Tätä suhdetta on jossain määrin avattu ulkomailla tehdyssä tutkimuksessa. Ruotsilla on ollut 

monessa suhteessa merkittävä vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan. Lennart Nilsson kytkee 

ammattikoulun historian yhteiskunnan kehitykseen Ruotsissa ja nostaa esiin ammattikoulun 

merkityksen työväen olojen parantamisessa ja kasvattamisessa kansalaisuuteen. Tutkimus on 

ollut yhtenä tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun ja periodisoinnin esikuvana. Henrik 

Björk liittää insinöörikoulutuksen yhdeksi ruotsalaisen kansankoti-käsitteen rakentajaksi 

                                                 
75 Tiilikkala 2004, Mestarista Tutoriksi. Suomalaisen ammatillisen opettajuuden muutos ja jatkuvuus. 
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nostaen esiin koulutuksen sosiaalisen roolin.76 Wolf-Dietrich Greinert tuo esiin ammatillisen 

koulutuksen kehittymisen Euroopassa 1800-luvun aikana. Eri maissa koulutus rakentui 

erilaiseksi järjestelmäksi ja toteutusmuodot vaihtelivat. Järjestelmien erilaisuudesta 

huolimatta ammatilliselle koulutukselle löytyi yhteisiä nimittäjiä. Ammatillinen koulutus on 

vastannut teollisuuden, tekniikan ja työelämän muuttumisen asettamiin vaatimuksiin 

kouluttamalla työvoimaa. Varsinkin varhaisvaiheessa ammatillisella koulutuksella oli 

sosiaaliliberalistinen merkitys alempien yhteiskuntaluokkien lasten kouluttamisessa ja 

sitouttamisessa yhteiskuntaan.77 Yhdysvalloissa tutkijat sitovat ammattikoulun syntyvaiheet 

yhteiskunnan muuhun kehitykseen ajalla, jolloin maahan muutti runsaasti siirtolaisia ympäri 

maailmaa. Siirtolaislasten sitouttaminen yhteiskuntaan oli tärkeää. Ammatillisen koulutuksen 

toteutus vaihteli alueellisesti koulumuotoisesta saksalaisvaikutteiseen, työelämässä 

tapahtuvaan ja oppimista sisältävään koulutukseen. Työelämässä vaadittavien taitojen 

oppimisen ohella, tai sen kautta, ammatillisella koulutuksella oli yhteiskuntaan sosiaalistava 

tehtävä. 78 Samoin ammatillisella koulutuksella oli rooli muun muassa mustien ja 

intiaaniväestön kouluttamisessa.79 Ammatillisen koulutuksen kehitys eri maissa ponnisti 

samankaltaisista ilmiöistä, ja sille asetettiin samankaltaisia tehtäviä ja tavoitteita. 

Ammatillisen koulutuksen kehittyminen oli myös kansainvälinen ilmiö. Teollisuuden ja 

tekniikan kehittämisessä haettiin vaikutteita ulkomailta, ja niin tehtiin myös ammatillisen 

koulutuksen kehittämisessä.  

 

Tämän tutkimuksen perimmäinen tavoite on selvittää ammattikoulun sivistävää ja 

kansalaiseksi kasvattavaa tehtävää Suomessa. Tutkimuskysymys on senkaltainen, että 

tutkimuksen toteutuksessa sivutaan historiantutkimuksen eri suuntauksia. Fernard Braudel 

toteaa, että kuten elämä, historia on ohikiitävä näky, aina liikkeessä oleva, toisistaan 

vaikeasti erotettavissa olevien ongelmien verkko.  Suhteessa aikaan eri ilmiöt näyttäytyvät 

eri rytmissä.  Tieteellä, teknologialla poliittisilla instituutioilla ja muilla ilmiöillä on oma 

kehitysrytminsä ja tarkasteltaessa historian kehitysvaiheita, nämä eri kehitysvaiheet tulee 

ottaa huomioon. 80 Tähän liittyen kulttuurihistorioitsija Kari Immosen mukaan historiallisuus 

                                                 
76 Nilsson 1981; Yrkesutbildningen i nutidshistoriskt perspektiv. Björk 2004; Staten, Chalmers och 
vetenskapen. 
77 Greinert 1994; The”German System” of Vocational Education. Greinert, Wolf-Dietrich 2005; Mass 
vocational education and training in Europe. Greinert, Wolf-Dietrich 2006; Geschichte der Berufsausbildung in 
Deutschland. 
78 Kliebard ja Kean 1999, 120–121.  
79 Kantor 1982; Vocationalism in American Education. Kliebard 1999; Schooled to Work. 
80 Braudel 1980, 9-10, 30. 
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tarkoittaa historian ilmiöiden peruuttamattomasta sijoittumisesta tilaan ja aikaan.81  Tässä 

tutkimuksessa on kytkentöjä sosiaalihistoriaan, poliittiseen historiaan ja muun muassa 

kulttuurihistoriaan.82 Ammattikoulun kehitys kytketään ideologisiin ja yhteiskunnallisiin 

kehityslinjoihin ja niihin ilmiöihin, jotka menneisyydessä ovat vaikuttaneet ammattikoulun 

kehitykseen. Matti Peltonen määrittää Carlo Ginzburgin kirjoituksiin viitaten mikrohistorian 

yhdeksi osa-alueeksi alempiarvoisten tai syrjäytettyjen ihmisten elämään kohdistuvan 

tutkimuksen. Näiden ihmisten elämään liittyvää tutkimusta on pidetty historiantutkimuksessa 

vähempiarvoisena, jopa arveluttavana.83 Näin määriteltynä tämä tutkimus sivua osittain 

myös mikrohistoriallista tutkimusta. 

 

Esittämieni kysymysten tutkiminen auttaa ymmärtämään myös nykyistä ammatillista 

koulutusta. Tutkimuksessa tukeudutaan primäärilähteistöön, jonka muodostavat 

dokumenttiasiakirjat, viranomaiskirjeet, aikalaiskirjoitukset ja täydentävin osin myös 

haastattelut. Lähteistä saatavaa informaatiota arvioidaan lähteistä saatavan kokonaiskuvan, 

aikalaiskirjallisuuden sekä tutkimuskirjallisuuden valossa. Näin syntyy ymmärrys 

tutkimuksen kysymyksistä ja tutkittavista ilmiöistä.  

1.4. Lähdeaineisto 

 

Ammatillisen koulutuksen tutkimiseen liittyvät dokumenttilähteet ovat hajallaan eri 

arkistoissa eri kokoelmien yhteydessä. Tämän arkistoaineiston järjestämättömyys kuvaa 

osaltaan sitä hajanaisuutta, jonka pohjalle ammatillinen koulutus maassamme rakentui. Tässä 

tutkimuksessa kohteena oleva ammattikoulu toimi hallinnollisesti ensin teollisuushallituksen 

ja sittemmin kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudessa vuoteen 1969 saakka. Siitä 

eteenpäin ammatillinen koulutus keskitettiin ammattikasvatushallituksen yhteyteen 

opetusministeriön alaisuuteen. Vuosien 1917 1942 ajalta olevia ammattikasvatusneuvoston 

materiaaleja olen löytänyt satunnaisesti Kansallisarkistosta kauppa- ja teollisuusministeriön 

arkistokokoelmien yhteydestä ja opetushallituksen arkistosta. Ministeriön massiivisesta 

kansiorivistöstä yksittäisen dokumentin etsiminen vaatii vaivannäköä. Osa dokumenteista on 

merkitty kadonneiksi. Vuodesta 1942 eteenpäin ammattikasvatusneuvoston 

arkistomateriaalit ovat opetushallituksen arkistossa ammattikasvatushallituksen 

                                                 
81 Immonen 2001, 20; Tepora 2011, 339. 
82 Esim. Immonen 2001, 19-22. 
83 Peltonen 1996, 17; Ginzburg, 1996, 174; Immonen 2001. 11, 19-22. 
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arkistomateriaalien joukossa. Opetusministeriön aikainen ammattikasvatushallituksen 

aineisto on opetushallituksen arkistossa. Aineisto on vielä paljolti järjestämättä. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön arkistosta sekä opetushallituksen arkistosta löytyy muun muassa 

kouluille lähetettyjä yleisohjeita sekä määräyksiä ja opetusohjelmia. Pääsääntöisesti 

materiaali käsittää vuosittaiseen hallinnointiin liittyvää aineistoa, esimerkiksi päätöksiä 

valtionavustuksista, joiden informaatioarvo ei ole tämän työn kannalta kovin suuri.  

 

Ammattikoulu siirtyi hallinnollisesti kauppa- ja teollisuusministeriön alaisuudesta 

opetusministeriön alaisuuteen vuoden 1969 loppuun mennessä. Vuodesta 1966 alkaen 

opetussuunnitelmat löytyvät opetushallituksen arkistosta oppilaitoksittain. Opetushallituksen 

arkistossa on ammattikasvatushallituksen materiaalia vuodesta 1966 alkaen. Sinne on 

taltioitu muun muassa opetussuunnitelmia, virka-asioita, hankintoja, rakentamista ja 

kalustoja koskevia asioita. Oppimateriaalit on taltioitu vain satunnaisesti. Elinkeinoelämän 

keskusarkiston (ELKA) aineistot tuovat valaistusta varsinkin yksityisteollisuuden 

ammattikoulujen toimintaan. Ammatilliseen koulutukseen liittyvää materiaalia on 

satunnaisesti useiden arkistokokonaisuuksien yhteydessä. Enso-Gutzeit oy:n 

arkistomateriaali on osoittautunut hyödylliseksi koko ammattikoulukentän näkökulmasta. 

Käsityö- ja teollisuusharjoittajien yhdistyksen kokousten yhteenvedot vuosilta 1875–1930 

valaisevat hyvin kaupunkien elinkeinonharjoittajien näkemyksiä ammatillisen koulutuksen 

kehittämisestä. 

 

Ammattikoulun, kuten muunkin koulutuksen, kehittämistä valmisteltiin usein 

komiteamietintöjen avulla. Mietinnöistä käy ilmi myös niitä arvoja ja asenteita, joita 

koulutuksen kehittämiseen liittyi. Maan hallitus ja eduskunta käyttivät myös 

komiteamietintöjä tausta-aineistona valmistellessaan koulutusta koskevaa lainsäädäntöä ja 

säädösperustaa. Valtiopäiväasiakirjat tuovat mielenkiintoista näkökulmaa siihen, miten 

eduskunnassa eri puolueissa nähtiin ammatillisen koulutuksen kehittämisen ja mitä 

tavoitteita sille haluttiin antaa. Ennen Suomen itsenäistymistä Suomen teollisuushallitus 

julkaisi vuosittain selontekoja, jotka liittyivät elinkeinoelämään ja ammatilliseen 

koulutukseen. Nämä teollisuushallituksen tiedonannoissa olleet ammatillista koulutusta 

koskevat vuosikertomukset ovat arvokkaita tietolähteitä etenkin ammattikoulujen 

perustamisvaihetta ajatellen. Näitä vuosikertomuksia kokosi aluksi teollisuushallituksen 

intendentti F. A. Paloheimo ja vuodesta 1911 alkaen ammattikoulujen tarkastaja Jalmari 

Kekkonen.  
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Varsinkin ammattikoulujen varhaisvaihetta seurataan tässä tutkimuksessa tarkemmin 

Helsingin ja Tampereen ammattikoulujen näkökulmasta. Helsinki oli ensinnäkin 

ammattikoulun kehityksen tiennäyttäjä, toisaalta Tampere edusti voimakkaasti teollistuvaa 

sisämaan kaupunkia, jonka ammattikoulun opetussuunnitelmalliset ratkaisut erosivat jossain 

määrin Helsingin vastaavista. Helsingin ja Tampereen kaupunginarkistossa olevat 

kaupunginvaltuustojen ja eri toimikuntien asiakirjat valottavat ammattikoulun syntyä ja 

kehitystä paikallisesti. Näissä arkistoissa on myös kyseisissä kaupungeissa toimineiden 

ammattikoulujen arkistot. Lisäksi koulujen vuosikertomukset ja muu aineisto valaisevat 

koulujen toimintaa paikallisesti. Myös Helsingissä sijaitsevan Toimihenkilöarkiston 

materiaalit ovat olleet valaisevia työni kannalta. Erityisen hyödyllinen on ollut Ammatillisten 

opettajien liitto ry:n aineisto. Kyseinen aineisto on ollut hyödyllinen erityisesti 

opiskelijavalintaa ja pedagogisia ratkaisuja koskevien kysymysten kannalta. 

Ammattikoulujen paikallistason toimintaa ja sivistysnäkemystä olen seurannut myös 

koulujen historiikkien avulla. 

 

Opetusohjelmien analyysissä jaottelen oppiaineet yleissivistäviin oppiaineisiin 

(kansalaistieto, äidinkieli, terveystieto, taide- ja kulttuurikasvatus), ammattiteoreettisiin 

aineet (esim. ammattitalous, matematiikka, fysiikka, ammattipiirustus, ammattioppi), sekä 

oppilaitoksen työpajoissa tai työpaikalla tapahtuvaan käytännön työtaitojen opiskeluun. 

Tässä tukeudun muun muassa Saara Makkosen väitöskirjassaan esittämiin menetelmiin.84 

Opetusohjelmien sisällöt muuttuivat ja myös nimikkeet saattoivat vaihdella vuosien aikana, 

mutta oppiainejako yleissivistäviin oppiaineisiin, ammattiteoreettisiin aineisiin ja 

käytännölliseen työn opetukseen säilyi. 

Opetusohjelma oli usein vain luettelo opetettavista oppiaineista ja opetukseen käytettävät 

viikkotuntimäärät. Joskus mukana on myös luettelo sisällöistä, joissakin oppiaineissa 

mainittiin käytettävät oppikirjat. Opetukselle asetettuja tavoitteita tai opetusmenetelmien 

kuvausta ei aina ollut. 1940-luvulla kauppa- ja teollisuusministeriön laatimissa 

normaaliopetusohjelmissa lueteltiin oppiaineittain opetuksen sisältöjä. Keskiasteen 

uudistuksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota myös opetusmenetelmiin.  

 

                                                 
84 Makkonen 2008, 31–34. Makkonen on väitöskirjassaan Teknillisestä apulaisesta laboratorionhoitajaksi 
analysoinut laboratorionhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmia. 
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Ammattikouluissa käytössä olleet yhteiskuntaopin ja kansalaistiedon oppikirjat ovat osa sitä 

primäärilähteistöä, jonka avulla voi saada käsityksen ammattikoululle asetetuista 

kansalaiseksi kasvattamisen tavoitteista. Näistä oppikirjoista mainittakoon Jalmari Kekkosen 

kirjoittama Kansalaistietoa Ammattilaisille (1916). Kirja lienee ensimmäinen 

yhteiskunnalliseen opetukseen suunnattu ammattikoulun oppikirja. Oppikirja antoi selkeän 

määritelmä sille, mikä on hyvä kansalaisuus. Teokseen sisältyi myös lukemisto. Jalmari 

Kekkonen toimi teollisuushallituksen ammattikoulutarkastajana ja vuonna 1917 

teollisuushallituksen yhteyteen perustetun ammattikasvatusneuvoston jäsenenä. Hän myös 

luennoi opettajille ja osallistui ammatillisen koulutuksen kehittämiseen monin tavoin. 

Seuraan opetuksen kehittymistä myös K. Merikosken ja V. Merikosken oppikirjan Nuorten 

kansalaistieto (1937) avulla. Tauno Koirasen Kansalaistieto ammattikouluille (1949, 

ensimmäinen painos) on kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymä. Näin se edustaa varsin 

virallista näkemystä kansalaistiedon opettamisesta ammatillisessa oppilaitoksessa. Matti 

Pajusen ja Risto Valppaan oppikirja Ammattikoulun yhteiskuntaoppi (1968) oli yleisesti 

käytössä 1960-luvun lopun ja 1970-luvun ammattikouluissa.  

  

Opettajan omat arvostukset ja tietämys korostuivat opetuksen sisällöissä ja toteutustavoissa, 

joten tämän lähteistön valossa on vaikea päästä kovin yksityiskohtaisiin havaintoihin 

käytännön opetuksen toteutuksesta. Koulujen historiikeissa on aikalaiskertomuksia, jotka 

kuvaavat käytänteitä ja arvostuksia koulutasolla. Käytetty haastatteluaineisto täydentää tätä 

kuvaa. Suomen ammatillisten koulujen opettajayhdistys perustettiin vuonna 1930. Yhdistys 

julkaisi lehteä, jonka nimi vuosina 1944–1948 oli Ammattikoululehti ja siitä eteenpäin 

Ammattikasvatus. Jäseniä yhdistyksessä oli 1940-luvulla 200, 1960-luvulla 1200.85 Lehden 

kirjoituksissa käsiteltiin ammattikoulun kehittymiseen liittyviä teemoja erityisesti 1950-

luvulla. Myöhemmin lehden linja muuttui painotetummin käsittelemään opettajien 

edunvalvonnallisia asioita. 

 

Tutkimusaiheeseen liittyvät aikalaiskirjoitukset ovat tärkeitä lähteitä. J. V. Snellmanin 

kootuista teoksista saa käsityksen hänen sivistyskäsityksestään ja suhteestaan 

käytännönläheiseen koulutukseen. Georg Kerschensteinerin kirjoitukset tuovat perustaa tässä 

työssä esiintyvälle sivistyskäsitykselle ja sitä kautta sille sivistyskäsitykselle, joka ilmeni 

ammattikoulusta käydyssä keskustelussa. Aarno Niini on yksi suomalaisen ammatillisen 

                                                 
85 Järvinen 1994, 67–68. 
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koulutuksen kehitykseen keskeisesti vaikuttaneista henkilöistä. Niini toimi muun muassa 

kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston päällikkönä 1940-luvulla ja 

ammattikasvatusosaston pohjalle 1960-luvulla perustetun ammattikasvatushallituksen 

ensimmäisenä pääjohtajana. Hänen kirjoituksensa, esimerkiksi Unohdettu koulu marssii 

(1950), ovat valaisevia lähdeteoksia 1940- ja 1950-luvun ammattikoulun kehittymisestä. 

Jalmari Kekkosen, Aarno Niinin ja Oiva Kyöstiön lisäksi muita tärkeitä aikalaislähteitä ovat 

olleet muun muassa lehtori Jonatan Reuterin ja ammattikasvatushallituksen pääjohtaja Viljo 

Kuuskosken kirjoitukset.  

 

Lähdeaineisto muodostaa erilaisten ja informaatioarvoltaan eritasoisten lähteiden 

kokonaisuuden. Tutkijan tehtävä on muodostaa aineiston perusteella kokonaistulkinta 

tutkitusta ilmiöstä.   

 

1.5. Ammattikuntalaitos kouluttajana ja nouseva kritiikki 

 

Ammattitaitoa vaativiin käytännön työtehtäviin valmistavasta järjestelmällisestä 

koulutuksesta Suomessa vastasivat pitkään kaupunkien ammattikunnat. Ammattikuntien 

kiltajärjestelmä oli paitsi ammattiin kouluttava järjestelmä myös luokkatietoinen 

sosialisaatioprosessi. Kilta oli tuotannollinen yhteisö sekä poliittinen, uskonnollinen, 

sotilaallinen ja kaupallinen yhteisö, joka määritteli toimintaohjeet sekä yhteisössä että 

pitkälle myös perhe-elämässä. Ammattikuntalaitos kasvatti oppilasta mestarin yhteisön 

jäseneksi, jossa myös tapakulttuurin oppiminen oli tärkeää. Kisällit kuuluivat 

kisälliveljeskuntaan, jotka juurruttivat jäseniin yhteisön kannalta oikeaa käyttäytymistä. 

Oman arvonsa tunteva kisälli ei seurustellut alempiarvoisten kanssa eikä suorittanut näiden 

tehtäviä. Kisällit toimivat myös yhdistysten luottamustehtävissä. Näin he saivat valmiuksia 

toimia yhteiskunnan aktiivisina jäseninä. Kiltatoiminnassa kisällit oppivat organisointitaitoja, 

kokous- ja taloustaitoja sekä keskustelutaitoja.86 Ammattikunnat kouluttivat työvoimaa, 

työläisaristokratiaa mestareille, uusia kaupunkien porvareita ja kaupunkien porvariston 

edunvalvojia kaupunkien luottamistehtäviin.  

 

                                                 
86 Greinert 2005, 23–24; Kyöstiö 1955, 52, 70; Rehumäki 2008, 26, 35.   
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Ensimmäinen yleinen ammattikuntajärjestys annettiin vuonna 1621. Ammattikuntien 

valtakausi sijoittui noin vuosille 1744–1860.87 Järjestelmässä korostui ammattialaan liittyvä 

laaja-alainen koulutuksellinen näkökulma. Erikoistumista ja työtehtävään liittyvää työnjakoa 

ei juuri ollut. Mestari valmisti tuotteen alusta loppuun ja vastasi vielä tuotteen 

markkinoinnista.88 Käsityöläisten määrä lisääntyi hiljalleen 1800-luvulla. Suurimpia 

käsityöläisryhmiä työntekijämäärän mukaan olivat räätälit, suutarit, sepät ja puusepät. 

Vuonna 1860 työvoiman määrällä mitattuna tärkeimpiä käsityöläistoimialoja olivat 

seuraavat: vaatetusala (9 470 työntekijää), metalliala (3 080 työntekijää) ja puuala (1 720 

työntekijää). Yhteensä käsityöläisammateissa työskenteli vuonna 1860 17 290 työntekijää.89 

Ammattikuntajärjestykset suojasivat käsityöläisammatteja. Kilpailua yrittäjien välillä ei 

ollut, ja markkinat jaettiin kysynnän mukaan. Ammattikunnat kontrolloivat mestareiden 

määrää ja kouluttivat uudet kisällit ja mestarit. Vain kunniallisissa ammateissa90 toimivien 

vanhempien lapset saattoivat päästä mestarin oppiin.91 Myös tytöillä oli tietyin ehdoin 

erityisesti käsityöammattien osalta mahdollisuus päästä mestarin oppiin. Köyhillä lapsilla 

oppiaika oli pitempi, koska he korvasivat saamansa ylöspidon työllä.92  

 

Työelämän ja yhteiskunnallisen elämän muuttuessa ammatinharjoittajalta edellytettiin 

ammatillisten taitojen lisäksi myös tietopuolisia taitoja: luku- ja kirjoitustaitoa, 

laskemistaitoa ja kristinopin tietoja. Näiden taitojen ja tietojen opettamista varten maahan 

perustettiin kaupunkien ylläpitämiä sunnuntaikouluja täydentämään ammattikuntalaitoksen 

toteuttamaa koulutusta. Vuonna 1842 annetussa sunnuntaikouluasetuksessa todettiin: 

”Parantamaan oppipoikien ja kisällien mahdollisuutta saada opetusta kristinuskossa sekä 

kirjoituksessa ja laskennossa perustetaan niin sanottuja sunnuntaikouluja kaikkiin Suomen 

kaupunkeihin, jollei jo ennestään ole päätetty jotain muuta, poisluettuna kuitenkin Naantalin, 

Kaskisen, Kajaanin, Jyväskylän, Heinolan ja S.Mikkelin kaupungit, jotka toistaiseksi 

nauttivat vapautusta tästä vaatimuksesta.” 93  

 

                                                 
87 Kyöstiö 1955, 25; Rönkkö 1987, 7–9. 
88 Järvinen 1997, 49. 
89 Schybergson 1980, 428–429. 
90 Esimerkiksi tullimiehet, soittoniekat, haudankaivajat, oikeuden palvelijat olivat kunniattomia ammatteja. 
Melton 1988, 55–57. 
91 Kyöstiö 1955, 40–41; Heikkinen 1972, 141–142. 
92 Kyöstiö 1955, 40–41, 44. 
93 Keisarillinen asetus 19.1.1842, Keiserliga Forordningar 1842; Rousi 1986, 13; Heikkinen 1995, 300. 
Ensimmäiset sunnuntaikoulut oli perustettu vuonna 1828 Vaasaan, 1830 Porvooseen ja 1833 Turkuun, 
Rehumäki 2009, 163. 
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Sunnuntaikoulujen perustamisen myötä käytännön ammattiin valmistavan koulutuksen 

sisällä tapahtui jako teoreettisiin opintoihin ja käytännöllisiin opintoihin. Vallitsevan 

sivistyskäsityksen mukaan94 sivistykselliset teoreettiset opinnot opiskeltiin 

sunnuntaikoulussa ja käytännön työtaidot mestarin työpajassa tai kauppahuoneessa. 

Sunnuntaikoululla oli myös kasvattava tehtävä: sen arveltiin varjelevan oppipoikia huonoilta 

tavoilta, joihin he vapaa-aikanaan voisivat vajota.95 Kaupungit saivat valtiolta kiinteän 

tukirahan sunnuntaikoulun ylläpitoon. Vuodesta 1845 alkaen kisällikirjan saamisen ehtona 

oli todistus kristinopin, luku- ja kirjoitustaidon sekä laskentataidon osaamisesta. 

Sunnuntaikoulun käyminen ei ollut pakollista oppipojalle, mutta kyseisten taitojen 

oppiminen ei yleensä ollut mahdollista ilman sunnuntaikoulun käymistä.96 Kyöstiön mukaan 

ammattikuntalaitos edusti työkasvatuksen kannalta ihanteellista toimintamallia, jossa 

oppipojat ja kisällit oppivat ammattiin kuuluvan työnteon lisäksi sen elämänpiirin, jossa 

kisälli tai mestari tuli toimimaan ja työskentelemään yhteiskunnan jäsenenä. Toisaalta 

Kyöstiö myöntää, että ammattikuntalaitos ei koskaan joutunut pedagogiselta kannalta 

tarkastelun ja arvioinnin kohteeksi.97  

 

Valistuksen ajan uudenlaiset näkemykset luonnontieteistä, luonnonvaroista ja talouselämän 

säätelystä loivat kasvavaa painetta oppipoikajärjestelmää kohtaan. Turun akatemian 

luonnontieteellisen tutkimuksen sekä Suomen luonnonvaroja ja talouselämää luotaavien 

selvitysten kautta uudet näkemykset säteilivät myös koulutukseen.98 Esimerkiksi Lars-Johan 

Ehrenmalm (1688–1774) ja Henrik Pipping (1718–1775) näkivät, että perinteisen 

pappiskoulutuksen ja virkamiesten koulutuksen lisäksi koulutuksen tehtävä oli kehittää 

teollisuutta, maataloutta, käsityötä ja kauppaa.99 Triviaalikouluihin perustettiin apologistan 

                                                 
94 Rehumäki 2008, 25. 
95 Klemelä 1999, 35; Nykänen 1998, 60–64. 
96 Esim. Klemelä 1999, 35. 
97 Kyöstiö 1954, 7–8; Preussissa esimerkiksi kohdistui kritiikkiä kiltajärjestelmän pedagogisia toimintoja 
kohtaan 1700-luvun lopulla, mikä osaltaan vaikutti koulumuotoisten koulujen kehittymiseen. Melton 1988, 55–
57. 
98 Knuuttila ja Niiniluoto 1986, 18; Bowen 1981, 344–346; Fysiikan ja kasvitieteen professori Johan 
Browallius98 (1707–1755) oli tutustunut saksalaiseen Christian Wolffin filosofiaan, jossa usko ja järki ja 
toisaalta järki ja kokemus pyrittiin todistamaan keskenään riidattomiksi ja toisiaan täydentäviksi. Koulun 
opetusohjelmaan tuli ottaa myös reaaliaineita. Leikola Anto 1987, Luonnonvarat, Teollisuus ja Maatalous 
teoksessa Klinge, Kuninkaallinen Turun Akatemia 1640–1808, 640–641; Päivänsalo 1971, 29–30. 
99 Kyöstiö 1955, 156; Heikkinen 1972, 31–32; Heikkinen 1972, 31–32. Ehrenmalm toimi mm. useammissakin 
Suomen liikenneoloja ja luonnonvaraoja kartoittavien ryhmien toimintaan. Pipping laati mm. 
tapulikaupunkioloja koskevia raportteja, joissa hän kritisoi talouselämän privilegioita. Lisäksi hän toimi 1800-
luvun puolivälissä Helsingin oikeuspormestarina. Ehrenmalm ja Pipping olivat sitä mieltä, että kaikilla ei ollut 
lahjoja kouluun, vaan heidän oli parasta keskittyä ruumiilliseen työntekoon. Tuntematon kirjoittaja totesi: Se 
että pappi on oppimaton ja siivoton sielunhoitaja, on hänen oma vikansa, mutta että hän ylipäätänsä on pappi, 



35 
 

luokkia, jotka valmensivat aikaisempaan verrattuna käytännönläheisiin tehtäviin. Kouluissa 

opiskeltiin kirjoitusta, laskentoa, ruotsin kieltä, maantiedettä ja raamatunhistoriaa.100 

 

Turun yliopiston kemian professori Johan Gadolin (1760–1852) pyrki kehittämään 

tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Gadolin ehdotti, että Suomeen 

perustettaisiin tieteellis-käytännöllisteknologinen instituutti kehittämään käytännön 

tuotannollisia ratkaisuja tieteen tulosten pohjalle. Lisäksi hän ehdotti Talousseuran 

järjestämässä kirjoituskilpailussa vuonna 1802 koko maan kattavan käsityö- ja 

manufaktuurikoulujen verkon perustamista Suomeen. Gadolinin ideoimissa 

ammattikouluissa yhdistettäisiin teoreettinen tieto ja käytännöllinen taito. Hän hahmotteli 

useita ammattiryhmiä, joita varten olisi järjestettävä koulutus. Näitä ammattialoja olivat 

muun muassa pellavanviljely, hampun viljely, kehruu ja kutominen, värin valmistus, paperin 

valmistus, puuteollisuus, kemianteollisuus, panimoteollisuus, koneteollisuus, 

nahkateollisuus, leipomoteollisuus ja lääketeollisuus. Ammatillisen koulutuksen 

kehittäminen edellytti myös opettajankoulutuksen järjestämistä. Gadolin ehdottikin 

ammatillisen koulutuksen opettajanvalmistuslaitoksen perustamista Turun Akatemian 

yhteyteen, jonne myös tekniikanalan korkein koulutus keskitettäisiin. Järjestelmällä 

yhdistettäisiin tutkimus ja etevien työntekijöiden koulutus.101  

 

Kuninkaallinen koulujärjestys vuodelta 1724 rakentui vielä ajattelulle, jossa kirkolla oli 

päävastuu koulutuksen järjestämisestä ja jossa koulutus tähtäsi pääasiassa kirkollisiin 

tehtäviin. Koulujärjestys oli Suomessa vallalla vuoteen 1843 saakka. Irtautuminen Ruotsista 

ja liittyminen Venäjän yhteyteen hidasti uudistuksia. Ammattikuntien ote pysyi vahvana, ja 

hyötyajattelun yhteiskunnalliset päämäärät realisoituivat myöhemmin 1800-luvulla ja1900-

luvulla.102 Kyöstiön mukaan koulutuksen kehittämistä 1700- ja 1800-lukujen taitteessa 

hidasti säätyjen haluttomuus muuttaa koulutusta. Laajempien kansankerrosten ohjaaminen 

koulutukseen ja sitä kautta yhteiskuntaa palvelemaan olisi lopulta merkinnyt säätyjen 
                                                                                                                                                       
on yhteiskunnan vika. Koulutuksella oli älyjen valikointiin ja ammatin valintaan liittyvä tehtävä. Kyöstiö 1955, 
159. 
100 Kyöstiö 1955, 165–166. Kyöstiön mukaa sivistyneistö ei hyväksynyt reaalilinjaa sivistyskouluksi. Myös 
vielä 1950–5l, jolloin Kyöstiö teki tutkimustaan, yleisö epäröi myöntää ammattikouluille sille kuuluvaa 
arvostusta sivistyslaitoksena, Kyöstiö 1955, 166. 
101 Järvinen 1997, 49–50; Klemelä 1999, 33; Rousi 1986, 12. Turun akatemiassa luonnontieteiden tutkiminen 
kehittyi 1700-luvun lopulla. Johan Gadolin oli ylimääräinen kemian professori. Hän opiskeli myös Uppsalassa, 
Saksassa, Hollannissa ja Englannissa. Hän kehitti yliopisto-opetusta mm. laboratorioiden avulla. 1800-luvun 
alussa hän keskittyi Suomen Talousseurassa kirjoittamaan käytännön kemiaan ja teollisuuteen ja ammatilliseen 
koulutukseen liittyviä kirjoituksia. Klinge 1987, 696–699; Leikola 1987; Nykänen 1998, 46. 
102 Heikkinen 1972, 31–34; 36–37; Heikkinen 1994, 11–12; Kyöstiö 1955, 160–162. 
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etuoikeuksien pienenemistä.103 Teollisuuden ja käsityön ammattien koulutuksen kehittymistä 

hidasti myös merkantilistinen talouspolitiikka ja se, että Suomen elinkeinoelämän katsottiin 

tulevaisuudessakin tukeutuvan maatalouden kehittämiseen. Maatalous oli keskeinen 

tuotannontekijä (elinkeino) Suomessa koko 1800-luvun aina 1940–1950-luvuille saakka. 

Gadolinin kauaskantoiset esitykset eivät heti toteutuneet. 

 

Ammattikuntien järjestämä opetus alkoi kohdata myös suoraa kritiikkiä. Mestari saattoi olla 

ankara kasvattaja oppipoikaa kohtaan, joka puolestaan maksoi saamansa kohtelun kisällinä 

seuraavalle oppipoikapolvelle.104 Dosentti ja ylioppilasjohtaja A. I. Arwissonin (1791–1858) 

mielestä jäykkä ja talouselämää kahlitseva ammattikuntalaitos ehkäisi elinkeinoelämän 

kehittymistä. Pakollinen oppipoikajakso oli liian pitkä, ja kisällit kulkivat työttöminä.105 

Väkiluvun kasvu ja tilattoman väestönosan lisääntyminen aiheuttivat ongelmia maaseudulla 

jäykkien työmarkkinoiden vuoksi.106 Arwidssonin mielestä oppipoikajärjestelmä ja 

opetuksen laatu eivät enää vastanneet työelämän kehittymisen tarpeita. 

 

Filosofi ja valtiopäivämies J.V. Snellman moitti Suomen elinkeinoelämää 

kehittymättömäksi. Suomen käsiteollisuuden tekemät tuotteet olivat laadultaan kelvottomia 

ja ammattimiesten ammattitaito huonoa. ”Hyvän sohvan tai tuolin valmistaminen on 

kotimaiselle teollisuudelle tavallisesti liian suuri vaatimus. Sorvarille, joka valmistaa 

käyttökelpoisia piipunvarsia tai imukkeita, on varmasti kysyntää kaikkialla maassa.”107 Syitä 

käsiteollisuuden huonoon tilaan olivat Snellmanin mukaan kilpailun puute säännellyn 

talouden oloissa sekä oppipoikajärjestelmässä toteutettu huono koulutus. 

Oppipoikajärjestelmässä oppipojat kyllä oppivat ammattikunnan vallitseville tavoille mutta 

ei kehittelemään uusia toimintamalleja ja käytänteitä. Snellmanin mielestä Suomessa tuli 

siirtyä liberalistiseen, kilpailun mahdollistavaan talouspolitiikkaan. Oppipoikajärjestelmän 

tilalle oli luotava käsityöläiskouluja tarjoamaan vaikuttavampaa ammatillista koulutusta ja 

vaadittavaa yleissivistystä työntekijöille.108 Koulun tuli siis yhdistää ammatillinen osaaminen 

ja yleissivistys. Koululaitos keskittyi liiaksi oppineisuuden ja virkasivistyksen edistämiseen. 

                                                 
103 Kyöstiö 1955, 160–162. 
104 Kyöstiö 1955, 48. 
105 Alf-Halonen 1954, 12–13. 
106 Alf-Halonen 1954, 46.  
107 Käsityöpajojen tilasta, J. V. Snellman kootut teokset osa 6, 340.  
108 Käsityöläispajojen tilasta, J. V. Snellman kootut teokset osa 6, 340; Alf-Halonen 1954, 120–121. 
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Virkamiesten lapsia ei juuri kannustettu teollisuuden harjoittajan uralle kehittämään 

suomalaista elinkeinoelämää.109  

 

Yksittäisiä ammattikuntalaitoksen ulkopuolisia kouluja olikin perustettu 1800-luvun 

alkupuolelta alkaen lähinnä yksityisen rahoituksen turvin. Merenkulkuoppilaitos aloitti 

toimintansa Turussa vuonna 1813. Kaupan alan koulutus alkoi Turussa vuonna 1838. Turun 

ja Porin läänin maaherra L. G. von Haartmanin johtama komitea esitti vuonna 1834 

teknillisen oppilaitoksen perustamista maahan. Vuonna 1835 annetulla asetuksella Suomeen 

perustettiinkin manufaktuuri- eli teollisuushallitus. Samassa asetuksessa mainittiin myös 

mahdollisuus perustaa kouluja tekniikan ja käsityön ammatillista opetusta varten. 

Teollisuushallitus laati suunnitelman teknillisen oppilaitoksen perustamiseksi, mutta senaatti 

päätti lykätä hanketta, kunnes teknillisen opetuksen antaminen maassa tulisi tarpeelliseksi ja 

peruskoulutuksen taso olisi tarpeeksi korkea.110 Elinkeinopoliittisen linjan mukaan etusija 

annettiin maatalousoppilaitokselle, ja vuonna 1840 perustettiin Mustialaan kaksivuotinen 

maanviljelyskoulu. Evon metsäopisto aloitti toimintansa vuonna 1862. 111 

 

Suomen kenraalikuvernöörin, ruhtinas Mensikoffin aloitteesta annettiin vuonna 1847 asetus 

teknillisten reaalikoulujen perustamisesta, ja koulut aloittivat toimintansa pian asetuksen 

antamisen jälkeen. Teknillisiä reaalikouluja perustettiin aluksi Helsinkiin, Vaasaan ja 

Turkuun. Helsingin teknillisen reaalikoulun toiminta alkoi vuonna1848.112 

Opetussuunnitelmissa oli yleissivistävien oppiaineiden, kuten uskonnon, historian, ruotsin- ja 

saksan kielen lisäksi matematiikkaa, fysiikkaa, mekaniikkaa, teknistä kemiaa ja 

mineralogiaa. Opetus käsitti myös laboratorioharjoituksia. Koulut olivat pieniä, ja niihin oli 

vaikea löytää oppilaita ja kunnollisia opettajia. Usein opettajilta puuttui koulutus 

käytännöllisiin tehtäviin ja jopa alan työkokemus. Rousin mukaan vain 10–20 % 

opiskelijoista sai tutkintonsa valmiiksi.113 Helsingin reaalikoulun toimintaa uudistettiinkin 

1850-luvulla lisäämällä teoriaopintojen määrää ja rekrytoimalla opettajia ulkomailta, muun 

                                                 
109 Alf-Halonen 1954, 134; Litteraturblad n:o 12, Joulukuu 1849 J V S Kootut teokset osa 12, 187; Sivistys ja 
yleishenki, Saima n:o 51, 31.12.1846, JVS Kootut teokset osa 9, 438. 
 110 Stenij 1935, 87–88; Michelsen 1999, 79–82, 126–129; myös esim. Nykänen 1998, 22, 59–60. 
111 Sauvala 1972, liiteosa, Liite 2, 14; Klemelä 1999, 79–80; Halonen 2010, 64-70. 
112 Eversti Yrjö Maunu Sprengtporttenin aloitteesta vuonna 1779 perustetusta Rantasalmen Haapaniemen 
sotakoulusta valmistuneet sotilasinsinöörit osallistuivat moniin linnoitus ja muiden rakennushankkeiden töihin 
ja mm. kulkuyhteyksien rakentamiseen. Esim. Nykänen 2007, 16–17. 
113 Rousi 1986, 17–18; Räty 1982, 29–30; Nykänen 2007, 19–20; Nykänen 1998, 68–79. Nykäsen mukaan 
vaikka verrattain harva opiskelija suoritti koko tutkinnon, jo osittain suoritetut opinnot auttoivat opiskelijaa 
työuralla, Nykänen 1998, 79. 
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muassa Rudolf Kolster ja Endre Lekve.114 Helsingin teknillinen reaalikoulu muutettiin 

Polyteknilliseksi kouluksi vuonna 1872, ja sen rooli korkeakoulutasoisen, esimiesten, 

johtajien, virkamiesten ja tutkijoiden teknillisen koulutuksen antajana Suomessa vahvistui115. 

Vuonna 1879 oppilaitos muuttui Polyteknilliseksi opistoksi ja vuonna 1908 Teknilliseksi 

korkeakouluksi. Tekniikan ja teollisuuden alan koulutus haki muotoaan liikenteen, 

rakentamisen ja teollisuuden lisääntyessä ja tekniikan kehittyessä. Työnjohtajien, 

työmestareiden ja tehtailijoiden koulutusta varten perustettiin vuonna 1885 kaksivuotisia 

teollisuuskouluja. Samalla teknilliset reaalikoulut lakkautettiin. Teollisuuskouluja 

perustettiin Kuopioon, Tampereelle, Viipuriin, Vaasaan, Helsinkiin ja Turkuun sekä Ouluun 

ja Poriin. Pääsyvaatimuksena koulutukseen oli 17 vuoden ikä ja alan työkokemusta. 

Myöhemmin vuonna 1911 Tampereelle perustettiin teknillinen opisto ja Helsinkiin 

ruotsinkielinen Tekniska läroverket.116 Näin ollen varsinkin teollisuuden ja tekniikan alalla 

koulutus rakentui hierarkkiseksi muovaten omalta osaltaan ylemmän johdon, työnjohdon ja 

työntekijätason ammatteja ja tehtäviä.117 Koulutuksen avulla hankitut uudet ammatit ja 

modernit ammattikunnat alkoivat kehittyä perinteisen ammattikuntalaitoksen rinnalle. Koulut 

valmistivat erityistä ammattitaitoa vaativiin työtehtäviin sekä suunnittelu- ja 

työnjohtotehtäviin. Työntekijöiden koulutuksen uudistaminen muuttui entistä 

polttavammaksi. 

1.6. Ammattikoulutus ja kasvatus eri maissa 

 

Taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyessä ja ihmisten toiminnan vapautuessa erilaisesta 

holhouksesta ja säätelystä yksilö tuli myös ohjata vapauteen. Eri maissa ammatillisella 

koulutuksella nähtiin sivistyksellisiä ja kasvatuksellisia tavoitteita, ja sen kehittäminen alkoi 

kiinnostaa eri intressipiirejä.118 Englannissa tekstiilitehtaan johtaja Robert Owen (1771–

1858) perusti tehdaskouluja, joiden tavoitteena oli työntekijöiden aseman ja elinolojen 

parantaminen muun muassa työaikoja lyhentämällä ja fyysisiä olosuhteita parantamalla. 
                                                 
114 Nykänen 2007, 20–21; Tulkki 1996, 138–139. Teknillisen alan koulutuksen alkuvaiheessa opettajia 
rekrytoitiin ulkomailta. Vuosisadan vaihteeseen tultaessa Polyteknillisen opiston opettajakunta suomalaistui 
lähestulkoon kokonaan. Nykänen 2007, 36. 1860-luvulla Helsingin teknillisestä reaalikoulusta kehittyi 
saksalaisen mallin mukainen Polytekninen koulu, jossa opinnot kestivät alasta riippuen 4–6 vuotta. Sen pohjalle 
rakentui teknillinen korkeakoulu vuonna 1908. Muiden paikkakuntien teknilliset reaalikoulut muutettiin 1885 
teollisuuskouluiksi, jotka puolestaan muuttuivat teknillisiksi kouluiksi 1930-luvulla.  
115 Nykänen 1998, 130–141. 
116 Nykänen 2007, 20–22; Nykänen 1998, 152; Rousi 1986, 29–30; Klemelä 1999, 83–86.  
117 Esim. Järvinen 1997, 52–53. Teknillinen korkeakoulu koulutti diplomi-insinöörejä, teknillinen opisto 
insinöörejä, teollisuuskoulut teknikoita (Klemelä 1999, 87–93). 
118 Sjögren 2002, 151. 
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Koulu ei niinkään valmistanut ammattiin vaan kasvatti vastuuntuntoiseksi yhteiskunnan 

jäseneksi ja antoi ammattitehtäviin liittyvät perusvalmiudet. Koulujen opetusohjelmaan 

kuului luonnontieteellistä opetusta, sikäli kun se valmensi työelämään. Tavoitteena oli 

onnellisen työyhteisön synnyttäminen, joka oli edellytyksenä menestyksellisen teollisuuden 

toimimiselle.119 Järjestelmällinen ammatillinen koulutus oli Englannissa kuitenkin pitkään 

haave ja ideaali, ja käytännössä todellisuus oli karumpi ja koulutuksen laiminlyöminen 

todellisuutta.120 Ranskassa kehittyi 1800-luvun alussa uusi kouluinnovaatio, työkoulu (Ècole 

des mètiers), jossa yhdistyivät teoreettinen opiskelu sekä tuotannollinen työ tai 

ammattitaitojen oppiminen. Koulun juuret olivat tuotantoelämässä. Koulumuodon kehittelijä 

oli Duc de la Rochefoucauld-Liancourt (1747–1827). Koulu oli tarkoitettu sotaorvoille ja 

sotilaiden pojille koulutettavaksi käsityöammatteihin.  Käytännön työtaitoja opiskeltiin 

oppilaitoksen organisoimissa työpajoissa, ja teoriaopintoja opiskeltiin työpajatyöskentelyn 

ohessa. Tuotannollinen ajattelu oli vielä vahvasti käsityöläisammattien pohjalla.121 

 

Saksassa filosofi Hegel kiinnitti huomiota ammatillisen koulutukseen. Eri ammattien 

toiminnan sisältöä määrittelivät yleiset tavoitteet ja sisällöt, joten ammatissa toimiminen 

vaati yhteisöllisyyttä ja yleissivistystä. Kasvatuksellinen työ sisälsi käytännöllisen taitamisen 

sekä henkisen kehittymisen mahdollisuudet. Kapitalistinen tuotanto uhkasi tehdä 

kasvatuksellisen työn mahdottomaksi.122 Hegelin kasvatusprosessin peruspilarit olivat perhe, 

kansalaisyhteiskunta ja valtio. Kasvatuksellisesti perhe oli tärkeä: siellä luotiin perusta 

lapsen altruismille ja humanismille. Kotikasvatuksen pohjalta tuli siirtyä kouluopetukseen. 

Maatalousyhteiskunnassa lapset varttuivat perheen yhteydessä maatalon töissä. 

Säätyläisperheissä kotiopettajat huolehtivat opetuksesta ja usein kasvatuksesta. Sitä vastoin 

työläisperheiden kyky vastata yhteiskuntakelpoisten lasten kasvattamisesta asetettiin 

säätyläisten piirissä kyseenalaiseksi.123 Teollisuuden modernisoituessa Saksan nouseva 

porvaristo käänsi huomion politiikasta talouden kehittämiseen.124 Käsityöläisporvaristo tunsi 

asemansa uhatuksi sekä suurteollisuuden että poliittisen työväestön suunnalta. 

Keskiluokkainen käsityöläistö toimi aktiivisesti ammatillisen koulutuksen kehittämisessä 

oman yhteiskunnallisen asemansa turvaamiseksi kasvattamalla työväestöstä keskiluokkaisia 

                                                 
119 Heikkinen 1995, 356. 
120 Heikkinen 1995, 356–357. 
121 Greinert 2005, 45–46.  
122 Heikkinen 1995, 375. 
123 Liedes 2004, 32. 
124 Greinert 2005, 36–37. 
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työntekijöitä.125 Väestönkasvu, teollistuminen ja kaupungistuminen synnyttivät kaupunkien 

työläistaustaisten ja alemman keskiluokan poikien ryhmän, jonka kasvattaminen 

yhteiskunnan jäsenyyteen ei onnistunut kansakoulun avulla. Koulutuksen avulla nuoret 

kasvatettiin porvarillisen yhteiskunnan jäseniksi.126  

 

Ruotsissa säädettiin ensimmäinen pohjakoulutusta koskeva asetus vuonna 1842. Vuonna 

1846 ammattikuntalaitos lakkautettiin, ja vastuu ammatillisen peruskoulutuksen 

järjestämisestä siirtyi hiljalleen erityyppisten ammatillisten koulujen tehtäväksi.127 

Ammattikoulun tehtävänä oli kouluttaa työvoimaa elinkeinoelämän palvelukseen sekä 

yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. 1900-luvun alussa Ruotsissa kehitettiin koulumuotoista 

ammattikoulutusta ja oppisopimustyyppistä ammattioppilaskoulutusta. Myös kansakoulua 

kehitettiin työkouluideologian valossa.128 Ruotsalainen Otto Salomon (1847–1907) piti 

kansakoulun opetusta liian teoreettisena ja perusti ammattikoulut pojille ja tytöille 1870-

luvulla. Hänen pedagogiikassaan keskityttiin osaamiseen ja opettajankoulutuksessa 

käytännölliseen pedagogiseen osaamiseen. Solomonin pedagogiikassa kiinnitettiin huomiota 

huolellisuuteen, ahkeruuteen ja ruumiillisen työn kunnioittamiseen. Opetuksen yhteydessä 

tuotettiin myös hyödyllisiä tuotteita.129  

 

Kysymys siitä, kenen ehdoilla ammatillista koulutusta toteutettiin ja minkälaisia 

sivistyksellisiä tavoitteita koulutukselle asetettiin, vaikutti myös ammatillisen koulutuksen 

toteutustapaan. Wolf-Dietrich Greinert erottaa Euroopassa kolme erilaista ammatillisen 

koulutuksen perinteistä mallia. Hän erottaa ensinnäkin englantilaisen liberaalin 

markkinatalouden mallin, jossa markkinat säätelivät koulutuksen määrää ja työelämän 

tarpeet vaikuttivat opetuksen sisältöön. Koulutusta toteuttivat erilaiset yhteisöt, jotka 

työskentelivät erilaisten toimintamallien mukaisesti yhteistyössä yritysten kanssa. 

Koulutuksessa ei ollut kovin keskitetysti määriteltyjä tavoitteita tai vaatimuksia. Markkinat 

olivat avoimia koulutyyppiselle koulutukselle, työssäoppimiselle tai erilaisille koulussa 

tapahtuvan oppimisen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen variaatioille.130 Toisena mallina 

Greinert mainitsee ranskalaisen valtiobyrokraattisen mallin. Koulutuksen määrällinen ja 

                                                 
125 Greinert 1993, 24–30; Mayer 1996, 30. 
126 Greinert 2005, 42-43; Greinert 1994, 32–34. 
127 Axelsson 1989, 39–40.  
128 Axelsson 1989, 40. 
129 Esim. Kyöstiö 1954, 12. 
130 Greinert 2005, 12–14. 
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ladullinen suunnittelu tapahtui keskusjohtoisesti. Koulutus oli koulumuotoista, 

opetussuunnitelmat teoreettiseen ajatteluun pohjatutuvia, oppiainejakoisia 

opetussuunnitelmia. Yhteistyö koulun ja työelämän kanssa oli vähäistä. Koulutusta 

ylläpidettiin yhteiskunnan varoin. Varojen niukkuudesta johtuen kaikille työntekijöille ei 

voitu tarjota koulutusta, jolloin koulutuksesta tuli valikoivaa ja osittain elitististä. Kolmas 

malli oli varsinkin Euroopan saksankielisellä alueella esiintynyt korporatiivinen duaalimalli. 

Tässä mallissa ammatillinen koulutus oli hallinnollisesti ja säädöksellisesti selkeästi erillään 

muusta koulujärjestelmästä. Oppilaat solmivat työsopimuksen yrityksen kanssa mutta olivat 

samalla ammattikoulun opiskelijoita. Tämä kaksoisrooli aiheutti myös hallinnollisia 

ongelmia. Opetuksen sisällöstä päätettiin pääasiassa yrityksissä tai työelämää edustavissa 

yhdistyksissä, opetussuunnitelmista sovittiin työnantajien, ammattiliittojen, yhteiskunnan ja 

koulujen edustajien kesken. Yksityiset työnantajat osallistuivat koulutuksesta aiheutuneisiin 

kustannuksiin. Greinertin mukaan eri maissa Euroopassa ammatillisen koulutuksen malli 

rakennettiin tavalla tai toisella näiden kolmen vaihtoehdon pohjalta.131 Suomessa 

ammattikoulu rakentui hallinnollisesti keskusjohtoiseksi järjestelmäksi, jossa paikallistasolla 

koulutuksen järjestäjillä oli koulutuksen toteutukseen liittyvää liikkumavaraa. 

 

1.7. ”Sivistyttävää seuraa ja jalostuttavaa huvia” 

 

Suomessa J. V. Snellman kytki sivistystason kohoamisen, elinkeinoelämän kehittymisen ja 

elintason nousun toisiinsa. Vapaa kilpailu vaikutti yksittäisen työntekijän kiinnostukseen 

hankkia uutta tietoa, mikäli se toi mukanaan mahdollisuuden yhteiskunnalliseen ja 

taloudelliseen menestykseen. Koulutuksessa oli kiinnitettävä huomiota uuden kehittämiseen 

ja työvoiman sivistämiseen.132 Sivistys tarkoitti Snellmanin mukaan muun muassa 

kiinnostusta ihmiskunnan korkeimpiin asioihin ja kykyä edistää niitä.133 Snellman näki 

Hegelin ajatuksiin tukeutuen yhteiskunnan kehittyvän periodeittain kohti korkeampaa 

sivistystä. Samalla tavalla hän näki yksilön voivan kulkea kohti korkeampaa sivistystä. 

Ihmisellä oli myös tahto parantaa elinolojaan, hänelle vain oli annettava mahdollisuus siihen. 

Elintason nousu lisäsi kiinnostusta henkisten nautintojen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin 

äärelle. Lisäksi ihmiset alkoivat osallistua yhteiskunnallisiin asioihin aktiivisemmin. Yksi 

                                                 
131 Greinert 2005, 13–15; Greinert 1994, 13–17; Kliebard ja Kean 1999, 116–117. 
132 Laillinen suojelus ja elinkeinovapaus, Saima n:o 28,20.7.1847, J. V. Snellman Kootut teokset osa 9, 158–
159.  
133 Naiskasvatuksesta, Saima n:o 4 25.1.1844, JVS Kootut teokset osa 6, 76. 
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keskeinen tekijä sivistystason nousemisessa oli terve itsetunto.134 Sivistys ja taloudellinen 

hyvinvointi edellyttivät toisiaan vastavuoroisesti. Vahva teollisuus ja talous olivat myös 

kansallisen sivistyksen, kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin turva. 

 

Kun yhteiskunnassa talouselämä ja sivistys tukivat toinen toisiaan, niin kouluelämässä 

sivistyneiden henkilöiden olisi Snellmanin mukaan hyvä hankkia myös käytännöllisiä taitoja. 

”Sillä hengen työ toki tekee maailmanhistoriaa, ei härkien, aasien eikä koneiden. Mutta 

henkinen työ saa aikaan vain mielipiteiden uudistamisen. Tarpeellisen täytteen siihen antaa 

aineellinen työ, joka yhdessä tuumin niiden mielipiteiden kanssa uudistaa elämää ja 

käytännön todellisuutta.”135  

 

Hyvä kansallinen sivistys puolestaan tuki teollisuuden ja elinkeinoelämän kehittymistä. 

Käytännönläheisten tehtävien vetovoimaa koulutettujen henkilöiden keskuudessa tuli 

parantaa: ”Tärkeintä on epäilemättä se, että nuoret muuten tieteellisesti sivistyneet miehet 

omaksuivat myös teknisiä tietoja omistaakseen kykynsä kotimaisen teollisuuden asialle ja 

kohottaakseen sen samalla siitä alennuksesta ja arvostuksen puutteesta josta se elämän urana 

on kärsinyt.”136 Sivistys ei liittynyt yhteiskunnalliseen asemaan tai edes oppineisuuteen. 

Talonpoika saattoi Snellmanin mukaan olla sivistynyt, jos hän omassa piirissään pyrki 

käsittämään ajan hengen vaatimukset. Tieteen harjoittaja puolestaan saattoi harhautua 

oppineisiin tutkimuksiin ilman, että hän tiesi ajan hengestä mitään. Sivistyksen elementti 

saattoi olla missä hyvänsä yhteiskuntaluokassa ja mistä hyvänsä se saattoi puuttua. Yksilön 

sivistykseen kuului, että hän vaikutti yleisen hyväksi ja työskenteli ajan hengen 

mukaisesti.137 Snellman toisaalta erotti sivistyneistön tavat sekä kansan toimintatavat ja 

hengen. Snellman koki ongelmalliseksi sivistyksellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen 

tasa-arvon. Ansioitunut henkilö saattoi nousta ylempään yhteiskuntaluokkaan, mutta valta 

kuului sivistyneelle eliitille.138  

 

Snellmanin oppilas, Helsingin yliopiston pedagogiikan professori Zacharias Joahim Cleve 

(1820 1900) painotti koulun tehtävässä työelämän kehittämistä, tiedettä ja totuutta. 
                                                 
134 Pienten kansojen kaupasta ja teollisuudesta, Litteraturblad n:o 12, joulukuu 1849, JVS Kootut teokset osa 
12, 180–182. 
135 Litteraturblad n:o 1, tammikuu 1858, JVS Kootut teokset osa 15, 52–53. 
136 Sivistys ja henki, Saima n:o 51 31.12.1846, JVS Kootut teokset osa 9, 438; Patoluoto 1986, 313; Päivärinne 
2010, 45.  
137 ibid. 
138 Ahonen 2003, 38–39.  
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Tieteelliseen tutkimukseen perustuva tiede oli totuuden ja oikean käyttäytymisen perusta. 

Kaikkien koulujen sivistystehtävä oli totuuden luominen sivistykseen. Tässä koulun toiminta 

poikkesi esimerkiksi kirkon tai perheiden sivistystehtävästä. Pystyäkseen tuottavaan 

käytännölliseen työhön työntekijällä oli oltava yleisinhimillinen sivistys. Ammattiin 

valmentavalla koululla tuli olla erityinen elinkeinoelämää kehittävä rooli. Niin kauan kuin 

ammattitaidon oppimiseen ei tarvittu muuta tietoa kuin se, mikä työn kestäessä saavutetun 

kokemuksen nojalla kulki sukupolvelta toiselle ammattitapana, ei ollut erityisen koulun 

tarvetta. Tässä hän oli samoilla linjoilla Snellmanin kanssa koulua kohtaan suuntaamassaan 

kritiikissä. Heti kun tieteellisen tutkimuksen tulokset näyttivät sopivilta kohottamaan yhden 

tai toisen toiminnan tuotantovoimaa, tämä tuli käyttää hyväksi. Käytännöllisen koulutuksen 

kautta tieteen tulokset sovellettiin käytäntöön.139 Poliittisen historian tutkijan Pauli Kettusen 

mukaan 1800-luvulla moderni haastoi tradition. Tieteeseen pohjautuva asiantuntijuus edusti 

modernia ajattelua, kun taas vanhat tavat ja tottumukset kuvastivat tietämättömyyttä.140 

Cleven näkemys ammattiin valmentavasta koulutuksesta edusti modernia näkemystä 

koulusta. Koulun tuli toimia läheisessä yhteistyössä työelämän ja yhteiskunnan kanssa, mutta 

toisaalta sillä tuli olla itsenäinen ja autonominen asema pystyäkseen kriittiseen ja 

elinkeinoelämää kehittävään toimintaan. Koulun tehtävä oli kehittää työelämää 

sivistykselliseen suuntaan. 

 

Säätyihin pohjautuvan yhteiskunnallisen intressipolitiikan menettäessä merkitystään syntyi 

uusia yhteiskuntaa ja kansakuntaa rakentavia voimia. Fennomaaninen liike korosti 

suomalaisen ja suomenkielisen kulttuurin kehittämistä ja talonpoikaisen kansan sivistämistä. 

Perinteisistä säädyistä se sai tukea pääasiassa talonpoikaistolta ja papistolta. Myöhemmin 

eduskuntauudistuksen jälkeen fennomaanien toiminta jatkui Suomalaisen puolueen 

toiminnassa. Fennomaanisen sivistyneistön mukaan työväen sivistämisen tuli tapahtua 

sivistyneistön ehdoilla ja johdolla. Sivistyneistön tehtävänä oli etsiä soveliaita huvituksia 

työväestöä varten. Tällaisia sivistäviä huvituksia olivat esimerkiksi konsertit, teatteri ja 

kirjastot. Fennomaaneille ”yhteinen kansa” oli olemassa alamaisjoukkona, jossa syntyi ero 

holhottavien ja holhoavien välille. Holhoavasta patriarkaalisuudesta muotoutui 

fennomaanisen kansallisvaltioideologian perusta.141 Sivistyneistön tavoitteena oli hillitä 

luokkaristiriitoja. Tässä tavoitteessa on nähtävissä analogioita Euroopassa käytyyn 

                                                 
139 Cleve 1886, 37; Väyrynen 1986, 329, 340. 
140 Kettunen 2001, 56. 
141 Sulkunen 1986, 36–38. 
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keskusteluun työväenluokan koulutuksesta ja sen yhteiskuntaluokkien välistä kuilua 

madaltavasta merkityksestä.142  

 

Fennomaanien rinnalle nousi liberaali ryhmä, joka sai tukea nousevasta kauppias- ja 

teollisuusporvaristosta sekä virkamiehistöstä. Monet liberaalin ryhmän edustajat olivat 

taustaltan ruotsinkielisiä, mutta heidän suhtautumisensa kielikysymykseenkin oli 

fennomaaneja vapaamielisempi. Liberaali liike ei ollut tiukka aatteellinen yhdistys. 

Liberalismi on aikakaudesta riippuen tarkoittanut vapaamielisyyttä ja edistysuskoa tai 

poliittista ja talousideologiaa. Se on ollut symbolina yhtälailla sallivuudelle kuin 

holhousvaltiollekin, niin sosialismin vastaisuudelle kuin sen ymmärtämiselle.143 Myös eri 

yhteiskunnallisissa asioissa fennomania ja liberalismi kietoutuivat toisiinsa. Myöhemmin 

Sosialidemokraattinen Puolue rakentui liberalismin pohjalle kamppaillen Suomalaisen 

puolueen kanssa valtiollisesta vallasta.144 

 

Keisari Aleksanteri II:n hallintokaudella (1855 1881) alkoi Suomessa ripeämpi 

talouselämän vapautuminen ja yhteiskunnallinen liberalisoituminen. Höyrysahojen 

perustaminen sallittiin 1857, ja sahaus vapautettiin kiintiöistä ja maakauppa vapautettiin 

1860-luvulta alkaen. Vuoden 1879 elinkeinolaki käytännössä lakkautti ammattikunnat sekä 

vapautti elinkeinonharjoittamisen ja työvoiman liikkumisen maassa.145 Elinkeinovapaus 

mitätöi ammattikuntalaitoksen privilegiot. Kartanoruukkien hoitamasta raudan 

valmistuksesta, pienistä sahalaitoksista ja kutomoista siirryttiin teolliseen tuotantoon. Vapaa 

paikallinen ja kansainvälinen kilpailu korvasi ammattikuntien markkinoiden 

valvontajärjestelmän.146 Samalla lakkasivat säädökset työvoiman lakisääteisestä suojelusta. 

Laillinen suojelu oli merkinnyt sitä, että jokainen mies, jolla ei ollut itsenäistä asemaa 

talonpoikana, porvarina tai muuna sellaisena oli velvollinen menemään palkolliseksi. 

Muutoin hän oli yhteiskunnan kannalta irtolainen, joka voitiin määrätä sotapalvelukseen tai 

yleiseen työhön.147 Nyt työntekijät olivat vapaita valitsemaan työpaikkansa. 

  

                                                 
142 Ahonen 1992, 7. 
143 Vares 2002, 8–9. 
144 Alapuro ja Stenius 1987, 17. 
145 Rasila 1982, 15–17,19–20.   
146 Rousi 1986, Katsaus teknillisten oppilaitosten vaiheisiin, teoksessa Honka & Rousi toim., Höyrykoneesta 
tietotekniikkaan, 11–12; Kuisma 2011, 116–117; Greinert 2005, 22. 
147 Rasila 1982, 19–20.   
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Ammattikuntien jatkajiksi laki määräsi yhdistykset, joihin kaupunkien 

elinkeinonharjoittajien oli kuuluttava. Vuosien 1868–1870 aikana jokaiseen kaupunkiin 

perustettiin elinkeinoyhdistys. Vuosittain elinkeinoyhdistysten edustajat kokoontuivat 

Suomen teollisuusharjoittajain yleisiin kokouksiin. Kokouksia järjestettiin vuosina 1875–

1928.148 Vuonna 1881 Käsityön- ja teollisuuden harjoittajien kokous, jonka teemana oli 

”tanssit vai kristillinen perhe-elämä”, pohti kysymystä, miten saataisiin työntekijöille 

”mahdollisuutta sivistyttävään seuraan ja jalostuttavaan huviin”. Yhtenä vaihtoehtona 

esitettiin työajan lyhentämistä, jotta huveihin jäisi aikaa. Toimenpiteistä ei päästy 

yksimielisyyteen.149  

 

1860-luvulla alkoi työväen sivistysliike, jota Haapala kutsuu työläisfennomaniaksi. 

Tehtaiden työntekijöilleen tai näiden lapsille perustamilla kansakouluilla oli merkittävä rooli 

tässä sivistysliikkeessä. Useat yhtiöt, muun muassa Yhtyneet Paperitehtaat, perustivat 

kansakouluja työntekijöiden lapsille ennen kunnallisten koulujen perustamista. Tehtaat myös 

järjestivät koulutusta työntekijöille. Kouluttautuminen nähtiin avaimena työväestön 

onnelliseen tulevaisuuteen. Koulutus laajeni myöhemmin erilaisiksi harrastustoiminnoiksi, 

kerhotoiminnaksi sekä kirjasto- ja kulttuuritoiminnaksi, jota työnantaja tuki. 1800-luvun 

lopulla keskeinen ideologinen innoittaja oli suomalaisuus. Suomen kielen puolustaminen 

koettiin työmiehen puolustamiseksi. Tehtaalaiset olivat sivistysaktiviteeteissa maalaisia 

edellä, tunsivat ylpeyttä työosaamisestaan.150 Ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen jälkeen 

syntyi erilaisia työväestön sivistystyötä harjoittavia yhdistyksiä. Sivistyneistö oli huolissaan 

työväestön siveellisestä tilasta. Tampereelle perustettiin vuonna 1866 pumpulitehtaan 

työntekijäin seura, ”jonka tarkoituksena oli toimittaa työmiehillemme tilaisuutta seurallisiin 

kokouksiin, joissa harjoitellaan laulantaa, lukemista ja luentoa, tällä sivistystä heille 

tarjoamaan”.151  

 

 

                                                 
148 Esim. von Wright ja Kekkonen 1939, 16–19; Räty 1982, 9. 
149 Von Wright ja Kekkonen 1939, 46–47. Käsityön– ja teollisuuden harjoittajain kolmas kokous 9.–11.8.1881. 
Kokouksen teemana oli ”Tanssit vai kristillinen perhe-elämä?”. 
 150 Haapala 1986, 72–74; Autio & Nordberg 1972, 85, 261–263. 
 151 Suomen työväenliikkeen historia 1977, 37–38.  
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Helsinkiläinen rottinkitehtailija Viktor Julius von Wright (1856–1934)152 halusi parantaa 

työväestön oloja, ja hänen johdollaan perustettiin Helsingin työväenyhdistys vuonna 1883. 

Työväenyhdistyksen perustamiseen von Wright sai vaikutteita Tanskasta ja Saksasta. 

Wrightiläisen työväenyhdistyksen tavoitteena oli työväen taloudellisen ja sivistyksellisen 

aseman parantaminen. Yhteinen yhdistys helpottaisi myös työnantajien ja työntekijöiden 

välisten ristiriitojen ratkaisemista. Työnantajien suunnalta liike kiinnosti erityisesti 

keskisuuria yrityksiä, pienyrittäjiä ja käsityöläisiä. Heikkisen mukaan Wrightin lähtökohtana 

oli yleissivistävä, säädynmukaiseen asemaan tähtäävä uskonnollinen kasvatus, joka 

inhimillistäisi ja vapauttaisi työkansan itselleen kansalaisuuteen ja säädynmukaiseen 

ammatin arvostamiseen.153 Wrightiläisen työväenliikkeen koulutukseen liittyviä vaatimuksia 

olivat muun muassa koulupakko ja koulutuksen maksuttomuus. Uudistusmielinen tavoite oli 

kehittää kansakoulusta pohjakoulu jatko-opintoihin. Myös ammattien tarkastusta oli 

tehostettava, ja työpäivän pituus oli rajoitettava kymmeneen tuntiin.154 Esimerkiksi 

Tampereella työväenyhdistyksen wrightiläisellä kaudella oli monipuolista toimintaa. 

Työväenyhdistyksellä oli kirjasto, voimistelu- ja urheiluseura, torvisoittokunta, laulukuoroja 

sekä kurssitoiminnan pohjalta perustettu työväenopisto.155  

 

1800- ja1900-luvun taitteesta lähtien wrightiläinen työväenliike jäi poliittisen ja 

luokkatietoisen työväenliikkeen varjoon. Teollistuminen loi pohjaa nousevalle 

työväenliikkeelle, joka puolestaan asetti kyseenalaisiksi perinteisiä kristinuskosta ja sääty-

yhteiskunnasta nousevia arvoja ja yhteiskunnallisia privilegioita.156 

 

Taulukko 1. Teollisuustyöntekijöiden määrä Suomessa 1860 ja 1913157: 

vuonna 1860  31 000 4 % ammatissa toimivasta työvoimasta 

vuonna 1913  148 000 10 % ammatissa toimivasta työvoimasta 

 

Sosialistinen puolue, Suomen työväenpuolue, perustettiin Turussa 1899. Forssan 

kokouksessa vuonna 1903 puolueelle laadittiin aikaisempaa radikaalimpi sosialistinen 
                                                 
152 Teollisuusneuvos Viktor von Wright toimi useissa ammatillista koulutusta käsittelevissä komiteoissa, 
vuonna 1868 perustetun Helsingin käsityö- ja teollisuusyhdistyksen puheenjohtajana, Helsingin työväenasiain 
lautakunnan jäsenenä, useiden oppilaitosten johtokunnassa sekä 1917 teollisuushallituksen yhteyteen perustetun 
ammattikasvatusneuvoston jäsenenä edustaen työnantajia. 
153 Heikkinen 1995, 172–173. 
154 Suomen työväenliikkeen historia, 40–41. 
155 Jutikkala 1979, 127. 
156 Michelsen 1999, 79–82, 126–129, 148; Rousi 1986, 13; Tulkki 1996, 83–85. 
157 Heikkinen ja Hoffman 1982, 55.  
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ohjelma Keski-Euroopasta saatujen vaikutteiden mukaan. Samalla puolueen nimi muutettiin 

Suomen Sosialidemokraattiseksi Puolueeksi. Yhteiskunnalliset uudistukset ja 

työväenliikkeen järjestäytyminen vuoden 1905 suurlakon jälkeen vähensivät työnantajien 

vaikutusvaltaa työväestön järjestäytymiseen ja koulutukseen.158 Aluksi 

teollisuustyöntekijöiden suhtautuminen ammatillista koulutusta ja yleensä koulutusta 

kohtaan vaihteli, ja näkökulmat olivat usein ristiriitaisiakin. Usein työväestö myös vastusti 

lasten työntekoa koskevia rajoituksia.159 Toisaalta työväenliike korosti kansakoulun 

merkitystä kaikille lapsille tarjottavana pohjakouluna ja piti tärkeänä työläistaustaisten lasten 

mahdollisuutta osallistua koulutukseen.160  

 

1.8 Työntekijöiden koulutus ammattikuntalaitoksen jälkeen 

 

Maatalouteen liittyvä koulutus sekä maatalouden kehittäminen ja rationalisointi yhdessä 

väestönkasvun kanssa loivat 1900-luvun alkupuolella maaseudulle lisääntyvän maata 

viljelemättömän väestön161, joka hakeutui teollisuuden ja liike-elämän tehtäviin 

asutuskeskuksiin. Työvoima ei kuitenkaan ollut useinkaan ammattitaitoista, ja maahan 

tulikin ammattimiehiä, teknikkoja ja insinöörejä ulkomailta, jotka puolestaan opastivat ja 

kouluttivat suomalaisia työntekijöitä.162 Tieteen ja tekniikan kehittyminen yhdessä 

uskonnollisten dogmien vaikutuksen vähenemisen kanssa loivat optimistisen henkisen 

ilmapiirin 1800-luvun lopulle.163 

 

Elinkeinovapaus herätti myös epäluuloa ja vastustusta. Käsityöläiselinkeinot muuttuivat 

taloudellisen kilpailun, tekniikan kehittymisen ja työvoiman liikkuvuuden myötä. Jotkin 

käsityöläiselinkeinot hävisivät teollisen tuotannon alta, toiset säilyivät uudistuneina. 

Tekninen kehitys nopeutui ja tuotannon määrä kasvoi.164 Kuka tahansa saattoi palkata kenet 

tahansa apulaisekseen. Elinkeinon harjoittamiseen liittynyt opinkäyntipakko päättyi, 

kisällikirjoja ei enää vaadittu ammatin harjoittamista varten, koulutus oli epämääräisesti 

organisoitu ja koulutukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Suomen teollisuudenharjoittajat 

                                                 
158 Suomen työväenliikkeen historia, 56; Heikkinen 1995, 177–179. 
159 Heikkinen 1995, 192. 
160 Halila (b) 1949, 41–43. 
161 Kettunen 2001, 59. 
162 Michelsen 1999, 79–82, 126–129, 148; Rousi 1986, 13; Tulkki 1996, 83–85. 
163 Paaskoski 2002, 21. 
164 Von Wright ja Kekkonen 1939, 16–19. 
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olivatkin huolissaan koulutuksen tilasta ja työvoiman sivistystasosta.165 Huoli 

ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta oli aiheellinen, mutta kuten Saksassa, taustalla oli 

myös huoli kiristyneestä kilpailusta käsiteollisuuden alalla ja omien privilegioiden 

häviämisestä.166  

 

Yhteiskunnan muuttuminen näkyi myös koulutuksessa. Keisari Aleksanteri II antoi 

vuonna1856 Helsingissä käydessään senaatille tehtäväksi valmistella kansakouluopetuksen 

järjestämistä maassa. Vuonna 1866 säädettiin kansakouluasetus. Ennen kansakouluja oli 

varsinkin kaupungeissa ollut erilaisia ala-alkeiskouluja, vuoro-opetuskouluja ja köyhien 

kouluja, joissa oli annettu perusopetusta lapsille. Vuonna 1863 koulu-uudistusta edistämään 

perustetun Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen aloitteesta Helsingissä aloitti toimintansa 

alakansakoulu vuonna 1867 ja yläkansakoulu vuonna 1869.167 Kansakoulun piirijakoasetus 

vuodelta 1898 velvoitti maalaiskunnat jakamaan alueensa koulupiireihin siten, että jokaisella 

kouluikäisellä oli mahdollisuus saada kansakouluopetusta ja suorittaa ylempi kansakoulu 

omalla äidinkielellä.168 Periaatteessa kyseiset asetukset merkitsivät nuorelle velvollisuutta 

opiskella ylemmän kansakoulun oppimäärä, mutta muun muassa valvonnan vähäisyydestä 

johtuen asetuksen vaatimuksia ei kaikkialla noudatettu.  

 

Vuoden 1866 kansakouluasetus siirsi koulutusvastuuta kirkolta kunnille ja lisäsi tavallisen 

kansan lasten mahdollisuutta saada koulutusta. Suomen kansakouluasetus ei kuitenkaan vielä 

merkinnyt määräystä oppivelvollisuudesta. Kansakoululaitoksen kehittämisessä Suomi 

seurasi muita pohjoismaita. Kansakoulu perustettiin Tanskaan 1814, Norjaan 1840 ja 

Ruotsiin 1842. Norjassa säädettiin oppivelvollisuuslaki vuonna 1891 ja Ruotsissa vuonna 

1897.169 Kansakoulun pohjalta oppilaat saattoivat pyrkiä reaalikouluihin, ja monille 

kansakoulu oli myös pohjakoulu työelämään. Talonpojat, kaupan palveluksessa 

työskentelevät ja työläiset tarvitsivat entistä useammin työtehtävissään luku- ja 

kirjoitustaitoa, laskutaitoa ja muita tietoja sekä käytännöllisiä taitoja, joita kansakoulussa 

opetettiin.170 Oppikouluihin valmistauduttiin kotiopetuksella tai yksityisissä valmistavissa 

kouluissa. Myöhemmin yliopistoon johtavaan lukioon saattoi hakeutua kansakoulun ja 
                                                 
165 Von Wright ja Kekkonen 1999, 24–25. 
166 Ks. esim. von Wright ja Kekkonen 1939, 50–52. 
167 Somerkivi 1977, 47–55. 
168 Halila (b) 1949, 29–32.  
169 Preusissa Fredrik II:n koulu-uudistukset vuonna 1763 toivat valtaosan lapsista koulutuksen piiriin. Melton 
1988, 173. 
170 Rousi 1986, 25; Halila b 1949, 13; Iisalo 1991, 133. 
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keskikoulun kautta. Oppikoulun ja kansakoulun hallintoa varten maahan perustettiin 

koulutoimen ylihallitus, myöhemmin kouluhallitus. 

 

Oppipoikajärjestelmän lakkauttamisen jälkeen senaatin asettaman Carl Gustaf Estlanderin171 

(1834–1910) komitea suositti sunnuntaikoulujen pohjalle perustettavaksi ammatillisempia 

alempia ja ylempiä käsityöläiskouluja. Alemmassa käsityöläiskoulussa annettaisiin 

yleissivistävää opetusta, ylemmässä käsityöläiskoulussa ammatillisesti painottunutta 

koulutusta. Kansakoulujen merkitys perussivistyksen antajana oli laajentunut, joten 

sunnuntaikoulujen toimintaa voitiin muuttaa ammatillisesti painotetuksi. Vuoden 1885 

asetuksella Suomen senaatti päätti perustaa sunnuntaikoulujen tilalle alempia ja ylempiä 

käsityöläiskouluja. Kumpikin koulu kesti yhden vuoden.172 Opetusta annettiin 10–15 tuntia 

viikossa teoreettisissa aineissa, äidinkielessä, laskennossa, piirustuksessa, kirjanpidossa arki-

iltoina ja sunnuntaisin kirkonmenojen jälkeen. Opetuksen määrä ja taso vaihtelivat 

paikkakunnittain. Käsityöläiskoulut oli tarkoitettu erityisesti sellaisille oppilaille, jotka jo 

työskentelivät ”käsiammateissa tahi tehtaissa”. Kouluissa ei juuri opetettu käytännön taitoja. 

Koulussa tapahtuvan ammatillisen koulutuksen lähtökohtana siis oli teoreettisten taitojen ja 

tietojen opettaminen koulussa, käytännön taidot opittiin mestarin opastuksella verstaassa.173 

Vuosisadan vaihteessa käsityöläiskouluja oli nelisenkymmentä, joissa oli yhteensä noin 2 

500 oppilasta.174  

 

Vapaan kilpailun oloissa, jolloin yritykset kilpailivat keskenään ja jolloin työntekijät ja 

oppipojat saattoivat vaihtaa työnantajaa niin halutessaan, paikallisten yhdistysten ylläpitämä 

koulutus ei pystynyt tehokkaaseen toimintaan. Ammattikoulun kehittymisen kannalta 

ratkaisevaa oli vuonna 1900 käsityöläiskouluista annetun asetuksen muutos. Kyseinen 

keisarillinen asetus kumosi vuoden 1885 armollisen julistuksen. Uudessa asetuksessa 

todettiin, että ”Käsityöläiskoulujen tarkoituksena on antaa niitä tietoja ja taitoja, jotka 

käsityöläisille ja ammatinharjoittajille ovat tarpeen”. Alemmissa käsityöläiskouluissa oli 

opetettava ainakin seuraavia aineita: käsivaraista ja viivotinpiirustusta, laskentoa, äidinkielen 

oikeinkirjoitusta (ynnä laskujen ja muiden vähäisempien kirjelmäin laatimista) sekä 
                                                 
171 Kirjallisuuden professori Estlander oli pappissäädyn edustaja säätyvaltiopäivillä ja toimi useaan otteeseen 
Helsingin kaupunginvaltuutettuna vuosien 1875–1885 aikana. Hän oli ollut mukana aikaisemmin perustamassa 
Helsinkiin ammatinharjoittajille suunnattua koulua, joka aloitti toimintansa 1871. Nykänen 1998, 133.  
172 Klemelä 1999, 38–39; Ammatillinen koulutus maassamme 1973, 14. 
173 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus käsityöläiskouluista, annettu Helsingissä 25.11.1885; Klemelä 
1999, 43. 
174 Klemelä 1999, 39.  
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kaunokirjoitusta, yksinkertaista kirjanpitoa. Ylemmissä käsityöläiskouluissa oli opetettava 

alkeispiirustusta, koristepiirustusta, ammattipiirustusta, projektsionioppia, laskuoppia, 

mittausopin alkeita, kaunokirjoitusta, äidinkielen oikeinkirjoitusta ynnä kirjoitusharjoituksia 

ja kirjanpitoa. Opetusta annettiin iltaisin vähintään 6 10 tuntia viikossa. Käsityöläiskoulussa 

voitiin tämän lisäksi kehittää oppilaita jotakin erityistä ammattia varten. Tällöin opetuksen 

tuli käsittää myös sen ammatin teknologiaa. ”Jos sellaisessa koulussa opetetaan myös 

käytännöllistä ammattityötä, sitä voitiin antaa myös päivällä arkipäivisin.”175  

 

Tämän käsityöläiskouluista annetun asetuksen sivuhuomautuksen hentoiselle pohjalle 

alkoivat rakentua uudenlaiset, päiväkouluina toimivat ammattikoulut, eli sellaiset koulut, 

joissa teoreettisten oppiaineiden ohella annettiin opetusta käytännön työtaitoihin. 

Yhteiskunnan kehittymisen vaatima sivistys ja työelämän valmiuksien oppiminen kohtasivat 

toisensa.  

 

Samaan aikaan kun talouselämä vapautui rajoittavista säädöksistä, valtion keskusjohtoinen 

rooli koulutuksen hallinnoijana ja ohjaajana asteittain lisääntyi. Suomessa ensimmäinen 

valtionhallinnon elin käsityön, tekniikan ja teollisuuden ammatillista koulutusta varten oli 

vuonna 1835 perustettu manufaktuurijohtokunta ja vuorihallitus. Vuonna1884 sen tehtäviä 

jatkamaan perustettiin teollisuushallitus.176  Teollisuushallitus puolestaan toimi senaatin 

talousosaston ja valtiovaraintoimituskunnan alaisena. Teollisuushallituksen päällikkönä oli 

yli-intendentti, joka oli samalla Polyteknillisen opiston tarkastaja. Hänen alaisuudessaan 

toimi kaksi intendenttiä, joista toinen valvoi käsityön ja teollisuuden kouluja ja toinen vastasi 

vuoriteollisuudesta ja manufaktuuriasioista. Ammatillisesta koulutuksesta vastaava 

intendentti oli aluksi Frans Alfred Paloheimo (aikaisemmin Brander). Vuonna 1911 

teollisuushallitukseen nimettiin käsiteollisuus- ja ammattikoulujen tarkastajaksi filosofian 

maisteri, arkkitehti Jalmari Kekkonen. Hänen tehtävänään oli kehittää ja valvoa 

ammattikouluja ja tehdä vuosittaisia yhteenvetoja niiden toiminnasta. Vuonna 1918 

teollisuushallitus lakkautettiin ja sen toiminnat siirtyivät kauppa- ja teollisuushallitukselle. 

 

                                                 
175 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus koskeva muutettuja määräyksiä käsityöläiskouluista. Annettu 
Helsingissä 12.9.1900.   
176 Järvinen 1997, 50; Heikkinen 1995, 151; Nykänen 1998, 152; Sauvala 1972, 3. 
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2. Kouluja kaupunkien työläisnuorille

2.1. Helsingin kaupunginvaltuuston suunnitelmat ammattikoulun perustamiseksi

 

1800-luvun lopulla Suomen ammatissa toimivan väestön elinkeinorakenne oli maa- ja 

metsätalousvaltainen. Vuonna 1900 hyvinkin 70 % väestöstä toimi maa- ja metsätalouden 

tehtävissä (liite 3). Kaupungeissa ja taajamissa tilanne oli monipuolisempi, ja 

elinkeinorakenne poikkesi huomattavasti koko maan  

elinkeinorakenteesta. Teollisuuden ja käsityön osuus työvoimasta oli noin kolmannes, ja 

suuria työllistäjiä olivat myös kauppa, liikenne ja erilaiset julkishallinnon tehtävät  

(liite 4). Teollisuuden kehittymistä hallintopääkaupunki Helsingissä nopeuttivat edelleen 

muun muassa rautatien rakentaminen, kaasuvalo, sähkölaitos ja puhelinlaitos.177    

 

Taulukko 2. Helsingin väestön ammattiryhmät 1890 ja 1900.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Oheisessa taulukossa kuvataan Helsingin väestön ammattiryhmiä prosentteina vuonna 1890 

ja vuonna 1900 vuonna 1900 tehdyn väestölaskennan tulosten mukaan.  

                                                 
177 Somerkivi 1977, 39. 
178 Väenlasku 1900, 86. Väestötilastoa. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Viipurissa joulukuun 5 
päivänä 1900. Helsinki 1904. Keisarillisen Senaatin kirjapaino. 
 

Vuosi 1890 1900
Maanviljely ja sen
sivuelinkeinot

0.86 1,6

Teollisuus 33,46 32,91
Kulkulaitos 6,06 7,81
Kauppa 8,16 12,76
Valtion, kunnan, kirkon
virat ja vapaat elinkeinot

23,75 22,86

Muita elinkeinoja 19,16 14,69

Hoitoa ja avustusta
nauttivia henkilöitä

1,91 1,87

Elinkeinoa ei ole
ilmoitettu ja
luokittelematon

6,64 5,50

100 100
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Helsingin väkiluku kasvoi nopeasti 1800-luvun lopulla. Vuonna 1880 Helsingin väkiluku oli 

43 132, vuonna 1900 väkiluku oli 93 600. Kahdessa vuosikymmenessä väkiluku oli yli 

kaksinkertaistunut. Pian 1900-luvun alussa ylittyi 100 000 asukkaan raja, ja vuonna 1920 

väkiluku oli 160 921. Merkittävä osa väkiluvun kasvusta johtui kaupunkiin suuntautuvasta 

muuttoliikkeestä. Helsinkiin muutettiin yhtä lukuisasti toisista kaupungeista ja maaseudulta. 

Myös muihin kaupunkeihin suuntautui muuttoliikettä: Turkuun, Tampereelle, Viipuriin ja 

Poriin. Helsingin väkiluku kasvoi muuttoliikkeen myötä kuitenkin muita kaupunkeja 

nopeammin. Kaupunkiin muutti pääasiassa nuoria ihmisiä, jotka hakeutuivat etupäässä 

työläistehtäviin, erotuksena säätyläisistä tai porvareista. Muuttaneiden mukana tuli myös 

lapsia, kansakoulun käyneitä ja käymättömiä.179 Muuttoliike oli kytköksissä koko Suomen 

väestönkasvuun. Vuodesta 1850 vuoteen 1900 Suomen väkiluku kasvoi miljoonalla. Vuonna 

1900 Suomen väkiluku oli 2 712 562, ja samaan aikaan kaupunkien ja taajamien suhteellinen 

osuus koko maan väkiluvusta kaksinkertaistui (liite 3). 

 

Väestön liikkuvuuden lisääntymisestä ja yhteiskunnallisesta murroskaudesta kertonee myös 

ilman ammattia oleviksi tai sekatyöläisiksi luokiteltujen ihmisten suuri osuus kaupungeissa 

(tauluko 2, myös liite 4, ja 5). Tilasto ammattiryhmistä muissa kaupungeissa, esimerkiksi 

Turussa ja Viipurissa, oli hyvin samankaltainen kuin Helsingissä. Tampere poikkesi 

teollisuuskaupunkina muista suurista kaupungeista. Tampereella teollisuuden osuus 

työvoimasta oli noin 50 %, ja virkamiehiä puolestaan oli muihin kaupunkeihin verrattuna 

vähemmän.180 Väestönkasvu, muuttoliike sekä teollisuuden ja kaupan lisääntyminen asettivat 

Helsingin kaupungin uuden tilanteen eteen. Kasvava joukko kansakoulun päättäneitä nuoria 

liikkui joutilaina kaupungin kaduilla.181 

 

Kaupunkiin muutti muualta maasta väkeä ilman kunnollista kansakoulutietoa ja 

ammattitaitoa. Tämä väestö oli henkisten harrastusten puutteessa vaarassa joutua siveellisesti 

ja taloudellisesti rappiolle. Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Leo Mechelin ja 

valtuusmiehet, insinööri ja Arbetets Vänner -yhdistyksen182 puheenjohtaja Carl Emil 

Holmberg, professori Gustav Nyström sekä tehtailija Richard Heinberger esittivät vuonna 

                                                 
179 Åström 1956, 14–22; Karttunen 2007, 6-7; Somerkivi 1977, 38. 
180 Väenlasku 1900, 86. 
181 Åström 1956, 14–22; Karttunen 2007, 6–7. 
182 Arbetets Vänner yhdistys perustettiin alun perin 1891 parantamaan työväestön oloja, ja sillä oli 
tytäryhdistyksiä etupäässä rannikkoseudulla. 
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1896 kaupunginvaltuustolle osoitetussa kirjelmässä huolen alemman työväenluokan 

sivistyksellisestä tilasta. Valtuutettujen mukaan muuttajien joukossa oli kiistämättä hyvää 

työvoimaa, joka työnantajien ohjauksessa vahvisti kaupungin elinkeinoelämää. Kaupungin 

oli kuitenkin luotava toimiva työnvälitysjärjestelmä tukemaan työhön sijoittumista. Lisäksi 

aikuisväestölle oli luotava mahdollisuus kulttuuririentoihin ja aikuisopiskeluun. ”Mutta yhtä 

kiistämätöntä on, että sellaisten henkilöiden määrä, joilta puuttuu siveellinen ja henkinen 

sivistys, on hyvin suuri. Heidän kykynsä vastustaa täällä kohtaamiaan huonoja houkutuksia 

on pieni.”183 Erityisenä ongelmana valtuutetut pitivät niitä nuoria poikia, jotka kansakoulun 

päätettyään eivät päässeet yrityksiin oppipojiksi tai jotka eivät ikänsä puolesta saaneet 

pysyväisluonteista työpaikkaa. Valtuutetut ehdottivat komitean perustamista tekemään 

toimenpide-ehdotuksia alemman työväenluokan jäsenten ja työpaikkaa vailla olevien nuorten 

hyväksi. Maalaiskunnista kaupunkiin muuttaneiden lasten koulutustaso vaihteli suuresti, ja 

valtuutetut kokivatkin erityiseksi ongelmaksi juuri kaupunkiin muuttaneiden työväestöön 

kuuluvien lapset.  

 

Rahvaan lasten kouluttaminen ja sivistäminen linkittyi yhteen lasten työsuojeluun liittyvien 

asetusten kanssa. Maatalousvaltaisessa Suomessa, jossa lapset varttuivat kodin piirissä 

perheen yhteydessä, ei ollut mitään säädöksiä lasten työssäkäynnistä. Vuonna 1868 alle 12-

vuotiaiden lasten käyttö palkkatyössä asetettiin luvanvaraiseksi ja työpäivän pituus 

määrättiin kuuteen tuntiin. Asetus jäi kuolleeksi kirjaimeksi, sillä missään ei määrätty, mistä 

lupa olisi pitänyt pyytää. Vuoden 1879 elinkeinoasetus määräsi, että alle 12-vuotiaat saivat 

tehdä työtä vain lääkärin todistuksen avulla ja alle 15-vuotiaiden työaika sai olla enintään 8 

tuntia päivässä. Asetusta rikottiin räikeästi. 1889 annettiin asetus, jossa alle 12-vuotiaiden 

työ kiellettiin ja alle 15-vuotiaiden työ oli luvanvaraista. Alle 15-vuotiaiden työntekijöiden 

työaika oli enintään kuusi tuntia päivässä, edellyttäen että alakansakoulun oppimäärä oli 

suoritettu ja että nuorella oli mahdollisuus suorittaa kansakoulu loppuun työn ohessa. 

Työntekijälle oli taattava mahdollisuus saada kouluopetusta vähintään kaksitoista tuntia 

viikossa.184 

 
                                                 
183 Helsingin kaupunginvaltuustolle (till Helsingfors Stadsfullmäktige )17.2.1896, L. Mecehelin, C.E. 
Holmberg, Gustaf Nyström, Rich. Heimberger. Helsingin kaupunginvaltuusto, ptk, 9.3.1896 liite 8, Laatikko 
ca:21-Ca:22, v 1895–1896, Helsingin kaupungin arkisto (HKA); Stenji E.O. Koulun vaiheita s. 9-10, Helsingin 
kaupungin valmistava poikien ammattikoulu 1899–1949, kansio Vallilan ammattikoulu Ca:1-Ga:1a, HKA; 
Klemelä 1999, 40; Ahonen 1992, 7–8. 
184 Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus teollisuusammateissa olevain työntekijäin suojelemisesta, 
annettu Helsingissä 15.4.1889; Haapala 1986, 55–56. 



54 
 

Palkkatyön tekemistä, ainakaan teollisuuslaitoksessa, ei nähty lapselle hyvänä 

kasvatuksellisena toimintana. Koulutus oli vastapaino sille ”unteloittavalle vaikutukselle 

joka tulee yksitoikkoisesta konemaisesta työstä”.185 Toisaalta myös maaseudulla lapset 

tekivät töitä omalla tai toisen tilalla hyvinkin nuoresta alkaen, esimerkiksi pellonraivausta, 

metsätöitä, puutöitä ja marjojen poimintaa. Maaseudun lapset, olivat he sitten tilallisten, 

torppareiden tai maataloustyöläisten lapsia, olivat tavan mukaan osallistuneet maaseudun 

töihin jo nuoresta iästä lähtien.186 Maaseudun töiden ja teollisuudessa tehtävien töiden 

kasvatukselliset vaikutukset arvotettiin eri tavalla. 

 

Lapsityövoiman käyttö teollisuudessa oli vielä yleistä Suomen teollistumisen alkuvaiheessa 

1800-luvun puolivälin jälkeen. Työnantajat ja monet lasten vanhemmat suhtautuivat 

lapsityövoiman käyttöön ymmärtäväisesti. Tehtaat antoivat toimeentuloa köyhille perheille 

ja heidän lapsilleen, jotka muuten eläisivät joutilaina. Monet yritykset tarjosivat lapsille 

myös jonkinlaista koulutusta. Pertti Haapalan mukaan ennen sivistyneistön aloittamaa 

liikettä koulutuksen ja korkeamman ihmisarvon puolesta lapsityövoiman käytölle ei ollut 

ideologisia esteitä.187 Koulutuksen muutos näkyi työväestön koulutuksellisessa taustassa. 

Esimerkiksi Helsingissä vielä 1870-luvulla valtaosa teollisuustyöväestä oli 

ammattikuntasääntöjen mukaan opin käyneitä kisällejä. Vuonna 1900 vain vanhemmat 

ammattilaiset kuuluivat tähän ryhmään. Koneellistumisen myötä tehtaiden työntekijöiltä ei 

suinkaan aina vaadittu koulutusta, vaan he työllistyivät uusiin tehtäviin työnantajan antaman 

perehdytyksen avulla.188  

 

Helsingin kaupunginvaltuusto suhtautui työväen olojen parantamiseen myönteisesti, ja asetti 

Leo Mechelinin johdolla toimineen kymmenhenkisen komitean valmistelemaan toimenpide-

ehdotuksia. Komitea jakautui aikuisten työväestön oloja pohtineeseen jaostoon ja nuorison 

työllistymismahdollisuuksia pohtineeseen jaostoon. Lisäksi vuonna 1898 Helsinkiin 

perustettiin työväenasiainlautakunta. Lautakunta käsitteli aikuisille suunnattua koulutusta, 

työväenopiston asioita, työnvälitykseen liittyviä asioita ja erityisesti toimintansa 

                                                 
185 Haapala 1986, 56. 
186 Esim. Uljas 2012, 69–83; Markkola 2003, 130–154. 
187 Haapala 1986, 52–53.  
188 Waris 1973, 114–115. 
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alkuvaiheessa ammattikoulutukseen liittyviä asioita. Lautakunta toimi vuoteen 1913 

saakka.189  

 

Keitä olivat nämä valtuusmiehet ja työväenasiainlautakunnan jäsenet, jotka näin kantoivat 

huolta muun muassa työläistaustaisten lasten koulutuksesta? Leo Mechelin (1839–1914) oli 

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuosina 1875–1878 sekä 1891–1899, suurimman osan 

ajasta valtuuston puheenjohtaja. Hän oli valtakunnan tason yhteiskunnallinen vaikuttaja, 

professori ja senaattori, joka edusti ruotsinkielistä liberalismia ja joka työskenteli 

suomalaisen elinkeinoelämän huipulla, muun muassa Suomen Yhdyspankin johtajana. 

Lisäksi hän oli mukana Fredrik Idestamin kanssa perustamassa Nokia-yhtiötä, jonka 

hallituksen puheenjohtajana hän toimi vuodesta 1898 alkaen. Eduskuntauudistuksen jälkeen 

hän toimi Ruotsalaisen kansanpuolueen kansanedustajana vuosina 1910–1913. 

 

Valtuutetut Holmberg190, Nyström ja Heinberger olivat kaikki Helsingin Polyteknillisessä 

opistossa opiskelleita ja työskennelleitä henkilöitä. Gustav Nyström (1856–1917) oli 

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuosina 1884–1908. Hän toimi muun muassa 

Polyteknillisen opiston opettajana ja professorina. Kun opisto vuonna 1908 muutettiin 

Teknilliseksi korkeakouluksi, Nyström toimi sen rehtorina vuoteen 1910 saakka.191 Hän 

työskenteli työväen asunto-olojen parantamiseksi suunnittelemalla muun muassa Puu-

Vallilan kaupunginosan Helsinkiin. Työväenlautakunnan jäsen Edvin Bergroth puolestaan 

oli Hannoverissa opiskellut insinööri ja Helsingin kaasutehtaan johtaja. Hän toimi eri 

yhtiöiden, muun muassa Nokia-yhtiön ja Tampellan johtokunnissa ja edusti porvarissäätyä 

valtiopäivillä vuosina 1882 ja 1899. Työväenlautakunnassa toimi myös suomalaista 

liberalismia edustanut nuorsuomalainen professori K. J. Ståhlberg, joka tuli 

kaupunginvaltuuston jäseneksi vuonna 1901.192 Lautakunnan jäsenistä voidaan mainita vielä 

arkkitehti Theodor Höijer (1843–1910), joka toimi Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä 

vuosina 1881–1892. Hän oli Tukholmassa opiskellut arkkitehti, jolla oli oma 

arkkitehtitoimisto Helsingissä. Hän oli toiminut viivoitin- ja käsivarapiirustuksen opettajana 
                                                 
189 Vuonna 1899 lautakunnan puheenjohtajana toimi prof. F. Gustafsson ja jäseninä, FM Ernst Nordström, 
insinööri Edvin Bergroth, Bandirektörassistentten A. Granfelt, arkkitehti Th. Höijer, tehtailija K.V. Bergman, 
kunnallisneuvos C. E. Degerholm. Vuosien 1898–1913 aikana puheenjohtajina toimivat lisäksi mm. 
kunnallisneuvos, tehtailija V. von Wright ja professori K.J. Ståhlberg. Nämden för arbetareangelägenheter s. 
203, Berättelse, År 1899, Helsingfors Stads Kommunalförvaltning; Ryyttäri 1949, 19. 
190 Carl Emil Holmberg toimi Polyteknillisen opiston rautatienrakennuksen sekä maa- ja tienrakennuksen 
professorina ja teknillisen korkeakoulun ensimmäisenä vararehtorina. Nykänen 2007, 81. 
191 Esim. Nykänen 2007, 25, 89. 
192Kansallisbiografia.fi  
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Polyteknillisessä opistossa. Työväenlautakunnan puheenjohtaja Fridolf Gustafsson (1853–

1924) oli Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen useaan otteeseen vuosina 1890–1911. 

Työväenasiainlautakunnan jäsen hän oli vuosina 1898–1903. Hän oli ruotsalaisen 

kansanpuolueen kansanedustaja vuosina 1907–1908. Gustafsson oli yliopiston Rooman 

kirjallisuuden professori, latinisti, joka oli erityisen kiinnostunut koulutusasioita, 

pedagogiikasta ja ruotsalaisen kulttuurin kehittämisestä Suomessa. Hänen näkemyksensä 

mukaan ruotsinkielisen kulttuurin kehittäminen kehitti koko Suomea. Hän toimi Svenska 

Litteratursällskapet i Finland yhdistyksessä ja oli muun muassa Helsingin kansakoulujen 

johtokunnan jäsen. Gustafsson oli yksi harvoista ammattikoulun perustamisen tukijoista, 

joka edusti akateemista sivistyneistöä ilman kytkentää elinkeinoelämään.  

 

Sellaista koulua, jota Mechelin kumppaneineen ideoi, ei oikeastaan ollut Suomessa. Oli 

sunnuntaikoulu-oppipoikajärjestelmän malli, jota käsityöläiskoulut jatkoivat mutta joka ei 

soveltunut työkokemusta vailla olevien lasten koulutukseen. Helsingissä vuodesta 1882 

tavalla tai toisella toiminut kansakoulujen jatko-opetustoiminta ei houkutellut etenkään 

poikaoppilaita. Kansakoulujen jatkokuokat toimivat pääsääntöisesti iltaisin ja suurin osa 

oppilaista oli tyttöjä. 193 1800-luvun lopulla jatkoluokkien opetusohjelma painottui enemmän 

kansakoulukurssien kertaamiseen kuin valmentamiseen työelämään.  

 

Helsingin työväenasiainlautakunta esitti valtuustolle että valtuusto lähettäisi edustajan 

hakemaan vaikutteita koulun perustamista varten sellaisista maista, joissa ammatillisen 

koulutuksen kehittämisestä oli enemmän kokemusta.194 Helsingin kaupunki myönsi 300 

markan tukirahan matkaa varten. Kiinnostuksesta koulutuksen kehittämiseen kertoo muun 

muassa se, että lautakunta sai yhteensä kahdeksan anomusta matkaa varten. 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää tukirahan lehtori Jonatan Reuterille.  

 

                                                 
193 Jauhiainen 2002, 88–92. 
194 Ahonen 1992, 12–13. Nuorten koulutukseen liittyvä toimeliaisuus liittyi laajemminkin Helsingissä 
harrastettuun työväen sivistystoimintaan. 1860 kaupunkiin oli perustettu kansankirjasto, työväenopistosta 
saatiin päätös vasta 1913. Vaikutteita näidenkin asioiden kehittämiseen haettiin ulkomailta, varsinkin 
Skandinaviasta ja Keski-Euroopasta. Ahonen 1992, 81–84. 
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2.2. Insinööri Reuter ja Itävallan vaikutukset. Ammattikoulu Helsinkiin 1899

 

Jonatan Reuter (1857–1947) oli valmistunut insinööriksi Polyteknillisen opiston tie- ja 

vesirakennuslinjalta, minkä lisäksi hän suoritti jatko-opintoja Münchenin ja Zürichin 

teknillisissä korkeakouluissa. Vuodesta 1886 alkaen hän toimi opettajana Helsingin 

koneenkäyttäjä-, työnjohtaja- ja rakennusmestarikoulussa, sen seuraajassa Helsingin 

teollisuuskoulussa sekä Taideteollisessa keskuskoulussa. Lisäksi hän johti Sörnäisissä 

toiminutta Arbetets Vänner -yhdistyksen ylläpitämää käsityökoulua. Reuter oli Helsingin 

työväenasianlautakunnan varajäsen.195  

 

Reuter teki matkan loppukesällä ja syksyllä vuonna 1898. Matka tapahtui aikakautena, 

jolloin Suomesta muutoinkin tehtiin useita ulkomaanmatkoja ammatillisen koulutuksen 

kehittämiseen liittyen. Kehittyvä, modernisoituva Suomi avautui Eurooppaan 

elinkeinoelämän ja kulttuurin saralla, ja vaikutteita haettiin myös koulutuksen kehittämiseen. 

Ammatilliseen koulutukseen ulkomailla tutustui muun muassa Helsingin teollisuuskoulun 

johtaja, insinööri W. V. Forsman, joka kävi loppukesällä 1896 Saksassa, Berliinissä ja 

Kielissä tutustumassa teollisuusnäyttelyyn ja teknillisen alan koulutukseen. Saksassa alempia 

ammattikouluja ylläpitivät valtion tukemana paikalliset ammattiyhdistykset, joilla ilmeisesti 

tarkoitettiin ammatinharjoittajien yhdistyksiä. Ylemmät ammattikoulut olivat myös 

päiväkouluja, joissa annettiin sekä käytännöllistä että teoreettista opetusta. Forsman tuli 

siihen johtopäätökseen, että saksalaisissa kouluissa ”annetaan monissa ammateissa erityistä 

käytännöllistä ammattiopetusta, jota meillä taas ei ole”. Filosofian maisteri J. A. Heinrichs 

Raahen porvari- ja kauppakoulusta puolestaan kävi Saksassa ja Itävallassa tutustumaan 

kaupan alan kouluihin,196 ja Kuopion teollisuuskoulun lehtori K. J. Karlsson kävi 

tutustumassa kouluihin Pohjoismaissa. 197 Helena Brander198 teki vuonna 1902 matkan 

Saksaan, Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin ja tutustui naisten käsityötaitoon ja sen opetukseen. 

Nelikuukautisesta matkasta hän teki tiiviin matkakertomuksen teollisuushallitukselle.199 

                                                 
195 Nämden för arbetareangelägenheter, Helsingfors kommunalförvaltning, Berättelse, år 1899, s. 203, HKA; 
Klemelä 1999, 40–41; Ahonen 1992, 14–15; Ryyttäri 1949, 21. Ansioistaan teknillisen koulutuksen 
edistämiseksi hänelle myönnettiin professorin arvonimi vuonna 1920. 
196 Kertomus teollisuushallituksen työstä ja virkatoiminnasta vuonna 1895, 11–12, STT vihko 27, HKI 1898. 
197 Kertomus teollisuushallituksen työstä ja virkatoiminnasta vuonna 1895, s. 11–12, STT vihko 27, HKI 1898; 
STT Vihko 31, HKI 1902. 
198 Helena Brander toimi mm. Wetterhofin työkoulun johtajana 1919–1940 ja kansallisen edistyspuolueen 
kansanedustajana 1918–1919.  
199 Suomen Teollisuushallituksen tiedonantoja, HKI 1904, vihko 37, s. 97–101. 
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Vuonna 1905 arkkitehti Jalmari Kekkonen200, toimiessaan silloin Porin teollisuuskoulun 

rakennusosaston opettajana, teki matkan Saksan eri osavaltioihin ja perehtyi kansakoulun 

jälkeiseen ammattikoulutukseen. Samalla hän vieraili Belgiassa pidetyssä 

maailmannäyttelyssä.201 Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyvään matkailuun 

kuului myös Jalmari Kekkosen ja kultaseppä Isak Sahan matka Keski-Eurooppaan ja 

Skandinavian maihin, joissa he tutustuivat ”ammatinedistämistoimenpiteisiin”.202  

 

Jonatan Reuterin matka suuntautui Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Ranskaan, Belgiaan, 

Tanskaan ja Ruotsiin. Hän vieraili erilaisissa oppilaitoksissa ja useissa eri kaupungeissa. 

Matka ulottui silloisen Itävallan alueella olleisiin Mostariin ja Sarajevoon saakka. Matkan 

tavoitteena oli tutustua ammattikouluihin ja ammattiverstaisiin sekä opetuksessa käytettyihin 

oppimateriaaleihin ja laitteisiin. Kokonaiskuvan saamiseksi oli Reuterin mielestä tutustuttava 

myös ammattikoulua edeltävään koulutukseen203. Reuter laati työväenasiainlautakunnalle 

seikkaperäisen, noin 70-sivuisen raportin204 matkastaan. Saksassa hän vieraili erityyppisissä 

ammattikouluissa. Muutamissa oppilaitoksissa opiskelijalta vaadittiin jo työkokemusta alalta, 

ja opiskelu kesti kolme vuotta. Työn opetuksessa käytettiin moderneja koneita ja laitteita, 

kuten kaasu- ja sähkölaitteita. Sellaisia laitteita tuskin voitiin ajatella Suomessa idullaan 

olevaan ammattikouluun. Vieraillessaan Rossweinin ammattikoulussa Saksassa Reuter 

kiinnitti huomiota siihen, että opetus perustui viimeisimpään luonnontieteelliseen 

tutkimukseen, ja opetuksessa pyrittiin kehittämään uudenlaisia toimintamenetelmiä 

työelämään. ”Ammattiopetuksessa pyritään välttämään vanhoja sääntöjä, ja yritetään saada 

oppilaat omaksumaan tieteen tuloksiin pohjautuvia toimintatapoja, ja kannustaa oppilaita 

                                                 
200 Jalmari Kekkonen oli keskeinen henkilö Suomen ammattikoulun kehittymisessä. Porin teollisuuskoulun 
opettajan tehtävästä hän siirtyi vuonna 1907 perustetun Kotkan ammattikoulun ensimmäiseksi rehtoriksi, 
myöhemmin teollisuushallituksen, sittemmin kauppa- ja teollisuushallituksen ammattikoulujen tarkastajaksi 
(1911–1931). Hän osallistui monien koulutusta tarkastelleiden komiteoiden työhön, kirjoitti oppikirjoja, 
luonnosteli opetussuunnitelmia ja vaikutti esitelmin ja puhein ammattikoulun kehitykseen. Hänen toimillaan oli 
merkittävä vaikutus Suomen ammattikoululaitoksen kehittymisessä ja hänen vaikutukseensa ammattikoulujen 
kehittämistyössä palataan tässä tutkimuksessa vielä myöhemmin. 
201 Kekkonen, Matkakertomus, vihko 45, STT, Helsinki 1908. 
202 Tutkimus ammattien edistämistoimenpiteistä Keski-Euroopassa ja Skandinavian maissa, Jalmari Kekkonen, 
Isak Saha, vihko 49 STT, Helsinki 1910. 
203 Stenji E.O. Koulun vaiheita, 9–10, Helsingin kaupungin valmistava poikien ammattikoulu 1899–1949, 
kansio Vallilan ammattikoulu Ca:1-Ga:1a, HKA. Myös Helsingin kaupungin kansakoulunopettajat tekivät 
paljon ulkomaanmatkoja. Vuosien 1880–1901 välisenä aikana kansakoulunopettajat tekivät 48 
ulkomaanmatkaa kaupungin varoilla. Niemen mukaan kyse oli kansakoulun kehittämisestä koko kansan 
kouluksi kohtaamaan mm. kansalaiseksi kasvattamisen tarpeet ja opetusmenetelmien kehittäminen. Niemi 
1992, 139–165.  
204 Dokumentista päätellen viimeiset sivut käsin kirjoitetusta raportista ovat hävinneet. Jonatan Reuter, 
Berättelse över en studieresa, kansio saapuneet kirjeet 1898, laatikko työväenasiainlautakunta, Ea:1-Ea:9, 
HKA. 
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ajatelmaan itsenäisesti opetettavista asioista.”205 Paikalliset yritykset tekivät läheistä 

yhteistyötä oppilaitoksen kanssa ja osallistuivat osittain myös oppilaitoksen kustannuksiin. 

Itävallassa opetus oli koulumuotoisempaa ja teoriaopintoja oli enemmän. Reuter myös kopioi 

Itävallasta opetussuunnitelman matkaraporttiinsa.  

 

Saksasta ja Itävallasta saamiensa vaikutteiden pohjalta Reuter ehdotti koulun perustamista 

Helsinkiin. Reuter hahmotteli pojille tarkoitettua valmistavaa ammattikoulua, jonka opetus 

pohjautuisi kansakoulun opintoihin. Ammattikoulun siis tulisi jatkaa kansakoulun sivistys- ja 

kasvatustehtävää ja antaa samalla valmiuksia työelämään. Opiskelijavalinnassa oli 

kiinnitettävä huomiota opiskelijan terveydentilaan, jotta opiskelija pärjäisi myös 

työsalityöskentelyssä. Opiskelijoiden vanhempien tuli olla sitoutuneita oppilaan 

koulunkäyntiin ja valmiita huolehtimaan koulunkäynnin säännöllisyydestä. 

 

Opiskelu sisältäisi sopivia teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja. Opiskelu tapahtuisi 

perinteisten luokkahuoneistojen lisäksi piirustussaleissa ja työsaleissa. Reuter ehdotti 

kouluun suomenkielistä ja ruotsinkielistä osastoa, mikä oli melko harvinaista aikana, jolloin 

ruotsinkielisille ja suomenkielisille oppilaille oli omat kansakoulut ja keskikoulut. Reuterin 

esityksen mukaan valmistavassa ammattikoulussa annettaisiin opetusta puu- ja metallialalla. 

Hän hahmotteli opetussuunnitelman, tai paremminkin tuntisuunnitelman, jonka mukaan 

opetusta annettaisiin seitsemän tuntia päivässä. Tuntisuunnitelma oli saanut vaikutteita 

käsityöläiskoulujen opetussuunnitelmista sekä erityisesti itävaltalaisesta ammattikoulun 

opetussuunnitelmasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
205 Jonatan Reuter, Bärättelse över en studieresa, kansio saapuneet kirjeet 1898, laatikko 
työväenasiainlautakunta, Ea:1-Ea:9, HKA. 



60 
 

Reuterin hahmottelema tuntisuunnitelma oli seuraavanlainen: 

 

Oppiaine  Lk 1  Lk 2 
Luentoja Suomen  2  - 
asetuksista, esitelmiä 
merkittävistä keksinnöistä ja 
merkittävien miesten  
elämästä 
Äidinkieli  4  2 
Geometria ja geometrinen 4  2 
laskento 
Laskento  4  4 
Luonnontieto  2  4 
Teknologia ja materiaali- 2  2 
oppi 
Kirjanpito  -  4 
Vapaa piirustus 6  4 
Projektsionioppi 6  - 
Ammattipiirustus -  8 
Työpajatyöskentelyä 12  12 
 Yhteensä 42  42 
 
Helsingin työväenasiain lautakunta käsitteli Reuterin raporttia ja toimitti sen myös 

kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Lautakunnan tavoitteissa näkyi käsitys vapaasta, itsensä 

elättävästä työntekijästä. Ammattikoulun tehtävänä oli työväentaustaisten oppilaiden 

kasvatus ja sivistys. Tavoitteena oli kasvattaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia. Toisaalta 

ammattikoulun tavoitteena oli myös antaa valmiuksia työelämässä toimimiseen siten, että 

uudet työntekijät oppisivat ammattitaidon kouluttamattomia nopeammin. Keväällä 1899 

työväenasiainlautakunta esitti Helsingin kaupunginvaltuustolle ammattikoulun perustamista 

sekä siihen liittyvien työsalien hankkimista Helsinkiin. Koulu olisi kaksiluokkainen, ja se 

olisi tarkoitettu kansakoulun käyneille oppilaille. Reuterin raportin ja lautakunnan jäsenten 

omakohtaisten kokemusten pohjalta lautakunta uskalsi todeta, että ulkomailla 

ammattikouluista oli saatu hyviä kokemuksia. ”Koulutus lisäisi kasvavan työväestön 

yleistietoja, mutta epäilemättä sellainen koulutus, joka ohjaa opiskelijoita käytännölliseen 

työhön ja valmistaa heitä taitaviksi, osaaviksi ja ahkeriksi työntekijöiksi, ei vain pelasta 

lapsia kasvatuksellisesti, vaan todellakin auttaa ammatillisen taitamisen kehittymistä ja 
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yleensäkin parantaa työväenluokan elinoloja pääkaupungissa.”206 Ammattikoulun 

kehittäminen oli osa laajempaa työväenluokan elinolojen kohentamista, johon kuului muun 

muassa asunto-olojen parantaminen, työnvälityksen ja aikuiskoulutuksen lisääminen. 

Lopullisen päätöksen ammattikoulun perustamisesta Helsingin kaupunginvaltuusto teki 

kesällä 1899.207  

 

Helsingin poikain valmistava ammattikoulu aloitti toimintansa lokakuun alussa 1899. 

Ensimmäiseksi johtajaksi valittiin koneinsinööri Einar Strålman, joka toimi samalla 

ruotsinkielisen osaston teorianopettajana. Koulussa noudatettiin Reuterin Itävallasta 

vaikutteita saanutta opetusohjelmaa. Opetus oli teoriapainotteista: käytännön 

työpajatyöskentelyä oli 29 % oppitunneista. Opetusohjelman kohta ”Esitelmät keksinnöistä 

ja merkittävistä miehistä” puolestaan oli saksalaista vaikutusta. Kyseisten esitelmien ja 

Suomen asetuksiin tutustumisen tavoitteena oli ”antaa opiskelijoille ymmärrys isänmaan 

(fosterlandet) oloista, laeista ja asetuksista, innostaa heitä käsityötä ja tekniikkaa kohtaan 

sekä vaikuttaa moraalisesti kohottavalla tavalla”.208 Kirjanpito oppiaineena viittaa myös 

vaikutukseen Saksasta, jossa oppilaat usein ryhtyivät ammatinharjoittajiksi koulun jälkeen. 

Projektsionioppissa puolestaan opiskeltiin geometrista piirustusta, suorakulmaisten 

kappaleiden projisointia mallin mukaan ja yksinkertaisten sovellusten tekemistä. 

Työpajatyöskentely tapahtui työnopettajan tai ammattimestarin (värkmästare) ohjauksessa 

oppilaitoksen työpajassa. Opetuksessa keskityttiin erilaisten käsityökalujen käytön, 

materiaalien ja erilaisten työvaiheiden opiskeluun. Toisella luokalla voitiin tehdä yksittäisiä 

tuotteita alusta loppuun. Ensimmäisenä lukuvuotena koulussa aloitti 20 oppilasta, joista 

puolet oli suomenkielisiä ja puolet ruotsinkielisiä.209  

 

Vuonna 1902 Reuter teki työväenasiain lautakunnalle ehdotuksen tyttöjen talous- ja 

ammattikoulun perustamiseksi Helsinkiin. Reuterin hahmotelman mukaan koulun 

tarkoituksena oli opettaa kansakoulusta päässeille tytöille aineita, joista heille oli hyötyä 

perheenemäntinä, palvelijattarina ja myös ammatinharjoittajina. Työväenasiain lautakunta 

pyysi suunnitelmasta lausuntoja kansakoulujen johtokunnalta, Suomalaiselta 

                                                 
206 Työväenasiainlautakunnan kirjelmä Helsingin kaupunginvaltuustolle 12.4.1899, Da:1-D:a 16 ja Db:1, kansio 
kirjetositteet 1899, työväenasiainlautakunta, HKA. 
207 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 26.9.1899, kaupunginvaltuuston pöytäkirjat 1899–1900 ca:25-ca:26 , rulla 
15, Kvsto:n pöytäkirjat, HKA. 
208 ibid.; Ahonen 1992, 20–21.   
209 Eloranta ja Koskela 1999, 16–19. 
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naisyhdistykseltä, Naisliitto Unionilta, Käsityökoulun johtokunnalta ja Kasvatusopillisen 

talouskoulun johtokunnalta. Kaikki lausunnot puolsivat koulun perustamista. Joulukuun 1. 

päivänä vuonna 1903 kaupunginvaltuusto päätti kaksikielisen tyttöjen ammattikoulun 

perustamisesta. Aluksi se perustettiin neljän vuoden määräajaksi. Koulu aloitti toimintansa 

elokuun alussa 1904.210 Alkuvuosina koulussa työskennelleet opettajat kävivät paljon 

ulkomailla, varsinkin Keski-Euroopassa, tutustumassa ammattikouluihin. Myös koulun 

ensimmäinen johtaja Mathilda Blomqvist teki opintomatkoja ulkomaille. Tyttöjen 

ammattikoulussa annettiin opetusta suomeksi ja ruotsiksi. Koulussa oli pukuompelu-, 

liinavaateompelu- ja talousosasto. 

 

Talousosaston opetusohjelma oli seuraava:211 
   
 
Oppiaine   I luokka II luokka 
Laskento   2 2 
Äidinkieli   2 2 
Historia ja kirjallisuus  2 - 
Luentoja vakuutusoloista, asetuk- 
sista, terveysopista  - 2 
Piirustus   4 2 
Kirjanpito   2 - 
Talous   20 34 
Pukuompelu   3 - 
Liinaompelu   3 - 
Kudonta   4 - 
Viikkotunteja yhteensä  42 42 
 
Lukuvuonna 1904–1905 suomenkielisiä oppilaita oli 35 ja ruotsinkielisiä oppilaita 15. 

Lukuvuonna 1953 suomenkielisiä oppilaita oli 256 ja ruotsinkielisiä 81.212 

 

Reuter teki vielä vuosina 1908 ja 1915 tutustumismatkat Keski-Eurooppaan, Hollantiin ja 

Skandinavian maihin. Vuoden 1908 matkaraportissa hän kertoi myös vierailustaan 

Münchenissä. ”Uuden ammatillisen koulujärjestelmän perustajina olivat kaupungin 

koulutoimisto sekä tohtori G. Kerschensteiner, jonka ohjeita kouluissa noudatettiin.”213 

                                                 
210 Anttila 1956, 513–547; Itkonen 2004, 3–8.  
211 Itkonen 2004, 11–20. 
212 Ahonen 1992, 24–25; Itkonen, Lapila, Santonen 2004, 25.  
213 Reseberättelse afgifven till stadsfullmäkiges i Helsingfors nämnd för arbetareangelägenheter af 1908 af 
J.Reuter, saapuneet kirjeet 1908, työväenasiain lautakunta Ea:10-Ea:11, Helsinkin kaupunki, HKA. 
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Koulut toimivat päiväkouluina, ja keskeistä koulutuksessa oli nuoren työntekijän 

kasvattaminen työelämään ja kansalaisuuteen työtehtävien avulla. Paikalliset työelämän 

edustajat osallistuivat koulujen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Puualan 

koulutuksesta Reuter kertoi muun muassa seuraavaa: ”Lopulta neljännellä luokalla käytiin 

läpi puusepän ammattiin sopivaa historiallista tyylioppia, joka ulottui historiassa taaksepäin 

aina Egyptin ja Kreikan muinaisiin kulttuureihin saakka. Tyylioppi jatkui kronologisessa 

järjestyksessä meidän aikamme asti.”214  Koulutuksessa arvioitiin eri tyylien hyviä ja 

huonoja puolia rakentamisessa ja huonekalujen valmistamisessa, modernin tyylin käyttöön 

rakentamisessa. Reuters kiinnitti huomiota työpajatyöskentelyn tärkeyteen sekä esitti 

Helsingille kaupungille ammatillisen koulutuksen laajentamista uusille koulutusaloille, muun 

muassa kirjapainoalalle, kelloseppäkouluun ja maalarikouluun. Lisäksi hän esitti: ”Sellainen 

oppiaine, joka vastaa Saksan koulussa ollutta oppiainetta Lebens- und Byrgerkunde (elämän- 

ja kansalaistieto) varmaankin esiintyi jo ammattikouluissa, mutta oppiaineen opintoja tulisi 

lisätä jonkun toisen oppiaineen kustannuksella.” Ehdotukset Helsingin ammatillisen 

koulutuksen laajentamiseksi eivät taloudellisten syiden, ensimmäisen maailmansodan ja 

vuoden 1920 uusien ammattikoulua koskevien asetusten vuoksi heti toteutuneet. 215 

Kansalaistieto kylläkin tuli ammattikoulun oppiaineeksi 1920-luvulla. 

 

Reuter vaikutti merkittävällä tavalla Suomen ensimmäisen ammattikoulun opetuksen 

sisältöön ja toteutustapaan. Hänen ja monien muiden saamien ulkomaisten vaikutteiden 

kautta ammatillisen koulutuksen kansallinen kehitys kytkeytyi laajempaan eurooppalaiseen 

kehitykseen. Tätä kautta myös kulttuurikehitys ja sivistys Suomessa linkittyisi tulevaisuuteen 

uskovaan ja kansalaisten toimeliaisuuteen pohjautuvaan kulttuuriin. Sivistysmaan asia oli 

perustaa ammattikouluja, ja Suomen tuli olla sivistysmaa. 

 

Reuterin uraauurtava toiminta huomattiin myös muualla Suomessa, ja ammattikouluasiassa 

hänen puoleensa käännyttiin muista kaupungeista.  

 

                                                 
214 Reseberättelse afgifven till stadsfullmäkiges i Helsingfors nämnd för arbetareangelägenheter af 1908 af 
J.Reuter, saapuneet kirjeet 1908, työväenasiain lautakunta Ea:10-Ea:11, HKA. 
215 Reseberättelse afgifven till stadsfullmäkiges i Helsingfors nämnd för arbetareangelägenheter af 1908 af 
J.Reuter, saapuneet kirjeet 1908, työväenasiain lautakunta Ea:10-Ea:11,  HKA; 
    Ahonen 1992, 30–33. 
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2.3. Georg Kerschensteinerin näkemys ammattitaidosta sivistyksen peruspilarina 

 

Georg Kerschensteiner oli yksi keskeisistä koulutukseen vaikuttaneista henkilöistä 1900-

luvun alussa. Hänen ajatuksiinsa ja hänen perustamansa koulun toimintaan tutustuttiin 

laajasti ympäri maailmaa, myös Suomesta. Jonatan Reuterin ohella useat muutkin 

kansakoulun ja ammattikoulun kehittämistehtävissä olleet henkilöt tekivät tutustumismatkoja 

Müncheniin. Useissa ammattikoulun kehittämiseen tähtäävissä komiteamietinnöissä ja 

puheenvuoroissa viitataan hänen ajatuksiinsa.216 Tässä yhteydessä on näin ollen 

tarkoituksenmukaista tutustua Kerschensteinerin ajatuksiin ja toimintaan tarkemmin. 

 

Saksan eri osavaltioihin perustettujen jatkokoulujen toiminta, opetusmenetelmät ja 

opetussuunnitelmat alkoivat herättää kritiikkiä 1800-luvun lopulla. Saksaan organisoitiin 

yhdistyksiä vaatimaan muutosta koulujen toimintaan. Vaikutusvaltaisin tällainen yhdistys oli 

Saksan jatkokoulujen yhdistys (German Further training Association), jonka johdossa oli 

Oskar Pache (1843–1906). Ehkä merkittävin koulureformisti Saksassa oli Georg 

Kerschensteiner. Hänen mukaansa yleinen jatkokoulutus oli auttamatta epäonnistunut: 

oppilaille jatkokoulutus oli harminpaikka, opettajille pelkkä taakka ja ajanhukkaa.217 

Kerschensteiner syntyi ja työskenteli Münchenissä. Hän oli filosofian tohtori opiskeltuaan 

matematiikkaa ja fysiikkaa ja perusti 1900-luvun alussa koulun työkouluajattelun pohjalle. 

Vuosina 1895–1919 hän toimi Münchenin koulutoimen ylitarkastajana. Vuosina 1912–1919 

hän oli liberaaliryhmän kansanedustaja Saksan valtiopäivillä Berliinissä. Münchenissä hän 

kehitti kansakoulussa ja ammattikoulussa opiskelijan aktiivisuuteen pohjautuvaa 

pedagogiikkaa. 

 

Koulureformistien kritiikki kohdistui vallitsevaan näkemykseen koulun tehtävästä ja 

koulussa käytetyistä menetelmistä. Saksalainen filosofi Johan Friedrich Herbart (1776–1841) 

kehitti näkemystä, jonka mukaan siveellisyys kehittyi syy-seuraussuhteen vaikutuksesta. 

Tämän suhteen selvittämiseksi hän kehitteli matemaattisia malleja, joita sovellettiin 

opetuksessa. Opetuksen avulla saatiin aikaan siveellisen luonteen kasvattaminen. Tuiskon 

Ziller (1817-1882) puolestaan kehitteli Herbartin ajatuksia täsmälliseksi ja helposti 

ymmärrettäväksi järjestelmäksi. Suuntauksen piirissä pyrittiin rakentamaan systemaattisia, 

                                                 
216 Mm. Mikael Soininen, Frans Lilja, Richard Malmberg, Antoinette Ingman, Eeli Heikkinen. 
Komiteamietinnöistä mm. KM 1912:8, Ammattikasvatuskomitea ja KM 1918:2, Ammattikasvatuskomitea. 
217 Greinert 1994, 36. 
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opettajajohtoisia opetuksellisia järjestelmiä. Tätä suuntausta on kouluelämässä kutsuttu myös 

herbart-zillerläisyydeksi.218 Nämä Herbartin ja Zillerin ajatukset rantautuivat Suomeen 1890-

luvulla. Aatesuunnan vaikutus oli voimakkaimmillaan vuosisadan vaihteessa.  

 

Kerschensteinerin reformistinen, opiskelijan aktiiviseen toimintaan pohjautuva pedagogiikka 

oli osa Saksassa 1800-luvun lopulla herännyttä herbart-zillerläiseen opettajakeskeiseen 

pedagogiikkaan kohdistuvaa vastareaktiota, johon myös yhdysvaltalainen John Dewey 

kuului. Opetuksessa tuli kiinnittää huomiota oppilaan aktiiviseen toimintaan ja oppilaan 

kasvamiseen.219 Suomessa Kerschensteiner oli näistä kahdesta tunnetumpi kansakoulun 

jälkeisen ammattikoulun ja kansakoulun jatkoluokkien kehittäjien keskuudessa.  

 

Kerschensteiner sai vaikutteita muun muassa Viktor Karlovich Della-Vosilta (1829 1890)220 

sekä yhdysvaltalaiselta John Deweyltä.221 Kerschensteinerin mukaan koulun tehtävänä oli 

ensinnäkin auttaa nuorta suuntautumaan johonkin yhteiskunnan kannalta hyödylliseen 

ammattiin. Toinen tehtävä oli auttaa opiskelijaa näkemään ammatti yhteiskunnan 

palvelutehtävänä oman toimeentulon hankkimisen lisäksi. Kolmas ja korkein tehtävä oli 

kehittää nuorissa taipumusta kehittää oman toimintansa kautta yhteiskuntaa kohti 

korkeampaa siveellisyyttä. Kehittyminen kohti korkeampaa siveellisyyttä tarkoitti 

yhteiskunnan kehittymistä edelleen kulttuuri ja oikeusyhteiskuntana.222 

 

Kerschensteinerin käytännöllistä osaamista korostava, konkreettisia ilmiöitä tutkiva ja työtä 

korostava näkökulma sivistykseen oli toisenlainen akateemiseen sivistyskäsitykseen 

verrattuna. Kerschensteiner lähestyi tiedettä ja myös sivistystä käytännöllisen osaamisen 

                                                 
218Lehmusto 1951, 244–257; Iisalo 1991, 158–159; Nieminen 1992, 136, 167. 
219 Esim. Wehle 2005, 27–28; Iisalo 1991, 200–223. Kritiikki kohdistui opetuksen opettajajohtoisuuteen ja 
opiskelijan passiivisuuteen. Iisalo liittää reformipedagoisen liikkeen syntymisen liberalististen vapaamielisten 
ajatusten leviämiseen talouselämässä ja yhteiskunnassa muutoinkin. Iisalo 1991, 203–204; Kaarttinen Jyrki 
2010. 
220 Della-Vos kehitti opetusta Moskovan maa- ja metsätalousakatemiassa ja myöhemmin Moskovan 
teknillisessä opistossa. Hän kehitteli mallin, jossa käytännön työn opetuksessa tuotannon työvaiheet pilkottiin 
yksittäisiksi työvaiheiksi (esim. sahaus, poraus, sorvaus, taivutus jne.) ja järjestettiin niin, että oppimistehtävät 
etenivät helpoimmasta vaativampiin. Tämä nopeutti käytännön ammattitaidon omaksumista työelämässä. 
Della-Vosia pidetään yhtenä systemaattisen käytännöllisen opetuksen kehittelijänä. Kliebard 1999, 4; Greinert, 
2005, 49.  
221 Greinert 2005, 43; Kerschensteiner 1925, 26–28.  
222 Kerschensteiner 1925, Begriff der Arbeitsschule on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1912, 28–30; 
Kerschensteiner 1938, 17–18; Lehmusto 1951, 298. 
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kautta, ei teoreettisen tietämisen kautta.223 Sivistykseen liittyi myös toiminnallisuus ja 

aktiivisuus, joita voitiin soveltaa kaikessa koulutuksessa.224 Sivistävä työ oli sellaista, johon 

liittyi edeltävä henkinen työ (suunnitelma), johon työnteon aikana palattiin ja joka ohjasi 

tekemistä. Tämä työ antoi aihetta uusiin ajatussarjoihin. Puhtaasti mekanistinen työ ei ollut 

kasvattavaa. Toisaalta kaikki työ, jos se tehtiin sen yhteisön hyväksi, johon tekijä kuului, oli 

yksilöä siveellistävää.225   

 

Kerschensteiner perusti Müncheniin työkouluajatteluun pohjautuvan koulun, jonka 

toimintamalleihin käytiin tutustumassa laajalti eri maista. Kerschensteinerin mukaan 

työkouluajatteluun (arbeitschule, activity school)226 perustuva koulu, erityisesti 

ammattikoulu, kasvatti työväenluokan nuoria liberaalin kansalaisyhteiskunnan jäseniksi 

kouluttamalla heidät ensin ammattiin ja sitä kautta vastuullisiksi kansalaisiksi ja 

yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Työn ja käden taitojen avulla opittiin myös henkisiä 

asioita. ”Elämän tarkoitus ei ole hallitseminen vaan palveleminen. Vasta kun koulutyöllä on 

tämä aatelisvaakuna, saattaa se tulla kansalaisen kasvatuksen perustaksi, kasvatuksen, jota 

kaikkien kansalaisten ensi sijasta täytyy vaatia kouluilta, ja jota, niin kuin paljon muutakin, 

me tähän asti olemme odottaneet pelkältä sanalta.”227 Käytännön taitojen oppiminen tai 

taitavat työntekijät eivät sinällään olleet Kerschensteinerin koulun kasvatuksellisia 

lopputavoitteita vaan välineitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulun tehtävä oli kasvattaa 

valtion kansalaisia, jotka ymmärsivät olla sille kiitollisia ja omistivat sille palveluksiaan. 

”Me tarvitsemme sitä (työpaja) sen takia, että sivistyksen kannattaja ei ole kirja, vaan työ, 

uskollinen, uhrautuva työ lähimmäisen tai suuren totuuden palveluksessa.”228  

 

Kunnon kansalaisen hyveisiin kuului pystyminen taitaviin, yhteiskuntaa hyödyttäviin 

työsuorituksiin. Työ ei kuitenkaan ollut tarpeellista pelkästään oman elannon hankkimisen 

näkökulmasta, vaan työntekijän tuli olla tietoinen työn yhteiskunnallisesta merkityksestä. 

Tällöin työ sai myös eettisen merkityksen. Taitava työntekijä ei ollut riittävä koulutuksen 

                                                 
223 Akateemista sivistystä vierastaneen ja ruumiinkulttuuria korostaneen kansallissosialistisen koulutuksen on 
sanottu saaneen vaikutteita liberaalireformisteilta, myös Kerschensteinerin ajatuksista. Gonon 2009, 20; 
Kaartinen Jyrki 2010. 
224 Kerschensteiner 1925, 30; sivistyksestä ja vapaudesta esim. Wilenius 1982, 51–60.  
225 Kerschensteiner 1938, 35, 64–65. 
226 Gonon 2009, 116. 
227 Kerschensteiner 1908, 420. 
228 Kerschensteiner 1925, 30; Kerschensteiner 1908, Pestalozzijuhlassa pidetty esitelmä, Kansakoululehti, 420-
421; Gonon 2009, 119–120. 
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lopputulema. Työkoulu oli menetelmä eettisesti vastuuntuntoisten kansalaisten 

kasvattamiseksi.229  

 

Deweyyn viitaten Kerschensteiner kirjoitti vuonna 1908, että ”passiivisen havainnollisuuden 

menetelmät eivät tee oikeutta lapsen sielunelämälle. Koulumme sekä vanhassa että uudessa 

maailmassa ovat rakentuneet miltei yksinomaan kuuntelemiselle.”230 Kerschensteinerin 

aktiivipedagogiikka kulminoitui työkouluajatteluun, jossa käytännöllinen työ kuului 

elimellisesti koulun opetussuunnitelmaan. Käytännöllinen työ toi iloisempaa tunnelmaa 

ummehtuneen luokkahuonetyöskentelyn rinnalle. Käytännöllinen työ ei syrjäyttäisi 

kuitenkaan muun muassa lukemista, kirjoittamista tai laskentoa, vaan nämä taidot 

asetettaisiin palvelemaan käytännön osaamista. Kirjallisen koulun korvaavan työkoulun 

ensimmäisenä tavoitteena oli kasvattaa hyviä työntekijöitä yrityksiin ja kansalaisia 

yhteiskuntaan.231 Sivistyksen tukipilari ei ollut kirja vaan työ lähimmäisen tai suuren 

totuuden palveluksessa. Aktiivisen toiminnan kautta opiskelija saavutti korkeimman 

sivistyksen. Näin käytännöllisen ammattikoulutuksen kautta kasvatettiin yksilöä, 

työntekijöitä työyhteisön jäseniksi sekä kansalaisia yhteiskunnan jäseniksi.  

Kerschensteiner kiinnitti vuonna 1925 ilmestyneessä teoksessaan Begriff der Arbeitsschule 

huomiota opiskelijoiden motivointiin. Opetuksen tulisi olla mahdollisimman lähellä 

opiskelijan omaa elämänpiiriä. Samoin opetuksen tulisi sisältää työtehtävien suunnittelua, 

toteutusta ja arviointia. Tällöin opetus kehitti myös opiskelijan kriittistä ajattelua.232 

Kerschensteiner pyrki yhdistämään yleissivistyksen ja ammatillisen sivistyksen. 

Henkinenkin kasvatus oli rakennettava käytännöllisen kasvatuksen varaan. Ammatillinen 

osaaminen edellytti myös yleistietojen ja taitojen, lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen 

osaamista sekä hyvää ruumiillista terveyttä. Henkinen kehitys eteni hänen mukaansa 

käytännöllisistä harrastuksista henkisiin.233 

 

Kerschensteinerin työkoulu, tai oppilaan aktiivisuuteen perustuva koulu, voidaan nähdä 

paitsi ammattiin ja kansalaisuuteen kasvattavana kouluna myös pedagogisena menetelmä, 

opetuksen toteutustapana.234 Opinnot organisoitiin opiskelijakeskeisesti siten, että keskeisellä 

                                                 
229 Iisalo 1991, 220–221; Gonon 2009, 118. 
230 Kerschensteiner, Pestalozzijuhlassa 12.1.1908 pidetty esitelmä, Kansakoulun Lehti,  415. 
231 Bruhn 1973, 41–52. 
232 Kerschensteiner 1925, 44. 
233 Kerschnsteiner 1938, 28–30. 
234 Jauhiainen 2002, 66-68; Kliebard 1999, 120. 
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sijalla oli opiskelijan oma aktiivinen toiminta. Näkökulma aktiivisesta kansalaisesta näkyi 

koulun työtavoissa. Menetelmää voitiin toteuttaa ammattikouluissa, mutta myös 

kansakouluissa tai oppikouluissa. Kerschensteiner ideoi työkouluajattelua koko koululaitosta 

silmällä pitäen kansakoulusta yliopistoon. Työkouluajattelusta haettiin vaikutteita myös 

Suomen kansakouluun ja ammattikouluun. Oskari Mantere235 (1874–1942) kirjoitti 

työkoulusta: ”Työkoulu on siis koulu, jossa käsin suoritetulla työllä on oleva huomattava 

merkitys ja sija opetusohjelmassa, jossa älyllistä ja siveellistä kasvatusta ei yksinään ja 

yksipuolisesti perusteta korvaan, vaan myöskin toisiin aisteihin, ennen muuta käden 

toimintaan.”236 Koulussa ei riittänyt, että tiesi, piti myös osata. Siksi erilaiset laboratoriot, 

työpajat ja puutarhat olivat työkoulussa keskeisessä asemassa.237  

 

Kerschensteriner tapasi John Deweyn (1859–1952) Yhdysvaltain-matkallaan vuonna1910. 

Erityisesti Deweyn vuonna 1899 julkaisema teos The School and Society vaikutti 

Kerschensteinerin ajatteluun ja Münchenin koulutoiminnan kehittämiseen. Tässä teoksessa 

Dewey kritisoi kouluissa annettavaa opetusta: se oli orjien koulutusta, joka ei juuri antanut 

valmiuksia ongelmanratkaisuun ja koulun ulkopuolisessa yhteiskunnassa toimimiseen. 

Deweyn mukaan opetusmenetelmien tuli olla käytännönläheisiä, nuorille tuli tarjota 

mahdollisuus seurata taipumuksiaan ympäristön ja työelämän taitoja ja ilmiöitä 

opiskelemalla ja tutkimalla. Koulun tuli ilmentää aktiivisesti toimivaa yhteiskuntaa. Usein 

kirjallisella tiedolla ei ollut yhteyttä todelliseen elämään.238 Aktiivisen toiminnan avulla 

testattiin, oliko olemassa oleva ratkaisu oikea vai väärä. Opetuksen avulla voitiin saavuttaa 

myös uusia ratkaisuja. Käytännöllisten taitojen, vaikkapa metallityön tai puutyön oppiminen, 

ei ollut erillinen oppiaine vaan oppimisen muoto, ja niiden avulla opiskeltiin teknisten 

taitojen lisäksi sosiaalisia ja yhteiskunnallisia taitoja.239 Tiedon saaminen edellytti toimintaa, 

tieto oli yksi toiminnan muoto. Aktiivinen tekeminen kulminoitui Deweyn kehittelemässä 

oppilaan aktiiviseen toimintaan tukeutuvassa pedagogisessa menetelmässä. 
 

Toisen saksalaisen kasvatusajattelijan, Kerschensteinerin tuttavan Eduard Sprangerin (1882–

1963) mukaan kulttuurin ja yksilön eettisyys oli kaiken kasvatuksen, myös 

ammattikasvatuksen ydin. Tie korkeimpaan yleissivistykseen kulki ammatin kautta. 

                                                 
235 Opettaja, rehtori, pedagogi, myöhemmin kansanedustaja, ministeri ja kouluhallituksen ylijohtaja. 
236 Mantere 1914, Työkoulu tulevaisuuden koulu.  
237 Kerschensteiner 1908, Pestalozzijuhlassa pidetty esitelmä, Kansakoululehti, 427. 
238 Bowen 1981, 423–425; Bruhn 1973, 25-40; Gonon 2009, 117. 
239 Dewey 1957, 6–7, 21; Bruhn 1973, 25–40. 
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Sivistymisessä oli neljä vaihetta: yleinen koulumainen sivistys, spesifi ammatillinen 

koulutus, spesifiin ammattieetokseen kasvattaminen ja yleinen ihmiseksi ja kulttuuriin 

sivistäminen. Ammatillisen koulutuksen tuli yhdistää teknillistaloudelliset, valtiollis- 

yhteiskunnalliset ja eettis-persoonalliset tavoitteet.240 Sprangerin vaikutus ulottui Saksan 

kouluelämässä 1910-luvulta aina 1960-luvulle saakka. 

 

Greinertin mukaan Saksassa koulun tavoitteita olivat keskiluokkaiset yhteiskunnalliset arvot, 

ammatillinen identiteetti ja lojaalisuus yhteiskuntaa kohtaan. Ammattikoulun tavoitteena oli 

pääsääntöisesti alempien sosiaaliluokkien nuorten poikien sosiaalistaminen liberaalin 

yhteiskunnan jäseniksi ja työntekijöiksi ammatillisen koulutuksen avulla.241 

 

Cygnaeuslainen näkemys kasvattavasta koulussa opetettavasta käsityöstä ja 

kerschensteinerilainen näkemys ammattiin kasvattavan koulun sivistävästä vaikutuksesta 

erosivat toisistaan, ja tuon näkemyseron tuoma jännite näkyi ristiriitana erityisesti 

kansakoulun jatkoluokkia ja ammattikouluja perustettaessa sekä niiden toimintaa 

kehitettäessä. Mielipiteet jakautuivat pohdittaessa työn ja ammattikoulun sivistävää 

vaikutusta ja käytännöllisen osaamisen ja yleissivistyksen arvostusta. Kerschensteinerin 

ajatuksissa ammattiin valmistava koulutus valmisti liberalistisen yhteiskunnan työtätekeviksi 

kansalaisiksi. Koulutuksen tuli lisätä oppilaiden arvostusta ammattiaan kohtaan. Koulutus oli 

luokkatietoista, mutta sen arvostusta pyrittiin lisäämään muun muassa nostamalla esiin sen 

sivistyksellistä merkitystä. Hänen näkemyksensä olivat osittain vastareaktio sille 

sivistyskäsitykselle, jonka mukaan ammattiin valmistavaa koulutusta ei voitu pitää 

sivistävänä koulutuksena. Esimerkiksi preussilaisen peruskoulun kehittäjän Wilhelm von 

Humboldin (1767 1835) mielestä ammattiin valmistuksen ja yleissivistyksen sekoittaminen 

likaisi yleissivistyksen, eikä tällä olisi hyviä seurauksia ihmisen eikä yhteiskunnan 

kehittymisen kannalta.242 Kasvatuksen ja sivistyksen tehtävä oli vapauttaa ihminen, ei sitoa 

häntä johonkin työtehtävään erikoistamalla tai yksipuolistamalla koulutusta.  

 

                                                 
240 Spranger 1963, 32; Heikkinen 1995, 94–95, 386. 
241 Greinert 2005, 43; Greinert 2006, 501. 
242 Heikkinen 1995, 436. 
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2.4. Ammattikouluaatteen leviäminen 1900-luvun alussa 

 

Helsingin esimerkki kannusti perustamaan ammattikouluja myös muualle maahan. 

Ammattikouluaate pohjautui paljolti samoihin perusteluihin Helsingissä ja muualla 

Suomessa: työläistaustaisten nuorten kasvattamiseen, sivistämiseen ja valmentamiseen 

työelämään. 1900-luvun alkuvuosikymmenellä nuorten työntekijöiden osallistuminen 

koulutukseen vaihteli paikkakunnittain. Vuonna 1910 Tampereella oli 2 762 alle 18-

vuotiasta työntekijää käsityön tai teollisuuden alalla. Käsityöläiskoulussa puolestaan oli 224 

oppilasta. Turussa nuoria työntekijöitä oli 1 509 ja käsityöläiskouluissa oppilaita 234. 

Helsingissä työntekijöitä oli 1 369 ja käsityöläiskoulussa oppilaita 1 095. Muilla 

teollisuuspaikkakunnilla käsityöläiskoulujen opiskelijoita oli merkittävästi vain Viipurissa 

(173) ja Oulussa (198). Muilla paikkakunnilla käsityöläiskoulujen opiskelijoita oli muutamia 

kymmeniä.243  

 

Pori oli toinen paikkakunta Suomessa, jonne perustettiin ammattikoulu. Paikallisen lyseon 

rehtori L. H. Sandelin ja lehtori Eeli Granit-Ilmoniemi sekä kasvatusopillinen yhdistys 

toimivat aktiivisesti ammattikoulun perustamiseksi. Vaihtoehto ammattikoululle oli 

käytännölliseen koulutukseen painottuneiden kansakoulun jatkoluokkien toiminnan 

käynnistäminen. Sandelin ja Granit-Ilmoniemi tekivät kaupunginvaltuustolle vuonna 1903 

aloitteen kansakoulun jälkeisen koulutuksen kehittämiseksi.244 He perustelivat aloitetta sillä, 

että kansakoulun päättäneet lapset ”juoksentelevat kaduilla joutilaina tottuen siten pahuuteen 

ja laiskuuteen, josta on seurauksena, että he joko aivan pian tai ainakin myöhemmin joutuvat 

perikatoon”. ”Joutilaisuus nimittäin on paheiden äiti.” He vetosivat muun muassa siihen, että 

ratkaisua vastaavanlaisiin ongelmiin oli Helsingissä ja monin paikoin ulkomailla haettu 

ammattikoulun perustamisella.245 

 

Porin teollisuuskoulun opettaja, arkkitehti Jalmari Kekkonen toimi myös kasvatusopillisen 

yhdistyksen asettamassa ammattikoulua puuhaavassa toimikunnassa. Kekkosen mukaan 

ongelma oli se, että kansakoulun suorittaneet ”poikaset ja mikseipä myös tyttösetkin” 

lorvailivat kaupungilla toimettomina vuoden pari ennen kuin pääsivät töihin. Kekkonen 

halusi päästä ”suureen maailmaan, suurempiin sivistysmaihin, tutustumaan niihin muotoihin, 

                                                 
243 KM 1912: 8, 91. 
244 Karttunen 2007, 8. 
245 Karttunen 2007, 8. 
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joilla tätä vikaa niissä maissa on koetettu korjata”.246 Ammattikoulujen perustaminen oli 

taloudellisesti kuntien harteilla. Kekkosen mukaan uuden koulumuodon kehittelyssä tuli 

ottaa huomioon myös taloudelliset seikat siten, että myös köyhemmät kunnat pystyisivät 

sellaisia perustamaan. Kekkoselle tuo ”suurempi sivistysmaa” oli Saksa. Vuonna 1905 hän 

matkusti teollisuushallituksen tuella Saksaan tutustumaan kansakouluun ja kansakoulun 

jälkeiseen ammattikouluun. Saamalla hän tutustui Belgiassa pidettyyn 

maailmannäyttelyyn.247 Kekkosen näkemykset ammattikoulutuksen kehittämisestä ovat 

kiinnostavia, kun otetaan huomioon, että toimi myöhemmin ammattikoulujen tarkastajana. 

Matkakertomuksessaan Kekkonen luetteli viisi syytä, miksi Saksassa perustettiin 

kansakoulun jälkeisiä jatkokouluja: 

 

1. Kansakoulussa saatuja tietoja voitiin täydentää ammattikoulussa. 

2. Ammattikoulussa opittiin soveltamaan käytäntöön kansakoulussa saatuja tietoja. 

3. Ammattikoulussa oppilas sai ”eri ammattialoilla tarvittavia alkutietoja”, joita kansakoulu 

ei tarjonnut. 

4. Kansakoulun jälkeinen koulutus antoi opetusta myös yleisiin kansalaisoikeuksiin ja 

velvollisuuksiin (lainopissa) kuuluvissa aineissa. 

5. Kansakoulun jälkeisen jatkokoulutuksen ”tulee olla siveellisinä kasvatuslaitoksina nuorille 

ihmisille, joiden sukuvietti muun muassa alkaa juuri kansakoulusta päästyä (14 -vuotisina) 

herätä”.248 

 

Saksassa lähtökohtana oli, että koulutus painottui käytännöllisille aloille pelkän kansakoulun 

opintojen kertaamisen sijaan. Teoriaopintojen kertaaminen ei motivoinut oppilaita, 

työnantajat suhtautuivat kylmäkiskoisesti sellaiseen kouluun, eikä vanhemmilla ollut intoa 

lähettää lapsiaan niihin. Jatkokouluissa yhdistyivätkin ammattiaineiden erikoisopetus sekä 

yleissivistykseen kuuluvien aineiden opiskelu. Näin jokainen nuori sai määrätyn 

perussivistyksen riippumatta siitä, mille ammattialalle hän myöhemmin hakeutui.249 

 

Kekkonen pohdiskeli myös käytännön työnopetuksen järjestämistä. Pitäisikö se järjestää 

koulun omassa työpajassa vai yritysten tuotantotiloissa? Saksassa oli yleistä, että koulujen 

                                                 
246 Kekkonen, Matkakertomus, STT 1908, vihko 45, 240–241. 
247 Tekniikan ja kaupan kehitystä esittäviä maailmannäyttelyjä oli pidetty vuodesta 1851 alkaen. Vuonna 1905 
näyttely pidettiin Belgian Liègessä. 
248 Kekkonen, Matkakertomus, STT 1908, vihko 45, 241. 
249 Kekkonen, Matkakertomus, STT 1908, vihko 45, 245. 
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yhteydessä oli kouluverstas. Yrityksen työpajassa tai tehtaassa tapahtuva opetus ei Kekkosen 

mielestä tapahtunut yhtä intensiivisesti ja johdonmukaisesti kuin olisi ollut suotavaa. 

Kääntäen tämä tarkoitti sitä, että Kekkosen mielestä opettaja- tai työmestarijohtoisesti 

tapahtuva työn opetus oppilaitoksen omassa työpajassa oli nuoren kannalta parempi ratkaisu 

kuin autenttisissa yritysten tiloissa tapahtuva oppiminen. Tämä toi aivan uuden näkökulman 

opettajan työhön. Toisaalta Kekkonen myönsi, että kouluverstas ei aina kyennyt korvaamaan 

yrityksen työpajassa saatua oppia250. Hänen lähtökohtansa näyttää olleen, että koulun 

verstaassa hankittu oppi antoi perusvalmiudet ammattitaidon kartuttamiseen työelämässä. 

Teknillisissä aineissa opettajan olikin varottava menemästä liian tarkkoihin teknillisiin 

yksityiskohtiin opetuksessaan, sillä työ eri tehtaissa ja verstaissa on monesti sangen erilaista, 

”eikäpä opettaja myöskään tunne kaikkia hienoja teknillisiä pikkuseikkoja täysin tarkoin”.251 

 

Kekkosen mukaan Suomeen tuli perustaa valmistavia ammattikouluja, joissa myös teoria-

aineet tukivat ammatillisia opintoja. Hän tuli samaan johtopäätökseen kuin valtuusmiehet 

Helsingissä ja lehtori Reuter. Kekkosen mielestä koulun tulisi kuitenkin olla pakollinen 

erityisesti kaupungeissa. Paikalliset elinkeinoelämän olot tulisi ottaa huomioon opetuksessa. 

Opettajien ammattitaitoa oli pidettävä yllä kurssituksen avulla.252 Saksassa monin paikoin 

paikalliset elinkeinoelämän yhdistykset ottivat merkittävästi osaa ammattikoulujen 

kustannuksiin ja opetuksen suunnitteluun. Suomessa tämmöistä mallia ei ollut. 

Ammattikoulujen perustaminen oli kuntien vastuulla. Kekkosen mukaan ammattikoulujen 

perustaminen olikin suunniteltava siten, että myös vähävaraisilla kunnilla oli mahdollisuus 

perustaa kouluja.  

 

Koulun perustamisesta koituvien kustannusten vuoksi Sandelinin ja Granit-Ilmoniemen 

aloite ei edennyt Porin valtuustossa. Vuonna 1906 Granit-Ilmoniemi teki Porin 

kasvatusopillisen yhdistyksen tukemana uuden esityksen valmistavan ammattikoulun 

perustamiseksi. Nyt valtuusto hyväksyi ehdotuksen. Porin valmistava ammattikoulu aloitti 

toimintansa vuonna1907. Samaan aikaan aloitti koulu tytöille ja pojille. Karttunen toteaa 

Porin ammattikoulun historiikissa, että ammattikoulun perustamisen vaikuttimet Porissa 

liittyivät enemmän kasvatuksellisiin tarpeisiin kuin teollisuuden tarpeisiin.253  

                                                 
250 Kekkonen, Matkakertomus, STT 1908, vihko 45, 245.  
251 Kekkonen, Matkakertomus, STT 1908, vihko 45. 
252 Kekkonen, Matkakertomus, STT 1908, vihko 45. 
253 Karttunen 2007, 7–9. 
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Syksyllä vuonna 1907 Porvoossa aloitti toimintansa ruotsinkielinen valmistava poikain 

ammattikoulu. Koulussa oli puutyölinja ja metallilinja. Poikain valmistava ammattikoulu 

perustettiin vielä Kotkaan vuonna 1908 ja Viipuriin vuonna 1910. Kotkan koulun 

perustamisen taustalla olivat Kotkan kaupungin Käsityö- ja tehdasyhdistys sekä Kotkan ja 

Kymenlaakson Teknillinen klubi. Koulun ensimmäisenä rehtorina toimi Jalmari Kekkonen. 

Koulun aiheuttamat kustannukset katettiin toiminnan alkuvaiheessa valtiontuella, Käsi- ja 

teollisuusyhdistyksen tuella sekä kaupungin hallinnoimilla viinan myynnistä saaduilla 

tuloilla.254 Vuonna 1910 aloitti Viipurissa toimintansa tytöille tarkoitettu valmistava 

ammattikoulu. Koulu toimi Viipurin talouskoulun yhteydessä. Koulussa toimi 

liinavaateosasto ja pukuompeluosasto. Se oli yksivuotinen ja tarkoitettu talouskoulun 

jatkokouluksi.  

 

Vuoteen 1910 tultaessa Suomessa oli näin ollen toiminnassa seitsemän kunnallista 

ammattikoulua viidellä paikkakunnalla: Helsingissä poikien koulu ja tyttöjen koulu, Porissa 

poikien koulu ja tyttöjen koulu, Porvoossa ruotsinkielinen poikien koulu, Kotkassa poikien 

koulu sekä Viipurissa tyttöjen koulu. Ammattikouluissa opiskeli reilut 400 oppilasta (liite 9). 

Helsingin kouluissa annettiin sekä suomenkielistä että ruotsinkielistä opetusta. Suomen 

ensimmäiset ammattikoulut perustettiin siis rannikkokaupunkeihin. 

 

2.5. Ammattikoulu rannikolta sisämaan kaupunkeihin 

 

Tampere oli ollut vuodesta 1821 alkaen niin sanottu vapaakaupunki, jossa ainakin 

periaatteessa käsityöammatin harjoittaminen oli vapaa ammattikuntarajoituksista. Yhteisellä 

toiminnallaan kaupungin porvarit kuitenkin hyvin pitkälle estivät vapaan kilpailun. 

Oppipojat ja kisällit olivat käytännössä palkkatyöläisen asemassa. Tehdasväkeen verrattuna 

oppipoikien ja kisällien olot olivat huonommat. Työnantajat valittivat, että oppipojat olivat 

liikkuvaa väkeä, jotka vaihtoivat ammattia ja työnantajaa usein. Toisaalta Haapala kuittaa 

mestareiden puheen järjestelmän vaikeuksista mestareiden marinaksi, jonka tarkoituksena oli 

rajoittaa kilpailua alalla. Elinkeinovapauden tullessa oppisopimukset muistuttivat enemmän 

työsopimuksia. Mestarikirjoja ei enää tarvittu työn tekemiseen tai ammatin harjoittamiseen. 

Oppipojat saattoivat parempien olojen toivossa vaihtaa mestarilta toiselle tai lähteä 

                                                 
254 Aro 2008, 7–8. 
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palkkatyöntekijöiksi kesken oppiajan ansaitsemaan palkkaa. Jotkut saattoivat siirtyä 

ammatinharjoittajaksi. Käsityöläisten piirissä tilanne aiheutti kritiikkiä, ja mielipiteet 

elinkeinovapaudesta olivat enimmäkseen kielteisiä. Mestareiden kiinnostus kouluttaa 

oppipoika väheni.255  

  

Tampereella oli vuodesta 1894 alkaen perustettu kansakoulun jatkoluokkia antamaan 

valmiuksia käytännön työelämään. Keskeinen jatkoluokille asetettu tavoite oli sama kuin 

muuallakin Suomessa: tarjota koulutusta 13–15-vuotiaille nuorille, jotka eivät vielä päässeet 

töihin.256 Kaupunki rahoitti jatkoluokkien toimintaa muun muassa väkijuomien myynnistä 

saaduilla tuloilla. Alkoholipolitiikka oli 1800- ja 1900-luvun taitteessa pääasiassa 

kaupunkien hallinnassa. Kaupunginvaltuusto myönsi lupia väkijuomien myyntiin ja 

tarjoiluun. Tampereella, kuten monessa muussakin kaupungissa, väkijuomien myynnistä 

saatuja varoja käytettiin yleishyödyllisten toimintojen, kuten koulujen taloudelliseen 

tukemiseen. Kaupungin taloudelliset edut ja raittiusväen pyrkimykset olivat 1900-luvun 

alussa usein vastakkain. Tampereella väkijuomien myyntiä oli välillä rajoitettu, välillä 

myynti taas sallittiin. Asiaan vaikutti paljon se keitä kaupunginvaltuustossa istui. Vuonna 

1907 valtuusto päätti kieltää väkijuomien myynnin. Väkevien myyntikieltoa jatkettiin vielä 

vuosiksi 1909–1911, mutta vuosina 1911–1913 väkijuomien myynti sallittiin jälleen osittain. 

Olutta sai myydä rajoitetusti, viinien myynti oli välillä kielletty, välillä sallittu rajoitetusti.257 

Vuonna 1917 säädetty yleinen kieltolaki lopetti kuntakohtaisen alkoholipolitiikan. Alkoholin 

myyntitulojen väheneminen lisäsi kiinnostusta ammattikoulun perustamiseen. 

Ammattikoulujen valtionapu oli korkeampi kuin kansakoulun jatkoluokkien. Toisaalta 

kansakoulun jatkoluokkien toiminta Tampereella jatkui myöhemmin ammattikoulun 

perustamisen jälkeenkin, joten pelkästään kansakoulun jälkeisen koulutuksen rahoittamisesta 

ei voinut olla kysymys.  

 

Ammattikoulun perustamista harkittiin ammattitaitoisen työvoiman kouluttamiseksi sekä 

kansakoulujen jatkoluokkien koulutuksellisen roolin selkiyttämiseksi. Tampereen 

                                                 
255 Haapala 1986, 78–79, 110–111; Heikkinen 1995, 160–161. 
256 Mäkinen 1922, 207–208. 
 257 Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1907 osa I, 50–51. Myyntikielto ei merkinnyt 
täydellistä kieltolakia, väkijuomia voitiin anniskella ravintoloissa luvanvaraisesti. Kieltolaki oli Suomessa 
1919–1932. Tampereen kaupungilla oli ollut alkoholin vähittäismyyntimonopoli vuodesta 1870 alkaen. 
Toiminta oli hyvin tuottoisaa ja tuottoja jaettiin erilaisiin sivistystarkoituksiin mm. koulutuksen tukemiseen. 
Väkijuomien myyntituloilla oli tärkeä merkitys myös monien muiden kaupunkien taloudelle Suomessa; 
Haapala 1986, 166; Jutikkala 1979, 224–226.  
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kaupunginvaltuusto asetti 31.12.1907 komitean selvittämään ammattikoulun tarpeellisuutta 

ja mahdollisen ammattikoulun suhdetta kansakoulun jatkoluokkiin.258 Opettajista ja 

elinkeinoelämän edustajista koostuva komitea otti nimekseen ammattikoulukomitea. 

Komitean sihteerinä oli Polyteknillisestä opistosta valmistunut insinööri Matti Viljanen 

(1874–1946),259 joka työskenteli muun muassa Forssa oy:n insinöörinä ja apulaisjohtajana. 

Vuosien 1906–1918 aikana hän toimi opettajana Tampereen kauppaoppilaitoksessa, poikain 

ammattikoulussa sekä Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa. Myöhemmin vuosina 1924–

1927 hän toimi muun muassa kansallisen edistyspuolueen kansanedustajana sekä Suomen 

Teollisuusliiton toimitusjohtajana. Vuorineuvoksen arvon hän sai vuonna 1935. Komitean 

jäsen F. K. Mattsson puolestaan toimi Tampereen kaupungin ensimmäisenä sosiaalitoimen 

apulaiskaupunginjohtajana ja Tampereen rahatoimikunnan puheenjohtajana vuosina 

1919 1928260.  

 

Komitea tarttui saamaansa tehtävään pontevasti. Toimintansa taustaksi lautakunta selvitti 

Tampereen elinkeinoelämän oloja ja elinkeinoelämän edustajien näkemyksiä ammattikoulun 

tarpeellisuudesta sekä ammattikoulujen toimintaa muissa maissa.261 Kaikki komitean 

haastattelemat yritysjohtajat kannattivat ammattikoulun perustamista. Hyvistä, 

ammattitaitoisista työntekijöistä oli puute. Oppisopimustyyppiseen ammattioppiin oli 

runsaasti tulijoita, mutta sitoutuminen ammatin opiskeluun oli huonoa. Kilpailun salliva 

elinkeinolaki, joka salli kenen tahansa ryhtyä elinkeinonharjoittajaksi ”tekee 

verstaskasvatuksen lähes mahdottomaksi”.262 Verstaskasvatuksella viitataan 

oppipoikamaiseen, työpaikalla työnantajan ohjauksessa tapahtuvaan käytännön työn 

oppimiseen. Sen vaihtoehtona nähtiin koulumuotoinen ammatillinen koulutus. 

Oppisopimusoppilaat vaativat työnantajien mielestä korkeata palkkaa ja nuoret vaihtoivat 

usein työnantajaa ja saattoivat mennä kilpailevaan yritykseen töihin. Nämä syyt ja 

työnantajien välinen taloudellinen kilpailu vaikuttivat siihen, että työnantajat eivät aina 

                                                 
258 Komitean jäseninä olivat insinööri Augusti Huikarinen, maisteri A. E. Lindfors, opettaja  
T. Lähteenmäki, kaupanjohtaja K.F. Mattson, insinööri ylijohtaja Matti Viljanen ja opettaja F.A Lindgren.  
259 www.biogragiakeskus, Viljanen oli myös opiskellut useissa maissa mm. Saksassa, Englannissa ja 
Hollannissa 
260 Sinisalo, 318–320. 
261 Tampereen ammattikoulukomitean mietintö 18.5.1909, Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 
Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II,TKA. 
262 Tampereen ammattikoulukomitean mietintö 1909, Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 
Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA. 
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ottaneet mielellään oppisopimusoppilaita. Ammattitaitoisia työntekijöitä kyllä palkattiin.263 

Yritysjohtajat kannattivat ammattikoulun perustamista myös siksi, että koulussa tapahtuva 

työntekijöiden koulutus kehittäisi kyseistä ammattia ja työntekijän elinoloja.  

 

Ajan hengen mukaan Tampereen ammattikoulukomitea haki vaikutteita myös ulkomailta. 

Komitean näkemyksen mukaan muissa sivistysvaltioissa oli ryhdytty perustamaan 

ammattikouluja, ja niiden toiminnasta haluttiin ottaa selvää. Elinkeinoelämän kehittyminen 

vaati työntekijöiltä luonnontiedon ja matematiikan pohjalle rakentuvat ammattitiedot ja -

taidot. Näiden tietojen saamiseksi tarvittiin koulutusta. Kesällä 1908 Matti Viljanen teki 

matkan Skandinavian maihin sekä Saksaan ja Itävalta-Unkariin. Tästä matkasta hän teki 

selvityksen komitealle. Eniten vaikutteita Viljanen oli saanut Itävalta-Unkarista, jossa 

oppilaat hakeutuivat ammattikouluun kansakoulun pohjalta. Koulut olivat kokopäiväkouluja, 

ja niissä opiskeltiin sekä teoreettisia aineita että käytännön työtaitoja. Teoriaopintoja olivat 

unkarin kieli, laskento, geometria, piirustus, muovailu, fysiikka ja kemia, kaunokirjoitus, 

terveysoppi, kirjanpito, teknologia ja ammattipiirustus. Verstastyötä oli puolet opiskelusta, 

eli opiskeluvuodesta riippuen 29–49 tuntia viikossa (jälkimmäinen tuntimäärä tarkoittanee 

kolmannen vuoden opintoja, jolloin teoriaopintoja ei juuri ollut).264 

 

Työskentelynsä yhteenvetona komitea totesi, että ammattikoulun perustaminen Tampereelle 

oli tarpeellista. Komitea otti myös merkittävän kannan kansakoulun jatkoluokkien ja 

ammattikoulun väliseen kiistan. Komitean mielestä kansakoulun jatkoluokat eivät 

soveltuneet ammattikouluksi. ”Kaikkien niiden toimenpiteitten päämääränä, joilla 

ammattiolojamme pyritään parantamaan, on oleva kätevän, ammattitietoisen ja -taitoisen 

ammattilais- ja työväenluokan kehittäminen paikkakunnallemme.”265 

 

Komitea esitti, että Tampereelle perustettaisiin kolmivuotinen ammattikoulu, jossa olisi 

metalliosasto, puutyöosasto sekä kirjansitojaosasto. Ammattikoulun voisi perustaa 

toiminnassa olevan käsityöläiskoulun pohjalle, ja opintolinjat voisivat myös olla osapuilleen 

samat. Koulu olisi kolmivuotinen sen vuoksi, että koulun päätettyään 16-vuotiaat 
                                                 
263 Tampereen ammattikoulukomitean mietintö 1909, Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 
Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA.  
264 Tampereen ammattikoulukomitean mietintö 1909, Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 
Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA. 
265Tampereen ammattikoulukomitean mietintö 1909, Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 
Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA; Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu, X 
vuosikertomus 1921–1922, TKA.  
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menestyivät paremmin työmarkkinoilla kuin 15-vuotiaat. Opetussuunnitelmassa oli otettu 

mallia Itävalta-Unkarin ammattikoulun opetussuunnitelmasta. Opiskelua olisi 45 tuntia 

viikossa, josta noin puolet olisi käytännöllistä työn oppimista.266 Komitea ei kuitenkaan ollut 

esityksessään yksimielinen. F. A. Lindgrenin ja T. Lähteenmäen eriävässä mielipiteessä ei 

sinänsä vastustettu ammattikoulun perustamista, päinvastoin. He esittivät, että 

ammattikoulutusta tuli tarjota laajemminkin kuin vain kolmelle ammattialalle. Lisäksi he 

vaativat ammattikoulun avaamista myös tytöille.267  

 

Tampereen kaupunginvaltuusto käsitteli komitean mietintöä ensimmäisen kerran 

kokouksessaan 16.2.1909. Käydyssä keskustelussa toivottiin lisäselvitystä kansakoulujen 

jatkoluokkien ja ammattikoulun suhteesta ja valtionavun saamisen ehdoista. Ammattikoulun 

perustaminen sai kuitenkin kannatusta esimerkiksi valtuutettu Seliniltä, jonka mielestä 

kansakoulujen jatkoluokat voitaisiin helpostikin muuttaa ammattikouluiksi. Valtuusto päätti 

pyytää lausuntoa helsinkiläiseltä lehtorilta Jonatan Reuterilta, joka oli perehtynyt 

ammattikouluasiaan aikaisemmin.268 

 

Lausunnossaan Reuter oli samaa mieltä Tampereen ammattikoulukomitean näkemyksistä 

ammattikoulun tarpeellisuudesta. Nuorten halu todellisen ammattitaidon hankkimiseen 

olemassa olevissa käsityöläiskouluissa oli vähentynyt. Ongelma oli Reuterin mukaan 

yleissuomalainen. ”Nykyisten käsityöläskoulujen heikoin puoli on ollut erityisen oppipoikia 

tarkoittavan opetuksen puute.”269 Ammattikoulun perusajatus oli, että siellä opetettiin sekä 

teoriaa että käytäntöä. Reuterin lausunnosta paistoi vilpitön into ammattikoulujen 

perustamiseen. ”Kaikissa sivistysmaissa on mitä suurimmalla innolla työskennelty 

ammattitaidon kohottamiseksi ja harrastuksen herättämiseksi.” ”Useampien valmistavien 

koulujen perustaminen on epäilemättä tulevaisuuden asia maallemme, siis myös erityisen 

tärkeä teollisuuskaupunki Tampereelle.”270  

 

                                                 
 266 Tampereen ammattikoulukomitean mietintö 1909, Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 
Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA.  
 267 F.A. Lindgrenin ja T. Lähteenmäen eriävä mielipide ammattikoulukomitean mietintöön, Tampereen 
valtuuston pöytäkirja 8.12.1909, liite, Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA. 
268 Tampereen kaupunginvaltuuston pöytäkirja 16.2.1909, Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa I, TKA. 
269 Jonatan Reuter Tampereen kaupunginvaltuuston valmistusvaliokunnalle 14.4.1909, Tampereen 
kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA. 
270 Jonatan Reuter Tampereen kaupunginvaltuuston valmistusvaliokunnalle 14.4.1909, Tampereen 
kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 1909 osa II, TKA.  
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Reuter esitteli erilaisia ammattiin valmistavan koulun malleja, ammattilaiskoulua ja 

ammattikoulua, joita oli otettu käyttöön eripuolilla Eurooppaa. Ammattikouluista hän totesi, 

että ”tämänkaltaisten koulujen kautta on työtaidon kohottaminen mahdollinen, jonka lisäksi 

ne vielä, koska vastaanottavat oppilaita kansakoulusta, tarjoavat työtä ja toimeentuloa pojille 

ja tytöille aikana, jolloin he eivät vielä saa työskennellä työpajoissa ja tehtaissa, eivätkä 

muutoinkaan voi käytännöllisillä aloilla toimia”.271 Reuterin mukaan paikallisen 

elinkeinoelämän tarpeet vaikuttivat luonnollisesti ammattikoulun linjajakoon. Oikeastaan 

ainoat huomautukset Tampereen esitykseen Reuter esitti komitean luonnostelemaan 

opetussuunnitelmaan. Teoriaopetus ja työn opetus voisi eri vuosiluokilla olla tasaisemmin 

järjestetty. Samoin hän toivoi opetussuunnitelmaan myös sisältökuvauksia. Reuter viittasi 

Helsingin valmistavan ammattikoulun osalta seuraavansa Kerschensteinerin Münchenin 

työkoulukokeilun tuloksia, ja tarvittaessa opetusohjelmaan tehtäisiin muutoksia. Reuter istui 

tuona aikana Helsingin poikain ammattikoulun johtokunnassa. 

 

Tampereen kaupunginvaltuusto nimitti vielä valmistelukomitean tekemään 

yksityiskohtaisemman suunnitelman ammattikoulun perustamiseksi. Valmistelukomitean 

raportissa tiivistyi Tampereella käydyn keskustelun ydin ammattikouluasiasta: ”Mitä ensiksi 

tulee kysymykseen ammattikoulujen tarpeellisuudesta paikkakunnallamme, niin on 

Ammattikoulukomitea ansiokkaassa, suuritöisessä mietinnössään jo niin selvästi osoittanut, 

mikä erinomainen hyöty tällaisen koulun perustamisesta Tampereen kaupungille olisi, ettei 

siihen ole muuta lisättävää, kuin toivomus, että sellainen tänne ensi tilassa aikaansaataisiin. 

Toinen kysymys sitä vastoin, minkälaiseksi tämä koulu olisi perustettava, on monta vertaa 

vaikeampi ratkaista. Suurin hankaluus tässä, kuten kaikissa uusissa yrityksissä, on se, että 

aikeen toteuttaminen etupäässä riippuu siitä, minkälaisia kustannuksia se kysyy.”272 

Joulukuussa 1909 äänestyksen jälkeen Tampereen kaupunginvaltuusto päätti perustaa 

Tampereelle poikien ammattikoulun sillä ehdolla, että kaupunki saa koulua varten 

teollisuushallituksen määräämät valtionavut. Teollisuushallitus ei kuitenkaan ensin 

hyväksynyt Tampereen esitystä ammattikoulun perustamiseksi lähinnä opetussuunnitelmiin 

                                                 
271 Jonatan Reuter Tampereen kaupunginvaltuuston valmistusvaliokunnalle 14.4.1909, Tampereen 
kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA. 
272 Tampereen kaupungin Herroille Valtuusmiehille 28.10.1909, Gustaf Walden, Georg Schreck, H. Liljeroos, 
M.S. Holmlander, J. Heiniö, Juho Sohlman. Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, Tampereen 
valtuuston pöytäkirjat osa II 1909, TKA.  
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liittyvien puutteiden vuoksi. Uuden valmistelun jälkeen teollisuushallitus hyväksyi 

Tampereen esityksen. Ammattikoulu aloitti toimintansa Tampereella syksyllä 1912.273 

 

Valtuustossa käydyssä keskustelussa toivottiin perustettavaksi koulua myös tytöille.  

Suomalaisen Naisliiton Tampereen osasto jätti asiaa koskevan anomuksen Tampereen 

kaupunginvaltuustolle. Valtuusto päätti kuitenkin aloittaa ammattikoulutoiminnan poikien 

koululla, ja mikäli kokemukset koulusta osoittautuisivat hyviksi, tyttöjen koulu voitaisiin 

perustaa myöhemmin. Valtuusto perusti tässäkin tapauksessa komiteoita valmistelemaan 

asiaa. Ehdotukset herättivät kuitenkin siinä määrin erimielisyyksiä, että pontevaan 

valmistelutyöhön päästiin vasta ensimmäisen maailmansodan ja vuoden 1918 sodan jälkeen. 

Joulukuussa 1925 Tampereen kaupunginvaltuusto päätti tyttöjen ammattikoulun 

perustamisesta. Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1926.274 

 

Ammattikoulujen perustamisen ensimmäiseen vaiheeseen, joka tapahtui ulkomaalaisten 

vaikutteiden, Helsingin esimerkin ja vuoden 1900 asetuksen pohjalta, kuuluu vielä 

kaupunkien ylläpitämien ammattikoulujen perustaminen Viipuriin ja Kuopioon. Viipurissa 

kaupungin teollisuusyhdistys toimi aktiivisesti poikien ammattikoulun perustamiseksi. 

Ajatus koulun perustamisesta oli syntynyt jo vuonna 1913, ja Viipurin teollisuusyhdistys teki 

asiasta esityksen kaupunginvaltuustolle seuraavana vuonna. Viipurista käännyttiin Helsingin 

puoleen ja pyydettiin muun muassa ammattikoulun opetussuunnitelmia sekä tiedusteltiin 

kokemuksia ammattikoulun toiminnasta. Teollisuushallitukseen ammattikoulujen 

tarkastajaksi siirtynyt Jalmari Kekkonen teki opetussuunnitelmaluonnoksen Viipurin koulua 

varten. Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen kuitenkin hidasti asian etenemistä. 

Varsinaisia sotatoimia ei Suomessa ollut, mutta kenraalikuvernöörille myönnetyt 

poikkeusvaltuudet sekä sodan elinkeinoelämälle aiheuttamat ongelmat toivat epävarmuutta 

yhteiskuntaan. Hanketta ilmeisesti hidasti myös se, että Viipurin kaupunginvaltuuston 

nimeämän komitean opetussuunnitelmaesitys poikkesi melkoisesti Kekkosen tekemästä 

luonnoksesta.275  

 

                                                 
273 Tampereen kaupunginvaltuuston pöytäkirja 7.12.1909, Valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA; Kertomus 
Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 1910, 54; Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 
1911, 65.  
274 Tyttöjen ammattikoulu vv. 1926–1946, 3–5, Vuosikertomus 1945–1946, TKA. 
275 Kekkonen, Ammatti- ja käsityöläiskoulut 1916–1917, STT 1918, vihko 68, 50–51; Viipurin historia VI, 
1980, 468–470. 
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Vuonna 1916 Viipurin kaupunginvaltuusto päätti kaikesta maailmanpolitiikkaan liittyvästä 

epävarmuudesta huolimatta perustaa koulun. Päätöstä ilmeisesti vauhditti kauppahuone 

Hackman & Co:n 50-vuotisen toimintansa kunniaksi koululle tekemä 200 000 markan 

lahjoitus. Viipurin poikain ammattikoulu aloitti toimintansa lokakuussa 1916.276 Senaatti 

vielä vahvisti koulun valtionavut keväällä 1917. Opetussuunnitelmallisesti Viipurin 

ammattikoulu seurasi Tampereen ja Kotkan ammattikoulujen, siis Kekkosen mallia. Vuosien 

aikana Viipurin koulusta kehittyi suuri koulu. Lukuvuoden 1938 päättyessä koulussa oli noin 

800 oppilasta, 300 tyttöä ja 500 poikaa. Tyttöjen koulu ja poikien koulu toimivat samassa 

osoitteessa, mutta kummallakin koululla oli oma henkilökuntansa.  

 

Kuopion poika-ammattikoulu oli toinen sisämaahan perustettu kunnallinen ammattikoulu 

Suomessa. Kuopiossa aloitteentekijänä oli kaupunginvaltuusto, jonka vuonna 1913 asettama 

komitea esitti ammattikoulun perustamista. Tässäkin tapauksessa Kekkonen toimi 

neuvonantajana ja teki ehdotuksen opetusohjelmaksi. Koulu tuli valtionavun piiriin vuonna 

1917. Kuopion koulu oli kolmevuotinen, ja vapaaehtoisen kolmannen vuoden aikana 

keskityttiin työn opiskeluun. Kuopion koulussa oli alkuvaiheessa vain puutyöosasto, jossa 

siinä oli kolme luokkaa. Kolmas luokka oli oppilaille vapaaehtoinen, ja opintojen aikana 

keskityttiin pääasiassa käytännön työtaitojen opiskeluun.  

 

Suomen itsenäistymisvuoteen 1917 tultaessa kaupungin ylläpitämä ammattikoulu toimi 

viidessä rannikkokaupungissa eli Helsingissä, Porissa, Porvoossa, Kotkassa ja Viipurissa 

sekä kahdessa sisämaan kaupungissa eli Tampereella ja Kuopiossa. Opiskelijamäärät olivat 

aluksi vaatimattomia, mutta ne kasvoivat vähitellen. 1900-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen lopulla Suomessa oli toiminut seitsemän valmistavaa ammattikoulua, ja 

niissä oli yhteensä 422 opiskelijaa. Vuonna 1920 kouluja oli 11 ja niissä 833 opiskelijaa (liite 

9).  

 

Opetusohjelmien kannalta ammattikoulut jakautuivat koulujen perustamisen ensimmäisen 

aallon aikaan kahteen ryhmään. Helsingissä noudatettiin itävaltalaisvaikutteista 

opetusohjelmaa, jossa keskityttiin enemmän teoreettisten tietojen opiskeluun.277 Erityisesti 

Tampereella, Kotkassa, Viipurissa ja Kuopiossa puolestaan näkyi Jalmari Kekkosen 

                                                 
276 Kekkonen, Ammatti- ja käsityöläiskoulut 1916–1917, STT 1918, vihko 68, 50–51. 
277 Vrt. Ahonen 1992, 35. 
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saksalaisvaikutteinen ajattelu, jossa käytännön työnopetusta oli osapuilleen puolet opinto-

ohjelmasta. 

2.6.  Jalmari Kekkonen ja ammattikoulun tarkoitus 

 

Filosofian maisteri, arkkitehti Jalmari Kekkonen (1878–1948) oli  

merkittävä ja pitkäaikainen ammattikouluvaikuttaja. Toimittuaan ensin Porin 

teollisuuskoulun opettajana ja Kotkan ammattikoulun rehtorina hän siirtyi 

teollisuushallitukseen, sittemmin kauppa- ja teollisuushallitukseen ammattikoulujen 

tarkastajaksi (1911–1931) ja toimi vuonna 1917 perustetun ammattikasvatusneuvoston 

sihteerinä vuoteen 1931 saakka.  

 

Kekkonen lähestyi kansalaiskäsitettä ajan hengen mukaisesti. Teollisuustyöväestön määrän 

kasvaessa maassa filantrooppinen sivistyneistö sekä nais- ja kansalaisjärjestöt alkoivat kantaa 

huolta alempien yhteiskuntaluokkien lapsista ja nuorista. Äidit, koti ja perhe olivat hyvän 

kasvatuksen edellytyksiä. Työläiskansalaisuuden tunnusmerkkejä olivat muun muassa 

ahkeruus, työteliäisyys ja raittius. Jauhiainen mainitsee, että kysymys kodin ja perheen 

merkityksestä nousi keskiöön nimenomaan kaupunkityöväestön kohdalla. Maaseudun 

työläisperheet sivuutettiin lähes ongelmattomina, raittiissa ulkoilmassa työnsä tekevinä 

maanhiljaisina.278 Siirtyminen maaseudun työläisten tehtävistä teollisuuden työtehtäviin ja 

samalla palkkatyöyhteiskuntaan edellytti työväestöltä uudenlaista mentaliteettia, johon 

Jauhiaisen mukaan kuului kurinalainen ja omavarainen työntekijäidentiteetti. Työvoiman 

edellytettiin itsenäisesti pitävän yllä ja uusintavan työvoimaansa. Palkkatyölle perustuvassa 

yhteiskunnassa ammattitaidottomuus ja joutilaisuus olivat yhteiskunnallista järjestystä 

uhkaavia häiriötekijöitä.279 Tehdastyö edellytti ja synnytti toisenlaista suhtautumista työhön 

ja omaan itseen kuin maalaiselämä, palvelijana oleminen tai toimiminen käsityöläisenä. 

Hyveiksi tulivat kova työnteko, säästäväisyys, raittius ja tavoitteellisuus. Rationaalinen, 

hyödyllinen elämäntapa oli tavoiteltava elämäntapa. Tehtaiden omistajat suosivat kunnon 

työntekijöitä, jotka huolehtivat itsestään ja perheestään.280 

 

                                                 
278 Jauhiainen 2002, 44–45. 
279 Jauhiainen 2002, 44. 
280 Haapala 1986, 71–72.  
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Jalmari Kekkosen mukaan ammattiin valmistavien koulujen keskeisenä tehtävänä oli 

sopivalla tavalla täyttää kansakoulun päättymisen ja ammattiin siirtymisen väliaika. 

Ammattikoulu oli sopiva jatkumo sellaisille kansakoulun käyneille nuorille, ”jotka eivät 

halunneet joutilaina vetelehtiä siveelliseksi ja aineelliseksi turmioksi itselleen ja 

yhteiskunnalle, vaan jotka tietopuolisesti ja käytännöllisesti täysin tyydyttävästi evästettynä 

tahtovat astua aikomallensa uralle”.281 Työtaitojen opettaminen ja ammattiin valmentaminen 

oli myös kansalaiskasvatusta.282 Kekkonen hahmotteli vuonna 1916 ilmestyneessä 

oppikirjassa Kansalaistietoa ammattilaiselle valtiokansalaisuuden käsitettä. Kekkosen 

mukaan yhteiskunta oli muuttunut aikaisempaa kansanvaltaisemmaksi ja 

demokraattisemmaksi. Yksilön vastuu asioiden hoidosta oli kasvanut. Näin ollen 

kansalaiskasvatus oli välttämätöntä kaikille kansalaisryhmille. Kansalainen oli myös 

aktiivinen toimija, joka omalla toiminnallaan saattoi vaikuttaa elintasoonsa ja elinoloihinsa. 

Kekkonen kytki kirjassaan ammattitaidon hankkimisen myös yrittäjänä toimimiseen ja 

liikkeenharjoittamiseen. Demokraattinen yhteiskunta mahdollisti kansalaiselle aktiivisen 

ammatillisen ja yhteiskunnallisen toiminnan.283 

 

Kekkonen lähestyi kansalaiskäsitettä myös moraaliarvostelman näkökulmasta listaamalla 

kansalaisen keskeisiä hyveitä. Valtiokansalaisen keskeisiä hyveitä olivat muun muassa 

itsehillintä ja yhteisen edun asettaminen oman edun edelle. ”Suuri tahdonvoima omien 

mielipiteidensä julkituomiseksi, voima hillitä kiukkunsa vaikka on siihen haljeta, voima 

voittaa mukavuushalunsa kuin voimakas ratsastaja hallitsee ratsunsa, voima salata tuskansa 

sekä pakoittaa himonsa ja halunsa vaikenemaan vaikka ne kuinka huutaisivat ja 

vaatisivat.”284 Valtiokansalaisen hyveitä olivat vielä ”sanassansa pysyminen”, 

vastuuvelvollisuuden tunne, työn kunnioittaminen, rehellisyys ja rakkaus. Rakkaus tarkoitti 

sitä, että kansalainen ei elänyt vain itseään varten vaan myös kanssaihmisiään varten. 

Kunnon kansalainen noudatti siveellisiä periaatteita, kuten lakeja ja asetuksia. Kansan 

sivistys oli tulosta sen yksilöiden moraalisesta sivistystasosta. Ihmisen oli ensin voitettava 

intohimojen valta, jos mieli saada alempien vaistojen ylivoiman väistymään valtiossa.285 

Tässä Kekkonen myötäili muun muassa J. V. Snellmanin näkemystä aineellisen ja henkisen 

                                                 
281 Kekkonen 1916, 20; Aro 2008, 7. 
282 Vrt. Jauhiainen 2002, 126. 
283 Kekkonen 1916, 21–23. 
284 Kekkonen 1916, 95–96. Oppikirja oli ensimmäinen kansalaistaito-oppiaineen oppikirja Suomessa. 
285 Kekkonen 1916, 94–96.  
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kulttuurin kehittymisestä käsi kädessä. Kansakunnan etu meni yksilön edun edelle.286 

Kekkosen oppikirjassa todettiin, että ”Ihminen ei ole vain vanhempiensa ja kotinsa lapsi, 

eikä hänen työnsä ja toimensa rajoitu yksistään siihenkään piiriin, jonka rajat määrittelee 

asuinpaikka; hän on myöskin lapsi sen suuren kodin, jota isänmaaksi sanotaan. Tämän kodin 

yhteinen kieli, sen menneisyys, sen nykyisyys ja sen tulevaisuus, sen ilot ja surut, sen 

muistot ja toiveet, kaikki siinä yhdistävät sen piiriin kuuluvat yhdeksi suureksi perheeksi. 

Meidän isänmaamme on Suomi.”287  

 

Kekkosen tavoitteena oli kasvattaa työläisnuorisosta porvarillisen, liberalistisen 

yhteiskunnan keskiluokkaisia kansalaisia. Hän näki ammattikoulun kasvattavan 

työväenluokan lapsista tulevaa keskiluokkaa, pienyrittäjiä, käsityöläisiä ja työnjohtajia. 

Ammattikoulun oli kokonaisuutena lisättävä yhteiskunnan kiinteyttä ja keskiluokkaisuutta.288 

Oppikirjassaan Kekkonen pyrki vähentämään työnantajien ja työntekijöiden välistä 

intressiriitaa. Kunnon kansalainen kykeni sanomaan ei ryhmäoikuille ja joukkohullutuksille. 

Tällä Kekkonen ilmeisestikin viittasi poliittisen työväenliikkeen toimintaan. Toisaalta hän 

kiinnitti huomiota työntekijöiden asemaan teollisuudessa ja korosti työntekijöiden ja 

työnantajien yhteisiä intressejä. Työntekijöiden osittain huono asema teollisuudessa oli 

suurkapitalismin syy, ei yrittäjien tai pienteollisuuden. Hän myös antoi työnantajien 

johtamistoimintaan liittyviä ohjeita: esimiestyö, tai kuten Kekkonen kirjoittaa ”oikea 

käskemistaito”, tarkoitti tahdonlujuutta ja tahdon hallitsemista. Työntekijät kyllä tahtoivat 

totella työnantajia mutta ”tahtoivat totella vastuunalaisina kansalaisina eikä sorrettuina 

orjina”. Työnantajalla oli hyvä olla kyky ”asettua käskettävän sieluntilan kannalle” ja 

osoittaa arvostuksesta johtuvaa hienovaraisuutta ja selkeytä, lyhyyttä ja täsmällisyyttä ohjeita 

annettaessa.289 Toisaalta sellaista hempeämielisyyttä ei saanut osoittaa, joka tekisi käskyn 

noudattamisen kyseenalaiseksi. Monet kapinamielet ja lakonilmaukset voitaisiin estää, kun 

käskynilmaus ei ole väkivaltainen toimi vaan käskynalaisen auttamista.290  

 

Kekkonen oli yksi niistä henkilöistä, jotka olivat tuomassa teollisuuteen taylorilaista 

tieteellisen työnjohdon periaatetta291. Yleisesti ottaen työn organisoinnin ja tehokkuuden 

                                                 
286 Esim. JVS kootut teokset osa 15, 52–53.  
287 Kekkonen 1916, 106–107.  
288 Kettunen 2001, 64–65. 
289 Kekkonen 1916, 55. 
290 Kekkonen 1916, 56–57. 
291 Kekkonen 1916, 58–59. 
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parantuessa myös työntekijöiden olot työelämässä kohentuisivat. Tämä aiheutti kuitenkin 

jonkin verran ristiriitoja teollisuuden näkemysten ja ammattikoulujen tavoitteiden välille. 

1930-luvulla ammattikouluissa yleisesti käytetty oppikirja Nuorten kansalaistieto totesi 

taylorilaisittain: ”On huomattu, että parhaat tulokset työssä saavutetaan kun noudatetaan ns. 

työnjakoa. Silloin kukin työntekijä suorittaa aina saman osan työstä.” Esimerkkinä työnjaosta 

mainittiin (muste)kynänterän valmistaminen, jossa yksi työntekijä leikkasi teräslevystä 

kynäkset irti, toinen löi ne kuperiksi, kolmas halkaisi kärkipuolen jne.292 Menetelmän hyvänä 

puolena mainittiin se, että kun työntekijä aina suorittaa samaa työtä, hän kehittyy siinä hyvin 

nopeaksi. Toisaalta taylorilainen näkemys työstä oli melko kaukana sivistävän työn 

näkemyksestä, jossa työntekijä osallistui tuotteen suunnitteluun ja tekemiseen.  

Kansainvälinen taloudellinen kilpailu ja teknologinen kehitys asettivat vaatimuksia myös 

koulutuksen kehittämiselle. Työ muuttui käsityöstä tehdastyöksi. Frederik Winslow Taylorin 

ajatusten mukaisesti työprosessi pilkottiin pieniksi osiksi. Työn muuttumisen aiheuttamia 

epäkohtia lievennettiin erilaisilla säännöillä.293  

 

Osittain tähän ristiriitaan vastasi Zachris Topelius, jonka tekstejä oli Jalmari Kekkosen 

toimittamassa lukukirjassa ammattikouluja, kansakouluja ja teknillisiä oppilaitoksia 

varten.294 Topelius liitti työn ja sivistyksen uskonnolliseen kenttään. ”Kristinusko on 

julistanut työn kunniaan, ja sen tytär, sivistys, tekee työtä uupumatta.”295 Topelius maalaili, 

että koska elämä oli voima, oli työ elämän tarkoitus ja sen päiväpuoli. Yöpuoli, lepo, tuntui 

suloiselta siksi, että se oli työn äiti. Kukaan ei kuitenkaan tehnyt työtä vain työtä tehdäkseen. 

Työ oli keino eikä tarkoitus; se oli tie johonkin edessä olevaan. Ja tästä toisesta riippui työn 

arvo. Kaikenlainen epäitsekäs ruumiillinen tai henkinen työ oman tai omaisten toimeentulon 

hankkimiseksi palveli, tieten tai tietämättä, korkeampaa tarkoitusta, Jumalaa, ihmiskuntaa ja 

isänmaata.296 Topelius tunsi innostusta insinööritieteitä, teknistä edistystä ja teollisuutta 

kohtaan, vaikka hän myöhemmällä iällä muun muassa nälkävuosien vaikutuksesta näki 

kansalaisten omaehtoisessa taloudellisessa toiminnassa, oman edun tavoittelussa ja 

                                                 
292 Merikoski  ja Merikoski 1937, 19.  
293 Kantor 1982, 15, 26. 
294 Jalmari Kekkonen toim. Ammatillinen Lukukirja ammatillisia ja teknillisiä oppilaitoksia, kansakoulujen 
jatkoluokkia sekä itsekseen-opiskelua varten, 1925. 
295 Topelius 1925, 11. 
 296 Topelius 1925, 11; Tässä ollaan lähellä pietististä työn eetosta, jonka mukaan työ oli kutsumus, tehtävä, 
jonka Jumala oli antanut yksilölle. Max Weberin mukaan työllä oli ihmiselle moraalinen ja hengellinen 
merkitys. Työ ei ollut vain keino hankkia elanto vaan hengellinen velvollisuus. Melton 1988, 40–41. 
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vaurastumisessa luonnon käytön ja moraalin kannalta huolestuttavia piirteitä.297 Topeliuksen 

tekstien kautta ammattikoululaisia kasvatettiin työn arvostukseen ja työlle annettiin sivistävä, 

luterilaisen uskonnon lähetystehtävä. Kansalaisen hyveisiin kuuluivat myös lojaalisuus ja 

kuuliaisuus esivaltaa kohtaan. 

 

Kekkosen näkemyksissä ammattikoulun tarkoituksesta ja kansalaisuudesta yhdistyivät 

taloudellinen liberalismi sekä näkemys kansalaisesta moraalisena toimijana valtion 

yhteydessä. Ammattikoulu instituutiona rakentui liberalistisen yhteiskunta- ja talousajattelun 

pohjalle. Ammattikoulun kasvatustavoitteet puolestaan  

rakentuivat näkemykseen oman ja yhteisen hyvän eteen työskentelevistä kansalaisista. 

 

2.7 Ammattikoulua koskevat säädökset ajan tasalle 

 

Ensimmäiset ammattikoulut perustettiin vuonna 1900 käsityöläiskouluista annetun asetuksen 

pohjalle. Ammattikoulua koskeva säädöspohja oli epäselvä, ja ammatillisen koulutuksen 

kehittäminen sen varassa oli hankalaa. Tämän havaitsi selvästi ammattikoulujen tarkastajaksi 

siirtynyt Jalmari Kekkonen. Käsityöläiskouluista annetun asetuksen myötä maahan oli 

syntynyt kaksi toisistaan tuntuvasti eriävää oppilaitosten ryhmää, ammattikoulut ja 

käsityöläiskoulut. ”Ammattikoulujen tehtävänä on perehdyttää oppilaansa paitsi 

tietopuolisen, myös käytännöllisen työharjoittelun kautta. Käsityöläiskouluissa sen sijaan 

opetus on vain tietopuolista. Lisäksi vielä opetus ammattikouluissa on päiväsaikaan 

annettavaa ja useamman tunnin kestävää, käsityöläiskouluissa sen sijaan arki-iltaisin ja 

muutamissa kouluissa lisäksi sunnuntaisin.”298 Kekkosen mielestä tilannetta oli pidettävä 

väliaikaisena.  

 

Myös teollisuuden piirissä ammatillista koulutusta haluttiin kehittää. 

Ammattikuntajärjestelmän lakkauttamisen jälkeen, vapaan kilpailun oloissa, työnantajat 

eivät aina olleet kiinnostuneita ottamaan oppisopimusoppilaita, jotka useinkin siirtyivät aivan 

toisiin tehtäviin ammattiin valmistuttuaan. Toisaalta työnantajat eivät aina olleet tyytyväisiä 

myöskään koulumuotoisen ammattikoulun toimintaan. Muissa maissa teollisuus kehittyi 

nopeasti, ja Suomen piti pysyä kilpailussa mukana. Työnantajien piirissä ammatillisen 

koulutuksen järjestäminen herätti hämmennystä ja epävarmuutta. Työnantajat halusivat 
                                                 
297 Ahtiainen ja Tervonen 1992, 322. 
298 Kekkonen, STT 1912, vihko 55, 88–89. 
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vaikuttaa koulutuksen sisältöön ja tavoitteisiin, mutta koulujen ylläpitoon työnantajien 

voimavarat eivät riittäneet lukuun ottamatta suurimpia teollisuusyrityksiä.299  

 

Teollisuuden harjoittajat ja käsityöläiset odottivat yhteiskunnan järjestävän koulutuksen. 

Valmistavista ammattikouluista valmistuneet olivat työllistyneet hyvin etupäässä 

suurteollisuuden palvelukseen. Teollisuuden harjoittajain mukaan koulutus oli 

merkityksellistä varsinkin tietojen oppimisen kannalta. ”Ammattikätevyyden” 

saavuttamisessa koulun antama ammattitaito ei kumminkaan ollut suuremmin apuna, mikä 

johtui lyhyestä oppiajasta ja opetusjärjestelmästä. Käytännöllisen opetuksen määrää pidettiin 

pienenä. Hämeenlinnan kokouksessa vuonna 1912 teollisuuden harjoittajain edustajat 

esittivätkin, että käytännöllinen opetus olisi mahdollisimman yhtäläistä todellisen 

ammattityön kanssa ja koulu olisi vuorovaikutuksessa ammatinharjoittajien kanssa. Parhaiten 

ammattitaidon opettamisen pystyisivät hoitamaan opettaja-työnantajat työpaikoilla. Tästä 

työstä työnantajille tulisi maksaa korvaus.300 Ammattikouluilla oli tärkeä merkitys erityisesti 

”kasvatus- ja suojelulaitoksina”, ja koulujen määrää haluttiin lisätä.301 Osittain ideologisista 

syistä, osittain julkisella tuella toimien ammattikoulujen vähyyden takia yksityisteollisuus 

perusti omia oppilaitoksia. Ensimmäisen yksityisteollisuuden ammattikoulu, Kymi 

Osakeyhtiön ammattikoulu aloitti toimintansa vuonna 1914 (liite 7).302 Yksityisteollisuuden 

ammattikouluja käsitellään tarkemmin muun muassa luvussa 3.4. 

 

Vuosien 1910–1920 välisenä aikana Suomessa toimi useita komiteoita, jotka suunnittelivat 

ammatillista koulutusta. Vuonna 1910 Leo Ehrnroothin303 yhden miehen komitea raportoi 

seikkaperäisesti kansakoulun jälkeisen ammattiopetuksen järjestelyistä eri puolilla 

Eurooppaa. Ehrnrooth viittasi hänkin Kerschensteinerin ajatuksiin koulutuksesta. Hän nosti 

esiin opiskelijakeskeisen, opiskelijan aktiivista toimintaa painottavan näkökulman 

opetukseen. Opetus oli järjestettävä siten, että oppilaat saivat opiskelusta mahdollisimman 

paljon hyötyä sekä ammattityöntekijöinä että kansalaisina.304  

 

                                                 
299 Von Wright & Kekkonen 1939, 205–206. 
300 Von Wright & Kekkonen 1939, 207.  
301 Von Wright & Kekkonen 1939, 206.  
302 Klemelä 1999, 50–51; Kettunen 1983, 80. 
303 Leo Ehrnrooth oli koulutukseltaan lakitieteen tohtori. Hän oli senaattori, RKP:n kansanedustaja vuosina 
1907–1917 ja toimi myös Helsingin työväenasiainlautakunnan sihteerinä. 
304 KM 1910: 19, Ammattikasvatuskomitean julkaisuja. Oppilasjärjestelmä ja alempi ammattiopetus ulkomailla. 
Leo Ehrnrooth, 90.  
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Vuonna 1912 teollisuusneuvos Viktor von Wrightin johtama ammattikasvatuskomitea 

julkaisi raporttinsa.305 ”Tärkeimpiä syitä Komitean asettamiseen on ollut se seikka, että 

maamme käsityö ei ole kyennyt pysymään ulkomaisen kehityksen tasalla ja että 

ammattikasvatuksen hyväksi aiotut oppilaitokset olisivat saatettava edistystä vastaavaan 

kuntoon.”306 Ammatillisen koulutuksen avulla ammattien harjoittajien ja työntekijöiden 

sivistystasoa tuli parantaa elinkeinoelämän kehittämiseksi. Komitean mietinnössä 

sivistyksellä tarkoitettiin tuolloin ennen muuta koulumuotoisen ja ohjatun ammatillisen 

koulutuksen saamista sekä koulutuksen laadun parantamista. ”Sillä sivistyksen ja tietojen 

kartuttaminen on tätä nykyä edistymisen ehto suuremmassa määrin kuin ennen kaikilla 

aloilla eikä vähimmän ammattilaisen työvainioilla.” 307  

 

Ammattikasvatuskomitean laskelmien mukaan vain noin neljännes teollisuuden ja käsityön 

alalla työskentelevistä nuorista alle 18-vuotiaista työntekijöistä oli saanut koulutusta jossakin 

ammatillisessa koulussa, ammattikoulussa tai käsityöläiskoulussa.308 Syyksi vähäiseen 

koulunkäyntiin mainittiin työnantajien vähäinen kiinnostus vaatia ja ohjata nuoria 

koulutukseen. Toisaalta valmistavia ammattikouluja oli tarpeeseen nähden vähän. 

Ammatillista koulutusta oli mahdollista saada vain kaupungeissa, eikä sitä ollut useinkaan 

maaseudun teollisuuspaikkakunnilla. Vuoden 1879 elinkeinolain määräys koulutuspakosta 

käsityö- tai teollisuuselinkeinoissa työskenteleville työntekijöille toteutui vain paperilla.309 

Käsityöläiskouluja kehitettäessä komitean mielestä koulupakko olisi saatettava voimaan 

huolimatta siitä, että se asettaisi lisää taloudellisia rasitteita koulutuksen järjestäjille. 

”Maamme käsityölle ja teollisuudelle on välttämätöntä että työläisjoukko mahdollisimman 

suuressa määrin pääsee tiedon hedelmistä osalliseksi.”310 Koulutuksen laajentaminen olisi 

merkinnyt myös opettajien määrän lisäämistä. Komitea ei kuitenkaan kustannuksiin ja 

opettajatarpeen vähäisyyteen vedoten rohjennut esittää varsinaisen 

opettajanvalmistuslaitoksen perustamista maahan vaan esitti erityisten kurssien toteuttamista 

ammatillisille opettajille ammattikoulujen tarkastajan johdolla.311 

 
                                                 
305 KM 1912:8. Ammattikasvatuskomitea. Puheenjohtajana toimi Viktor von Wright. Komitean muita jäseniä 
olivat Hietalahden Laivatelakka- ja Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Adolf Engström, Jonatan Reuter sekä 
kelloseppä Isak Saha.  
306 KM 1912: 8, 19. 
307 KM 1912:8,19–20.  
308 KM 1912:8, 21–22. 
309 KM 1912: 8, 20–24. 
310 KM 1912: 8, 90–91. 
311 KM 1912: 8, 178–179. 
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Myös ammattikoulujen tarkastaja Jalmari Kekkonen halusi kaikki nuoret kouluun, eli 

käytännössä kouluvelvollisuutta. Hän hoputti myös työnantajia koulutuksen kehittämiseen. 

Koulujen paikallisvalvojien ja työnantajien pitäisi pitää tilastoa niistä alle 18-vuotiaista 

työntekijöistä, jotka eivät käyneet koulua. Työnantajien oli tarjottava nuorille työntekijöille 

mahdollisuus koulutukseen, ja niskoittelevat nuoret oli patistettava kouluun.312 Kekkonen 

toivoi, että käsityöläiskoulut muuttuisivat tulevaisuudessa ammattikouluiksi. Näin Kekkonen 

käytännössä tuki koulumuotoisen ammattikoulutuksen kehittämistä käsityön ja teollisuuden 

alojen koulutuksen valtaväyläksi.  

 

Kekkonen teki von Wrightin komitean toimeksiannosta kyselyn ammattikoulujen johtajille 

koulujen vaikuttavuudesta. Tämä Kekkosen tekemä kysely lienee ensimmäinen maassamme 

toteutettu ammattikoulujen toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen liittyvä arviointi. Kekkonen 

muun muassa kysyi, miten oppilaat olivat sijoittuneet työelämään koulun jälkeen ja kuinka 

työnantajat suhtautuivat ammattikoulun käyneisiin työnhakijoihin.313 Vastauksista päätellen 

noin 60–65 % ammattikoulusta valmistuneista oppilaista siirtyi koulutusalaa vastaaviin 

töihin. Loput siirtyivät pääsääntöisesti töihin muille aloille, ja muutamat jatkoivat opintoja 

muissa oppilaitoksissa. Suurin osa ammattikoulun käyneistä oli kuitenkin jossakin työssä. 

Työttömiä oli muutamia, ja työttömyystilanne vaihteli paikkakunnittain. Työnantajilta saatu 

palaute oli kannustavaa. Porin poikien ammattikoulun johtaja totesi seuraavaa: 

”Ammatinharjoittajat kaikki, joiden arvosteluja olen tiedustellut ja joiden palveluksessa on 

ammattikoulun kurssin suorittaneita, ovat maininneet täydellisesti oivaltavansa 

ammattikoulujen kehittävän vaikutuksen.”314 Ammattikoulun käyneet osoittivat myös 

”kehittyneempää itsenäistä arvostelukykyä kulloinkin esillä olevaan työhön soveltuvan 

työtavan valinnassa”. Työnantajat asettivat etusijan ammattikoulun käyneille ottaessaan 

työntekijöitä yritykseensä. Työnantajat samoin kuin koulujen edustajat lähtivät siitä, että 

koulussa opiskeltiin ammatin perusteet ja työssä kehityttiin ammattitaitoiseksi työntekijäksi. 

Vastausten perusteella myös tyttöjen ammattikoulusta valmistuneet sijoittuivat hyvin 

työelämään ja työnantajat palkkasivat heitä mielellään.315 

 

                                                 
312 Kekkonen, Ammatti- ja käsityöläiskoulut Suomessa lukuvuonna 1910–11, STT 1912, vihko 55, 107–108. 
313 Kekkonen, Ammatti ja käsityökoulut Suomessa 1910–1911, STT 1912 vihko 55, 98–99.  
314 Kekkonen, Ammatti ja käsityökoulut Suomessa 1910–1911, STT 1912 vihko 55, 98; KM 1912: 8, 110. 
315 KM 1912:8, 110–111. 
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Komitea oli saanut vaikutteita ”Münchenin järjestelmän” verstasopetuksesta, johon suuntaan 

Suomessakin voitaisiin edetä. Kouluissa voisi olla verstaita eri ammattialoja varten, ja 

opiskeltavat teoriaopinnot liittyisivät läheisesti opiskeltavaan ammattiin.316  

Kokopäiväkouluina toimivien valmistavien ammattikoulujen tehtävänä oli komitean mielestä 

nuorten kasvatus ja valmistaminen työelämään. Koulumuotoista ammattikoulua tulisi 

muuttaa käytännölliseen suuntaan, jossa verstasopetuksen määrää lisättäisiin ja teoreettisen 

opintojen määrää vähennettäisiin. Yhtenä vaikuttimena olivat taloudelliset kustannukset: 

”Ylläpitokustannukset vähenevät edellä mainittua järjestelytapaa noudattamalla sen kautta 

että ammattityön opettajat ylipäänsä tyytyvät pienempiin palkkoihin kuin tietopuolisten 

aineiden opettajat, joina poikain koulussa tähän asti ovat toimineet arkkitehdit ja 

insinöörit.”317 Verstaissa tulisi valmistaa käyttökelpoisia esineitä, ”koska sellaiset herättävät 

ja ylläpitävät mielenkiintoa oppilaissa”.318 Komitean ehdotuksissa käsityöläiskoulujen ja 

ammattikoulujen toimintamallit lähenivät toisiaan.     

 

Vuonna 1918 kansalaissodan jälkeen mietintönsä jättäneen Jalmari Castrenin (1873–1946) 

johtaman ammattikasvatuskomitean319 mietintöä voidaan pitää kokoavana yhteenvetona 

siihen asti käydystä ammattikoulua koskevasta keskustelusta ja eri komiteoiden mietinnöistä. 

Komitea kiinnitti huomiota kahteen asiaan: ammatillisen koulutuksen kasvatuksellisiin 

tavoitteisiin ja ammattitaidon hankkimiseen. Tämäkin komitea viittasi erityisesti Keski-

Euroopan ja Münchenin vaikutuksiin ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.320 

Ammatteihin valmistava koulun tuli painotetusti suuntautua työväen nuorisolle, joka ei vielä 

käynyt työssä. Näkökulma oli, että työväestön perheet eivät pystyneet huolehtimaan lasten 

kasvatuksesta erityisesti sinä aikana, kun lapset olivat päässeet kansakoulusta mutta eivät 

vielä päässeet kunnon töihin. Kansakoulun jälkeen nuoret ovat alttiita viettelyksille ja 

kiusauksille. ”Tämä kumminkin on ajankohta, jolloin nuori mieli alkaa olla altis 

vakavammille ajatuksille, mutta samalla myöskin kaikenlaisille viettelyksille ja kiusauksille. 

Hyvin suuri vaara on tarjolla, että sopivan kasvattavan vaikutuksen puutteessa mene paljon 

                                                 
316 KM 1912:8, 60–61. 
317 KM 1912:8, 114–115. 
318 KM 1912:8, 115. 
319 Jalmari Castren (pj), oli insinööri, teknillisen korkeakoulun opettaja, nuorsuomalaista puoluetta edustanut 
senaattori, ja hän toimi rautatiehallituksen pääjohtajana 1922–1942 ja valtion rautateiden pääjohtajana. 
Komitean jäseninä olivat V. von Wright, Verner von Essen, K. Heinonen, J. Reuter, Isak Saha, Jalmari 
Kekkonen, F.A. Paloheimo. Komiteassa työskenteli myös Emil Elo, mutta komiteamietinnöstä oli hänen 
nimensä jätetty pois koska ”hän jopa Kansanvaltuuskomitean jäsenenä on aktiivisesti ottanut osaa punaisen 
hallituksen kavallushommiin”. Ammattikasvatuskomitea 1918: 2. 
320 KM 1918: 2, 10–11. 
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hukkaan siitä hyvästä mitä pohjakoulu on antanut. Tämän välikauden tuntien, välikauden 

joka varsinkin työväen nuorisossa hävittää lupaavia mahdollisuuksia, kun valvonta ja ohjaus 

on tuona niin ankarana ruumiillisen kehityksen ja laajenevan kokemuksen aikana puuttuvat, 

ovat maamme kaupungit katsoneet tarpeellisiksi perustaa ns. valmistavia ammattikouluja tai 

liittää kansakouluihinsa jatkoluokkia näitä ammattityöhön vielä kelpaamattomia 

yhteiskunnan jäseniä varten.”321 Ammattikoulujen tehtävä oli työelämään liittyvien 

harjoitteiden kautta hyödyttää ”käytännöllistä elämää” ja parantaa nuorten työnsaantia sekä 

pyrkiä siihen, ”että edistyshaluisilla olisi mahdollisuus jatkaa opiskeluaan ylemmissä 

kouluissa”. Ammattikoululla oli työelämään valmentava, kansalaiseksi kasvattava ja jatko-

opintoihin suuntaava tehtävä. Komitean näkökulmissa koulumuotoisen, ammatteihin 

valmistavan koulun tehtävä painottui toisella tavalla kuin vaikkapa jo työelämässä oleville 

nuorille työn tekijöille tarkoitetun yleisen ammattilaiskoulun tehtävä.  

 

Ammattitaidon hankkiminen tuli kytkeä läheisesti ympäröivän yhteiskunnan ja 

elinkeinoelämän toimintaan. Opetuksen tuli olla havainnollista ja käytännönläheistä. Tällöin 

opiskelu olisi myös opiskelijan kannalta kiinnostavaa ja motivoivaa. Näissä esityksissä 

näkyvät työkouluajattelun periaatteet siitä, että työtaitojen kautta opitaan ongelmanratkaisuja 

sekä sosiaalisia taitoja ja saadaan valmiuksia ammattiin ja yhteiskunnassa toimimiseen.322 

Saksasta otettiin vaikutteita myös esimerkiksi luokkakokoon ja opetuksen järjestämiseen 

liittyvissä seikoissa. 

 

Ammattikasvatuskomitea ehdotti perustettavaksi ammatteihin valmistavia kouluja 

kansakoulun päättäneille nuorille, jotka eivät vielä käyneet työssä. Koulujen tehtävä olisi 

erityisesti antaa valmiuksia ammatissa toimimiseen. Samoin tulisi perustaa yleisiä 

ammattilaiskouluja, jotka korvaisivat käsityöläiskoulut ja jotka olisi tarkoitettu jo 

työelämässä oleville nuorille teoreettisten tietojen opiskelemiseksi ja ammattitaidon 

kehittämiseksi. Lisäksi komitea ehdotti perustettavaksi ammattioppilaskouluja eräille 

pienemmille ammattialoille, joille oli vaikea saada opiskelijoita ja joiden oppiminen vaati 

erityisjärjestelyitä. 

Ammattikoulun perustamista perusteltiin ensinnäkin koulutuksen tarjoamisella 13–15-

vuotiaille kansakoulun käyneille nuorille, jotka eivät vielä päässeet palkkatyöhön. 

Toisekseen teollisuuden ja yhteiskunnan kehittyminen ja muuttuminen vaativat 
                                                 
321 KM 1918: 2, 19–20.  
322 KM 1918: 2, 20–21; Kerschensteiner 1925, 26; Kerschensteiner 1938, 35.  
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ammattikoulutuksen kehittämistä. Työntekijöillä tuli olla koulussa saatu teoreettinen 

osaaminen ja käytännön taitoihin liittyvät perustaidot. Valmistava ammattikoulu terminä 

korosti työelämässä tarvittavien valmiuksien saamista. Ammattitaito opittaisiin jatko-

opinnoissa tai työelämässä. Kolmanneksi ammattikoulujen perustamista tuki käsitys siitä, 

että osapäiväiset käsityöläiskoulut eivät pystyneet riittävän laadukkaaseen koulutukseen.  

 

Vuonna 1920 annettiin valtioneuvoston asetukset ammatillista koulutusta varten pitkälti 

ammattikasvatuskomitean suositusten mukaisesti (liite 2). Asetuksilla säädettiin 

neljänlaisista ammatillista koulutusta antavista oppilaitoksista. Ammatteihin valmistava 

koulu oli tarkoitettu kansakoulun käyneille tytöille ja pojille. ”Ammatteihin valmistavien 

koulujen tarkoituksena oli tarjota kansakoulun suorittaneille, käytännölliseen työhön 

aikoville nuorille henkilöille tilaisuutta valmistavasti perehtyä tietopuolisesti ja 

käytännöllisesti ammatti- ja teollisuustyöhön sekä siten helpottaa heidän pääsyään joko 

ammattityönaloille tai ylempiin ammattioppilaitoksiin, niin myöskin laajentaa heidän 

ammattitoiminnassaan tarpeellisia kansalaistieoja.”323 Opetus oli koulumaista, opetus oli 

suunniteltu kaksivuotiseksi ja jatkoluokkia saattoi olla tarpeen mukaan. Jatkoluokille 

pääsemisen ehtona oli se, että pyrkijä oli suorittanut vastaavien perusluokkien kurssit tai 

hänellä oli niitä vastaavat tiedot. 

 

Ammattikoulut olivat asetuksen mukaan kokopäiväiseen opiskeluun tarkoitettuja 

päiväkouluja. Lukuvuosi oli vähintään 35 viikkoa, ja opetusta oli annettava vähintään 34 

tuntia viikossa. Valtion talousarvioon oli vuosittain varattava määräraha valmistavien 

koulujen tukemiseen. Tukea oli mahdollista saada muun muassa kiinteistömenoihin sekä 

raaka-aine- ja laitehankintoihin. Tuki oli harkinnanvaraista ja saattoi myös jäädä saamatta. 

Tämä tuen epäsystemaattisuus hidasti koulujen perustamista ja lisäsi yksityisteollisuuden 

koulujen määrää324. ”Opetuksessa pidettäköön aina silmällä koulun edustamien ammattien 

käytännöllistä puolta. Tämä koskee yhtä hyvin tietopuolista kuin käytännöllistä opetusta.”325  

 

Yleisten ammattilaiskoulujen tarkoituksena puolestaan oli edistää käsityö- ja teollisuusaloilla 

jo työskentelevien nuorten henkilöiden kehittämistä taitaviksi työtekijöiksi ja laajentaa 

                                                 
323 SA n:o 50/1920, Asetus ammatteihin valmistavista kouluista. 
324 Esim. Kelemelä 1999, 52; Ahvenainen & Vartiainen 1982, 186; Kettunen 1993, 80. Toisaalta esim. 
kaupungeissa ammattikoulun valtionapu periaatteessa oli kaksinkertainen kansakoulujen jatkoluokkien 
valtionapuun verrattuna, kauppaloissa tilanne oli päinvastainen, Jauhiainen 2002, 129. 
325 SA n:o 50/1920, Asetus ammatteihin valmistavista kouluista. 
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heidän toiminnassaan tarpeellisia ammatti- ja kansalaistietoja. Pääsyvaatimuksena oli 

ammatteihin valmistavan koulun oppimäärä ja työkokemusta käsityöammatissa tai 

teollisuudessa. Opetuksen koulussa tuli liittyä oppilaan ammattityöskentelyyn ja antaa heille 

tarpeellisia tietoja ammattitekniikassa, ammattitaloudessa ja yhteiskuntaopissa. Asetus myös 

kumosi vuonna 1900 annetun asetuksen käsityöläiskouluista.326 Opiskelu kesti tässäkin 

tapauksessa kaksi vuotta, joskin lisäluokkia voitiin perustaa. Opetus tapahtui usein 

iltapäivisin, ja opetustunteja oli vähintään kymmenen viikossa, lisäluokilla kuusi 

viikkotuntia. Opiskelijat olivat työssä käyviä henkilöitä. Toimintamalli muistutti aikaisempaa 

oppipoikajärjestelmää, jossa käytännön työtaidot opittiin mestarin pajassa ja teoriaopinnot 

opiskeltiin sunnuntaikouluissa iltaisin tai viikonloppuisin. Lisäksi säädettiin asetus 

ammattioppilaskouluista. Opetus tähtäsi ammattitaitoon, joka oli mahdollisimman lähellä 

työelämässä vaadittavia taitoja. Opetus antoi myös valmiuksia jatko-opintoihin 

korkeammissa oppilaitoksissa. Työpajatyöskentely tapahtui koulun hyvin varustetuissa 

työpajoissa tai yritysten työtiloissa. Tähän ryhmään voidaan katsoa kuuluneiksi muun 

muassa monet erityisoppilaitokset. Oppilaille tuli myös pääsääntöisesti maksaa palkkaa.327 

Lisäksi säädettiin asetus työnjohtajakouluista. Asetukset vahvistivat suurelta osin sen 

kehityksen, joka oli alkanut jo 20 vuotta aikaisemmin 1900-luvun taitteessa. Asetusten 

täytäntöönpano kuitenkin vaihteli. Työnjohtajakouluja ei varsinaisesti perustettu lainkaan.  

 

Ammattikoulun lähin valvonta kuului koulun johtokunnalle, jossa oli ylläpitäjän valitsema 

puheenjohtaja, rehtori ja vähintään neljä jäsentä, joista puolet valitsi paikallinen työnantajain 

järjestö, puolet työntekijäjärjestö. Johtokunta vastasi koulun käytännön toiminnan 

suunnittelusta ja toiminnan seurannasta. Johtokunnan tehtävä oli hankkia koululle soveltuva 

kiinteistö sekä valita ja erottaa opettajat.328 Useilla paikkakunnilla ammattikoululla ja 

ammattioppilaskoululla oli yhteinen johtokunta, jolla saattoi olla myös yhteinen 

puheenjohtaja.329 Näin sama toimielin hallinnoi paikallisella tasolla eri tavoin toteutettua 

ammattikoulutusta.  

 

Hallinnollisesti ammattikoulu toimi ennen Suomen itsenäistymistä teollisuushallituksen 

yhteydessä. Suomen itsenäistymisen jälkeen teollisuushallituksen korvasi kauppa- ja 

                                                 
326 SA n:o 51/1920, Asetus yleisistä ammattilaiskouluista. 
327 SA 52/1920, Asetus yleisistä ammattioppilaskouluista; SA 53 1920, Asetus työnjohtajakouluista. 
328 SA n:o 50/1920, Asetus ammatteihin valmistavista kouluista. 
329 Karttunen 2007, 31, 35. 



93 
 

teollisuushallitus, jonka tehtävät siirtyivät vuonna 1925 kauppa- ja teollisuusministeriölle. 

Ammattikasvatuskomitea oli tehnyt esityksen ammattikasvatusneuvoston perustamiseksi. 

Neuvoston tehtävänä olisi kehittää ammatillista koulutusta, tukea uusien koulujen 

perustamista sekä seurata koulutuksen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla. Vuonna 1917 

(10.12.1917) senaatti asetti teollisuushallituksen yhteyteen ammattikasvatusneuvoston330 

avustamaan teollisuushallitusta ammattikasvatukseen liittyvissä asioissa. Neuvosto koostui 

teollisuushallituksen, ammatillisten oppilaitosten opettajien, työnantajien ja työntekijöiden 

edustajista. Neuvoston puheenjohtajana toimi teollisuusneuvos Paavo Pero ja sihteerinä 

arkkitehti, ammattikoulujen tarkastaja Jalmari Kekkonen. Vuodesta 1928 alkaen Peron tilalla 

oli teollisuusneuvos Ilmari Killinen331. Kekkonen toimi ammattikoulujen tarkastajana 

vuoteen 1931 saakka, jolloin tehtävässä aloitti Antti Viljanen. Muut 

ammattikasvatusneuvoston jäsenet valittiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.332 

Ammattikasvatusneuvoston asema vakiinnutettiin vuoden 1926 asetuksella. Neuvoston 

tehtävänä oli valvoa ammattikasvatuksen kehitystä, harkita kehittämistoimenpiteitä ja tehdä 

kehittämisehdotuksia. Neuvoston tehtävänä oli myös antaa lausuntoja ammattikasvatukseen 

liittyvistä asioita. Neuvoston jäsenistä säädettiin aiempaa tarkemmin. Neuvoston jäseniä 

olivat kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusneuvos ja ammattikoulujen tarkastaja, kolme 

ammatillisen koulujen opettajien edustajaa, kolme työnantajain edustajaa ja kolme 

työntekijäin edustajaa. Työnantajien edustajista määrättiin tarkemmin: yksi edustaja edusti 

suurteollisuutta, yksi ammatti- ja pienteollisuutta ja yksi maataloutta. Työntekijöiden tuli 

edustaa eri ammatteja ja teollisuutta. Kokouksia piti pitää vähintään kerran vuodessa.333 Ajan 

ja kansalaissodan jälkeisen tilanteen huomioon ottaen ammattikasvatusneuvosto oli yksi 

harvoista valtakunnallisista yhteistyöelimistä, jossa oli sekä työnantajapuolen että 

työntekijäpuolen edustus. Kokousintensiteetistä päätellen neuvosto oli enemmän toteava 

kuin voimakkaasti koulutusta kehittävä organisaatio. Ammattikoulun tarkastajan rooli oli 

                                                 
330 Vuonna 1920 neuvoston kokoonpano oli seuraava: teollisuusneuvos Paavo Pero, sihteeri 
ammattientarkastaja Jalmari Kekkonen, työnantajien edustajat rottinkitehtailija, kunnallisneuvos Viktor Julius 
von Wright ja kirjapainonjohtaja Lauri Lyytikäinen, työntekijöiden edustajina kirjaltaja Viljo Visala ja 
rautasorvari Lauri Nurmiaho, opettajia edusti opettajatar Ellen Bremer ja oppilaitoksia edustivat insinööri 
Pietari Valkola sekä arkkitehti, taideteollisuuskoulun rehtori (1915–1943) Werner von Essen. Pöytäkirjat ja 
esityslistat 1942–1965, Laatikko n:o 1, Ammattikasvatusneuvosto, Ammattikasvatushallituksen arkisto, OPH 
arkisto; Heikkinen 1995, 320. Koulujen edustajat valittiin valtakunnallisilla vaaleilla, joihin koulut saivat 
nimetä ehdokkaita. Vaaleissa saivat äänestää ammattikoulujen opettajat. 
331 Ilmari Killinen (1876–1941), insinööri joka toimi mm. tullihallituksen pääjohtajana sekä kauppa- ja 
teollisuusministerinä vuosina 1932–1936. 
332 Rousi 1986, 78–79.  
333 SA 57/1926, Asetus ammattikasvatusneuvostosta; Rousi 1986, 80. 
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kuitenkin merkittävä ammattikoulua kehitettäessä. Hän antoi lausuntoja opetusohjelmista ja 

hänen kauttaan kulkivat myös valtiontukihakemukset. 

 

2.8. Kansakoulun jälkeinen koulutus; kansakoulun jatkoluokat ja ammattikoulut 

 

Kaupunkien kasvu, elinkeinorakenteen monipuolistuminen lisäsi keskustelua kansakoulun 

jälkeisen koulutuksen suunnasta Suomessa1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana. 

Keskusteluun vaikuttivat myös kansainväliset kasvatusopilliset virtaukset. Maahan 

muotoutuivat kansakoulun jatkoluokat ja ammattikoulut, joiden koulutuksellinen ja 

kasvatuksellinen tehtävä hahmottui samantyyppiseksi. Molemmilla koulumuodoilla oli 

kannattajansa, jotka hakivat vaikutteita samalta suunnalta: reformipedagogeilta, erityisesti 

John Deweyltä ja Georg Kerschensteinerilta. 

 

Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa todettiin, että kansakoulunopettajien tulisi järjestää 

kansakoulun käyneille tarvittaessa parina iltana viikossa ohjausta kirjallisuuden lukemisessa 

ja kirjoittamisessa sekä ohjausta muuhun sivistykselliseen toimintaan. Tämä määräyksen 

pohjalta Suomeen oli varsinkin suurempiin kaupunkeihin perustettu kansakoulujen 

jatkoluokkia.334 Selkeiden sääntöjen puuttuessa jatkoluokkien toiminta ja opetus vaihtelivat 

suuresti maan eri puolilla. 1890-luvulla koulutoimen ylihallitus antoi selkeämpiä ohjeita 

opetussuunnitelmista ja opetuksesta. Opetuksen tuli käsittää osapuilleen samoja oppiaineita 

kuin mitä kansakoulussa opiskeltiin, opetusta tuli antaa vähintään 150 tuntia vuodessa 

etupäässä iltaisin ja viikonloppuisin. Ammattikoulujen perustaminen 1900-luvun alussa 

merkitsi käytännössä rinnakkaisen koulumuodon syntymistä kansakoulun päättäneille 

oppilaille. Kansakoulun jatkoluokkien opetuksen muututtua käytännönläheisemmäksi 1900-

luvun alkupuolella ja kilpailu samoista oppilaista aiheutti keskustelua. Varsinkin 

kansakoulunopettajat kannattivat jatkoluokkien perustamista. Ammattikoulujen saama 

suurempi valtionapu puolestaan suosi ammattikoulujen perustamista.335  

 

                                                 
334 Halila I 1949, 373.  
335Somerkivi 1977, 127; Kailanpää 1962, 7–8. Ammattikoulun ja kansakoulun jatkoluokkien kamppailu jatkui 
vuoteen 1958 saakka, jolloin ammattikoululaki laajensi ammattikoulutuksen tarjontaa ja paransi 
ammattikoulujen perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyvää valtionapua. Vuoden 1957 kansakoululaki, joka tuli 
voimaa 1958, muutti jatkoluokat kansalaiskouluksi. (Kailanpää 1962, 14–16). Peruskoulun perustamisen myötä 
kansalaiskoulujen toiminta sulautui peruskoulun toimintaan. Luku 4.9.  
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Vuosisadan alussa koulussa vallinnut herbart-zillerläisyyteen tukeutuva opetus painotti 

selkeitä opettajajohtoisia menetelmiä. Koulu oli Venäjän sortotoimien alla kamppailevan 

kansan kansallinen herättäjä, jossa opettajalla oli keskeinen rooli. Erityisesti Mikael Soinisen 

(1860–1924) 336 toiminta vaikutti suuntauksen voimistumiseen Suomen 

kansakoulunopettajaseminaareissa ja sitä kautta ammattikouluissa kansakoulunopettajan 

koulutuksen saaneiden opettajien kautta. Opetuksen kulku noudatti ennalta laadittua kaavaa, 

josta ei sopinut poiketa. Opetuksen aikana istuttiin hiljaa ja yhdessä tekeminen oli 

harvinaista. Halilan mukaan oppilaan tahto haluttiin taivuttaa koulun tahtoon joukolla 

erilaisia määräyksiä. Halilan mukaan Soinisen koulu viehätti opettajia, koska se antoi heille 

selkeät menettelytavat ja tavoitteet.337 Nämä toiminnalliset käytänteet olivat vallitsevia 

koulukäytänteinä kansakoulussa ja oppikouluissa. 

 

Uno Cygnaeuksen (1810–1888) vaikutuksesta kansakoulussa opetettiin myös käsityötä. 

Cygnaeus painotti koulun sosiaalista merkitystä ja koko kansan kouluttamista. Koululla oli 

kasvatuksellinen tehtävä. Cygnaeus tutustui useiden maiden kansakoululaitoksiin ja sai 

vaikutteita muun muassa Adolph Diesterwegin (1790–1866) sosiaalipedagogiikkaan 

liittyvistä ajatuksista sekä Friedrich Eisenlohorsin (1805–1855) käytännönläheiseen 

koulutukseen liittyvistä ajatuksista. Näissä ajatuksissa käytännön tekeminen ja henkinen 

ulottuvuus pyrittiin yhdistämään koulussa.338 Kansansivistys ja käsityö kulkivat käsi kädessä. 

Cygnaeus kuitenkin korosti käytännöllisen osaamisen, käsityön kasvattavaa merkitystä. 

Tutustuttuaan Ruotsissa muun muassa Nääsin veistoseminaariin Cygnaeus kritisoi 

näkemyksiä siitä, että koulun tehtävänä olisi ammattiin valmistaminen ja elinkeinoelämän 

kehittäminen. Koulun kasvatuksellinen tehtävä oli ensisijainen, ja käytännön työtaitojen 

oppimisen tuli tapahtua työelämässä.339 Cygnaeuslainen käsityön opetus tähtäsi 

talonpoikaisiin käsityötaitoihin, puutyön opetukseen ja ulkona tehtäviin taloustöihin. Tytöille 

tuli opettaa talousaskareita, neulomista ja kehräämistä. Käsityön opetus ehkäisi 

saamattomuutta. Käsitöillä saattoi olla ammatillisia tavoitteita, mutta käsityötä ei kuitenkaan 

                                                 
336 Mikael Soininen, aikaisemmin Johnsson, oli kasvatustieteen professori Helsingin yliopistossa 1907–1917, 
Heinolan opettajaseminaarin johtaja, Suomalaisen puolueen edustaja ja kirkko- ja kouluministeri 1918–1920. 
1917–1924 hän toimi kouluylihallituksen ylijohtajana.  
337 Halila (b) 1949, 138–146; Halila 1963, 216–219. 
338 Nikkanen 1999, 6. 
339 Nikkanen 1999, 7–8.   
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saanut harjoittaa ammattimaisesti pyrkien pelkkään koneelliseen taitavuuteen. Koulukäsityö 

ei saanut olla ensinkään laiskistuttavaa ja ajatuksetonta kuten tehdastyö.340 

 

Halilan mukaan kansakoulun käsityönopetus oli vaikeasti sovellettavissa oppilaitoksen 

käytäntöön ja käsityön opetusta vaivasi tavoitteellinen ristiriita. Käsityön tuli kehittää myös 

älyä ja tahtoa, ohjata järjestykseen ja huolellisuuteen. Käsityönopetuksen tuli kohottaa 

kansakunnan henkistä ja aineellista suorituskykyä. Kasvatuksellisten tavoitteiden lisäksi 

käsityönopetuksella haluttiin saavuttaa myös käytännöllisiä tavoitteita ja kohottaa 

kotiteollisuuden tasoa. Käsityö oli myös osa kansakoulunopettajaseminaarin 

opetusohjelmaa.341 Cygnaeuksen ja myöhemmin Mikael Soinisen vaikutuksesta kansakoulun 

jatkoluokat eivät saaneet varsinaista ammattiin valmistavaa tehtävää.  

 

Soinisen mielestä varsinainen ammattityö opittaisiin työelämässä. Koulun tavoitteena ei 

ensisijaisesti saanut olla ammattiin kouluttaminen.342 Soininen kuitenkin kävi tutustumassa 

Kerschensteinerin koulujen toimintaan Münchenissä, ja matkan jälkeen hän teki esityksiä 

jatkokoulun kehittämiseksi käytännönläheisempään suuntaan. Varsinkin kansakoulun 

jatkoluokat sopivat työläistaustaisten lasten opiskelupaikoiksi, ja niillä voisi olla ammattiin 

valmentava rooli ja tehtävä.343 Paikallisesti kansakoulujen toiminnassa tapahtuikin 

muutoksia. Helsingistä opettajat Frans Lilja, Richard Malmberg ja Antoinette Ingman 

hakivat vaihtoehtoja vallitseville opetuksellisille käytänteille Saksasta. Malmberg ja Ingman 

myös tapasivat Kerschensteinerin Münchenissä. Työkouluideologian vaikutuksesta 

Helsingin kansakouluissa tehtiin erilaisia laboratoriotöitä ja aloitettiin 

puutarhanhoidonopetus, jolloin oppilaat hoitivat viljelypalstaa ja kokeilivat erilaisten 

lajikkeiden kasvatusta ja lannoitusmenetelmiä.344   

 

Myös Tampereella haettiin vaikutteita Saksasta. Jatkokouluissa oli ollut teoriaopintojen 

yhteydessä lähinnä kotitalouteen ja tekstiilityöhön liittyvää opetusta. Jatkokoulua uudistettiin 

vuonna 1915 osittain opettaja Eeli Heikkisen Müncheniin tekemän matkan jälkeen. 

”Matkallaan opettaja Heikkinen oli tullut vakuuttuneeksi siitä, että elämälle vieras yleinen 

jatkokoulu oli muokattava käytännöllisen elämän kanssa sisäisessä yhteydessä olevaksi 

                                                 
340 Liedes 2004, 48–50; Iisalo 1991, 117. 
341 Halila 1963, 108–110. 
342 Iisalo 1991, 162. 
343 Somerkivi 1977, 119–122; Kailanpää 1962, 5; Jauhiainen 2002, 34–35, 63. 
344 Nieminen 1992, 165–170. 
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ammatti- ja jatkokouluksi.” Heikkinen oli tutustunut työkouluideologiaan pohjautuvaan 

kouluun ja tullut siihen tulokseen, että koulun tulee käytännöllisellä tavalla kohdata oppilaan 

uteliaisuus ja mielenkiinto. Jatkokoulun tuli olla käytännön elämälle läheistä joten 

käytännöllistä opetusta lisättiin. Jatkokoulu koettiin kansakoulupiireissä tarpeelliseksi. 

Kansakoulun jälkeen osa oppilaista meni ammattikouluun ja osa käsityöläiskouluun, mutta 

suuri osa nuorista jäi kuitenkin koulutuksen ulkopuolelle.345 Niemen mukaan 

työkouluajattelun juurtumista suomalaiseen kansakouluun hillitsivät kansakouluseminaarien 

herbartilaiset periaatteet ja sota, jolloin opiskelijakeskeiset vapaammat opetusmenetelmät 

eivät saaneet kannatusta. Opettajajohtoisuus sekä tiukat kaavat ja säännöt olivat 

valtaapitävien suosiossa. Ensimmäinen maailmansota katkaisi kansainväliset yhteydet myös 

koulutuksen alueella.346  

 

Aimo Halilan mukaan kansakoulun jälkeinen koulutus oli ”keskeinen kasvatuksellinen 

probleemi”.347 Jatkoluokkien opetuksessa kansakoulun oppikurssia kertaava malli ei 

houkutellut oppilaita. 1900-luvun alussa koulut saattoivat aiempaa vapaammin suunnitella 

opetussuunnitelman ja opetusta kehitettiin käytännönläheisemmäksi. Maaseudun ja 

kaupunkipaikkakuntien jatkokoulujen toiminnassa oli suuria eroja. Maaseudulla kaikki 

oppilaat eivät suinkaan olleet kansakoulun käyneitä, mikä vaikutti opetuksen tasoon. Lisäksi 

käytännön työhön liittyvä opetus painottui ymmärrettävästi maatalouden työtehtäviin. 

Kaupungeissa puolestaan oppilaat olivat kansakoulun käyneitä ja käytännön työtaitoihin 

liittyvä opetus painottui teollisuuden ja käsityön aloille.348 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
345 Telemäki 1979, 118–119. 
346 Niemi 1992, 171. 
347 Halila (b) 1949, 253. 
348 Halila (b) 1949, 261–266. 
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Taulukko 3. Jatkoluokkien oppilasmäärät eräissä suurimmissä kaupungeissa.349 

 

Helsinki Turku Tampere Viipuri Kuopio Vaasa 

 

1910 1911 166 103 329 52 38 68 

1920 1921 270 170 666 61 64 28 

 

Vielä 1920-luvulla kansakoulujen jatkoluokkien opiskelijamäärä oli reippaasti suurempi kuin 

ammattikoulujen opiskelijamäärä. 

 

Naumasen mukaan Suomen opettajalehdissä vuosisadan alussa käydyssä keskustelussa 

korostui koulun rooli käytännölliseen elämään ja työhön valmentavana toimijana. Hyvän 

kansalaisen tunnusmerkkejä olivat reippaus, ahkeruus ja tarmokkuus. Koulun, erityisesti 

kansakoulun jatkoluokkien, tehtävänä oli juurruttaa oikeanlaisia ruumiilliseen työntekoon ja 

yritteliääseen elämäntapaan liittyviä asenteita nuoriin oppilaisiin. Samalla korostettiin, että 

kansalaisen velvollisuutena oli tulla toimeen omillaan.350  

 

Nuori ammattikoulu asettui kilpailemaan samoista oppilaista kansakoulun jatkoluokkien 

kanssa. Molemmilla kouluilla oli samankaltainen näkemys kansalaisuudesta ja sivistyksestä. 

Sivistysnäkökulmassa korostui koulusivistys, koulun rooli tietojen ja taitojen saamisessa. 

Molemmin puolin näkökulma oli, että varsinainen ammattitaito hankittaisiin koulun jälkeen 

työelämässä. Työelämässä hankittu osaaminen tai sivistys oli siis jotakin toisenlaista kuin 

koulussa hankittu sivistys. Ammattikoulussa painotus oli kuitenkin enemmän työelämässä 

tarvittavien valmiuksien oppimisessa. Ammattikoulu ja kansakoulu kehittyivät toisistaan 

erillään eri hallintoviranomaisten alaisuudessa. Koulutuksen järjestäjänä molemmissa 

tapauksissa oli usein kaupunki tai kunta, jonka oli tehtävä valintoja koulutusasioissa.  

 

                                                 
349 Halila (b) 1949, 266–267; Jatkokouluja perustettiin 1900-luvun alkuun tultaessa myös Poriin, Kuopioon, 
Joensuuhun ja Kemiin. Maalaiskunnissa jatkokoulutusta oli järjestetty kurssimuotoisesti 1893 alkaen. Kurssien 
pituudet olivat 100–150 tuntia, ja niitä järjestettiin yleensä iltaisin vaihtelevalla menestyksellä. Jauhiainen 2002, 
81–84, 88. 
350 Naumanen 1990, 99–101. 
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2.9. Ammattikouluaate Suomeen liberaalin sivistyneistön ja porvariston välityksellä

 

Risto Alapuro näkee 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kulttuurisessa kehityksessä 

liberalismin ja fennomanian välisen kamppailun. Vaurastuvaan talonpoikaistoon tukeutuva 

fennomaaninen liike vaali maalaiselämään liittyviä kulttuuriarvoja, kansanrunoutta, 

uskonnollisuutta, kansallisia perinteitä sekä suomenkielistä kulttuuria ja suhtautui 

varauksellisesti kaupungistumiseen, teollistumiseen ja kansainvälisyyteen. Liberalistisessa 

liikkeessä taasen nousevalla teollisuusporvaristolla, virkamiehillä ja uudistusmielisellä 

sivistyneistöllä oli merkittävä sija.351 Vuosisadan vaihteessa liberalismin ja fennomanian 

välinen kamppailu näkyi myös koulutuksen alueella. Ammattikoulujen perustamista tukivat 

edistykselliset liberaalit porvarilliset piirit  sekä ruotsin- että suomenkieliset. Nämä ryhmät 

tukivat modernia elinkeinoelämää, aineellista edistystä ja sitä kautta uudenlaisen teknisen 

koulutuksen ja ammattikoulun kehittämistä. Näillä toimillaan he kyseenalaistivat perinteiset 

toimintatavat.352  

 

Päätöksiä ammattikoulujen perustamisesta tekevillä henkilöillä oli usein korkea akateeminen 

koulutus tai opistotason koulutus sekä työelämän tehtävien tai johtotehtävien kautta 

omakohtaisia kytköksiä elinkeinoelämään. Helsingin Polyteknillisen opiston, myöhemmin 

Teknillisen korkeakoulun, merkitystä ei voida vähätellä ammattikoulun rakentamisessa ja 

kehittämisessä Suomessa. Monet ammattikoulua valmistelleet henkilöt olivat opiskelleet tai 

työskennelleet oppilaitoksessa. Monet heistä olivat lisäksi opiskelleet ulkomailla, etupäässä 

Sakassa, ja tuoneet sieltä vaikutteita. Opistossa opiskelleet henkilöt ja siellä työskentelevät 

toimivat kaupunkien luottamustehtävissä aktiivisesti ammattikoulun kehittämiseksi. 

Insinöörit ja arkkitehdit toimivat usein myös ammattikoulujen opettajina, koulujen 

johtotehtävissä ja komiteoiden jäseninä. Polyteknillisellä opistolla oli vaikutuksensa 

laajemminkin työväen olojen kehittämisessä, esimerkiksi asunto-olojen parantamisessa 

työväenlautakunnan toiminnan kautta. Vertailukohtaa insinöörikoulutuksen 

yhteiskunnallisesta vaikutuksesta voi hakea vaikkapa Ruotsista, jossa Henrik Björck on 

tutkinut insinöörikoulutusta. Björk toteaa niin kutsutun kansankotiajattelun saaneen alkunsa 

1890-luvun aikana. Tähän ajatteluun kuului muun muassa työväen asuntotilanteen ja 

                                                 
351 Alapuro 1985, 69–70; Liedes 2004, 17–19, 34. 
352 Liedes 2004, 18, 35. 
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teollisuuden työolojen parantaminen.353 Suomessa monilla paikkakunnilla, joihin 

ammattikoulu perutettiin, toimi myös jokin teknillinen koulu. Teollisuuskoulu oli muun 

muassa Viipurissa, Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella ja Porissa. Korkeamman asteen 

teknillisellä koulutuksella oli myönteinen vaikutus ammattikoulujen perustamiseen. 

 

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun Suomessa fennomaanit kannattivat suomenkielisiä 

oppikouluja klassisen sivistyksen antajina. Oppikoululla haluttiin tukea suomalaisten 

henkisiä ja kansallisia pyrkimyksiä. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen jäikin 

laajenevan suomenkielisen oppikoulun ja kansakoululaitoksen kehittämisen varjoon.354 

Liberaalien piirien ja fennomaniaan tukeutuvien ryhmien väliset erot näkyivät 

ammattikoulun ja kansakoulun jatkoluokkien välisenä kamppailuna. Tämä jako on 

nähtävissä erityisesti 1900-luvun alkupuolella, ammattikoulujen perustamisen varhaisessa 

vaiheessa. Liberaalit väestöryhmät Suomessa ja laajemminkin Euroopassa asettivat 

koulutukselle myös sosiaalipoliittisia tavoitteita. Yhteiskunnan muutostilassa kasvatettiin 

kansalaisia, jotka sopeutuisivat vapauteen, liberaaliin yhteiskuntaan ja vapaisiin 

markkinoihin. Ihmiset pystyisivät ottamaan vastuuta omasta elämästään samalla kun 

kehitettäisiin markkinatalouteen pohjautuvaa työelämää.355  

 

Myös opetuksellisten ratkaisujen kehittäminen voidaan nähdä uudistusmielisessä tai 

konservatiivisessa valossa. Uudistusmieliset halusivat kehittää opiskelijakeskeisiä, 

opiskelijan aktiiviseen toimintaan perustuvia opetusmenetelmiä, kun taas konservatiivit 

pitivät kiinni opettajakeskeisistä menetelmistä ja tavoitteen asettelusta. Tämän kamppailun 

valossa myös keskustelu koulun sivistävästä vaikutuksesta asettuu uuteen valoon. 

Kansakoulua ja oppikoulua tukevat piirit korostivat kädentaitojen alisteisuutta teoreettiselle 

tietämykselle. Käytännöllisen osaamisen kehittämistä koulussa ammattitaidon 

saavuttamiseksi ei pidetty sivistävänä koulutuksena. 

 

Ammattikoulun kansalaiseksi kasvattaminen ja sivistykselliset tavoitteet puolestaan sivusivat 

valtiokansalaisuuteen liittyviä näkökulmia, joita myös fennomaanit halusivat edistää. 

Ahkeruus, työn kunnioittaminen ja kansallisen yhteisöllisyyden asettaminen oman edun 

                                                 
353 Björck, 2004, 50–51. Björck nosta esiin käsitteen sosiaalinen insinööri (social ingenjör), jonka tavoitteena 
oli kehittää vaihtoehtoja taylorismille ja kehittää muutoinkin työväestön oloja työoloja teollisuudessa.  
354 Kaarninen 2001, 120; Karttunen 2007, 6. 
355 Sjögren 2002, 148–151; Greinert 1994, 37, 39. 
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edelle olivat kansalaisen hyveitä. Ammattikoulujen perustaminen liittyi laajempaan 

yhteiskunnalliseen tavoitteeseen työväestön elinolojen parantamiseksi. Ammattikoulun 

kasvatuksellisina tavoitteina oli pitää kansakoulun päättäneet nuoret pois toimettomuudesta 

sekä antaa heille työelämän perusvalmiudet, perussivistys ja kansalaiskasvatus. 

Luonnontieteiden kehittymisen myötä tapahtunut tekninen kehitys ja työelämän 

muuttuminen kannustivat myös ammattikoulujen perustamiseen. 

 

Eri kaupungeissa syyt ammattikoulujen perustamiseen näyttävät olleen hyvin samankaltaiset. 

Kuitenkin jos verrataan ammattikoulun perustamiseen liittyvää keskustelua esimerkiksi 

Tampereella ja Helsingissä, painotuseroja löytyy. Helsingissä ammattikoulun perustamiseen 

liittyvässä keskustelussa painottuivat koulutus, sivistys ja kansalaiseksi kasvattaminen. 

Helsingissä yksi keskeinen vaikutin ammattikoulun perustamiselle oli kaupunkiin 

muuttavien lasten kouluttaminen. Heidät haluttiin juurruttaa uuteen kotipaikkaansa. 

Tampereella ammattikoulukomitea kiinnitti painokkaasti huomiota ammattikoulun 

elinkeinoelämää kehittävään vaikutukseen. Ammattiosaamisessa oli kiinnitettävä huomiota 

enemmän laatuun kuin määrään. Tampereen ammattikoulukomitean mukaan ammatillisen 

osaamisen kehittämiseen voisi kannustaa koulutuksen lisäksi myös muun muassa 

ammattitaitonäyttelyin ja kaupunkiin perustettavan teollisuusmuseon avulla.356 

Kerschensteinerilaisessa ajattelussa teollisuusmuseotoiminta tarkoitti näyttelyiden lisäksi 

oppimiseen ja uuden tekniikan kehittämiseen liittyvää toimintaa, jossa koulut olivat mukana. 

Painotuserot näkyivät muun muassa erityyppisissä opetusohjelmissa, joihin palataan 

tuonnempana. 

 

Koulumuotoinen ammattikoulu rakentui erityisesti maihin, joissa ei ollut voimakasta 

ammattikuntaperinnettä. Ammattitaitoa voitiin opettaa ilman todellisen tuotteen tekemistä. 

Koulu antoi valmiuksia työhön ja oli vaihtoehto työssäoppimiselle.357 Yhdysvalloissa 

koulumuotoinen ammattikoulu säilytti merkittävyytensä, vaikka sen käymisestä ei aina olisi 

ollut selkeää hyötyä työnsaannissa.358 David Hogan toteaakin, että koulutuksen kehittyminen 

ei ollut vain vastaus työelämän muutokseen, vaan koulutuksen kehittyminen oli ennen muuta 

                                                 
356 Tampereen ammattikoulukomitean mietintö 1909, Tampereen valtuuston pöytäkirja 7.12.1909, liite, 
Tampereen valtuuston pöytäkirjat 1909 osa II, TKA.  
357 Klieband 1999, 4–5. 
358 John Dewey kritisoi keskieurooppalaista mallia siitä, että se johti ammatillisen koulutuksen teollisuuden 
huostaan ja asetti eri koulumuodoissa opiskelevat eriarvoiseen asemaan. Kantor 1982, 33. 
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poliittinen vastaus yhteiskunnan muutokseen. Tähän liittyi aina jännitteitä eri 

intressiryhmienvälillä.359 Niin näyttää ollen myös Suomessa.  

 

 

                                                 
359 Hogan 1982, 173–174. 
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3. Kansallismielinen teollisuus ammattikoulujen perustajana  

3.1. Koulusäädökset uudistuvat  

Vuodesta 1900 vuoteen 1940 Suomen väkiluku kasvoi yli miljoonalla (liite 3). Väkiluvun 

kasvun taustalla oli ennen muuta maataloudessa tapahtunut tuotannon tehostuminen360. 

Maalaiskunnissa väestönkasvu hidastui väestömäärän, ja väestömäärä saavutti huippunsa 

1940-luvulla ja kääntyi laskuun vuosien 1940–1950 aikana. Asutuskeskusten väkiluku 

puolestaan kasvoi muuttoliikkeen seurauksena, ja niiden suhteellinen osuus Suomen 

väkiluvusta kasvoi koko ajan vuosien 1900–1940 aikana. 1900-luvun ensimmäisten 

vuosikymmenten aikana kaupunkien ja taajamien sekä maaseudun elinkeinorakenteet 

poikkesivat selvästi toisistaan. Asutuskeskuksissa 55–60 % väestöstä ansaitsi elantonsa 

teollisuuden, liikenteen ja kaupan tehtävissä (liite 4, 4b ja 5). Kaupunkien 

elinkeinorakenteessa ei tapahtunut kovin nopeaa muutosta vuosien 1910–1940 välisenä 

aikana. Esimerkiksi Tampereella noin 60 % työvoimasta ansaitsi elantonsa teollisuudessa 

vuosina 1910–1940. Kaupan osuus nousi 9 %:sta 12 %:iin. Maatalouden osuus oli yhden 

prosentin luokkaa.361Kettunen näkeekin kansalaiskäsitteen polarisoitunen ja politisoituneen 

vuoden 1918 sodan ja 1920–1930-lukujen yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan 

vaikutuksesta. Keskeiset poliittiset puolueet, Maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit, edustivat 

tiettyä kansan osaa: Maalaisliitto talonpoikaista kansaa ja sosiaalidemokraatit 

palkkatyöväkeä. Vuonna 1937 punamultahallitus merkitsi kansalaiskäsitteen koalitiota 

yhteiseksi hyväksi mutta ei poistanut kansalaispiirien eroja omienetujen tavoittelussa ja 

puolustamisessa.362 

 

Elinkeinorakenteeltaan Suomi säilyi kuitenkin maatalousvaltaisena. Vuonna 1940 noin 55 % 

väestöstä ansaitsi elantonsa alkutuotannolla. Tilat olivat pieniä, ja monet pientilalliset 

joutuivat hankkimaan lisäansioita muissa töissä, kuten metsä- ja uittotöissä tai teollisuudessa. 

Tämä madalsi sosiaalista kynnystä muiden elinkeinojen edustajiin. Tilojen pienuuden vuoksi 

koko perheen oli työskenneltävä elannon hankkimiseksi. Kannustaminen pientilojen 

ylläpitoon oli valtion pientiloihin pohjautuvaa sosiaalipolitiikkaa. Maaseudulla 

yhteiskunnallista muutosta edisti vuoden 1918 torpparilaki, joka mahdollisti vuokratun maan 

                                                 
360 Kettunen 2001, 59. 
361 Jutikkala 1979, 26.  
362 Kettunen 2006, 35–36. 
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lunastukset. Maata omistava talonpoika oli yhteiskunnan ydin, ja tuota ydintä vahvistettiin 

torpparivapautuksella.  Vuoden 1918 sodan jälkeen lain toimeenpanoa kiirehdittiin 

yhteiskunnallisten epäkohtien lieventämiseksi. Tavoitteena oli myös estää sosialististen 

aatteiden leviäminen maaseudulle. Maata omistava talonpoika oli yhteiskunnan ydin, ja tuota 

ydintä vahvistettiin.363  

 

1900-luvun alussa tapahtunut nopea yhteiskunnallinen ja elinkeinoelämän kehitys hidastui 

ensimmäisen maailmansodan ja Suomen vuoden 1918 sodan vuoksi. Suomi julistettiin 

sotatilaan 31.7.1914. Tämä merkitsi rajoituksia yritysten toimintaan ja erilaisiin 

yhteiskunnallisiin vapauksiin. Sodan aikana yhteydet ulkomaille vaikeutuivat. Yritykset 

toipuivat itsenäistymisen mukanaan tuomista muutoksista ja sotien aiheuttamista 

menetyksistä hitaasti 1920-luvun alussa. Vuosikymmenen lopulla talous kehittyi suotuisasti, 

ja suhdannehuippu oli 1920-luvun lopulla. 1929 alkanut maailmanlaajuinen talouslama oli 

pahimmillaan Suomessa vuosina 1930–1931. Tätä seurasi korkeasuhdanne vuosina 1934–

1937.  Metsäteollisuus kulki teollistumisen kärjessä, ja sitä seurasivat metalli- ja 

vaatetusteollisuus. Metsäteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennistä oli yli 80 prosenttia. 

Sitä mukaa kun ulkomaan viennin merkitys talouselämässä kasvoi, myös tiedotusvälineissä 

yleistyi kuva Suomesta modernina teollisuusmaana.364 

 

1920- ja 1930-luvulla teollisuudessa irtauduttiin käsityöläismäisestä tuotannosta. Työntekijä 

ei valmistanut tuotetta alusta loppuun, vaan työnjako ja työn uudelleen organisointi hävittivät 

monilla aloilla työntekijän itsenäisyyden ja ammattitaidon kokonaisvaltaisuuden. Fordismin 

ja taylorismin ajatukset työn rationalisoinnista sekä ihmistyövoiman ja koneiden työn 

sovittamisesta yhteen levisivät Suomeen 1900-luvun alkuvuosikymmenellä. Niiden merkitys 

teollisuuden työn organisointiin oli Michelsenin mukaan vähäistä aina 1930-luvun 

taloudelliseen lamaan saakka, jolloin työn tehostamiseen, organisointiin ja rationalisointiin 

alettiin kiinnittää enemmän huomiota.365 

 

Kaupunkien kunnallishallinnon uudistamisella oli merkittävä vaikutus yhteiskunnan ja 

kouluelämän kehittymisen kannalta. Ennen vuoden 1918 uuden vaalilain mukaisia vaaleja 

äänioikeus oli veroa maksavilla kaupunkilaisilla, ja äänimäärä riippui veromäärän 

                                                 
363 Uljas 2012, 56; Häggman 2006, 28. 
364 Meinander 1999, 98–100; Häggman 2006, 105–106. 
365 Michelsen 1999, 274–287. 
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suuruudesta. Varakkaalla sivistyneistöllä, kauppiailla ja teollisuudenharjoittajilla oli 

vaikutusvaltaa mutta myös vastuuta kaupunkien kehittymisestä. Maaseudulla seurakunnat ja 

kunnat erotettiin asetuksella toisistaan vuonna 1865. Kunnan asioista päätettiin 

kuntakokouksessa, jossa äänimäärä riippui maksettujen verojen määrästä.366 Vuonna 1917 

vahvistettiin kunnallisdemokratiaan uusi vaalilaki, joka sääti yleisen ja yhtäläisen 

äänioikeuden kunnallisvaaleissa. Vuoden 1918 sodan vuoksi ensimmäiset uuteen 

lainsäädäntöön pohjautuvat vaalit voitiin pitää aivan vuoden 1918 lopulla. Valtakunnallisella 

tasolla sääty-yhteiskunta mureni vuoden 1906 eduskuntauudistuksen yhteydessä. 

Valtiopäiväjärjestyksen uudistus ja kunnallislain uudistus toivat maaseudun maata 

omistamattomat työntekijät, työväestön ja naiset mukaan yhteiskunnalliseen 

päätöksentekoon.  

 

Kansanvaltaiseen hallintojärjestelmään siirtyminen, kaupungistuminen sekä teollisuuden ja 

kaupan kasvu asettivat vaateita koulutuksen uudistamiselle.367 Vuonna 1920 säädettiin 

ensimmäiset ammattikoulua varten tarkoitetut asetukset. Oppisopimuslaki säädettiin vuonna 

1923. Oppisopimus oli tarkoitettu sellaisen käsityö- tai teollisuusammatin hankkimiseen, 

jonka oppimiseen säännönmukaisesti vaadittiin vähintään kahden vuoden aika. 

Oppisopimusopiskelijat olivat 15–18-vuotiaita. Oppilaalle oli varattava mahdollisuus 

osallistua yleisen ammattilaiskoulun tai muun julkisen valvonnan alaisen ammatillisen 

opetuslaitoksen opetukseen tarpeellisessa määrässä, mikäli paikkakunnalla sellainen 

oppilaitos oli.368 1920-luvulla oppisopimusten lukumäärä kasvoi hiljalleen. Vuosittain 

solmittiin noin 250–350 sopimusta. 1930-luvun aikana oppisopimusten suosio kuitenkin 

laski osittain elinkeinoelämän taantuman vuoksi, osittain ammattikoulujen vetovoiman 

vuoksi.369 

 

Vuonna 1921 astui voimaan laki oppivelvollisuudesta. Laki toi kansakoulun kaikkien lasten 

ulottuville. Lain mukaan oppivelvollisuus alkoi sinä vuonna kun lapsi täytti seitsemän vuotta 

ja päättyi lapsen täyttäessä 13 vuotta. Lisäksi oppilas oli velvollinen osallistumaan 

kansakoulun kahden jatkoluokan opintoihin, jos hän ei muuten jatkanut opintoja. 

Jatkoluokkien toteuttamisessa oli siirtymäkausi, ja vuonna 1925 siirtymäkautta vielä 

                                                 
366 Suomen työväenliikkeen historia 1978, 46. 
367 Markkola 2003, 130–154. 
368 SA 125/1923 Oppisopimuslaki. 
369 KM 1933/4; Heikkinen 1995, 325–326. 
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jatkettiin, joten sekä kaupungeissa että maaseudulla jatkokoulutuksen toteutus, pituus ja laatu 

saattoivat vaihdella melkoisesti paikkakunnasta riippuen.370 Oppivelvollisuuslaki lisäsi myös 

keskustelua siitä, voiko opiskelun kansakoulun jatkoluokilla korvata opiskelemalla 

ammattikoulussa. Ammatteihin valmistavat koulut, yleiset ammattilaiskoulut ja 

ammattioppilaskoulut oli suunnattu eri taustoista tuleville oppilaille ja ne täydensivät toisiaan 

ammattiin valmistavina kouluina. Niitä myös hallinnoitiin kauppa- ja teollisuusministeriöstä. 

Oppivelvollisuuslain vahvistamat, opetusministeriön alaisuudessa toimivat kansakoulun 

jatkoluokat puolestaan kilpailivat ammattikoulun kanssa samoista oppilaista; maaperä 

koulujen väliselle kilpailulle oli otollinen. 

 

Oppikoulujen asema järjestettiin vuonna 1919 ja 1925 annetuilla laeilla. Lisäksi vuonna 1928 

säädettiin laki valtion oppikouluista, jonka perusteella perustettiin kansakoulupohjaisia 

oppikouluja ja tyttölyseoita. Oppikoulujen suosion kasvaminen lisäsi myös korkeampaan 

koulutukseen tulevien määrää.371  

1900-luvun alkupuolella yritysmaailmassa vallinnut elinkeinovapaus sekä valtiollisessa ja 

kunnallisessa päätöksenteossa käyttöönotettu kansanvaltainen järjestelmä johtivat sääty-

yhteiskunnan häviämiseen. Koulutuspolitiikassa sääty-yhteiskunnan merkit kuitenkin 

näkyivät vielä vuosien 1920–1940 aikana rinnakkaiskoulujärjestelmänä. Oppikoulun 

pohjakoulutuksena olivat osa kansakoulua tai oppikouluun valmistavan yksityisen koulun 

opinnot. Ammattikouluun hakeuduttiin kansakoulun pohjalta. Järjestelmä ohjasi 

koulutukseen hakeutumista varallisuuden ja perheen yhteiskunnallisen aseman perusteella. 

Koulutuksen laajenemisesta huolimatta 1920–1940-lukujen aikana valtaosa kansakoulun 

käyneistä ei jatkanut opiskelua missään oppilaitoksessa. Koulunkäynnissä oli eroja

kaupunkien ja maaseudun välillä. Esimerkiksi vuonna 1931 kansakoulun tai valmistavan 

koulun kävi kaupungeissa lähes jokainen lapsi. Maaseudulla koulutusta saamattomia oli vielä 

16 % kansakouluikäisistä lapsista.372 1940-luvulle tultaessa maaseudullakin lähestulkoon 

kaikki lapset osallistuivat kansakouluopetukseen. Niemisen mukaan vuosien 1928–1930 

aikana kansakoulun jälkeiseen koulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai oppikouluihin 

hakeutui noin 12 % kansakoulun päästötodistuksen saaneista.373 

                                                 
370 Tuomaala 2004, 66–71; Lampinen 1998, 43; Jauhiainen 2002, 110–119. Jatkokoulujen toteuttaminen ja 
ammatillistuminen aiheuttivat keskustelua myös ”kansakouluväen” sisällä. 
371 Sauvala 1985, Liiteosa, liite 2 s. 3; Ahvenainen ja Vartiainen 1982, 186. 
372 Nieminen 2003, 95. 
373 Nieminen 2003, 107. 
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Sotien vaikutuksesta yhteydet Keski-Eurooppaan vähenivät. Pohjoismainen yhteistyö 

erityisesti Ruotsiin lisääntyi ammattikoulutuksen alueella. Ruotsiin oli perustettu 

kansainvälisten vaikutteiden kautta koulumuotoisia ammattikouluja nuorille 12–14-vuotiaille 

oppilaille, joiden kasvun kannalta koulu oli tärkeä. Ammattikoulujen opetussuunnitelmiin 

kuului ammattiteoreettisia opintoja, käytännön työn opetusta sekä yleisaineita. Lisäksi 

Ruotsissa toimi työssä käyville henkilöille suunnattuja osa-aikaisesti toimivia 

ammattioppilaskouluja (lärlingsskolor).374 Työntekijätason ammatillinen koulutus oli 

järjestelmältään samankantainen kuin Suomessa. 

 

Saksassa Weimarin tasavallan aikana 1920-luvulla ammattikoululla oli sosiaalipoliittinen 

rooli työttömien nuorien ja alempien luokkien nuorten kouluttajana. 1920-luvun Saksan 

talouskriisin aikana ja 1930-luvn alkupuolen kansainvälisen talouslaman aikana 

ammattikoulun tehtävä oli ylläpitää nuorten työläisnuorten työmoraalia.375 Lamavuosina 

koulujen taloudellisia resursseja vähennettiin ja opettajien palkkoja laskettiin. Juuri ennen 

kansallissosialistisen hallinnon valtaan nousua ammattikoulujärjestelmää yhtenäistettiin. 

Kansallissosialistisen hallinnon noustua valtaan myös ideologinen kontrolli tiivistyi. Opinto-

ohjelmia ja opiskeluaikoja yhtenäistettiin. Vuonna 1934 Saksaan perustetun Valtakunnan 

tiede-, koulutus- ja aikuiskoulutusministeriön yhteydessä toimi myös ammatillisen 

koulutuksen osasto. 1930-luvun lopulla ammattikoulujen opiskelijamäärät lisääntyivät 

säädösuudistusten kautta. Greinertin mukaan tavoitteena oli saada nuori ikäluokka 

kansallissosialistisen kasvatuksen vaikutuspiiriin ja mukaan Saksan varustelutoimintaan.376 

Kansallissosialistinen kasvatus oli yhdistelmä sopivia reformipedagogisia vaikutteita ja 

kansallissosialismin opinkappaleita. Kaarttisen mukaan kansallissosialistinen kasvatus oli 

totalitaristista kasvatusta, jossa hylättiin käsitys yksilöstä kasvatuksellisena subjektina. 

Koulun rinnalla tärkeitä olivat kansallissosialistiset kasvatukselliset järjestöt. Keskeisenä 

kasvatuksellisena tavoitteena olivat tahdonlujuus ja päättäväisyys. Käytännöllinen osaaminen 

korostui akateemisen tietämisen kustannuksella.377  

                                                 
374 Nilsson 1981, 37, 57–58. 
375 Greinert 2006, 503. 
376 Greinert 2006, 501; Greinert 1994, 56. 
377 Kaarttinen 2008, 1. 
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3.2. Vuoden 1918 sota ja ammattikoulu 

 

Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen, Suomen itsenäistyminen ja varsinkin vuoden 

1918 sota vaikuttivat ammattikoulujen toimintaan. Vuoden 1918 sodan aikana koulut 

pyrkivät toimimaan mahdollisuuksien mukaan. Paikoin, esimerkiksi Tampereella 

ammattikoulu joutui luovuttamaan tiloja sotajoukkojen tai hallinnon käyttöön. Helsingissä 

ammattikoulu suljettiin 28. tammikuuta 1918 ja toiminta alkoi taas 26. huhtikuuta 1918. 

Oppilaita tai opettajia oli lähtenyt sotajoukkoihin mukaan. Esimerkiksi Kotkassa ja Porissa 

oppilaita liittyi punaisten joukkoihin. Opiskelijamäärät vähenivät vuosina 1918 ja 1919 

varsinkin niillä paikkakunnilla, joilla käytiin taisteluita ja joilla esiintyi levottomuuksia. 

Helsingissä poikain ammattikoulussa oli lukuvuonna 1916–1917 150 oppilasta, lukuvuonna 

1918–1919 oppilaita oli 56. Pian sodan jälkeen opiskelijamäärät taas kasvoivat.378 

 

Helsingissä talvi 1917–1918 oli melkoinen. Keväällä vuona 1917 Venäjän 

vallankumousliikehdintä herätti levottomuutta, ja joulukuussa kaupungista tuli itsenäisen 

valtion pääkaupunki. Kansalaissodassa kaupunki koki punaisten hallinnon ja saksalaisten 

sotilaiden tuoman vapautuksen. Valtuuston kokouspöytäkirjan mukaan kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja Alfred Norrmèn avasi valtuuston kokouksen 16.4.1918 seuraavasti: ”Herra 

puheenjohtaja huomautti edelleen, että kaupunginvaltuusto tänään kokoontui ensi kerran sen 

jälkeen kun urhoolliset saksalaiset sotajoukot olivat kukistaneet punaisen hirmuvallan 

Suomen pääkaupungissa.”379 Vaikeista oloista huolimatta valtuustossa käsiteltiin myös 

ammattikoulun asioita. Ammattikoulun johtokunta lähestyi valtuustoa kirjeellä, jossa 

todettiin silloiset Aleksanterinkadun vuokratilat täysin riittämättömiksi ja toivottiin koululle 

omaa taloa.380 Kaupunki päätti ostaa koululle Rouvasyhdistyksen omistaman 

lastenkotirakennuksen ja kunnostaa sen ammattikoulun käyttöön. Suuri parannus oli vuonna 

1925 valmistunut uusi työpajarakennus.381 Uudistukset vaikuttivat osaltaan opiskelijamäärän 

lisääntymiseen sodanjälkeisessä ammattikoulussa. 

 

                                                 
378 Esim. Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu XXVII, vuosikertomus 1938–1939, opiskelijatilastot, 
Tampere 1939; Heikkinen 1995, 196; Eloranta ja Koskela 1999, 32–33. 
379 Helsingin kaupunginvaltuuston ptk. 16.4.1918, pöytäkirjat cs:56-ca 57 v. 1917-1918, HK. 
380 Ammattikoulun johtokunta Helsingin kaupinginvaltuustolle 29.11.1917, Helsingin kaupunginvaltuuston ptk 
24.1.1918, ca:56-ca:57 ptk 1917-1918, HK. 
381 Eloranta ja Koskela 1999, 32–37. 
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Tampere oli kansalaissodassa kokenut piirityksen ja kaupunkisodan. Sodan jälkeen 

Tampereen kaupunginvaltuusto perusti tutkijatoimikunnan selvittämään kaupungin 

virastojen ja laitosten palveluksessa olleiden toimia punaisten hallinnossa ja pidätti 

virantoimituksesta kaikki kaupungin viranhaltijat, jotka olivat osallistuneet punaisten 

hallinnollisiin tai sotilaallisiin toimiin. Lisäksi tutkittiin mahdollisten syytteiden asettaminen 

kyseisiä henkilöitä vastaan. Tutkinnan tulokset lähetettiin Helsinkiin perustetulle päämajan 

tutkintoasiain toimikunnalle.382 Tutkijatoimikunta pyysi myös Tampereen ammattikoulun 

johtokunnalta tietoja koulun henkilökunnan osallistumisesta punaisten toimiin. Johtokunta 

ilmoitti, että ammattikoulun henkilökunnasta metallityönjohtaja Frans Hjalmar Myllymäki 

oli kuulunut punaisten valtuustoon ja komiteoihin sekä toiminut pankkitarkastajana. 

Valutyöntekijä Eli Syvänen oli omien sanojensa mukaan toiminut kapinallisten 

kirvesmiehenä ja vartiomiehenä. Puutyönjohtaja Efraim Jaakkola oli kuulunut punaisten 

valtuustoon ja valtuustokomiteoihin sekä kuulopuheen mukaan myös halkokonttoriin.383 

Kaupunginvaltuuston antaman määräyksen mukaan johtokunta erotti kaikki kolme keväällä 

1918.  

 

Jatkotutkinnassa Jalmari Kekkonen antoi puoltavan lausunnon Efraim Jaakkolan 

toiminnasta. Myöskään Syväsen toiminnasta ei löydetty mitään rikokseen viittaavaa. Kun 

muutoinkaan jatkotutkinnassa ei löytynyt mitään rikoksiin viittaavaa, koulun johtokunta anoi 

heille armahdusta. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti, että Jaakkola ja Syvänen voitiin 

ottaa takaisin koulun palvelukseen. Myllymäen erottaminen sitä vastoin pysyi voimassa.384 

Ammattikoulujen henkilökunnan pidätyksiä vuoden 1918 sodan seurauksena ei muualta 

maasta Tampereen tapausta lukuun ottamatta ollut tullut ammattikoulujen tarkastaja Jalmari 

Kekkosen tietoon.385  

 

Sota oli jättänyt jälkeensä runsaasti orpoja tai muuten sellaisia lapsia, joiden kasvatukselliset 

olot olivat puutteelliset. Suomen Senaatti asetti komitean selvittämään sodan aiheuttamia 

sosiaalisia ongelmia maan nuorisolle. Komitean laskelmien mukaan vuonna 1918 maassa 

                                                 
 382 Jutikkala 1979, 357. 
 383 Puutyönjohtaja Efraim Jaakkola, metallityönjohtaja Franz Hjalmar Myllymäki sekä vartija ja 
valutyönneuvoja Eli Syvänen. Tampereen kaupungin poikain ammattikoulun johtokunta Tampereen valtuuston 
tutkijatoimikunnalle 25.4.1918, kansio johtokunnan ptk 1919–1927, laatikko Ca:1, Tampereen poikain 
ammattikoulu, TKA.  
384 Tampereen poikain ammattikoulun johtokunta pöytäkirja 1.12.1918, kansio johtokunnan pöytäkirjat 1919–
1927, laatikko Ca:1, Tampereen poikain ammattikoulu, TKA. 
385 Heikkinen 1995, 196. 
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arveltiin olevan 13 000 orpoa ja 20 000 turvattomaksi joutunutta lasta.386 Sosiaalisen 

ongelman ratkaisemisen lisäksi yhteiskunnan oli ratkaistava lainkuuliaisten kansalaisten 

kasvattaminen maahan. Komitean mukaan syy sotaan oli kansan pohjakerrosten 

puutteellinen sivistys. Huomattava osa kapinallisista ei ollut käynyt kansakoulua. 

Laajemminkin opettajakunnan piirissä oli käsitys, että vuoden 1918 sota johtui yhteiskunnan 

sivistymättömimpien kansanosien yrityksestä pystyttää maahan köyhälistön diktatuuri.387 

Komitean mielestä oppivelvollisuus oli säädettävä viipymättä ja erityisesti kaupungeissa oli 

kiinnitettävä huomiota ammattikasvatuksen kehittämiseen.388 Pelkkä kirjaviisaus, lukemaan, 

laskemaan ja tekemään oppiminen ei kuitenkaan riittänyt. Kansan yhtenäisyyttä pönkittävän 

isämaallisen kasvatuksen avulla oli vastaisuudessa vältettävä kansalaissodan kaltaiset 

tapahtumat.389  

 

Kaarnisen laskelmien mukaan Suomessa oli yhteensä noin 14 200 sotaorpoa. Reilut 88 % 

orvoista oli punaisten lapsia. Helsingissä orpoja oli 900, Tampereella 500, Turussa noin 250. 

Kuitenkin valtaosa orvoista oli maaseututyöväestön lapsia, joiden mahdollisuus päästä 

koulutukseen oli ollut vähäisempää kuin kaupungeissa.390 Ammattikoulu oli suunnattu 

erityisesti työväenluokan lapsille. Kuitenkin vain pieni osa niistä, jotka Kaarninen on 

luokitellut punaorvoiksi, kävi ammattikoulua. Esimerkiksi Tampereen 488 punaorvosta 28 

kävi valmistavaa ammattikoulua ja 5 yleistä ammattikoulua.391 Valtio ryhtyi tukemaan 

punaorpojen ammattikoulun käymistä tukemalla heitä ja heidän perheitään taloudellisesti 

koulukustannuksissa. Tukipolitiikka laajeni 1920-luvun aikana koskemaan myös muita 

vähävaraisia nuoria.392 

 

Viranomaisia huolestuttivat sellaiset kaupunkilaisnuoret, jotka eivät kansakoulun jälkeen 

käyneet mitään koulua. 1920-luvun lopulla kansakoulun päättäneistä nuorista noin puolet 

opiskeli jollakin tavalla kansakoulun jatkoluokilla. Vain noin seitsemän prosenttia opiskeli 

jossakin ammatillisessa koulussa. Koulua käymättömät nuoret saattoivat ajautua rikollisille 
                                                 
386 KM 1919:11, 10, Kapinan aiheuttamain turvatonten lasten huoltokomitea. Komitean jäsenet olivat Väinö 
Juusela, Oskari Mantere, J.E. Hällström, Jalmari Kekkonen, Thyra Gahmberg ja Juhani Leppälä sekä sihteeri 
Eero Boehm. 
387 Naumanen 1990, 108; KM 1919:11, 29–30, 36. 
388 KM 1919: 11, 29–30, 36; Kaarninen 2008, 130. 
389 Naumanen 1999, 110; Kivirauma 1992, 74. 
390 Kaarninen 2008, 18–19, 130. 
391 Kaarninen 2008, 152–153. 
392 Kaarninen 2003, 220; Turvattomille lapsille perustettiin myös lastenkoteja, joissa myös annettiin 
ammatillista opetusta, osa näistä lastenkodeista jatkoi toimintaansa toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan 
saakka, Katainen 2011, 402–303. 
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poluille ja pahantapaisuuteen. Kaarnisen näkemyksen mukaan kyse oli osittain myös 

sukupolvien kohtaamisesta. 1920-luvun aikana nuorten poikajoukkojen kuriton ja röyhkeä 

käyttäytyminen huolestuttivat lastensuojeluviranomaisia ja vanhempia.393  

 

Vuoden 1918 sota järkytti sivistyneistön tulevaisuudenuskoa. Selitystä sotaan etsittiin 

kapinallisten puutteellisesta sivistystasosta. Tämä puute tuli korjata kansallismielisellä, 

valkoisen Suomen arvoihin tukeutuvalla koulukasvatuksella. Näitä arvoja olivat koti, 

uskonto ja isänmaa.394 Koulussa tyttöjä ja poikia kasvatettiin erilaiseen kansalaisuuteen. 

Henkiseen työhön, politiikkaan ja talouteen kuuluvat työt kuuluivat pojille. Poikien ja 

miesten kautta luotiin maskuliinista kansanihannetta.395 Tytöille ja pojille suunnatut erilaiset 

tavoitteet näkyivät muun muassa opetussuunnitelmissa, poikien ja tyttöjen liikunnassa sekä 

käsitöissä. Ruumiillinen työ nähtiin sukupuolia yhdistävänä elämän ytimenä.396 Taustastaan 

huolimatta lapset kasvatettiin näkemään itsensä suomalaisina, joiden identiteetti perustuu 

tervehenkiselle talonpoikaisuudelle.397 Kaarnisen mukaan kotitalousopetus korostui tyttöjen 

koulutuksessa. Työläiskodit piti saada siisteiksi ja terveiksi lapsille kasvaa. Kodinhoidon ja 

lastenkasvatustehtävän vuoksi naisten työssäkäynti kodin ulkopuolella asetettiin 

kyseenalaiseksi.398 

3.3. Kaupunkien ammattikoulujen perustaminen tyrehtyy 

 

Vuoden 1920 ammattikoulua koskevista asetuksista huolimatta kaupunkien ylläpitämien 

ammattikoulujen opiskelijamäärät lisääntyivät hyvin hitaasti. Opiskelijamäärät kasvoivat 

nopeammin vasta 1930-luvun lopulla. Uusien kaupunkien ylläpitämien ammattikoulujen 

perustaminen tyrehtyi vuosien 1917–1937 väliseksi ajaksi lähes kokonaan. Tampereella 

aloitti toimintansa tyttöjen ammattikoulu vuonna 1926. Viipurissa lakkautettiin kansakoulun 

jatkokouluna toiminut tyttöjen käsityö- ja talouslinja ja tilalle perustettiin 1.9.1932 tyttöjen 

ammattikoulu, joissa oli talousosasto sekä pukuompelu- ja liinavaateompeluosasto.399 

                                                 
393 Kaarninen 2003, 222–223. 
394 Tuomaala 2004, 302–303; Tepora 2011, 234. 
395 Tuomaala 2004, 306. 
396 Tuomaala 2004, 314. 
397 ibid. 
398 Kaarninen 2008, 129–131; 147–149. 
399 Viipurin kaupungin historia, osa v 1978; 245–246. Sodan johdosta ammattikoulu ei toiminut syksystä 1939 
syksyyn 1943. Koulu aloitti toimintansa jälleen lokakuussa 1943, mutta jälleen sodan vuoksi toiminta oli 
epäsäännöllistä, helmikuusta 1944 turvauduttiin vain kirjeopetukseen ja Viipurin menetyksen jälkeen 1944 
koulun toiminta lakkautettiin. Viipurin kaupungin historia, osa V, 246, Viljo Nissilä, Koulut. 
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Kuitenkaan kahteenkymmeneen vuoteen ei uudelle paikkakunnalle perustettu kaupungin 

omistamaa ammattikoulua. 

 

Yksityisteollisuus sen sijaan ryhtyi aktiivisesti perustamaan omia ammattikouluja 1920–

1930-lukujen taitteessa. Yksityisteollisuuden ammattikoulujen toimintaan palataan 

tuonnempana. Onkin aihetta kysyä miksi kunnallisten ammattikoulujen perustaminen 

tyrehtyi uusista säädöksistä huolimatta lähes täysin, vaikka koulutukselle tuntui olevan 

tarvetta.  

 

Yksi syy kunnallisten ammattikoulujen perustamisen vähyyteen oli kuntien saaman 

valtionavustuksen epävarmuus. Esimerkiksi Lahdessa paikallinen Käsityö- ja tehdasyhdistys 

asetti jo vuonna 1927 toimikunnan suunnittelemaan ammattikoulun perustamista, mutta 

valtionavun epämääräisyyden vuoksi ammattikoulu aloitti toimintansa vasta vuonna 1945.400 

Oulussa yleisen ammattikoulun johtokunta ehdotti vuonna 1930 Jalmari Kekkosen 

innoittamana päiväkouluna toimivan valmistavan ammattikoulun perustamista Ouluun. 

Taloudellisiin syihin vedoten kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan hyväksynyt ehdotusta. Sen 

sijaan kaupunkiin rakennettiin uusi keskuskansakoulu. Ajatus ammattikoulusta toteutui vasta 

vuonna 1947 Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulun aloitettua toimintansa.401 Myös 

esimerkiksi Joensuuhun ja Kemiin puuhattiin ammattikoulua, mutta valtiontukirahojen 

epävarmuuden vuoksi hankkeet viivästyivät. Toisaalta jo toiminnassa olevien oppilaitosten 

valtion tuen saaminen oli sekin vaivalloista. Tampereen ammattikoulun 

kymmenvuotiskatsauksessa vuodelta 1922 todetaan, ettei koulu ollut saanut valtion tukea 

vielä kertaakaan kauppa- ja teollisuushallituksen puutteellisten määrärahojen vuoksi.402 

Vuoden 1900 asetuksessa säädettiin valtionavustuksesta, että koulun ylläpitäjä saattoi saada 

valtion tukea 50 % koulun henkilökunnan palkkamenoihin sekä mahdollisesti lisätukea työn 

opetuksesta aiheutuviin materiaali- ja laitehankintoihin. Huoneiston hankkimiseen tukea ei 

annettu.403 Vuoden 1920 asetuksessa puolestaan todettiin, että valtionapua voitiin myöntää 

vähintään 50 % ja enintään 75 % koulun kokonaiskustannuksista. Työpajan perustamiseen 

oli mahdollista saada harkinnanvarainen kerta-avustus.404  

 

                                                 
400 Lahden ammattioppilaitos 50 vuotta, 11–12. 
401 Rönkkö 1947, 18–21. 
 402 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu, X vuosikertomus 1921–1922, TKA.  
403 Keisarillisen majesteetin armollinen julistus 12.9.1900, SA. 
404 Asetus 50: 1920, asetus ammattiin valmistavista kouluista, SA; Kivirauma 1990, 60–61.  
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Vuonna 1917 vahvistettiin kunnallishallintoon yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen 

pohjautuva vaalilaki. Vaalit olisi pitänyt pitää maaliskuussa 1917, mutta sodan vuoksi ne 

lykkääntyivät. Ensimmäiset uuden lain mukaiset vaalit pidettiin vuoden 1918 lopulla. 

Valtuustojen kokoonpano muuttui siten että mukaan tuli työväestön ja tavallisen kansan 

edustajia. Varakas porvaristo ja sivistyneistö, jotka olivat aikaisemmin vastanneet 

kunnallisesta päätöksenteosta ja jotka maksamillaan veroilla olivat pitkälle vastanneet 

kuntien taloudesta, eivät enää olleet samalla tavalla yhtenäinen päätöksentekijä kuin 

aikaisemmin.405 Ammattikoulujen perustaminen oli kuntien oman harkinnan varassa, joten 

epävarmalla valtiontuella ja kunnallisen päätöksenteon muutoksilla oli vaikutuksensa 

koulujen perustamiseen. 

 

Toinen syy ammattikoulujen perustamisen tyrehtymiseen oli vuoden 1921 

oppivelvollisuuslaki ja kansakoulujen jatkoluokkien toiminta. Jatkoluokkien opetusohjelmat 

olivat muuttuneet 1900-luvun alkupuolella käytännönläheisen koulutuksen suuntaan, ja 

jatkoluokat oli suunnattu samalle kansakoulun päättäneelle nuorisoryhmälle kuin 

ammattikoulutkin. Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki vielä vahvisti jatkoluokkien roolia. 

Kunnilla oli vuoteen 1937 saakka aikaa laittaa oppivelvollisuuslain määräykset täytäntöön. 

Joissakin tapauksissa kansakoulun jatkoluokkien opinnot saattoi korvata ammatillisen 

oppilaitoksen opinnoilla, mutta selkeiden ohjeiden puute ja hallinnolliset eroavuudet 

vaikeuttivat koulujen yhteistyötä.406 Jokaisen kunnan oli turvattava myös ammatillisesti 

painottuneiden jatkoluokkien toiminta. Kaupungit eivät olleet innokkaita ylläpitämään 

rinnakkaisia kouluja samalle oppilasryhmälle. Tämä ymmärrettävästi hidasti 

ammattikoulujen perustamista (vrt. luku 3.6). Esimerkiksi Turussa kansakoulun 

jatkoluokkien toiminta vaikutti siihen, että ammattikoulua ei perustettu.407 

 

Myös kaupungeissa, joissa jatkoluokat ja ammattikoulu toimivat rinnakkain, jouduttiin 

pohtimaan kansakoulun jälkeisen koulutuksen järjestämistä. Helsingin kaupunginvaltuusto 

asetti vuonna 1914 valiokunnan, jonka tehtävänä oli muun muassa selvittää, ”missä määrin 

olisi mahdollista aikaansaada yhtenäinen suunnitelma kaikelle sille ammattiopetukselle, jota 

nykyään antavat niin hyvin varsinaiset ammatti- ja käsityöläiskoulut, kuin niin suomen- kuin 

                                                 
405 Jutikkala 1979, 156–171, 496–497; Eloranta ja Koskela 1999, 36. 
406 Klemelä 1999, 54–55. 
407 Jauhiainen 2003, 56. 
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ruotsinkielisiin kansakouluihin järjestetyt n.s. jatkoluokat”.408 Valiokunta esitti kaksivuotisia, 

päiväkouluina toimivia jatkoluokkia, joissa olisi omat työsalit. Jatkoluokkien ja 

ammattikoulun välisen suhteen valiokunta näki jotenkin siten että, että jatkoluokat olisivat 

ensin ja niiden jälkeen ammattikoulu. Painetta ammattikoulun pidentämiseksi 

kolmivuotiseksi voitaisiin vähentää.409 Ehdotuksen toteuttaminen olisi aiheuttanut lisämenoja 

muun muassa työsalien rakentamisessa. Äänestyksen jälkeen mietintö lähetettiin 

kansakoulujohtokunnan käsittelyyn. 410 1920-luvulla Helsinki investoi 

ammattikoulurakentamiseen.  

 

Tarvetta ammattikoulujen perustamiseen oli, ja aktiiviset kansanedustajat pyrkivät saamaan 

tukea paikallisille ammattikouluille valtion talousarvion kautta. 

Sosiaalidemokraattien Lapin läänin kansanedustaja Hilda Herrala411 esitti vuonna 1935, että 

valtion kustannuksella rakennettaisiin ammattikoulu Kemiin. Valtio tukisi ammattikoulun 

perustamista miljoonalla markalla. Herrala perusteli aloitettaan muun muassa sillä, että 

varsinkaan työläisvanhemmilla ei ollut mahdollisuutta hankkia lapsilleen ammattikoulutusta 

matkojen takaa. Kansakoulusta päässeillä ei ollut töitä saatavilla. Joutilaina kuljeskelevilla 

nuorilla oli vaara harhautua paheisiin ja rikosten teille. 412 Perustelut ammattikoulun 

perustamiseksi olivat siis samansuuntaiset kuin aikaisemmin muualla maassa. Oulun läänin 

viisi kansanedustajaa, mukana Viljo Kilpeläinen ja Uuno Hannula,413 uudistivat esityksen 

Kemin ammattikoulusta vuonna 1936. Perusteluina olivat työttömyyden torjunta alueella ja 

työväen lasten ammattikasvatuksesta huolehtiminen. ”Pääasia on että paikkakunnalle 

saataisiin ammattioppilaitos, jossa se suuri nuorisojoukko, joka työttöminä joutuu parhaat 

oppivuotensa kuluttamaan, pääsisi valmentautumaan pystyviksi ammattityöntekijöiksi [ja] 

                                                 
408 Valiokunnan mietintö koskeva kaupungin kansakoulujen jatkoluokkien uudelleen järjestelyä 3.2.1919. 
Valiokunnan puheenjohtajana toimi Viktor von Wright, jäseninä Jonatan Reuter, Ernst Nordström, 
tyttöammattikoulun johtajatar Mathilda Blomqvist, kansakulunopettajatar Alexandra Jürgens, ruotsinkielisten 
kansakoulujen tarkastaja tohtori A. Lilius, arkkitehti Armas Lindgren, arkkitehti E.A. Törnvall, 
kansakoulunopettaja Anna Lindström, kansakoulunopettaja Otto Lappalainen, pankinjohtaja C.A. Öhman. 
Valiokunnan sihteeri Otto Hohenthal tuli kansalaissodan aikana murhatuksi, ja hänen tilallaan sihteerinä toimi 
Jalmari Kekkonen. 
409 Valiokunnan mietintö koskeva kaupungin kansakoulujen jatkoluokkien uudelleenjärjestelyä, 15. 3.2.1919, 
Helsingin kaupungin painetut asiakirjat 1919. 
410 Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirja 12.11.1919, ca61-ca62 v 1919, HKA.  
 411 Hilda Herrala (1881–1956) oli SDP:n kansanedustaja useaan otteeseen, viimeisen kerran kaudella 1933–
1936. Hän oli myös vangittuna poliittisista syistä vuosina 1918–1919. esim. Lähteenmäki 2005. 
412 Herrala: Määrärahan osoittamisesta ammattikoulun perustamista varten Kemin kaupunkiin, Rah.al.N:o 119 
9.9.1935, Valtiopäivät 1935, Liitteet I-XIII, 641; Kraatari 1989, 7–8. 
413 Viljo Kilpeläinen (1906–1937) oli SDP:n kansanedustaja 1936–1937, Uuno Hannula (1891–1963) oli 
Maalaisliiton kansanedustaja 1927–1944, hän oli myös opetusministeri vuosina 1937–1939 sekä 1939–1940 
sekä Lapin läänin maaherrana 1945–1958. 
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kestämään elämän raskaassa taistelussa.” Anomuksessa todettiin, että kaupunkiin oli 

alueliitoksen myötä tullut lisää asukkaita ja alueen elinkeinoelämällä olisi myös vastuu 

koulutuksesta. Kaupunki ei pystyisi siihen yksin ja omin varoin.414 Erona Hilda Herralan 

tekemään anomukseen oli se, että valtiolta anottava summa oli pudonnut puoleen eli 500 000 

markkaan.  

 

Myös muita samantyyppisiä esityksiä tehtiin. Eri puolueiden kansanedustajat alkoivat 

yhdistää voimiaan oman alueensa kehittämiseksi. Maalaisliiton kansanedustajat Heikki 

Soininen, Samuli Tervo, Akseli Brander, A. Koponen, Antti Kukkonen, A. J. Kosonen ja 

Matti Tolppanen tekivät määräraha-anomukset eduskunnalle ammattikoulun perustamiseksi 

Joensuuhun. Anottava summa oli 500 000 markkaa. Edustajat perustelivat anomusta muun 

muassa sillä, että köyhillä rajaseudun lapsilla ei ollut mahdollisuutta oppikouluun. Valtion 

oli otettava vastuuta nuorison kasvattamisesta ammattitaitoisiksi ja yhteiskunnalle hyötyä 

tuottaviksi kansalaisiksi.415 Esityksiä ei hyväksytty eduskunnassa. Esitykset olivat 

ylimalkaisia, eikä tarkkoja kustannuslaskelmia ollut. Lisäksi valtio ei ollut perustanut 

ammattikouluja muuallekaan.416 

 

1930-luvun loppupuolella kuntien kiinnostus ammattikoulujen perustamiseen lisääntyi. Tämä 

johtui eduskunnassa valmistelussa olleesta uudesta laista, joka mahdollisesti selkiyttäisi 

valtiontukijärjestelmää. Kuopion vuonna 1916 perustetun ammattikoulun jälkeen seuraava 

kunnallinen ammattikoulu perustettiin Kymin kuntaan vuonna 1937, jonne perustettiin 

tyttöjen ammattikoulu. Kemin kaupunginvaltuusto puolestaan päätti vuonna 1937 perustaa 

ammattikoulun omin voimin. Kemin poikien valmistava ammattikoulu aloitti toimintansa 

vuonna 1939.417 Kemissä oltiin hyvin tietoisia uuden, valmisteilla olevan lain sisällöstä. 

Kemiläiset olivat olleet yhteydessä ammattikoulujen tarkastaja O. J. A. Viljaseen, jolta he 

olivat pyytäneet neuvoa ja ohjausta hankkeessa. Viljanen suunnitteli Kemin ammattikoulun 

rakennukset.418  

 

                                                 
414 Edustajien Kilpeläinen, Karjalainen, Turkkia, Lepistö ja Hannula: Määrärahan osoittamisesta ammattikoulun 
perustamista varten Kemiin, N:o 66, 11.9.1936, Valtiopäivät 1936, Liitteet I-XIII, 349–350. 
415 Edustajat Heikki Soininen, A. Koponen, Antti Kukkonen, A.J. Kosonen, Samuli Tervo, Akseli Brander, 
Matti Tolppanen, Määrärahan osoittamisesta ammattikoulun perustamista varten Joensuuhun, 
7.9.1937,valtiopäivät 1937, Liitteet I–XII, 405. 
416 Kraatari 1989, 10–12. 
417 Lassila 2003, 56; Kraatari 1989, 22–23. 
418 Kraatari 1989, 38–39. 
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Kemin työnvälitystoimiston johtaja Urho Rautiainen oli tehnyt kaupunginvaltuustolle uuden 

aloitteen ammattikoulun perustamisesta. Tuolloin asia ei edennyt, ja Rautiainen uudisti 

esityksen vuonna 1937. Tuolloin valtuusto asetti toimikunnan valmistelemaan koulun 

perustamista ja lopulta päätti koulun perustamisesta. Kraatarin mukaan vuosien 1936–1937 

aikana Kemi muuttui vasemmistoenemmistöiseksi ja kaupungin talous kehittyi suotuisasti. 

Näiden syiden vuoksi, vaikka paikalliset teollisuusyritykset Veitsiluoto oy ja Kemi oy eivät 

kaupungin esityksistä huolimatta lähteneet hankkeeseen mukaan, Kemi päätti perustaa 

ammattikoulun yksin.  Kraatarin mukaan yhtiöt suunnittelivat omien ammattikoulujen 

perustamista, ja ne jäivät näin Kemin ammattikoulun valmisteluiden ulkopuolelle. 

Veitsiluoto oy teki päätöksen oman Veitsiluodon Tehtaiden Ammattikoulun perustamisesta 

vuonna 1948, ja koulu aloitti toimintansa vuonna 1950. Kemi oy puolestaan ei perustanut 

koulua.419 

 

Kuntien taloustilanteen parantuminen ja tietoisuus uuden ammattikoululain valmistelusta 

innosti kuntia pohtimaan ammattikoulujen perustamista.  Valmisteilla olleen lain myötä 

valtiontuki tulisi systematisoitumaan. Tuki tulisi olemaan 65 % käyttökustannuksista ja 75 % 

työpajojen perustamiskustannuksista.420  

 

3.4. Yksityisteollisuuden ammattikoulut

Koska kunnat eivät juuri perustaneet uusia ammattikouluja, alkoi yksityisteollisuus perustaa 

omia kouluja. Hallinnollisesti yksityisteollisuuden ammattikoulut, jotka nauttivat valtion 

tukea ja jotka olivat muorille tarkoitettuja päiväkouluja, toimivat kuntien perustamien 

koulujen tavoin teollisuushallituksen (Suomen itsenäistymisen jälkeen kauppa- ja 

teollisuusministeriön) alaisuudessa ja noudattivat ministeriöstä tulleita ohjeita. Ministeriö 

myös hyväksyi koulujen opetussuunnitelmat. Kouluissa sai olla lisäopetusta ministeriön 

hyväksymien opetusohjelmien lisäksi, ja usein yksityisteollisuuden kouluissa opiskeluaika 

olikin kuntien kouluja pitempi, 3–4 vuotta, ja oppiaineita oli asetuksen määräämää 

enemmän. Yritys maksoi lisäkustannukset itse. 

 

Ensimmäinen tällainen teollisuuden perustama ammattikoulu oli Kymiyhtiön vuonna 1914 

perustama koulu. Tässäkin tapauksessa yhtenä perusteluna koulun perustamiselle olivat 
                                                 
419 Kraatari 1989, 17–18. 
420 Kraatari 1989, 38–39. 
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nuorten joutilaisuuden aiheuttamat vaarat. Kymiyhtiön ammattikoulu oli tarkoitettu 

kansakoulusta valmistuneiden jatko-opiskelupaikaksi. Työläisvanhemmilla ei ollut varaa 

lähettää lapsiaan oppikouluun, ja teollisuusammatin alkeiden opiskelusta olisi hyötyä sekä 

oppilaalle että työnantajalle. Työnantaja saisi perusammattitaidot osaavia työntekijöitä ja 

opiskelija työpaikan.421  

 

Vuonna 1883 yhtiö oli perustanut oman kansakoulun. Kansakoulussa järjestettiin myös 

asetusten mukaista jatkokoulutusta yhtiön nuorille työntekijöille. Kuusankosken kansakoulun 

johtaja Walkama teki vuonna 1911 ja Kymiyhtiön kansakoulun johtaja Niinivaara vuonna 

1912 tehtaalle ehdotuksen valmistavan ammattikoulun perustamiseksi. Myös tehtaan 

työntekijät olivat mukana tukemassa ammattikoulun perustamista. Tehtaan isännöitsijä Knut 

Selin sekä tehtaan kansakoulun johtaja Hjalmar Hultin olivat tutustuneet ammattiopetukseen 

Ruotsissa, Saksassa ja Sveitsissä. Tavoitteena oli kasvattaa nuoresta polvesta hyviä ja 

sivistyneitä tehtaan työläisiä.422 Tehtaan johtaja Gösta Serlachius (1876–1942) sai 

ammattikoulujen tarkastaja Jalmari Kekkoselta luonnostelman opetussuunnitelmaksi. Kun 

vuonna 1912 lakkoliikehdintä hidasti hankkeen etenemistä, laativat tehtaan 500 työntekijää 

anomuksen ammattikoulun perustamisen jouduttamiseksi. Koulu aloitti toimintansa vuonna 

1914.423 Vuonna 1918 aloitti helsinkiläisen Kone ja Siltarakennus oy:n424 (Maskin- och 

Brobyggnads Aktiebolag) konepajakoulu toimintansa, ensin ammattioppilaskouluna ja 

vuonna 1919 Wärtsilä yhtymän päiväkouluna toimivana ammattikouluna.  

 

Ensimmäisen maailmansodan, kansalaissodan, Suomen itsenäistymisen ja 

oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen yksityisteollisuuden ammattikoulujen perustaminen 

koki renessanssin 1920–1930-lukujen taitteessa. Tuon reilun kymmenen vuoden hiljaiselon 

jälkeen yksityisteollisuuden näkökulma ammattikoulujen perustamiseen oli muuttunut. 

Yksityisteollisuuden ammattikoulujen perustamisen taustalla olivat kuntien ammattikoulujen 

perustamisen tyrehtyminen, teollisuuden ammattitaitoisen työvoiman tarve sekä ideologiset 

syyt. Teollisuus halusi kouluttaa ammattitaitoisia, poliittisesti luotettavia työntekijöitä 

                                                 
421 Heikkien 1995, 314. 
422 Heikkinen 1995, 314. 
423 Heikkinen 1995, 314; Heikkinen 2011, 52–53. Heikkinen mainitsee, että Kymi oy:n koulussa vaikutteita 
saatiin myös Kerschensteinerin ajatuksista.  
424 Yhtiö sulautui Wärtsilä oy:öön vuonna 1938. 
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teollisuuden ydintehtäviin. He pystyisivät pitämään tuotannon käynnissä myös 

työtaisteluiden aikana.425  

 

Valtakunnan poliittinen ja taloudellinen tilanne vaikutti ilmapiiriin työpaikoilla. 

Työnantajien ja työntekijöiden välit kiristyivät, ja erityisesti vuonna 1927 oli runsaasti 

työtaisteluita.  

 

Taulukko 4. Työpaikoilla esiintyneiden lakkojen määrää vuosina 1926-1929.426 

1926  72  

1927  79  

1928  71 

1929   29  

 

Monet lakot myös kestivät pitkään. Vuonna 1928 lakoissa menetettiin 1 500 000 työpäivää. 

Taloudellisen taantuman aikana 1920–1930-lukujen taitteessa lakkojen määrä laski mutta 

nousi jälleen 1930-luvun lopulla. Paperiteollisuus säästyi isommilta lakoilta, mutta 

työskentelyilmastoa työpaikoilla kärjistivät muun muassa kommunistien toiminta 

ammattiyhdistysliikkeessä, Lapuanliikkeen aktiivisuus, lakonmurtajajärjestö Vientirauhan 

toiminta ja taloudellinen lamakausi.427 Työnantajat suhtautuivat epäluuloisesti 

ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluviin työntekijöihin. Työnantajille vapaussodan tulosten ja 

isänmaallisuuden vaaliminen johtivat kommunismin leiman painamiseen herkästi sinnekin, 

missä sitä ei varsinaisesti ollut.428 

 

Lakkoliikehdinnän aikana työnantajat olivat huomanneet, että verraten pieni ammattimiesten 

ryhmä saattoi lamauttaa koko tehtaan. Näin oli tapahtunut muun muassa Lohjan 

kalkkitehtaalla ja Karhulan hiomolla. Keskeisessä asemassa olivat tehtaiden korjausmiehet. 

Heitä oli vaikea korvata ammattitaidottomilla lakonmurtajilla429. Lohjan Kalkkitehdas oy 

perusti toimitusjohtaja, vuorineuvos Petter Forsströmin (1877–1967) toimesta 

ammattikoulun vuonna 1927. Vuorineuvos Forsström toimi ammattikouluasiassa muutoinkin 
                                                 
425 Heikkinen 1995, 322–323; Nordberg 1980, 320. 
426 Mansner 1981, 288–289. 
427 Nordberg 1980, 318–329; Lähteenmäki 1997, 66-71. 
428 Nordberg 1980, 318. Monen teollisuuden johtajan poliittiseen näkökulmaan liittyi vapaussodan tulosten 
turvaaminen, maan itsenäisyyden varjeleminen, kommunismin vastainen taistelu puolustusvoimien tukeminen 
ja ammattiyhdistysliikkeen vaikutusvallan patoaminen. Häggman 2006, 49–50. 
429 Nordberg 1980, 334. 
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aktiivisesti. Seuraavana vuonna Forsström nimittäin esitti yhteisen ammattikoulun 

perustamista ammattimiesten kouluttamiseksi puunjalostusteollisuuden ja 

sementtiteollisuuden tarpeisiin. Kun asiaa käsiteltiin Puunjalostusteollisuuden 

työnantajaliitossa, tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että oli parempi perustaa useampia 

paikallisia ammattikouluja suurimpien teollisuuslaitosten yhteyteen ja rakentaa yhteistyötä 

näiden koulujen kesken. Työnantajaliiton liittokokous päätyi suosittelemaan jäsenilleen 

sisäoppilaitoksina toimivien ammattikoulujen perustamista poliittisesti luotettavien 

työntekijöiden kouluttamiseksi.430 

 

Suositusta myös noudatettiin, ja 1920–1930-lukujen taitteessa useat yritykset perustivat 

ammattikoulun. Vuonna 1929 Serlachius oy perusti koulun Mänttään, Yhtyneet Paperitehtaat 

Valkeakoskelle, ja samoin Pietarsaaren Konepaja oy perusti ammattikoulun. Seuraavana 

vuonna Paraisten Kalkki oy perusti ammattikoulun. Vuonna 1939 oli toiminnassa yhteensä 

kymmenen yksityisteollisuuden ammattikoulujen yhteistyöhön kuulunutta ammattikoulua, 

joissa opiskeli 742 opiskelijaa (liite 7). 

 

Vuonna 1929 aloitettiin yksityisteollisuuden ammattikoulujen välinen yhteistyö. Petter 

Forsströmin lisäksi yhteistyöstä olivat sopimassa Rudolf Walden Yhtyneistä paperitehtaista, 

Erik Serlachius G. A. Serlachius oy:stä sekä vuorineuvos Robert Lavonius Kone- ja 

Siltarakennus oy:stä.431 Yhteistyöhön mukaan tulleiden oppilaitosten tavoitteena oli vakaan 

isänmaallisen hengen ylläpitäminen ammattikouluissa, eri kouluissa saatujen saavutusten 

tiedottaminen, opettajien ja oppilaiden yhteenkuuluvuuden vahvistaminen sekä 

koulukurssinsa suorittaneiden työnsaannin helpottaminen. Tavoitteena oli yhtenäistää 

koulujen toimintaa ja kehittää opetuksen laatua. Opettajien ja johtajien yhteenkuuluvuuden 

tunteen vahvistaminen olikin tärkeää.432 Liitteessä 7 luetellaan yhteistyössä mukana olleet 

oppilaitokset vuodelta 1939. Yhteensä yksityisteollisuuden oppilaitoksia toimi vuosien 

1917–1939 välisenä aikana kymmenkunta. Ihan kaikki teollisuuden ammattikoulut eivät 

vuonna 1939 osallistuneet yhteistyöhön. Esimerkiksi Enso-Gutzeit oy:n oppilaitos ei ollut 

yhteistyössä mukana.433 Yhteistyössä mukana olevia kouluja varten perustettiin yhteinen 

                                                 
430 Nordberg 1980, 334; vrt. Häggman 2006, 224. 
431 Nordberg 1980, 335. 
432 Teollisuus- ja liikealojen oppilaitokset ry, ELKA. Vuonna 1972 yhteistyöelimen nimeksi tuli Teollisuus- ja 
liikealojen ammatilliset oppilaitokset ry; Klemelä 1999, 51–52; Kettunen 1993, 80; Häggman 2009, 211. 
433 Teollisuuden yksityisten ammattikoulujen toiminnasta 1934, Aarne Levander 15.1.1935, kansio 
ammattikoulut, muiden yhtiöiden ammattikoulut 1921–1934, Enso-Gutzeit, ELKA. 
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tarkastajan toimi. Tarkastajan tehtävään valittiin diplomi-insinööri Aarne Levander434 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitosta.435  

 

Teollisuuden koulut olivat 1920–1930-luvuilla pieniä. Päätoimisia opettajia oli vain 

muutama koulua kohti. Esimerkiksi Valkeakosken koulussa oli kolme päätoimista opettajaa, 

Mäntän koulussa yksi eli koulun johtaja 1940-luvun lopulle saakka. Ammatillisten aineiden 

opettajina toimivat yleensä insinöörit tai arkkitehdit. Yleisaineiden opettajina toimivat 

kansakoulunopettajat tai akateemisen koulutuksen saaneet henkilöt. Ammatillisia aineita 

opettivat usein yhtiön palkkalistoilla olevat toimenhaltijat. Lisäksi oli tuntiopettajia, joita 

rekrytoitiin sopivista ammattiryhmistä.436 Levander suoritti oppilaitoksissa tarkastuskäynnin 

kerran vuodessa. Tarkastuskäyntiin sisältyi opetuksen seuraamista, keskustelu johtajan 

kanssa sekä oppilasasuntolan tarkastus. 

 

Kivirauma väittää, että teollisuuden perustamien ammattikoulujen vuoksi yhteiskunnan 

ylläpitämän ammatillisen koulutuksen kehitys hidastui437. Väite on liian yksiviivainen, 

ainakin mikäli väitteellä tarkoitetaan sitä, että yksityisteollisuus olisi omia ammattikouluja 

perustamalla tarkoituksellisesti hidastanut kuntien ylläpitämien ammattikoulujen 

perustamista. Päinvastoin yksityisteollisuus perusti ammattikouluja enemmänkin sen vuoksi, 

että kunnallisten ammattikoulujen perustaminen oli tyystin pysähdyksissä itsenäistymisen, 

vuoden 1918 sodan ja kunnallishallinnon uudistuksen jälkeen. Levanderin mukaan 

yksityisteollisuus joutui perustamaan omia kouluja julkisten koulujen vähyyden vuoksi. 

Valtiovalta ei ollut kiinnostunut tukemaan koulujen perustamista taloudellisesti, ja 

jatkoluokat korvasivat ammattikoulujen opetusta. Levanderin mielestä rinnakkainen 

järjestelmä ammatillista koulutusta varten oli turha ja kallis.438 Yksityisteollisuuden 

ammattikoulut olivat kaupunkien koulujen kanssa saman valtionavun piirissä. Kuitenkin 

esimerkiksi Yhtyneiden Paperitehtaiden Valkeakosken ammattikoulun valtiontuki oli vain 

11 % koulun kaikista menoista. Yritys kattoi omista varoistaan koulun aiheuttamia 

ylimääräisiä menoja, joita kunnalliset koulut eivät tarjonneet, kuten oppilaiden ruokailun ja 
                                                 
434Yksisyisteollisuuden ammattikoulujen tarkastajat: Aarne Levander (1930–1950), Antero Rautavaara (1951–
1958), Alku Sirelius (1959–1970), Lars Dahlberg (1971–1974), Heikki Hirvinen (1974–1980), Arto Tauria 
(1980–1982), Kari Purhonen (1982–1990).  
435 Peltonen 1980, 8–9. 
436 Kaasinen 1988, 106–107.  
437 Kivirauma 1992, 69. 
438 Teollisuuden yksityisten ammattikoulujen toiminnasta 1934, Aarne Levander, tammikuussa 15.1935, kansio 
ammattikoulut, muiden yhtiöiden ammattikoulut 1921–1934, laatikko sosiaalitoimintaa koskevat asiakirjat, 
Enso-Gutzeit, ELKA; Klemelä 1999, 52. 
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vaatetuksen. Lisäksi yritys maksoi oppilaille pientä palkkaa työharjoitteluajalta.439 Suurimpia 

menoeriä olivat opettajien palkat ja oppilaiden ruoka. 

 

Vuonna 1929 Suomen hallitus esitti eduskunnalle ammatillisen koulutuksen 

rahoitusjärjestelmän muuttamista siten että kunnat, yhteisöt ja yksityiset tehdaslaitokset olisi 

saatu kiinnostumaan ammattikoulujen perustamista silloista enemmän. Esityksen 

raukeaminen oli pettymys myös yksityisteollisuuden ammattioppilaitoksille.440 

 

1920–1930-luvun taitteessa yksityisteollisuuden pontimena ammattikoulujen perustamiseen 

oli kiinnostus poliittisesti luotettavien työntekijöiden kouluttamiseen teollisuuden 

avaintehtäviin. Työnantajasta itsenäisesti toimivat työväenliikkeet koettiin vaarallisiksi. 

Ammattikouluja perustavien teollisuuslaitosten patruunoita441 yhdisti kansallismielinen 

isänmaallinen ideologia ja toiminta kommunistisen toiminnan estämiseksi. Tehtaiden johtajat 

edustivat patruunahenkeä myös sikäli, että he osallistuivat laajemminkin työntekijöiden, 

paikkakunnan ja myös valtakunnan tason asioiden hoitamiseen. Mäntän G. A. Serlachius 

oy:n johtoon 1910-luvulla noussut Gösta Serlachius kuului ruotsinkieliseen sivistyneistöön. 

Hän kuului suojeluskunnan johtoon ja oli perustamassa Vientirauha Oy:tä jonka 

tarkoituksena oli ehkäistä työtaisteluiden vaikutusta teollisuuden toimintaan.442 Yhtyneitten 

Paperitehtaiden toimitusjohtaja kenraali Rudolf Walden oli myös ollut perustamassa 

Vientirauha Oy:tä ja oli aatteellisesti lähellä Lapuan liikettä.  Mäntsälän kapinan yhteydessä 

Lapuan liikkeen johtomiehet esittivät häntä Suomen pääministeriksi. Näin ei kuitenkaan 

tapahtunut presidentti Svinhufvudin kieltäydyttyä esitetyistä vaatimuksista.443 Petter 

Forsström, ”kalkki Petteri” oli maailmaa nähnyt ja ulkomailla opiskellut Lohjan 

kalkkitehtaan pitkäaikainen johtaja, joka osallistui aktiivisesti paikallisten asioiden 

hoitamiseen ja olojen kehittämiseen. Kalkkitehdas omisti sairaaloita, kouluja, asuntoja ja 

sähkölaitoksen sekä tuki urheilu- ja kulttuuritoimintaa. Forsström oli myös tukemassa 

Lapuan Liikkeen toimintaa ja toimi sen erilaisissa toimielimissä. Myöhemmin hän tunsi 

viehtymystä kansallissosialistiseen liikkeeseen. Toisen maailmansodan lopulla hän sai 
                                                 
439 Kaasinen 1988, 20–26; Nordberg 1980, 334–336. 
440 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisista oppilaitoksista ja teknillisistä oppilaitoksista, 1929 
Toiset valtiopäivät, asiakirjat III–V; Teollisuuden yksityisten ammattikoulujen toiminnasta 1934, Aarne 
Levander 15.1.1935, kansio ammattikoulut, muiden yhtiöiden ammattikoulut 1921–1934, Enso-Gutzeit, ELKA. 
441 Häggman 2006, 189–190, 195–196. Häggmanin mukaan teollisuuden ympärille rakentui yhteisö, jossa 
isännällä, patruunalla, oli auktoriteetti ja henkilökohtainen suhde työntekijöihin. Teollisuus osallistui kirkkojen, 
päiväkotien, koulujen ja työväen asuntojen rakentamiseen. 
442 Heikkinen 1995, 333–335; Häggman 2006, 211–212. 
443 Nordberg 1980, 318–325. 
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syytteen osallisuudesta kansallissosialistisen vastarintajärjestön rakentamisesta Suomeen ja 

sai vankeusrangaistuksen maanpetoksesta. Vankeusaikanaan hän oli rakentamassa Suomen 

ensimmäistä vankila-ammattikoulua Riihimäelle.  

 

Yksityisteollisuuden ammattikouluilla oli myös selkeät kasvatukselliset ja ideologiset 

tavoitteet. Nämä tavoitteet näkyivät opetuksen ohella osittain opiskelijavalinnoissa, 

oppilasasuntolatoiminnassa sekä kerho- ja harrastustoiminnassa. Opiskelijat valittiin 

kansakoulupohjalta. Kymi-osakeyhtiöllä oli oma kansakoulu, jonka opiskelijoilla oli 

mahdollisuus jatkaa opiskelua ammattikoulussa. Yhtiön tuotantolaitosten työntekijöiden 

lapset asetettiin etusijalle oppilaita rekrytoitaessa kouluun.   Koulutuksen ideologiset 

tavoitteet saattoivat myös vaikuttaa oppilaiden rekrytointiin. Esimerkiksi Nokian poikien 

ammattikoulun opiskelijavalinnassa otettiin huomioon millä tavalla oppilaan kotona 

suhtauduttiin yhteiskunnallisiin asioihin. Vanhempien ammattitaito, moitteeton palvelu 

yrityksen tuotantolaitoksissa ja myönteinen suhtautuminen suojeluskuntaan edistivät 

oppilaan valintaa. Mäntän ammattikoulun opiskelijavalinnassa koulun alkuvaiheessa etusija 

oli tehtaantyön tekijöiden lapsilla, mutta myöhemmin kouluun haettiin opiskelemaan myös 

muualta Suomea.444 Opiskelijoiden haluttiin omaksuvan isänmaallinen maailmankatsomus. 

Hyvän ammattitaidon lisäksi työntekijän oli hyvä tuntea solidaarisuutta työnantajaa kohtaan 

ja pystyä vastustamaan sosialistiagitaattoreiden puheita.445 Esimerkiksi Mäntän ja 

Valkeakosken ammattikouluissa oppilaat tulivat pääasiassa työläistaustaisista perheistä. 

Kolmasosalla opiskelijoista huoltaja toimi esimiestehtävissä. Maanviljelijätaustaisia oppilaita 

oli noin 6 %.446 

 

Kahdeksassa koulussa kymmenestä oli oppilaskoti, jossa oppilaat asuivat ”koulun johtajan 

välittömän valvonnan alaisina”447. Peltosen mukaan koulujen yhtenä esikuvana oli Cecil 

Reddien vuonna 1889 perustama New School Englannissa. Koulussa kiinnitettiin huomiota 

kansalaiskasvatukseen, sosiaalisiin taitoihin, ruumiilliseen ja siveelliseen kehitykseen. 

Tavoitteena oli, että oppilaat pystyivät vastustamaan sosialistiagitaattoreita. 

Yksityisteollisuuden kouluissa korostettiin työn merkitystä. Työ oli miehen kunnia. ”Työn 

                                                 
444 Heikkinen 1995, 333–335; Huovinen 2001, 25–26. 
445 Huovinen 2001, 29–30; Yksityisteollisuuden ammattikoulut 1939, 7, 23–26, 29–32. 
446 Yksityisteollisuuden ammattikoulut 1939, 7, 23–26; Kaasinen 1988, 42. 
447 Yksityisteollisuuden ammattikoulut 1939, 7. 
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kunnollinen suoritus nostaa sen ja työntekijän arvoa ja korottaa hänet pidettyjen ja 

kunnioitusta herättävien kansalaisten joukkoon kuuluvaksi.”448  

 

Ammattikoulujen oppilaiden vapaa-ajan harrastuksilla oli tärkeä osa isänmaallisen 

kansalaisen kasvatuksessa. Kaikissa yksityisteollisuuden kouluissa oli 

suojeluskuntatoimintaa, ja opiskelijoiden vapaa-ajanvietossa ampumaharrastuksella ja 

muulla urheilutoiminnalla oli merkittävä rooli. Suojeluskuntatoiminnalla oli aikakaudella 

laajemminkin keskeinen rooli isänmaallisen kansalaisen kasvattamisessa. 1920–1930-

luvuilla monin paikoin, varsinkin maaseudulla, kansakouluikäiset pojat osallistuivat 

suojeluskuntapoikien toimintaan, tytöt pikkulottien toimintaan.449 Talvisin 

yksityisteollisuuden ammattikouluissa harrastettiin hiihtoa ja mäenlaskua, kesäisin 

yleisurheilua, pesäpalloa sekä jalkapalloa. Urheilulla oli aktiiviseen toimintaan kasvattava 

tehtävä; se ohjasi oppilaita pois toimettomuudesta. Kouluissa toimivat toverikunnat kehittivät 

oppilaiden omatoimisuutta, hyvää käyttäytymistä ja esiintymiskykyä. Vuosittain 

yksityisteollisuuden oppilaitosten kesken järjestettiin urheilukilpailuja, rehtorikokouksia ja 

opettajien tapaamisia.450 

  

Valkeakoskella ammattikoulun pojat muodostivat paikallisen suojeluskunnan komppanian. 

Monet oppilaat suorittivat sotamiestutkinnon suojeluskunnan ohjauksessa. Oppilaiden 

valmistuttua ammattimiehiksi heidän oletettiin liittyvän paikalliseen suojeluskuntaan. Kun 

Valkeakoskella kaksi poikaa ensimmäiseltä kurssilta kieltäytyi liittymästä suojeluskuntaan, 

heidät erotettiin koulusta.451 Joissakin tapauksissa ammattikoulu kantoi huolta opiskelijoiden 

ideologian säilyvyydestä opintojen jälkeenkin. Valkeakosken ammattikoulun johtaja Vilho 

Suihko oli huolissaan oppilaiden pysymisestä valkoisina opintojen päättymisen jälkeen. 

Yksityisteollisuuden ammattikouluissa oppilaisiin istutettiin isänmaallinen harrastuneisuus, 

suojeluskuntatoiminta ja liikunnalliset harrastukset, mutta mitä tapahtui, kun opiskelija pääsi 

pois koulusta? Menikö tavoite nousevan sukupoven valkoistamiseksi hukkaan, jos oppilas 

palasi kotiin, joka on kommunismin myrkyttämä? Nuorelta vaati voimakasta itsekuria 

vastustaa kodin vaikutusta. Mitä siis voitaisiin tehdä? ”Mielestäni olisi siis sellaisten poikien 
                                                 
448 Kaasinen 1988, 91.  
449 Tepora 2011, 234. 
450 Kertomus teollisuuden yksityisten ammattikoulujen toiminnasta v. 1934, laatinut Aarne Levander 
tammikuussa 15.1935, kansio Teollisuus- ja liikealojen ammatilliset oppilaitokset ry, laatikko 
toimintakertomukset rajavuodet 1934–1976, D1:1, Teollisuus- ja liiketalouden ammatilliset oppilaitokset, 
ELKA; Yksityisteollisuuden ammattikoulut 1939, 7; Kaasinen 1988, 104–106. 
451 Kaasinen 1988, 97.  
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suhteen, joiden koti rypee marxilaisuudessa, meneteltävä niin, että kaikki yhteys siihen olisi 

saatava katkaistuksi. Se mitä täydellisempi on ero, sitä paremmat ovat työn tulokset.” Tämän 

lisäksi oli kiinnitettävä huomiota siihen, että koulusta päässeet pojat saavat kunnollisen, 

luotettavan työpaikan.452 Kasvatuksellisten päämäärien kannalta oli olennaista, että 

oppilaitos toimi sisäoppilaitoksena. Nordbergin mukaan koulusta muodostui rehtori Suihkon 

johdolla ”puolittain sotaväen kaltainen miesten koulu”.453 

 

1930-luvulla kasvatuksen selvästi poliittiset tavoitteet yksityisteollisuuden ammattikoulujen 

toiminnassa lievenivät. Esimerkiksi Valkeakoskella korjausmiehiä oli pian koulutettu 

tarpeeksi, ja koulutuksen tavoitteet laajenivat yleisemmin työntekijöiden kouluttamiseen 

yhtiön muihinkin työtehtäviin. Ammattitaitoisen työvoiman koulutus teollisuuden 

palvelukseen korostui poliittisen kasvatuksen rinnalla. 1930-luvun lopulle tultaessa Nokian 

ja Valkeakosken ammattikoulua lukuun ottamatta yksityisteollisuuden koulut muuttuivat 

nelivuotisiksi.454 Opetussuunnitelmassa voitiin ottaa paikallisen elinkeinoelämän tarpeet 

huomioon. Kaupunkien ylläpitämiin ammattikouluihin verrattuna pitempi opiskeluaika 

selittyy sillä, että opiskelijat harjoittelivat käytännön töitä 

koulunyläpitäjäntuotantolaitoksissa. Yksityisteollisuuden ammattikouluissa siis lähdettiin 

siitä, että koulutuksessa annettiin valmiudet työelämässä työskentelyyn ja työkokemuksella 

hankittiin ammattitaito. 

 

Teollisuuden ammattikoulujen opetus oli kaupunkien ylläpitämiin kouluihin verrattuna 

läheisemmin kytköksissä todelliseen työelämään.455 Opiskelijat opiskelivat oppilaitoksen 

työpajoissa ja ylläpitäjän tuotantolaitoksissa. Ensimmäisen vuoden aikana työnopetus 

tapahtui oppilaitoksen työpajassa, myöhemmin tuotantolaitoksen työpajoissa ja 

tuotantolaitoksissa. Osa opinnoista opiskeltiin siis autenttisissa työympäristöissä, mitä 

kaupunkien ylläpitämissä oppilaitoksissa ei juuri tapahtunut. Työpajoissa oppilaat tekivät 

                                                 
452 Valkeakosken ammattikoulun johtajan V. Suihkon alustus konepajakoulunjohtajien kokouksessa 1932, 
”Voivatko koulut millään tavoin vaalia poispäässeitten oppilaittensa pysymistä valkoisina”? Kaasinen 1988, 
liite 4. 
453 Nordberg 1988, 339. 
454 Kaasinen 1988, 34. 
455 Valkola, Yhdysvaltojen ammattiopetuksesta, erillispainos Teknillisestä aikakauslehdestä n:o 3, 1928, kansio 
Ammattikoulut, Kotkan ammattikoulua koskevat paperit 1905–1930, laatikko Sosiaalitoimintaa koskevat 
asiakirjat, Enso-Gutzeit, ELKA. 
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myös erilaisia myytäviä tuotteita tai korjauspalveluita.456 Oppilaat myös saivat 

työharjoittelusta palkkaa, joka oli 25–30 % ammattityöntekijän palkasta.457  

 

Teoreettiset opinnot noudattelivat valmistavien ammattikoulujen opetussuunnitelmia. 

Oppiaineita olivat äidinkieli, kansalaistieto, fysiikka ja kemia sekä ammattilaskento ja 

ammattipiirustus. Muut teoreettiset opinnot vaihtelivat koulutusalasta riippuen. Poikien 

koulutusta varten yksityisteollisuuden oppilaitoksissa oli yleensä metalli- ja puuosastot. 

Lisäksi kouluissa oli sähköosastoja ja emaljointiosastoja. Tyttöjen koulutus ei tähdännyt 

teollisuuden ammatteihin, vaan tyttöjä koulutettiin vaimoiksi, emänniksi tai herrasväen 

palvelutehtäviin. Tytöille tarkoitetuissa kouluissa oli yleensä talous-, liinaompelu-, 

pukuompelu- ja kankaankudontaosastot. Nokian tyttöjen valmistavassa ammattikoulussa oli 

liina- ja pukuompelun oppijakso sekä ruuanlaiton ja puutarhanhoidon oppijakso.  

 

Ohessa on ruuanlaiton ja puutarhanhoidon opetusohjelma 28.4.1925. 458 

 

Ruuanlaiton ja puutarhanhoidon oppijakso 

 

Opetusaineet   I Luokka  II Luokka 
 
Äidinkieli ja kirjoitusharjoitus 3  2 
Kansalaistieto  1  1 
Ammattilaskentoa  4  - 
Kirjanpitoa   -  2 
Ammattipiirustusta  4  2 
Terveysoppia ja pienten lasten hoitoa -  2 
Ruuanlaittoa, ravintoaineoppia ja 30  33 
kodinhoitoa 
Yhteensä   42  42 
 

 

 

 

                                                 
456 Huovinen 2001, 29–30. 
457 Kaasinen 1988, 80.  
458 Nokian Valmistava(n) Ammattikoulu tyttöjä varten, opetussuunnitelma ja opetusaineet, Nokia 28.4.1925, 
kansio ammattikouluja ja ammattikursseja kosk. aineisto 1905–1953, Enso-Gutzeit keskushallinto, ELKA; 
Yksityisteollisuuden ammattikoulut (1939) s. 11–12; Huovinen 2001, 29–30. 
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Pojille tarkoitetuissa ammattikouluissa tavoitteena oli kaupunkien ylläpitämiin 

ammattikouluihin verrattuna kouluttaa valmiita työntekijöitä. Levanderin selvitysten mukaan 

suuri osa opiskelijoista myös sijoittui ylläpitäjän tuotantolaitoksiin koulun jälkeen. 

Esimerkiksi vuonna 1934 yksityisteollisuuden kouluissa oli 527 oppilasta. Samana vuonna 

kouluista valmistui 427 oppilasta ja näistä 267 siirtyi työhön koulua ylläpitävään yritykseen. 

Muihin yrityksiin työllistyi 48 opiskelijaa, asevelvollisuutta suorittamassa oli 51 opiskelijaa 

ja jatko-opintoihin siirtyneitä oli 16. Loppujen 45 opiskelijan toimista opintojen päätymisen 

jälkeen ei ollut tietoa.459 

 

Levanderin esittämiä tuloksia tukee Kaasisen selvitys Valkeakosken, Mäntän ja Nokian 

ammattikoulun valmistuneista. Valmistuneet sijoittuivat pääsääntöisesti omistajayhtiön 

palvelukseen. Toisaalta Helsingin seudulla muun muassa Kone- ja siltarakennuksen koulun 

oppilaista vain noin 20 % oli omistajayhtiön palveluksessa vuonna 1937. Myös esimerkiksi 

Nokialla oppilaita siirtyi muiden työnantajien palvelukseen. Näin yksityisteollisuuden 

ammattikouluilla oli myös yleisempää kasvatuksellista merkitystä. Kaasinen mainitsee, että 

kaupunkipaikkakunnilla oli tarjolla muitakin työnantajia kuin koulun omistajayhtiö.460 Myös 

ammatin vaihtaminen näyttää olleen melko yleistä. Valkeakosken ammattikoulusta vuosina 

1931–1939 valmistuneista 134 oppilaasta 43 oli vaihtanut ammattia vuoteen 1969 

tultaessa.461 Ammatin vaihtaminen ei siis välttämättä johtanut työnantajan vaihtumiseen. 

 

Tuomiston mukaan ideologiset tavoitteet olivat yksityisteollisuuden oppilaitoksissa 

korostetummin esillä kuin kaupunkien ylläpitämissä kouluissa.462 Näin näyttäisi todellakin 

olleen: koulujen ideologiset tavoitteet tulivat esiin usein jo oppilaita valittaessa, ja ne olivat 

selkeästi esillä koulun toiminnassa. Verraten vähäisestä volyymistä huolimatta 

yksityisteollisuuden ammattikouluilla oli merkitystä koulutettaessa työntekijöitä erityistä 

ammattitaitoa vaativiin tehtäviin.463 Ammattitaidon ohella koulutuksellisena tavoitteena 

painottui työntekijän ja kansalaisen poliittinen luotettavuus. Yksityisteollisuuden koulut 

saattoivat valita opiskelijat ja kouluttaa heidät omien intressiensä mukaan. 1930-luvun 

lopulle tultaessa poliittisen kasvatuksen merkitys lieveni. Ammatilliset tavoitteet olivat 
                                                 
459 Teollisuuden yksityisten ammattikoulujen toiminnasta v. 1934, laatinut Aarne Levander tammikuussa 
15.1935, kansio ammattikoulut, muiden yhtiöiden ammattikoulut 1921–1934, laatikko Sosiaalitoimintaa 
koskevat asiakirjat, Enso-Gutzeit keskushallinto, ELKA. 
460 Kaasinen 1988, 86–87. 
461 Kaasinen 1988, 88.  
462 Tuomisto 1986, 158–163. 
463 Klemelä 1999, 52–53. 
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pitemmän opiskeluajan ja autenttisten oppimisympäristöjen vuoksi korkeammat kaupunkien 

ylläpitämiin ammattikouluihin verrattuna. 

3.5. Teoriaopinnot ja kasvattava työ 

 

Minkälaisen opetusohjelman kautta ammattikoulussa nuorisoa kasvatettiin kohti itsensä ja 

perheensä omalla työllään elättävää työntekijäkansalaista? Ensimmäisissä Suomessa 

toimintansa aloittaneissa ammattikouluissa sovellettiin paikallisesti kehiteltyjä 

opetusohjelmia, joihin oli saatu vaikutteita ulkomailta, etupäässä Itävallasta, ja Saksasta, 

sekä Suomen kansakoulun toimintamalleista. Oppiaineet jakautuivat yleissivistäviin 

oppiaineisiin, ammattiteoreettisiin oppiaineisiin ja käytännön työpajatyöskentelyyn. 

Tämäntyyppinen oppiaineisiin jaottelu säilyi hyvinkin muuttumattomana aina 1970-luvun 

lopulle saakka (liite 6). 

 

Eri oppiaineiden tuntimäärissä oli eroja koulusta riippuen. Yhtenäisiä valtakunnallisia 

opetusohjelmia ei ollut etenkään ennen vuoden 1920 asetusta. Ammattikoulujen tarkastaja 

Jalmari Kekkosen toiminnan vaikutuksesta opetusohjelmia pyrittiin yhdenmukaistamaan. 

Ammattikoulujen opetussuunnitelmat hyväksyi Teollisuushallitus, itsenäistymisen jälkeen 

kauppa- ja teollisuusministeriö.  

 

Kysymys siitä, miten käytännön työtaidot tulisi opiskella ammattikoulussa, aiheutti 

keskustelua. Oppipoikajärjestelmässä tai käsityöläiskoulussa käytännön työtaidot oli opittu 

työelämän toiminnoissa teollisuudessa tai mestarin johdolla käsityöläispajoissa. Käytännön 

työtaitojen oppiminen koulussa opettajan johdolla olikin ammattikouluille pedagoginen 

kysymys. Se oli myös arvotuskysymys. Koulussa tapahtuva teoreettiseen tietoon pohjautuva 

oppiminen oli arvostetumpaa kuin työssä tapahtuva käytännön oppiminen. Toisaalta 

työpaikoilla arvonsa tuntevat ammattimiehet eivät välttämättä paljoakaan arvostaneet 

koulussa opittua. Työpaikoilla oli erilaisia tulokasta piinaaviakin riittejä ja tapoja, joilla 

tulokas vähitellen kasvatettiin työntekijäyhteisön tavoille. Ammattitaitoon liittyvän 

osaamisen tulokas usein oppi kokeneempien työntekijöiden välityksellä, eivätkä työnantaja 

tai työnjohtajat välttämättä osallistuneet perehdytykseen kovinkaan systemaattisesti.464  

 

                                                 
464 Teräs 2001, 12–29.  
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Osa työnantajista oli sitä mieltä, että työtaidot pitäisi oppia työnantajan ohjauksessa 

työpaikoilla. Ammattikouluihin voitiin varustaa työpajoja työtaitojen opiskelua varten, mutta 

työpajaopiskelu ei kuitenkaan voinut korvata oikeassa työelämässä hankittua kokemusta ja 

osaamista. Työnantajat asettivat myös kyseenalaiseksi sen, korvasiko opettajan johdolla 

oppilaitoksen työpajoissa tapahtuva opetus oppipoikajärjestelmän perinteisiin tukeutuvan 

mestariopetuksen.465  

 

Toisaalta työnantajan johdolla tapahtuvan koulutuksen työelämää kehittävä vaikutus koettiin 

kyseenalaiseksi. Leo Ehrnrooth siteeraa yhden miehen komitean mietinnössään 

Kerschensteinerin ajatuksia: ”Parhaimmankin mestariopetuksen täytyy tehdä hyppäyksiä 

oppilaskasvatuksessa, parhaimmassakaan mestariopetuksessa ei ole aikaa kokeiluihin ei 

ainakaan oppilaaseen nähden. Paraskin mestariopetus työskentelee enemmän vanhojen 

tottumisten pohjalla kuin hakien uusia teitä.”466 Kouluverstaalla ei kuitenkaan tarkoitettu 

yksinomaan mestariopetuksen täydentämistä, vaan sen tarkoituksena oli sen lisäksi tällaisen 

käytännöllisen opetuksen kautta saada koulujen kansalaiskasvatuskin kohotetuksi. Ehrnrooth 

oli selvästi innoissaan Kerschensteinerin ajatuksista jatkaessaan, että kouluverstaat toivat 

kasvatukseen sen pohjan eli työnilon. ”Sen avulla lapsi pääsee tutustumaan ammattinsa 

historiaan ja sitä tietä varsinaisen kansalaisopetuksen osallisuuteen. Sillä jokaisen ammatin 

historia on erottamattomasti yhdistyneenä ihmisen koko historiaan, ja se johtaa menneiden 

aikojen yksinkertaisimmista oloista kautta käsiyöammatin koko historian aina nykyajan 

monimutkaisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin oloihin, jotka oppilas tätä geneet[t]istä 

tietä oppii ymmärtämään helpommin kuin mitään muita teitä seuraten.”467 

 

Käytännön taitojen opetuksesta kouluympäristössä käytiin laajaa keskustelua 1900-luvun 

alkuvuosikymmenenä myös teollisuuskoulujen opetusta kehitettäessä. Teknillisen alan 

opetusta valmistelleen komitean mukaan varsinkin ammattikoulujen kohdalla koulun työpaja 

koettiin tärkeäksi. Kuitenkin koulutyöpajojen perustamisen kalleus ja käytännön työssä 

tapahtuvan kokemuksen tärkeys puoltaisivat sitä, että ainakaan teollisuuskouluihin ei 

tarvitsisi perustaa työpajaa. Toisaalta paikkakunnasta riippuen opiskelijalle oli vaikea 

                                                 
465 Von Wright ja Kekkonen 1939, 207. 
466 KM 1910:19, 91. Oppilasjärjestelmä ja alempi ammattiopetus ulkomailla,T:ri Leo Ehrnrooth, 
Ammattikasvatuskomitean julkaisuja 1/1910. Ehrnrootilla oli mahdollisuus Senaatin kustannuksella käydä 
tutustumassa Berliinissä, Münchenissä, Wienissä ja Budapestissä paikalliseen koulutoimeen. 
467 KM 1910:19, 91-92. Myös Jalmari Kekkonen tuki Saksasta saamiensa vaikutteiden pohjalta työpajojen 
perustamista ammattikouluihin.  
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järjestää hyvää käytännön harjoittelua. Työpajan tai laboratorion perustamista puolsi myös 

mahdollisuus erilaisten kokeilevien työmenetelmien opiskeluun. Opetustyöpaja mahdollisti 

järjestelmällisen, kehittävän ja tieteelliselle pohjalle rakentuvan harjoittelun ammattiin.468  

 

Ammattikoulun työpajoilla oli työtehtäviin perehdyttävä, työtoimintoja kokeileva ja 

kehittävä tehtävä sekä kasvatuksellinen tehtävä. Työpajatyöskentely ei voinut täysin korvata 

työelämässä tapahtuvaa oppimista, muun muassa asiakastöitä ja toiminnan taloudellisia 

reunaehtoja. Ammattitaidon hankkimiseksi tarvittiin molempia. Suomeen vakiintuikin 

ammattikoulumalli, jossa päiväkouluina toimivissa ammattikouluissa käytännöllisten 

työtaitojen opiskelu tapahtui opettajan tai koulumestarin johdolla koulun työpajoissa ja 

teoriaopinnoissa. Päiväkouluna toimivien ammattikoulujen tehtävästä käydyssä 

keskustelussa ja myös ammatteihin valmistavista kouluista annetussa asetuksessa 

lähtökohtaisesti hyväksyttiin periaate, että ammattikoulut antoivat perusvalmiuksia 

ammatissa ja työelämässä toimimiseen ja varsinainen ammattitaito hankittaisiin koulun 

jälkeen työelämässä.469 Näin yhdistettiin koulun tuottama kasvatus ja sivistys ja koulutus 

sekä työpaikalla tapahtuva käytännön taitojen oppiminen. 

 

Varsinkin ennen vuoden 1920 asetuksia ammattikoulujen opetusohjelmat erosivat 

koulukohtaisesti muun muassa työpajatyöskentelyn määrässä ja tavoitteissa. Opetuksen 

toteutuksessa voidaan erottaa teoreettista opetusta korostava linja ja käytännön työtaitojen 

opiskelua painottava linja. Esimerkiksi Tampereen kaupungin poikain ammattikoulussa 

opiskeltiin 45 tuntia viikossa, ja käytännön verstastyötä oli noin puolet opinnoista, 21–23 

tuntia viikossa. Erilaisten työvaiheiden, esimerkiksi talttauksen, kirveellä veistämisen, 

sorvauksen, naulaliitoksien yms. opiskelu tähtäsi käyttökelpoisten esineiden ja niiden 

täydennysosien valmistamiseen.470 Tampereella tehtiin oppilastöinä muun muassa 

naulakoita, sahapukkeja, kottaraisen pönttöjä, huonekaluja jne. Metalliosastolla valmistettiin 

                                                 
468 KM 1908:10, 87–95, Alemman teknillisen opetuksen järjestämisen komitea. Puheenjohtajana toimi tehtaan 
isännöitsijä K. E. Palmén, jäseninä insinööri Karl Appelgren, rehtori, filosofian tohtori Hugo, Magnus, 
Johannes Relander, Polyteknillisen opiston opettaja insinööri Anton Uno Albrecht, teollisuuskoulun lehtori 
arkkitehti Josef Stenbäck, teollisuuskoulun lehtori insinööri August Huikarinen, insinööri Bernhard Wuolle, 
sihteerinä toimi lehtori Jonatan Reuter.    
469 Esim. As 50/1920, Asetus ammatteihin valmistavista kouluista. 
470 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu, kertomus lukuvuodelta 1914–1915, Kertomus Tampereen 
kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1915.  
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muun muassa talttoja, pihtejä, lapioita, naulakoita ja tuhkaluukkuja.471 Opetuksessa pyrittiin 

kaikin puolin käytännönläheisyyteen myös ammattiteoreettisissa opinnoissa, joissa 

kiinnitettiin huomiota kädentaitoihin, kolmiulotteiseen hahmottamiseen ja 

luonnontieteellisten tietojen käytännön soveltamiseen.472  

 

Helsingissä puolestaan noudatettiin Jonatan Reuterin itävaltalaisvaikutteista 

opetussuunnitelmaa, jossa käytännön työpajatyöskentelyä oli 12 tuntia viikossa. 

Työpajatyöskentelyssä keskityttiin erilaisten työkalujen käytön opettelemiseen, työtapojen 

oppimiseen ja erilaisten materiaalien ominaisuuksien opiskeluun harjoitussarjojen avulla. 

Opiskelija harjoitteli yksittäisiä työvaiheita valmistamatta kuitenkaan kokonaisia tuotteita. 

Helsingin valmistavassa poikain ammattikoulussa harjoitustöihin kului koko ensimmäinen 

vuosi ja suuri osa toistakin opiskeluvuotta. Vuosikertomuksessa todetaan, että opetuksessa 

oli unohdettu se ikävystyttävä vaikutus, joka opetustavoilla saattoi olla oppilaan 

näkökulmasta. Työharjoitukset olivat muodollisia, eri työotteiden harjoituksia, joilla ei ollut 

mitään käyttöarvoa. Tarkoituksena oli yksinomaan työsuorituksen oppiminen, ei esineen 

valmistaminen. ”Nykyajan silmällä katsoen tämä opetusohjelma oli kovin muodollinen. 

Ilmeisesti sillä tavoin onkin saavutettu hyviä tuloksia, mutta siinä unohdettiin opetustavan 

ikävystyttävä vaikutus kasvuikäisiin oppilaisiin.” 473 

 

Vuoden 1920 asetuksen mukaan ammattiin valmistavissa kouluissa tuli opiskella äidinkieltä 

ja sen kirjoitusharjoituksia, ammattilaskentoa, ammattioppia, ammattipiirustusta ja 

käytännöllistä työtä. Lisäksi opetusohjelmaan oli otettava jokin seuraavista opetusaineista: 

ammattitalous, luonnonoppi, kansalaistieto, ammattiterveysoppi, muovailu, toinen 

kotimainen kieli tai jokin vieras kieli.474 Koulutus kesti yleisesti kaksi vuotta, mutta koulutus 

saattoi kestää pitempäänkin koulun päätöksestä riippuen. Yksityisteollisuuden 

ammattikouluissa koulu kesti usein 3 4 vuotta. Näillä kahden vuoden jälkeen opiskeltavilla 

                                                 
471 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu, I:nen toimintavuosi 1912–1913, TKA; Tampereen kaupungin 
poikain ammattikoulu, kertomus lukuvuodelta 1914–1915, Kertomus Tampereen kaupungin 
kunnallishallinnosta vuonna 1914–1915, Tampere 1917. 
 472 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu, kertomus lukuvuodelta 1914–1915, Kertomus Tampereen 
kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1914–1915, Tampere 1917. Porissa käytännön työnopetus muistutti 
Karttusen mukaan lähinnä käsityönopetusta. Karttunen 2007, 22–23. 
473 Stenij 1949, Helsingin kaupungin poikain valmistava ammattikoulu 1899–1949, 18–20, kansio Vallilan 
ammattikoulu Ca:1-Ga:1a, HKA; Ryyttäri 1949, 29. Nykänen nostaa esiin mielenkiintoisella tavalla 
kysymyksen teoreettisen ja käytännöllisen opetuksen erottamisesta korkeimmassa teknillisessä koulutuksessa. 
Vuonna 1912 käytännöllinen insinöörikoulutus sai kotipaikakseen Tampereen teknillisen opiston jolloin 
Teknillinen Korkeakoulu suuntautui vapaammin teoreettiseen opetukseen, Nykänen 2007, 87–88. 
474 SA 50 / 1920 Asetus ammatteihin valmistavista kouluista. 
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jatkoluokilla opiskeltiin yleisesti käytännön työtä, ammattioppia, kansalaistietoa sekä 

aiemmin esitettyjen oppiaineiden lisäkursseja. Koulut siis saattoivat osittain itse päättää 

opetussuunnitelman oppilaineista ja tuntimääristä asetuksen määräämissä rajoissa. Asetuksen 

ohjeissa ei määritelty, kuinka monta viikkotuntia kutakin oppiainetta piti opiskella. Lisäksi 

koulussa voitiin opiskella asetuksessa mainittujen oppiaineiden lisäksi muitakin oppiaineita. 

Asetuksen ohjeistus oli perusohje, jonka pohjalle koulut kehittivät opetusohjelmia. 

 

Oheisen kaltainen Tampereen poikain ammattikoulun opetusohjelma vuodelta 1921, jossa 

työpajaopiskelua oli noin puolet opinnoista ja teoriaopintoja toinen puoli, muodostui 

yleiseksi opetussuunnitelman perusteeksi 1920–1930-lukujen poikain ammattikouluissa.475 

Oppiaine   1 lk   2 lk 

Yleisiä aineita 
Äidinkieltä ja kirjoitusta  2  2 
Luonnonoppia  2  2 
Kansalaistietoa  1  1 
Terveysoppia  -  1 
Ammattiaineita 
Ammattitalousoppia  2  2 
Ammattilaskentoa  4  3 
Ammattioppia  4  4 
Ammattipiirustusta  4  4 
Työpajatyötä   22  22 
Yhteensä   41  41 
 
1920–1930-lukujen aikana ammattikoulusta käydyssä keskustelussa kiinnitettiin huomiota 

opetuksen laatuun ja opiskelijoiden motivaatioon. Työnopetusta lähestyttiin ammattitaidon 

oppimisen kanalta sekä opiskelijoiden motivaation ja kasvatuksellisten tavoitteiden 

näkökulmasta. Teknillisessä aikakauslehdessä kirjoitti insinööri, 

ammattienedistämislaitoksen johtaja Väinö Valkola, että opetus ammatteihin valmistavissa 

kouluissa ei vastannut työnantajien odotuksia. ”Ihanteellinen koulu on se, jossa opetus 

annetaan kiinteästi yhtyneenä tarkoituksenmukaiseen käytännölliseen työskentelyyn.”476 

Esimerkkeinä hän käytti työkouluideologiaa ja John Deweyn pragmaattista pedagogiikkaa. 

                                                 
475 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu X 1921–1922, Kertomus Tampereen kaupungin 
kunnallishallinnosta 1922; Helsingin kaupungin valmistava poikain ammattikoulu, vuosikertomus 1936–1937, 
kansio Vallilan ammattikoulu Ca:1-Ga:1a. 
476 Valkola Väinö, Ammattiopetuskysymyksiä. Yhdysvaltojen ammattiopetuksesta. Erillispainos Teknillisestä 
aikakauslehdestä n:o 3, 1928 s. 2–10, kansio Ammattikoulut, Kotka ammattikoulua koskevat paperit 1905–
1930, laatikko sosiaalitoimintaa koskevat asiakirjat, ammattikouluja ja kurssitoimintaa kosk. aineisto 1905–
1953, Enso-Gutzeit keskushallinto, ELKA. 
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Työn opetuksen tuli suuntautua yksinkertaisemmista tehtävistä monimutkaisempiin, ja 

opiskelijan tuli osallistua tehtävien suunnitteluun sekä arviointiin. Kaikessa ammatillisessa 

opetuksessa tulisi tieteellisen päätelmän edeltäjänä olla omalla työllä tai ainakin kokeilulla 

saavutettu havainto. Myös luento-opetuksen teoriaopinnoissa oli oltava keskustelevaa ja 

havainnollista.477 Valkola kiinnitti huomiota oppilaan motivointiin ja innostuksen 

herättämiseen. Oikeiden asiakastöiden tekeminen lisäsi oppilaan kiinnostusta opiskeluun. 

Oppilas koki tekevänsä jotakin oikeaa hyödyllistä työtä, jolla oli kasvattava vaikutus. Lisäksi 

opettajan tuli kiinnittää huomiota oppilaan motivoitumiseen siten, että oppilas oppi koko ajan 

jotain uutta. Tilaustöiden yhteydessä voitiin käyttää ryhmätyöskentelyä, jonka esitelmöitsijä 

oli havainnut lisäävän innostusta työtehtäviin.  

 

Huolimatta siitä, että ammattikoulujen opetuksen toivottiin suuntautuvan käytännön 

työelämään478, koulujen ja työelämän välinen yhteistyö oli hyvin vähäistä. 1920-luvun 

lopulla valtioneuvosto asetti ammattikoulutuskomitean pohtimaan ammatillisen koulutuksen 

kehittämistä. Valkola toimi komitean puheenjohtajana.479 Ammattikoulutuskomitea teki 

esityksen opetussuunnitelmien ja pedagogisten ratkaisujen muuttamiseksi 

käytännöllisempään suuntaan, jossa lisättäisiin työnopetuksen määrää. Erityinen huomio oli 

kiinnitettävä ”työvälineiden oikeaan kuntoon, niiden oikeaan kiinnipitoon, oikeisiin 

työotteisiin ja -liikkeisiin sekä oikeaan ruumiin asentoon työtä suoritettaessa.” Tämän 

jälkeen voitiin kiinnittää tarkempi huomio työn laatuun ja voitiin ryhtyä valmistamaan 

hyödyllisiä ja käyttökelpoisia kappaleita. Tilaustöiden myyntivoitosta oppilaille voitiin jakaa 

25 % ahkeruusrahoina.480  

 

 

 

 

                                                 
477 Valkola Väinö, Ammattiopetuskysymyksiä. Yhdysvaltojen ammattiopetuksesta. Erillispainos Teknillisestä 
aikakauslehdestä n:o 3, 1928, s. 2–10, kansio Ammattikoulut, Kotkan ammattikoulua koskevat paperit 1905–
1930, laatikko Sosiaalitomintaa koskevat asiakirjat. Ammattikouluja ja kurssitoimintaa kosk. aineisto 1905–
1953. Enso-Gutzeit keskushallinto. ELKA. 
478 SA n:o 50/1920, Asetus ammattiin valmistavista kouluista. 
479 KM 1928:8 II ja III. Ammattikoulukomitea oli valtioneuvoston asettama eduskunnan toivomuksesta. 
Puheenjohtajana oli ammattienedistämissäätiön johtaja insinööri Väinö Valkola, jäseninä teollisuusneuvos 
Paavo Pero, teollisuuskoulun lehtori Antti Bretholz, ammattikoulun johtaja V. Kurimo, kouluneuvos A. J. 
Tarjanne, kansanedustaja neiti Eva Somersalo, maalari Svante Lehtonen, sihteerinä Jalmari Kekkonen.  
480 KM 1928:8 II ja III, 6–9.  
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Komitea hahmotteli oheiset opetusohjelmat sekä tyttöjen että poikien ammattikouluun. 

Opetusohjelma viikkotuntimäärineen poikaoppilaille tarkoitetussa ammattikoulussa oli 

seuraava:481 

 Oppiaine   1 lk 2 lk          jatkol. 

Ammattioppi, ammattipiirustus sekä ammattityö 28  28  41  
Ammattilaskento   3  3  - 
Käytännöllinen luonnonoppi  3  3  - 
Äidinkieli ja sen kirjoitusharjoitukset   3  3  - 
Kansalaistieto ja siveysoppi  2  2  - 
Kirjanpito    - - 2  
Voimistelu, urheilu ja terveysoppi  3  3  3  
Yhteensä    42  42 46 
 
 
Opetusohjelma tyttöoppilaille tarkoitetussa ammattikoulussa puolestaan oli seuraava: 

 Oppiaine   1 lk  2 lk            jatkol. 
Ammattioppi ja ammattipiirustus sekä ammattityö 26 26  41 
Ammattilaskento   2  2 - 
Käytännöllinen luonnonoppi  1 1 - 
Äidinkieli ja sen kirjoitusharjoitukset  2 2 - 
Kansalaistieto ja siveysoppi  2 2 - 
Kirjanpito    - - 2 
Voimistelu, urheilu ja terveysoppi  3  3 - 
Yhteensä    36  36 43 
 

Opetussuunnitelmaehdotus sai ristiriitaisia kannanottoja lausuntokierroksella oppilaitoksissa. 

Kekkoslaiseen opetusohjelmaan verrattuna ehdotus ei merkinnyt suuria muutoksia. 

Tampereella opetussuunnitelmauudistus sai kuitenkin suopean vastaanoton. Tampereella 

poikain ammattikoulussa käytännön opetusta oli ollut jo ennestään osapuilleen komitean 

esittämässä laajuudessa.482 

 

Sen sijaan Helsingin ammattikoulussa käytössä olleeseen opetusohjelmaan verrattuna 

ehdotus merkitsi käytännön työsalityöskentelyn lisääntymistä ja teoreettisten ammatillisen 

                                                 
481 KM 1928:8 II ja III. 
482 Eloranta ja Koskela 1999, 41; Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu XV. 1926–1927. Kirjapaino 
Hermes, Tampere 1927. Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1927, TKA. 
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aineiden opetuksen vähentymistä. Tämä aiheutti vastustusta esimerkiksi Helsingin poikain 

valmistavan ammattikoulun teoriaopinnoista vastaavien insinööriopettajien pirissä.483  

 

Helsingissäkin lisättiin työsalityöskentelyä vuodesta 1926 alkaen ensimmäisellä luokalla 17 

viikkotuntiin ja toisella luokalla 22 viikkotuntiin. Samalla kokonaisten tuotteiden ja 

asiakastöiden tekeminen lisääntyi koulutyössä. Metalli- ja sähköosastolla yleisiä myytäviä 

tuotteita ja palveluita olivat muun muassa messinkiset veneenhelat, valurautaiset 

suutarinlestit, sähköjohtojen asettaminen huonevalaisimiin ja sähkömoottorin käämiminen.484 

Näin 1920-luvun aikana ammattikoulujen opetusohjelmat osapuilleen yhdenmukaistuivat 

Suomessa. Käytännön työnopetus oli noin puolet opetusohjelmasta, ammattiteoreettisia 

opintoja vähennettiin ja yhteisten aineiden opetuksen määrä pysyi ennallaan (liite 6). 

Helsingin ammattikoulussa asiakastöiden tekemisellä pyrittiin lisäämään opiskelijan 

motivaatiota ja opetuksen laatua sekä parantamaan opiskelijan työllistymismahdollisuuksia 

koulun jälkeen.485 Tampereen ammattikoulun vuosikertomuksessa todettiin, että 

ammattikoulun tavoitteita voitiin pitää ammatillisesti vaatimattomina mutta 

kasvatuksellisesti tärkeinä.486 

 

Kokonaisten asiakasta hyödyttävien tuotteiden valmistaminen motivoi oppilaita ja toi heille 

ylpeyttä omasta osaamisesta. Helsingin poikain ammattikoulun oppilas N. Laine kertoo: 

”Jokaisella meistä oli kova halu saada sarjatyöt valmiiksi sillä niistä selviydyttyä pääsi 

tekemään jotain tuottavaa työtä. Omalta kohdaltani muistan kuinka me Einon kanssa saimme 

tehdä joukon talttoja ja pistepuikkoja, jotka omakätisesti veimme Viggin konepajaan.”487 

Kotkalainen kirjailija Toivo Pekkanen opiskeli ammattikoulun metallilinjalla ensimmäisen 

maailmansodan vuosina. Alku oli hankalaa, eikä hän tahtonut millään selviytyä 

harjoitustöistä: ”Pienestä raudankappaleesta piti takoa ja viilata suorakulmainen runko, 

sahata sen toiseen päähän kolo, johon tärkeän työkalun toinen sivu juotettiin. Tätä 

ensimmäistä taidonnäytettä en saanut koskaan valmiiksi.” Ammattikoululaisena hän 

kuitenkin pääsi pieneen metalliverstaaseen kesätöihin. Omalla työllä ansaitulla rahalla ja 

                                                 
483 Helsingin poikain valmistava ammattikoulu 1899–1949, 19–20, kansio Vallilan ammattikoulu Va:1-Ga:1a, 
HKA; Eloranta ja Koskela 1999, 41. 
484 Helsingin poikain valmistava ammattikoulu 1899–1949 s. 19–20, kansio Vallilan ammattikoulu Ca:1-Ga:1a, 
HKA; Eloranta ja Koskela 1999, 41. 
485 Stenij 1949; 23–25. 
486 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu XXVII 1938–1939. Tampere 1939. 
487 Laine 1999, 228–229. 
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elannon hankkimisella oli tärkeä merkitys nuorelle pojalle. ”Ansaitsin rahaa ja sain syödä 

omalla rahallani ostettua ruokaa. Kesän suurimman ilonhetken muistan vieläkin kirkkaasti ja 

yksityiskohtia myöten: kun toin kotiin ensimmäisen palkkani, äiti antoi minun yksinäni 

syödä ostetun rieskan, panna sen päälle paksulti voita ja juoda niin monta kuppia kahvia kuin 

halusin.”488 

 

Pohjoismainen yhteistyö muodostui ammattikoulujen kehittämisen kannalta tärkeäksi 1920–

1930-lukujen aikana. Yhteistyö kanavoitui pohjoismaisen ammattikoulujen liiton kautta. 

Yhteispohjoismaiset kongressit olivat tärkeitä tiedon välityksen muotoja erityisesti opettajien 

keskuudessa. Ensimmäinen pohjoismainen ammattikoulukongressi pidettiin Tukholmassa 

vuonna1924. Toinen kongressi oli vuonna 1929 Kööpenhaminassa ja kolmas Oslossa vuonna 

1934. Neljäs ammattikoulukongressi pidettiin elokuussa 1939 Helsingissä. Tapahtumasta 

muodostui merkittävä ja paljon julkisuutta saanut tilaisuus ammattikouluväelle. Kongressi 

sai juhlavat puitteet tasavallan presidentin toimiessa kongressin suojelijana. Ammattikoulun 

arvostusta haluttiin nostaa ja tehdä toimintaa näkyväksi suurelle yleisölle. ”Näyttelyn 

tarkoituksena on esittää pääasiassa ammattikouluväelle, mutta myöskin suurelle yleisölle 

mahdollisemman havainnollisesti ammattikouluissa annettavan opetuksen menettelytapoja ja 

saavutuksia.” Näyttely jakautui eri osastoihin: muun muassa työsarjaosastoon, 

työsuoritusosastoon, myynti- ja tilausosastoon sekä huippusaavutusten osastoon. 

Huippusaavutusten osastolla esiteltiin kouluissa valmistettuja, suurempaa ammattitaitoa 

vaativia esineitä, kuten parempia huonekaluja, moottoreita, koneita, tarkkuustyökaluja, 

koristemaalauksia ja pukuja, eli yleensä kouluissa eri ammattialoilla saavutettuja 

huippusaavutuksia.489 Opettajilla oli mahdollisuus vertailla eri maiden koulujen oppilastöitä 

sekä vaihtaa mielipiteitä toisten opettajien kanssa. Tilaisuuteen saapui osallistujia kaikista 

Pohjoismaista sekä Eestistä. Suomesta kongressiin osallistui peräti 330 ammattikoulujen, 

teknillisten oppilaitosten ja kauppaoppilaitosten opettajaa. Esimerkiksi Tampereella oli 

tarkoitus, että koko koulun opettajisto lähtee kongressiin. Opettajia kiinnosti Messuhallissa 

pidetty oppilastöiden näyttely.490  

 

                                                 
488 Pekkanen 2002, 184. 
 489 Tarkastaja Viljanen ammattikoulujen johtajille 27.10.1938, KD 215/342/1938, Da 1938, KTM, KA; 
Eloranta ja Koskela 1999, 48. 
490 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu XXVII 1938–1939. Tampere 1939. 
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Kongressi koettiin tavattoman merkittäväksi ammattikoulun julkisen kuvan kehittämisen 

kannalta. Lennart Blomstedt kirjoitti Helsingin poikain ammattikoulun historiikissa: ”Neljäs 

pohjoismainen ammattikoulukokous pidettiin Helsingissä vuonna 1939 elokuun alussa. Se 

muodostui ammattikouluasian valtavaksi ilmaisuksi. Osanottajia oli lähes 1300 ja kokous 

antoi leimansa koko pääkaupungille.”491 Toisen maailmansodan jälkeen pohjoismaiset 

kongressit pidettiin jälleen vuorovuosin eri Pohjoismaissa viiden vuoden välein.492  

 

Ammattikoulun opetusohjelmien ja tavoitteiden mukaan työntekijäkansalaisista pyrittiin 

kasvattamaan siveitä, lainkuuliaisia, työ- ja yhteiskunnallisten asioiden hoitoon kykeneviä 

kansalaisia. He vastasivat itsensä ja perheensä toimeentulosta ja pystyivät toimimaan valtion 

kansalaisina. Vuoden 1918 sodasta ja 1920–1930-luvun taitteen työelämän levottomasta 

ilmapiiristä huolimatta kaupunkien ammattikouluissa ei näytä esiintyneen avointa poliittista 

kasvatusta. 

 

Kansalaiskasvatus oli asetusten mukaan koko ammattikoulun tehtävä. Ainejakoisen 

opetussuunnitelman sekä opettajien ja ammattimiesten eriytyneiden tehtävien vuoksi 

kansalaisvalmiuksien opetus kulminoitui erityisesti kansalaistiedon oppimäärässä. 

Kansalaistiedon oppimäärässä käsiteltiin yhteiskuntaopin pääpiirteitä, yksilön suhdetta 

perheeseen, kouluun, työpajaan, kuntaan ja valtioon. Samoin käsiteltiin työnantajan ja 

työntekijän välisiä suhteita, sekä kansalaisen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä 

työväensuojelua ja ammatillisia asetuksia. Kekkonen korosti oppikirjassaan myös yrittäjyyttä 

ja ammatinharjoittajana toimimista. Eri kouluissa voitiin opettajien intressien mukaan 

painottaa eri asioita. Lisäopintoina voitiin opettaa myös muita aineita. Esimerkiksi 

Tampereen tyttöjen ammattikoulussa kerrattiin myös kansakoulun Suomen historian 

kurssi.493  

 

Vuoden 1928 Ammattikoulukomitean esityksen mukaan kansalaistiedon ja siveysopin 

opinnoissa käsiteltäisiin opiskelijalle läheisiä yhteiskuntaoppiin liittyviä asioita. Näitä olivat 

muun muassa perhe, talouskysymykset, elinkeinot, työväenkysymys, teollisuus ja 

liikenneolot. Myös kunnan ja valtionhallinto oli selvitettävä. Opetuksen tuli olla 

                                                 
491 Blomsted 1949, 48. 
492 Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta s. 284–285. 
493 Tampereen poikain ammattikoulu X, 1921–1922, Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosasta; 
Tampereen kaupungin tyttöjen ammattikoulu, kertomus lukuvuodelta 1929–1930.IV. 
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itsekasvatukseen opastavaa, jolloin annettiin ohjeita asianmukaiseen käyttäytymiseen ja 

valmiuksia oppilaan henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen. Opetuksessa käsiteltiin muun 

muassa säästäväisyyttä, kunnianhimon ja nautinnonhimon hillitsemistä, sovinnollisuutta, 

ystävällisyyttä, yhteisvastuullisuutta ja heikkojen suojaamista, isänmaan rakkautta ja eri 

uskontoja.494 Ensimmäisellä luokalla käsiteltiin valtakunnan valtiollisen, oikeudellisen ja 

taloudellisen hoidon sekä hallinnon perusteet, ja toisella luokalla käsiteltiin yleistä 

kansalaistietoa sekä tutustuttiin ammattiasetuksiin, oppisopimukseen, työsuojeluasioihin ja 

erilaisiin vakuutuksiin.495  

 

Myös koulujen järjestyssäännöillä ja koulun muulla toiminnalla oli kasvatuksellisia 

tavoitteita. Porin poikien ammattikoulun järjestyssäännöissä muun muassa kiinnitettiin 

huomiota henkilökohtaiseen puhtauteen, siisteyteen ja kurinpitoon. Oppilaan tuli kouluun 

saavuttuaan siivosti mennä paikalleen sekä ”siinä ääneti varrota” opetuksen alkamista ja 

opetuksen loputtua samalla tavalla lähteä sekä muutenkin niin koulussa kuin sen 

ulkopuolella käyttäytyä siivosti ja kaikin puolin soveliaasti. Oppilaan tulee ”kaikissa totella 

opettajan antamia käskyjä ja ohjeita. Se oppilas, joka ei annettuja ohjeita ja määräyksiä 

noudata, voidaan ilman muuta erottaa koulusta.”496  

 

Oppisopimuskoulutuksen merkitys ammattikouluun verrattuna väheni 1920–1930-lukujen 

aikana. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että oppipoikaperinteeseen nojautuva 

ammattikasvatus voisi kasvattaa ammattiin, jota ei juuri enää tarvittaisi. Opetuksessa 

tarvittiin muuntautumiskykyä, jota koulumuotoinen ammattikasvatus tarjosi paremmin. 

 

Koulutukselle Suomessa asetetut sivistykselliset ja kasvatukselliset tavoitteet tukivat 

koulumuotoisen ammattiopetuksen kehittymistä. Koulussa työläisnuorison kontrolli ja 

kansalaiseksi kasvattaminen tapahtuivat ministeriön ohjauksessa opettajien välityksellä. 

Myös Suomen Suurteollisuuden edustaja Suomen työnantajain keskusliitto oli 

koulumuotoisen koulutuksen kannalla. Suomen ammattijärjestö puolsi koulumuotoista 

koulutusta epäillen oppisopimuskoulutuksen tarjoavan työnantajille halpaa työvoimaa.497  

 

                                                 
494 KM 1928: 8 I, Ammattikoulukomitealta, 8–9.  
495 Helsingin kaupungin valmistava poikain ammattikoulu, vuosikertomus 1936–1937, kansio Db 2 Vallilan 
ammattikoulu, HKA.  
496 Karttunen 2007, 29. 
497 KM 1912:8 I–II; Kivirauma 1992, 58–59. 
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3.6. Kasvatus työläisvaimoiksi ja ammattimiehiksi 

 

Vuoden 1920 asetuksessa todettiin, että ammattikoulut oli tarkoitettu tytöille ja pojille.498 

Käytännössä tytöille ja pojille perustettiin omia kouluja eri koulutusaloille. Tyttöjen ja 

poikien ammattikoulujen tavoitteet myös poikkesivat toisistaan. Tyttöjen koulutuksen 

tavoitteena oli valmistaa tyttöjä vaimoiksi, emänniksi ja palvelijoiksi. Poikia koulutettiin 

kodin ulkopuolelle ansiotyöhön ja perheen elättäjiksi.499 

Vuoteen 1940 mennessä kunnat olivat perustaneet kahdeksan ammattiin valmistavaa koulua 

pojille ja kuusi ammatteihin valmistavaa koulua tytöille. Tytöille tarkoitetuissa kouluissa oli 

yleensä talousosasto, liinaompeluosasto ja pukuompeluosasto. Pojille tarkoitetuissa kouluissa 

oli yleensä metalliosasto, puutyöosasto, sähköosasto ja joissakin oppilaitoksissa 

kemianteollisuuden osasto.  

 

1920-luvun lopulla ammattikoulun kehittämiseksi asetettu komitea teki eron tyttöjen 

ammatillisen koulutuksen ja poikien ammatillisen koulutuksen välillä. Komitean mukaan 

kansakoulujen jatkoluokat olivat tärkeitä tytöille, ammattikoulut pojille. Kansakoulun 

jatkoluokilla opetuksen tuli olla ”yleislaatuisempaa ja ennen muuta kodeissa esiintyviin 

askarteluihin liittyvää eikä määrättyihin harvoihin ammatteihin rajoittuvaa, kuten on laita 

ammatteihin valmistavien koulujen. Tuntuu sangen todennäköiseltä, että jatkoluokilla näin 

järjestettynä on erityinen merkityksensä tyttöjen opetukselle ja että siis nykyisten 

tyttöammattikoulujen rinnalla tulee maassamme toimimaan mainittuja jatkoluokkia. Pojille 

ei tuollaisen yleisen jatko-opetuksen anto ole läheskään samaa merkitsevää kuin tytöille. 

Päinvastoin on näille määräperäinen ammatteihin kasvattaminen alusta pitäen ehdottomasti 

hyödyttävämpää ja siis ammatteihin valmistavan koulun muoto sopivampi.”500 Vuoden 1928 

mietinnössä ammattikoulukomitea katsoi, että tyttöjen paikka oli pääsääntöisesti kotona ja 

että kotitalouden piirissä oli riittävästi kasvattavia työtehtäviä nuorille tytöille. Komitea 

esitti, että sekä tyttöjen että poikien ammattikoulu olisi kaksivuotinen, mutta tyttöjen 

opetuksessa ensimmäisen opintovuoden aikana viikkotuntimäärä voisi olla poikaoppilaita 

pienempi, koska ”niissä piireissä, joista he suurimmaksi osaksi ovat, on koulutyönsä 

väliaikoina hyvinkin runsaasti autettava äitiänsä monissa kotiaskareissa”.501  

                                                 
498 SA n:o 50/1920, Asetus ammatteihin valmistavista kouluista. 
499 KM 1928:8 I–II. 
500 KM 1928:8 I–II, 34; Jauhiainen 2002, 127.  
501 KM 1928:8 I–II. 
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Myös yksityisteollisuuden ammattikoulujen tavoitteet olivat samansuuntaiset. Enso-Gutzeit 

oy:n tyttöjen ammattikoulun suunnitelmissa vuodelta 1928 todettiin, että koulun 

tarkoituksena oli ”Tarjota kansakoulukurssin suorittaneille tytöille tilaisuus sekä 

tietopuolisesti että käytännöllisesti harjaantua kodin tehtäviin ja näin antaa kunnollinen 

perustus oppilaiden tulevalle tehtävälle perheen äitinä. Tämän ohella annetaan oppilaille ja 

varsinkin niille heistä, joilla siihen taipumuksia havaitaan olevan, sellaista ammattiopetusta, 

joka voi helpottaa heidän pääsyään ammattityöhön.” 502 

Jauhiaisen mukaan kansakoulun jatkokuokat olivat painotetusti tyttöjen kouluja ja 

ammattikoulut poikien kouluja. Kansakoulun jatkoluokkien oppilaista suurin osa olikin 

tyttöjä. Tämä johtui osittain sukupuolittuneesta koulutuksen suuntaamisesta mutta osittain 

myös siitä, että jatkoluokkien kansakoulun oppimäärää kertaava opetus ei vetänyt poikia 

puoleensa. Jatkoluokkia kehittävän kansakouluväen piirissä käytiin myös linjanvetoa siitä, 

oliko jatkoluokkien rooli yleissivistävä vai ammattiin valmentava.503  

 

Ammattikoulut eivät kuitenkaan olleet niin leimallisesti pelkästään poikien kouluja kuin 

Jauhiainen antaa ymmärtää. Heti ensimmäisten ammattikoulujen perustamisen yhteydessä 

keskusteltiin ammattikoulujen perustamisesta myös tytöille. Vuonna 1920 valmistavissa 

ammattikouluissa oli 337 tyttöä ja 484 poikaa, vuonna 1930 ammattikouluissa opiskeli 823 

tyttöä ja 1133 poikaa. Valmistava ammattikoulu oli kyllä poikavaltainen, mutta se kiinnosti 

myös tyttöjä. Poikien ja tyttöjen opetuksessa painottuivat kuitenkin erilaiset tavoitteet. 

Tyttöjen opetuksessa painotettiin sosiaalisia näkökohtia, naisen asemaa perheessä, 

kodinhoito- ja taloudenhoitotehtävissä, kun taas poikien koulutuksessa tähtäimenä oli 

valmistavan koulutuksen jälkeen ammattimiehen aseman saavuttaminen teollisuudessa tai 

käsiteollisuudessa.504  

 

Kansanedustaja Eva Somersalo (1883–1956)505 halusi kehittää tytöille suunnattua 

ammatillista koulutusta siten, että se antaisi todellisia valmiuksia työelämään. Somersalo 

                                                 
502 Ehdotus Enso-Gutzeit oy:n ammattikouluksi Ensossa 1928, kansio ammattikoulut, laatikko Sosiaalitoimintaa 
koskevat asiakirjat, Enso-Gutzeit keskushallinto, ELKA. 
503 Jauhiainen 2011, 115–119; Jauhiainen 2003, 54–64. 
504 Kaarninen 2001, 128–132. 
505 Eva Somersalo toimi Helsingin käsityökoulun kasvatusopin, sielutieteen ja käsitöiden opettajana, työskenteli 
1920-luvulla sosiaaliministeriössä sekä toimi Helsingin käsityöseminaarin opettajana 1924. Vuosina 1924–
1926 hän oli kokoomuksen kansanedustajana, vuosina 1926–1930 Tampereen kaupungin tyttöjen ammattiin 
valmistavan koulun johtaja. Kaarninen 1994, 46–57. 
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jättikin ammattikoulukomitean mietintöön eriävän mielipiteen. Ensinnäkin hän esitti, että 

kaksikielisistä kouluista oli päästävä eroon, ”koska niissä helposti tulee kahnausta eri 

kieliryhmiin kuuluvien välillä, ja toista suositaan toisen kustannuksella”.506 Toisekseen 

Somersalo vaati tytöille poikia pitempää, kolmivuotista ammatillista koulutusta, koska tytöt 

tekivät poikia enemmän aikaa vieviä kotitöitä, ja näin uuden oppimiseen tarvittiin pitempi 

koulutus. ”Kun pojat ensin käyvät ammattikoulun, jolloin kodit eivät aseta heille juuri 

sanottavasti vaatimuksia, niin he voivat käyttää kaiken aikansa tähän, ja siten jatkavat 

oppilaina eteenpäin eri teollisuuslaitoksissa ja käsityöliikkeissä, niin tyttöjen täytyy koulun 

aikana käyttää huomattavasti aikaansa kodin hyväksi auttamalla ja valmistamalla ruokaa, 

hoitaen pienempiä sisaruksia, siistimällä ja pesemällä.”507 Heidän täytyy siis jakaa voimansa 

kahtaalle, kouluun ja kotiin. Myös tyttöjen ruumiillinen heikkous vaati pitempää koulutusta. 

Somersalo kritisoi muutenkin tytöille suunnattua ammatillista koulutusta. Koulutus oli 

enemmänkin kotikulttuurin kohottamista kuin kodin ulkopuolisiin ammatteihin valmistavaa 

koulutusta.508 Somersalo oli hakenut vuonna 1925 Nokian ammattikoulun rehtorin tehtävään, 

mutta valitsijat arkailivat kansanedustajan valitsemista rehtoriksi. Sen sijaan hänen valittiin 

vuonna 1926 Tampereelle perustetun tyttöjen ammatteihin valmistavan koulun johtajaksi. 

Kyseisessä koulussa kehitettiin opetusta, joka suuntautui myös tekstiiliteollisuuden aloille.509 

Tampereen oppilaitoksessa keskityttiin myös yleissivistävään opetukseen. 

Yhteiskunnallisissa opinnoissa keskityttiin muun muassa kansakoulun historian kurssin 

kertaamiseen. Eva Somersalon aikaan oppilaitoksessa opiskeltiin myös ruotsin kieltä, mikä 

oli verraten harvinaista ammatillisessa koulutuksessa.510  

 

Ne piirit, joihin vuoden 1928 ammattikoulukomitea viittasi, olivat kaupunkien 

työläisperheet. Komiteamietinnöissä ammattikoulujen ensisijainen kohderyhmä olivat 

työläistaustaiset kaupungeissa asuvat pojat. Tässä valossa tyttöjen osuus ammattikoulujen 

opiskelijoista oli kuitenkin merkittävä. Tämä osoittaa sitä, että koulutuksen järjestäjät pitivät 

myös tyttöjen kouluttamista tärkeänä, vaikka pojille ja tytöille suunnatun koulutuksen 

tavoitteet poikkesivatkin toisistaan. Osittain komiteamietintöjen valossa nousee esiin myös se 
                                                 
506 Somersalo, Eriävä mielipide, KM 1928: 8, I-II, 86–88. Ammattikoulukomitea oli valtioneuvoston asettama 
eduskunnan toivomuksesta. Puheenjohtajana oli ammattienedistämissäätiön johtaja, insinööri Väinö Valkola, 
jäseninä teollisuusneuvos Paavo Pero, teollisuuskoulun lehtori Antti Bretholz, ammattikoulun johtaja V. 
Kurimo, kouluneuvos A. Tarjanne, kansanedustaja neiti Eva Somersalo, sihteerinä Jalmari Kekkonen.  
507 Somersalo, Eriävä mielipide, KM 1929: 8, I-II, 86–88.  
508 Kivirauma 1992, 64;  Itkonen, Lapila, Santonen 2004, 29. 
509 Huovinen 2001, 8; Kaarninen 2001, 131–134. 
510 Tampereen kaupungin tyttöjen ammattikoulu, kertomus lukuvuodelta 1929–1930. VI. Kertomus Tampereen 
kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1930, TKA.  
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näkemys, että tyttöjen kohdalla hyväksyttiin käsitys käytännöllisten tehtävien oppimisesta 

kotitöiden tai  

palkkatöiden yhteydessä. Pojat puolestaan oli koulutettava opettajien johdolla koulussa.  

 

Vuonna 1930 pidettiin tyttöjen ammattikoulujen opettajille suunnattu kokous Helsingissä. 

Tilaisuuden pääpuhuja Eva Somersalo piti puutteena sitä, että tyttöjen oppilaitoksilla ei ollut 

naispuolista tarkastajaa. Kokous esittikin kauppa- ja teollisuusministeriölle naispuolisen 

tarkastajan toimen perustamista sekä ammattikoulujen ja ammattioppilaskoulujen 

yhdistämistä.511 Kyseinen tarkastajan tehtävä perustettiin toisen maailmansodan jälkeen. 

 

Näkemykset tytöille ja pojille suunnatun ammattikoulutuksen erilaisista tavoitteista liittyvät 

yleisemmin käsityksiin naisten asemasta työelämässä sekä työläiskotien kasvatustehtävään.  

Työssä käyvien naisten maine miellettiin usein arveluttavaksi.  Tällöin myös 

kyseenalaistettiin naisten työssäkäynti kodin ulkopuolella.512 Vuoden 1933 kansakoulusta 

päässeiden työskentelyn suunnittelukomitea totesi, että vanhempien työskennellessä 

tehtaissa, lapset jäivät yksin kotiin eivätkä saaneet enää kasvatusta kunnon kansalaisiksi tai 

työntekijöiksi. Yksi syy ongelmaan oli vaimojen työssäkäynti. Komitean tietojen mukaan 

vuonna 1930 taajamien naimisissa olevista naisista 19 %:lla oli ammatti.513 Naumasen 

mukaan kodin ulkopuolella tehtävän työn lisääntymisen vuoksi opettajat kokivat kodin 

kasvatustehtävän siirtyneen aikaisempaa enemmän koulujen tehtäväksi. Naisten tehtävä 

perheessä oli huolehtia kodin viihtyisyydestä ja lasten kasvattamisesta. Miesten tehtävä oli 

työskennellä ahkerasti, toimia oma-aloitteisesti, hankkia kunniallisella työllä perheelle elanto 

ja työn avulla kehittää yhteiskuntaa.514 

 

Kansakoulun päättäneet lapset eivät suojelullisista syistä päässeet teollisuuteen 

palkkatyöhön, mutta heidän tekemiään kotitöitä pidettiin kasvatuksellisesti tärkeinä.  

Kansakoulusta päässeiden työskentelyn suunnittelukomitean mukaan nuorten 

moraalikäsitykset olivat maailmansodan ja vuoden 1918 sodan vaikutuksesta muuttuneet 
                                                 
511 Ptk tyttöjen ammattikoulujen opettajien kokouksesta 19.8.1930, kansio pöytäkirjoja tyttöjen 
ammattikoulujen opettajien kokouksista ja luentopäiviltä 1930, AOL:n arkisto, TA. 
512 Lähteenmäki 1997, 122-126. 
513 KM 1933:4, Kansakoulusta päässeiden työskentelyn suunnittelukomitean mietintö. Komitean 
puheenjohtajana oli kunnallisneuvos V. von Wright ja jäseninä sosiaaliministeriön lastensuojelutoimiston 
tarkastaja J.H. Tunkelo, kansakoulunopettaja Yrjö Lahtinen ja tilastollisen päätoimiston apulaisaktuaari fil. 
kand. Aarre Tunkelo; Kaarninen 2008, 129-131, 147-149. 
514 Naumanen 1990, 136–137. Naisten erottaminen työpaikasta avioitumisen tai lapsensyntymänvuoksi oli 
verraten yleistä. Erottamisista luovuttiin vähitellen 1940-1960-luvuilla. Lähteenmäki 1997, 258-261. 
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arveluttavaan suuntaan. Huonosta kasvatuksesta oli vahingollisia vaikutuksia nuorelle 

itselleen ja yhteiskunnalle. Niinkin epäolennaiselta tuntuva seikka kuin keskuslämmityksen 

tulo kaupunkiasuntoihin koettiin nuorten poikien siveellistä kasvua uhkaavana. ”Niinpä 

kaupungeissa on uunilämmityksestä siirtyminen keskuslämmitykseen poistanut monilta 

pojilta heille sopivan puidenpilkkomis-, kantamis- ja lämmitystyöt. Tyttöihin nähden on 

asianlaita edelleen helpommin järjestettävissä. He voivat auttaa äitiään kotitalouspuuhissa 

sekä pienempien lasten hoidossa.”515 Vain harvoissa kaupunkilaiskodeissa oli 

keskuslämmitys, mikä Päivi Uljaksen mukaan vaikutti lasten tekemiin kotitöihin. Usein 

kuitenkin myös keskuslämmitystalossa asuvat lapset joutuivat kantamaan puita naapureille 

tai tekivät muuta kotityötä tai pieniä palkkatöitä. Kaupunkilaisilla oli usein myös pieniä 

kasvimaita, joilla lapset työskentelivät.516 Uljaksen mukaan pääkaupunkiseudun lasten 

opettamista työntekoon pidettiin perheissä tärkeänä. Työ oli ruuanlaittoa, pyykinpesua, lasten 

hoitoa, kengänkiillotusta, isän mukana tienestissä olemista. Lasten tekemä työ oli tärkeää 

myös perheen toimentulon kannalta.517  

 

Kansakoulusta päässeiden työskentelyn suunnittelukomitean mukaan varsinkin kaupunkien 

työläistaustaisten nuorten piirissä oli sosiaalisia ongelmia ja rikollisuutta, ja he usein 

joutuivat kasvatuslaitokseen. Asiantilan parantamiseksi valtion oli tuettava ammattikoulujen 

perustamista. Ammattikoulun tehtävä oli huolehtia nuorten kasvamisesta henkisesti ja 

moraalisesti kestäviksi ihmisiksi sekä antaa yhteiskunnallista kasvatusta. Lisäksi komitea 

ehdotti lasten työhönoton helpottamista ja ammatinvalintaan liittyvän opastuksen 

lisäämistä.518  

 

Vuosien 1900–1940 välisenä aikana valtaosa ammattikoulujen opiskelijoista todellakin oli 

työläistaustaisista perheistä. Pienemmissä kaupungeissa ammattikouluun hakeutui oppilaita 

myös muista sosiaaliluokista. Porissa esimerkiksi vuosina 1913–14 suurin osa pojista tuli 

työläistaustaisiksi luokitelluista perheistä. Oppilaina oli myös yrittäjien ja virkamiesten 

lapsia. Isien ammatteina mainitaan muun muassa nimismies, satamakapteeni, tehtailija ja 

valokuvaaja. Vuosien 1913–14 jälkeen vanhempien ammatteja ei enää mainittu.519 

  

                                                 
515 KM 1933: 4, Kansakoulusta päässeiden työskentelyn suunnittelun komitea; Nieminen 2003, 104. 
516 Uljas 2012, 119–123 
517 Uljas 2012, 82–83. 
518 KM 1933:4, 41; Nieminen 2003, 106–107. 
519 Karttunen 2007, 13. 
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Helsingin poikain ammattikoulussa vuonna 1900 aloittaneiden 30 opiskelijan huoltajista 16 

voidaan sijoitta työväestöön. Työväkeen kuuluvat huoltajat olivat sekatyöläisiä, palvelijoita, 

teollisuuden tai rakentamisen ammattimiehiä, merimiehiä, vuokrakuljettajia. Alempaan 

virkamiesluokkaan voidaan sijoittaa seitsemän ja vapaan ammatin harjoittajiin tai yrittäjiin 

neljä huoltajaa. Muutamien oppilaiden huoltajien ammatteja ei ole mainittu tai se ei ole ollut 

tiedossa.520 Opiskelijoiden työläistaustaisuus säilyi myös myöhemmin 1920–1930-luvulla, 

ehkä jopa aikaisempaa selkeämpänä.  

 

Helsingin tyttöjen ammattikoulun opiskelijoiden tausta oli hieman monipuolisempi. 

Opiskelijoissa oli nuoria kansakoulun käyneitä mutta myös hiukan vanhempia, joilla oli jo 

jotakin työkokemusta. Opiskelijamatrikkeliin merkityistä 49:stä vuonna 1904 aloittaneesta 

oppilaasta 31 oppilaan huoltaja oli ammatiltaan työmies tai ammattimies. Joukossa oli 

muutama yrittäjä ja toimihenkilö. Ruotsinkielisten oppilaiden vanhemmat kuuluivat 

useammin virkamiesluokkaan tai sivistyneistöön. Ruotsinkielisten oppilaiden huoltajien 

ammateiksi on mainittu muun muassa rouva tai pastorska. Yhteensä 13 ruotsinkielisen 

opiskelijan huoltajista kaksi lukeutui sivistyneistöön, neljän ammattia ei ollut merkitty tai 

ammattina oli esimerkiksi rouva, viisi kuului työväestöön ja kaksi toimihenkilöryhmään.521 

Myöhemmin 1910-luvulle tultaessa erot suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden vanhempien 

ammattitaustoissa tasoittuivat. Maatalouden työntekijöiden tai talonpoikien lapsia ei 

Helsingin ammattikouluissa ollut lainkaan. 

 

Vuosien 1912–1937 aikana Tampereen poikain ammattikoulussa opiskeli 2 432 oppilasta. 

Heidän isiensä ammatti tai sääty on listattu vuoden 1939 vuosikertomukseen. Noin 75 % 

heistä kuului työväestöön. Tämä ryhmä oli hyvin monipuolinen: tehdastyöväestöä, 

rautatieläisiä, erilaisia teollisuuden ja rakennusalan ammattimiehiä, kuljetusalan työntekijöitä 

jne. Noin kymmenen prosenttia kuului virkamiehistöön. Heitä olivat muun muassa 

työnjohtajat, poliisit ja toimistotyöntekijät. Yrittäjiä oli noin 8 %. Opettajia, taiteilijoita ja 

johtajia oli muutamia, ja noin neljän prosentin ammatti oli tuntematon. Talonpoikia oli 

satunnaisesti.522 Jostain syystä vuonna 1926 toimintansa aloittaneen tyttöjen ammattikoulun 

oppilaiden huoltajien ammatteja ei listattu. 

                                                 
520 Oppilasluettelot 1899–1904, Vallilan ammattikoulu, BaI:1- BaI:3, HKA. 
 521 Elev Matrikel 1904–1915, Yrkeskolan för flickor i Helsingfors, HKA. 
 522 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu XXVII, 1938–1939. Tampere 1939, TKA; Tampereen 
kaupungin poikain ammattikoulu, vuosikertomus 1914–1915, TKA. Jauhiaisen mukaan vuosina 1928–1938 
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Talonpoikaistaustaisia opiskelijoita oli ammattikouluissa vähän. Esimerkiksi Helsingin 

valmistavassa ammattikoulussa vuosina 1899–1949 opiskelleista oppilaista vain 1 % oli 

talonpoikaistaustaisia. Talonpoikaisnuorison koulutietä tutkineen Kosti Huuhkan mukaan 

tilanteeseen vaikutti koulutuksen saatavuus.523 Ammattikoulut sijaisivat kaupungeissa tai 

taajamissa, eivät maaseudulla. Kuitenkin liikeapulaiskoulujen ja kauppakoulujen oppilaista 

vuosina 1912–1950 noin kolmasosa oli talonpoikaistaustaisia.524 Myös nämä oppilaitokset 

sijaitsivat pääsääntöisesti kaupungeissa ja taajamissa. Toisaalta erityisesti kaupunkien 

ylläpitämissä oppilaitoksissa omistajat suosivat oman kaupungin nuoria 

opiskelijarekrytoinnissa. Esimerkiksi Tampereella ulkopaikkakuntalaisia otettiin kouluun, jos 

oman kaupungin hakijoita ei ollut riittävästi. Ulkopaikkakuntalaisilla oli myös 

kotipaikkakuntalaisia korkeammat lukukausimaksut. Tampereen poikain ammattikoulussa 

oli 1920–1930-luvulla vuosittain joitakin talonpoikaistaustaisia opiskelijoita.525 Koulutuksen 

alueellinen saatavuus vaikutti siis koulutukseen hakeutumiseen. 1920–1930-luvuilla 

kansakoulun jälkeiset oppilaitoksen sijaitsivat pääasiassa taajamissa. Myös koulutuksen 

arvostus vaikutti siihen, mihin oppilaitokseen hakeuduttiin. 

 

Ammattikoulun hakijamäärät vaihtelivat paikkakunnittain. Monin paikoin ammattikouluun 

oli tulijoita enemmän kuin niihin voitiin ottaa. Esimerkiksi Helsingissä hakijoita oli yleensä 

enemmän kuin tilojen vuoksi kouluun voitiin ottaa oppilaita. Tilanne parani vähitellen, kun 

kouluille rakennettiin ajanmukaisia koulurakennuksia.526 Oli oppilaita, jotka erityisesti 

halusivat ammattikouluun, ja oli oppilaita, joille se oli vaihtoehto, kun muutakaan ei oikein 

ollut tarjolla. Helsingin poikain ammattikoulun historiikissa koulun entinen oppilas N. Laine 

kertoo hakeutumisestaan kouluun. Hän tunsi vetoa ammattikouluun jo varhain. ”Miltei 

jokaisella terveesti kehittyneellä pojalla on jo hamasta lapsuudesta halu saada työskennellä 

koneiden parissa.” Ammattikoulua käyvät tutut toiset pojat kertoivat hänelle 

ammattikoulusta. ”Kotiin päästyä olivat tulevaisuuden suunnitelmat selvillä: keväällä 

pyritään ammattikouluun.”527 Kirjailija Toivo Pekkanen kertoo Lapsuuteni-teoksessa, että 

kun kansakoulu Kotkassa oli päättynyt, hänen opettajansa oli suositellut hänelle 
                                                                                                                                                       
kaupunkien kansakoulujen jatkoluokkien oppilaista noin 70–80 % oli työläistaustaisia. Tämä tukee sitä 
näkemystä, että jatkoluokat ja ammattikoulut tavoittelivat saman taustaryhmän oppilaita. Jauhiainen 2002, 173. 
523 Huuhka 1955, 62–63, 120. 
524 Huuhka 1955, 62–63, 120. 
525 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu XXVI, 1937–1938, TKA.  
526 Karttunen 2007, 32–33; Laine 1999, 227–229. 
527 Laine 1999, 227–229. 
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yhteiskoulua. Pekkanen kuitenkin koki kuuluvansa eri yhteiskuntaluokkaan 

yhteiskoululaisten kanssa, eikä halunnut pyrkiä kouluun. ”Yritin saada työtä samanlaisen 

tunteen vallassa kuin hukkuva tarrautuu oljenkorteen. Mutta kun mitään työtä ei löytynyt, 

minut pantiin poikien ammattikouluun.”528 

 

Kivirauman mukaan ammattikoulun arvostus oli yleisön silmissä muuta koulua alhaisempi. 

Syynä tähän oli muun muassa se, että ammattikoulun hallinto oli ollut muiden kuin 

koulutuksesta vastaavien viranomaisten vastuulla ja jatko-opiskelumahdollisuuksia oli 

vähän. Kivirauma toteaa myös, että ammattikouluun hakeutuivat aiemmissa opinnoissa 

epäonnistuneet oppilaat.529 Ammattikoulun arvostus olikin alhaisempi kuin esimerkiksi 

oppikoulun.530 Jos ammattikoulun arvostusta vertaa kansakoulun jatkoluokkiin, tilanne 

tasoittuu. Ammattikouluun hakeutumisen syyt näyttävät kuitenkin olleen monitahoisemmat, 

kuin mitä Kivirauma esittää. Oppikouluun ei kaikilla ollut varaa, vaikka kykyjä olisi ollutkin. 

Oli myös oppilaita, jotka nimenomaan halusivat ammattikouluun. Toisaalta nuoren oppilaan 

perheen yhteiskunnallinen tausta saattoi vaikuttaa koulutusvalintaan, kuten oli laita vaikkapa 

Toivo Pekkasen kohdalla. 

 

Ammattikoulun oppilaat valittiin kansakoulupohjalta, eikä mitään valtakunnallisia, 

yksityiskohtaisempia valintakriteereitä ollut. Koulut määrittelivät valintamenettelyn omista 

lähtökohdistaan. Ammatillisten opettajien valtakunnalliseksi yhdistykseksi vuonna 1930 

perustettu Suomen Ammatillisten koulujen opettajayhdistys (SAKO) pyrki jakamaan 

opettajille myös opiskelijavalintaan liittyvää valistusta. Tampereen ammattikoulun rehtori, 

arkkitehti Toivo Paatola toi alustuksessaan vuonna 1933 selkeästi esiin näkökulman, että 

ammatillinen koulutus oli erityisesti suunnattu kaupunkien työläistaustaisille pojille. 

Ammatilliset tavoitteet olivat vaatimattomat mutta kasvatuksellisesti tärkeät. Ammatillisen 

koulutuksen tuli estää syrjäytyminen yhteiskunnasta ja antaa valmiuksia työntekoon. Tämän 

tuli näkyä opetuksellisissa ratkaisuissa siten, että huomiota kiinnitettiin opiskelijan 

motivaatioon ja mielekkääseen toimintaan työpajoissa.531 Vuoden 1931 luentopäivillä 

insinööri Ville Kurimo alusti opiskelijavalintaan liittyen. Koska kansakoulun taso vaihteli 

                                                 
528 Pekkanen 2002, 176. 
529 Kivirauma 1990, 15–16, 103. 
530 Esim. Klemelä 1999, 60–61. 
531 Arkkitehti Toivo Paatolan alustus Työn opetuksesta ammattikouluissa 4.7.1933, kansio SAKO:n kokousten 
pöytäkirjat, laatikko kokouspöytäkirjat 1931–1945, SAKO:n arkisto, TA. 
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alueittain, olisi kansakoulumenestyksen lisäksi opiskelijavalinnassa hyvä ottaa huomioon 

muitakin 

seikkoja. Näitä seikkoja olivat fyysiset ominaisuudet ja ruumiin rakenne. Lisäksi muutamalla 

kysymyksellä oli hyvä saada selville ”omaako tutkittava normaali-ihmisen älyn ja 

kehittymiskyvyn”. Valintaa tukevia harrastuksia olivat muun muassa urheilu, musiikki, 

kokeilu ja askartelu sekä lukeminen. Kaikkein tärkein arvioitava asia oli motivaatio 

koulutukseen ja se, kuka opasti hakemaan. Oli eduksi, jos hakija itse halusi koulutukseen. 

Vielä oli selvitettävä kotioloja, varallisuutta jne. Etusija koulussa olisi varattava orvoille ja 

vähävaraisille hakijoille.532 

3.7. Ammattikoulun opettajat - sivistyneistöä vai ammattityöntekijöitä 

 

Oppipoikajärjestelmään liittyvien sunnuntaikoulujen opettajina toimivat usein teologisen 

koulutuksen tai oppikoulun opettajan koulutuksen saaneet henkilöt. 1870-luvulta alkaen 

kansakoulunopettajien osuus kasvoi. Oppipoikajärjestelmässä mestarin velvollisuus oli antaa 

kaikinpuolista ammattiin liittyvää opetusta.  Käsityöläiskoulujen opettajista suurin osa oli 

kansakoulunopettajan koulutuksen saaneita henkilöitä. Noin 10–15 % opettajista oli saanut 

ylemmän teknillisen koulutuksen. Varsinaisten ammatin osaajien osuus opettajakunnassa oli 

vähäistä.533  

 

Ammattikoulujen syntyminen Suomeen merkitsi uuden ammattikunnan, ammattikoulujen 

opettajakunnan syntymistä. Aikaisemmin työnopettamisesta oli vastannut mestari tai 

työelämässä vanhemmat työntekijät. Nyt ammattiin valmentavia opintoja opiskeltiin 

koulussa. Opettajan tehtävä oli usein päätoimista ja kokopäiväistä, ja kelpoisuusehdot 

opettajan tehtävään oli ainakin enemmän tai vähemmän tarkasti määritelty. Palkkaus oli 

sidoksissa opetustehtävään. Heti koulujen toiminnan alkuvaiheessa opettajakunta jakautui 

poikien ammattikouluissa kolmeen opettajaryhmään. Johtajiksi ja tietopuolisten 

ammatillisten aineiden opettajiksi rekrytoitui etupäässä teknillisen korkeamman koulutuksen 

saaneita henkilöitä, arkkitehtejä ja insinöörejä. Yleisaineita opettivat usein 

kansakoulunopettajat tai yliopistokoulutuksen saaneet maisterit, työpajaopettajina toimivat 

                                                 
 532 Oppilaiden valinnasta ammattikouluihin, ins. Ville Kurimon alustus SAKO:n luentopäivillä 7/4-31, kansio 
SAKO:n vuosikokousten pöytäkirjat, laatikko kokouspöytäkirjat 1931–1945, AOL ry:n arkisto, TA. 
533 Heikkinen 1994, 12–13; KM 1910: 19, 29–30.  
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ammattityöntekijät, joilla oli pitkä työkokemus.534 Helsingin poikain ammattikoulun 

historiikissa todetaan toiminnan alkuvaiheen opettajista, että tietopuolisten opintojen 

opettajilla oli korkea koulutustaso ja ammattisivistyksen lisäksi korkea yleissivistys. He 

olivat insinöörejä, arkkitehteja, yliopistollisen tutkinnon suorittaneita tai 

kansakoulunopettajia. Insinöörit ja arkkitehdit opettivat ammattiteoreettisia aineita, joskus 

myös matematiikkaa, fysiikkaa ja kansalaistietoa. Maisterit ja kansakoulunopettajat opettivat 

äidinkieltä, kansalaistietoa ja oppilaitoksesta riippuen muita yhteisiä oppiaineita. 

Työmestarit, työharjoitusten ohjaajat, olivat ammattitaitoisia työntekijöitä, joiden 

yleissivistykselle enempää kuin ammatilliselle koulutuksellekaan ei historiikin mukaan voitu 

asettaa mitään vaatimuksia.535 Käytännön työn opettajia ei aluksi kutsuttu opettajiksi, koska 

opettajaksi kutsutuilta henkilöiltä yleisesti vaadittiin yleissivistävä koulutus tai koulutus 

teknillisen alan opistossa tai korkeakoulussa. Työnopettajille opettaja-nimitys vakiintui 

virallisemmin vasta1950–1960-lukujen taitteessa, kun työnopettajien opettajankoulutus 

vakiintui. Sivistys tarkoitti tässä tapauksessa ennen muuta koulutuksen kautta hankittua 

sivistystä. 

 

Yleisaineiden opettajat toivat ammattikouluun tuulahduksen akateemisesta kulttuurista, 

ammattiteoreettisten aineiden opettajat oman, usein teknillisen alan työnjohdollisen 

kulttuurin ja työnopettajat työntekijän työhön liittyvän kulttuurin. Ammattikouluissa 

toimivilla kansakoulunopettajilla oli seminaareissa opitut arvot, opettajan kristilliset ihanteet 

ja isänmaakäsitys. He olivat myös oppineet kansakouluissa noudatettavat opettajakeskeiset 

pedagogiset käytänteet.536 Toisaalta esimerkiksi työpajaopettajilla ei välttämättä ollut 

minkäänlaista opettajankoulutusta. Tämä opettajien taustojen erilaisuus toi ainutlaatuisen 

leiman ammattikoulujen kehittymiselle muihin kouluihin verrattuna.  

 

Ammattikoulujen perustamisen alkuvaiheesta alkaen opettajien kelpoisuus ja opettamiseen 

liittyvä osaaminen olivat aiheuttaneet keskustelua. Jalmari Kekkonen oli tehnyt 

opintomatkan Saksaan keväällä 1905 ja huomannut, että jatkokoulujen opettajille järjestettiin 

erityisiä kursseja. Matkakertomuksensa yhteenvedossa Kekkonen toteaakin: ”Lopuksi tahdon 

                                                 
534 Heikkinen 1994, 13–14. 
535 Eloranta ja Koskela 1999, 20; Stenij 1949, 27; Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu,  
XVIII. Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1930. Tampereella 1932, TKA. 
 536 Halila (b) 1949, 43–44. 
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vielä muistuttaa niistä vaatimuksista, joita Saksassa asetetaan näiden koulujen opettajille, 

joten siis erityisten kurssien aikaansaanti näitten valmistamiseksi ei saa unohtaa.”537  

 

Saksassa ammattikoulujen kehittämiseen liittyi myös kysymys opettajien kouluttamisesta. 

Leo Ehrnrooth toteaa mietinnössään, että jatkokouluja kehitettäessä koettiin, että koulujen 

menestys riippui opettajan persoonallisuudesta ja kyvystä kohdata nuoria oppilaita. ”Hänen 

täytyi ensisijassa olla luonteeltaan sellainen, että pystyy nuorisoon siveellisesti vaikuttamaan 

ja ilman erityisiä toimenpiteitä pitämään sitä kurissa. Hänen tulee tuntea rakkautta sekä 

nuorisoon että omaan tehtäväänsä.”538 Ammattikouluissa tai jatkokouluissa opettajina oli 

tavallisesti kansakoulunopettajia sekä teknikoita ja käsityömestareita. Edellisillä ei ollut 

kokemusta käytännön työelämästä, jälkimmäiset puolestaan eivät oikein osanneet käsitellä 

nuorisoa. Nämä puutteet oli poistettava opettajankoulutuksen avulla.539 Ammattikoulutuksen 

laajentaminen olisi Suomessakin vaatinut opettajien määrän lisäämistä ja 

opettajankoulutuksen organisoimista. Viktor von Wrightin ammattikasvatuskomitea vuodelta 

1912 ei kuitenkaan opettajien vähyyteen ja opettajankoulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin 

vedoten rohjennut ehdottaa erityisen ammattikoulujen opettajille suunnatun koulutuksen 

organisoimista maahan. Komitea esitti sen sijaan erityisten kurssien toteuttamista 

ammattikoulujen opettajille ammattikoulujen tarkastajan johdolla.540  

 

Jalmari Kekkonen ammattikoulujen tarkastajana ryhtyikin järjestämään ammatillisille 

opettajille suunnattuja pedagogisia kursseja vuodesta 1913 alkaen. Kurssit olivat opettajille 

vapaaehtoisia.541 Vapaaehtoisten kurssien järjestämien opettajille ei kuitenkaan ollut 

tarpeeksi hyvä ratkaisu kaikille intohimoisille käytännönläheisen koulutuksen kehittäjille. 

Vuonna 1915 Helsingin ruotsinkielisen teknillisen oppilaitoksen rehtori Max Sergelius esitti, 

että tekniikan alan oppilaitosten opettajille tulisi järjestää pedagogista koulutusta Helsingin 

yliopistossa. Lisäksi opiskelijoiden tulisi suorittaa lukukauden kestävä auskultointi.542 

Tyttöjen ammattikouluissa ammatillisia teoriaopintoja ja käytännöllisiä aineita opetti sama 

                                                 
537 Kekkonen, Matkakertomus, 237, STT 1908 vihko 45. 
538 KM 1910:19, 103. 
539 KM 1910:19, 104. 
540 KM 1912:8, 178–179. 
541 KM 1928:8 I–II; Olkinuora 2000, 186–187; Heikkinen 1994, 15. 
542 Rousi 1986, 117. Max Sergelius toimi myöhemmin mm. kansanedustajana edustaen ruotsalaista 
vasemmistoa. 



149 
 

opettaja.  Monet opettajat olivat käyneet kotitalousopiston. Ruotsinkielinen 

kotitalousopettajankoulutus käynnistyi vuonna 1908 Högvalla-seminaariumissa.543 

 

Pikaisia muutoksia ammattikoulujen opettajien koulutukseen ei tullut. Vuoden 1920 

ammattikouluista annetussa asetuksessa oikeastaan todettiin olemassa oleva käytäntö sekä 

opetuksen toteutuksen että opettajien kelpoisuuden osalta. Ammattikoulun johtajaa ja 

opettajia valittaessa oli kiinnitettävä huomiota siihen, missä määrin hakijoilla oli kokemusta 

käytännöllisestä ammattielämästä ja ammatillisten oppilaitosten opettajatoimesta tai missä 

määrin nämä olivat suorittaneet ammattikoulujen opettajille tarkoitettuja kursseja.544 Koulun 

johtokunta päätti opettajien valinnasta ja erottamisesta. Opettajavalinnasta oli kuitenkin 

ilmoitettava kauppa- ja teollisuushallitukselle. Ammattikoulun johtajan määräsi kauppa- ja 

teollisuushallitus johtokunnan esityksestä. Näin kauppa- ja teollisuushallitus pystyi 

valvomaan myös henkilökunnan kelpoisuuksia. Myös vuoden 1928 ammattikoulukomitea 

kiinnitti huomiota opettajien koulutukseen. Komitea selvitti ammattikouluissa toimivien 

opettajien määrät ja koulutustaustan 

 

Taulukko 5. Ammatteihin valmistavien koulujen opettajien koulutustausta 1913-14  ja 1925-

26. 545 

1913–1914   1925–1926  

Teknillinen korkeak. 14 kpl 18 %  17 kpl 14 % 

Alempi teknillinen / 

ammatillinen koulutus 33 kpl 41 %  60 kpl 51 % 

Yliopistokoulutus 7 kpl  9 %  10 kpl 8 % 

Kansakoulunopettaja 14 kpl 18 %  10 kpl 9 % 

Muita henkilöitä 12 kpl 15 %  13 kpl 11 % 

 

Yhteensä  80 kpl 101 %  110 kpl       93 %546 

   

Taulukossa näkyy selvästi vuosisadan alun muutos käsityöläiskouluista valmistaviin 

ammattikouluihin. Työpajatyöskentelyä lisättiin, ja alemman teknillisen tason tai 

                                                 
543 Järvinen 1997, 62. 
544 SA 50:1920; Heikkinen 1994 b, 13–14. 
545 KM 1928:8 I–II. 
546 Taulukon yhteenlaskuvirheet käytetyssä lähteessä. 
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ammattikoulun käyneiden opettajien absoluuttinen ja suhteellinen osuus ammattikoulujen 

opettajista lisääntyi. Kokonaisuudessaan opettajien määrällinen muutos tarkastelukaudella oli 

verraten pieni, mikä kuvastaa ammattikoulujen hidasta kehitystä kyseisenä aikana. 

 

Ammattikouluissa yhdistyivät kasvatukselliset ja sivistykselliset sekä työelämään 

valmentavat tavoitteet. Näin ollen ammattikoulukomitean mielestä akateemisen koulutuksen 

saaneille opettajille, joilla ei ollut käytännön työelämään liittyvää työkokemusta, tulisi 

järjestää työelämään ja ammattiin liittyvää perehdytystä. Toisaalta teknillisen koulutuksen 

saaneet ja työkokemuksen hankkineet opettajat tarvitsivat pedagogista koulutusta. Tässä 

komitea palasi Leo Ehrnroothin ehdotuksiin. Komitea ehdotti opettajille suunnattuja 

sielutieteen, kasvatus- ja opetusopin sekä opetusmenetelmäopin kursseja. Sielutieteen kurssi 

oli tärkeä oppilaiden ymmärtämistä ja oikeata käsittelyä varten. Kurssilla oli otettava 

huomioon ”ammattikasvatuksen vaatimukset ja murrosiässä olevan nuorison erikoislaatuinen 

henkinen rakenne”. Opettajien on opetuksessaan muistettava oppilaiden tarkkaavaisuuden 

laadut, havainto- ja huomiokyvyn kehittäminen, muistin ja mielikuvituksen merkitys 

käytännöllisessä elämässä. Tunteesta puhuttaessa on kiinnitettävä huomiota 

kauneustunteeseen; tahtoelämästä puhuttaessa kiinnitettävä huomiota liikkeisiin, 

taipumuksiin, tottumuksiin, toimintaviettiin ja luonteeseen. Kasvatus- ja opetusoppia varten 

ehdotettiin 20 tuntia luentoja. Luennoilla käsiteltäviä aiheita olisivat kasvatuksen tarkoitus, 

yleinen ja ammattikasvatus, oppilaiden hallinta ja johto, opetuksen tarkoitus sekä 

opetussuunnitelma yleiskoulussa ja ammattikoulussa. Opetusmenetelmäopissa keskeistä oli 

uuden tiedon sitominen aiemmin hankittuihin taitoihin ja kokemuksiin.547 Tämäkin komitea 

tuli siihen johtopäätöksen, että ammatillisten opettajien tarve oli kuitenkin niin pieni, ettei 

erityistä opettajanvalmistuslaitosta kannattanut perustaa. Opettajien perehdytys voitiin 

vastaisuudessakin hoitaa kurssitoiminnan avulla.548 

 

Muilla ammatillisen koulutuksen aloilla aloitettiin opettajankoulutus eri aikaan ja eri 

toteutustapaa noudattaen alasta riippuen. Kauppaopettajat opiskelivat kasvatustieteitä 

yliopistossa ja harjoittelivat opettamista Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa 

vuodesta1904 alkaen. Tämä oli se malli, jonka mukaan Max Sergelius olisi halunnut järjestää 

myös tekniikan alan opettajien koulutuksen. Puutarha-alan opettajien koulutus alkoi Lepaalla 

vuonna 1909 ja metsäalan opettajien koulutus Ähtärissä vuonna 1931. Sairaanhoidon 
                                                 
547 KM 1928:8 I–II. 
548 KM 1928:8 I–II; Rousi 1986, 117. 
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opettajien koulutus vakiintui vuodesta 1931 alkaen Helsingin Sairaanhoito-opiston 

yhteydessä.549 Ammattikoulujen opiskelijamäärät nousivat verraten nopeasti kaupan alan 

oppilaitoksiin sekä maa- ja metsätalousoppilaitoksiin verrattuna. Oppikouluissa opiskeleviin 

verrattuna ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien määrä oli vähäinen. 

 

Taulukko 6. Opiskelijamäärät eräissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppikouluissa 1920–

1940.550 

 

Vuosi   1920  1940 

Oppilaitos    

Ammattikoulut  3 438  5 893 

Kaupan alan oppilaitokset  3 160  3 352 

Maa- ja metsätalousoppilaitokset 2 001  3 368 

Yhteensä ammatilliset oppilaitokset 14 009  20 380 

Oppikoulut   32 448  59 302 

 

Vuonna 1930 valmistavissa ammattikouluissa, yleisissä ammattikouluissa ja 

erikoisammattikouluissa opiskeli yhteensä noin 4 657 opiskelijaa (liite 9).551 Opistotason 

oppilaitokset vielä lisäsivät opiskelijamäärää ja samalla opettajamäärää. Huolimatta 

opiskelijamäärien noususta ammattikoulujen opettajankoulutuksen systemaattinen 

järjestäminen sai kuitenkin odottaa. Joka tapauksessa ammattikoulutuskomitea esitti 

ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi valtion tuen lisäämistä kunnille, yhteisöille ja 

yksityisille tehdaslaitoksille ammattikoulujen perustamista varten. Tämä esitys eteni myös 

eduskuntakäsittelyyn.552 

Ammattikoulujen opettajien koulutus jatkui vapaaehtoisten kurssien pohjalla, joita kauppa- 

ja teollisuusministeriö organisoi Jalmari Kekkonen johdolla. Ministeriön toimeksiannosta 

myös muut organisaatiot järjestivät kursseja. Ministeriö pyysi oppilaitoksilta tarjouksia 

kurssien järjestämisestä ja maksoi niille kurssien toteuttamisesta. Näin oli esimerkiksi 

vuonna 1928, jolloin ammattien edistämislaitos järjesti kauppa- ja teollisuusministeriön 

                                                 
549 Olkinuora 2000, 187; Iivonen 1989, 142. 
550 Kaarninen 2001, 122; Klemelä 1999, liitetaulukko 2, 3, 6, 8 Ja 13; Liite 4. Ammattikoulujen kohdalla on 
mukana valmistavat ammattikoulut sekä erikoisammattikoulut. 
551 STV, eri vuosien tilasoissa on pieniä eroja. 
552 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisista oppilaitoksista ja teknillisistä oppilaitoksista, 1929 
toiset valtiopäivät, asiakirjat III–V. 
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toimesta ammattikurssit metallityön opettajille ja opettajiksi aikoville. Kurssit sisälsivät 

muun muassa 12 tuntia luentoja. Luennot käsittelivät pääasiassa ammatillisia tekniikan alan 

asioita. Luentoihin sisältyivät myös osiot: ”Opettajien valmistus ja edelleen kehittäminen 1 

t”, sekä ”oppilaan kohtelu 2 t”. Käytännön opetustyötä harjoiteltiin VR:n konepajassa 25 

tuntia. Kursseihin sisältyi myös 10 tuntia retkeilyä tehtaisiin.553  

 

Jalmari Kekkonen kehotti ammattikoulujen johtajia kannustamaan asianomaisia opettajia 

osallistumaan kursseille. Opettajia voitiin tukea osallistumaan kursseille ottamalla kurssien 

suorittaminen huomioon opettajan paikkoja täytettäessä ja palkkauksessa. ”Kauppa- ja 

teollisuusministeriön päätettyä antaa Ammattienedistämislaitoksen huollettavaksi tänä 

vuonna pidettävät ammatillisten koulujen opettajien täydennyskurssit ja mainitun laitoksen 

ottaessa tämän tehtävän suorittaakseen pyydän Teitä (johtaja) ilmoittamaan asianomaisille 

opettajille näistä kursseista ja kehoittamaan heitä ottamaan niihin osaa. Erityisesti haluan 

tässä yhteydessä alleviivata sitä seikkaa, että tämänlaisia erikoiskursseja, jommoinen nyt 

suunniteltu kurssi on ja jonka tarkempi ohjelma näkyy myötäseuraavasta liitteestä, on 

tarkoitus vastedeskin järjestää, kukin aina eri ryhmälle, ja että tällaisten kurssien käymisille 

tullaan vastedes opettajapaikkojen saantiin nähden ja uskottavasti myös palkkojen 

korotuksissa erityisempi huomio kiinnittämään.”554  

 

Tampereella opettajia kannustettiin osallistumaan kauppa- ja teollisuusministeriön 

järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Vuosikertomuksessa lukuvuodelta 1926–1927  rehtori Sulo 

Heiniö viittasi kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämään luentotilaisuuteen ja 

kirjoitti: ”Sitä intoa ja alttiutta, mitä koulun opettajat ja työmestarit ovat kuluneina 15 vuotena 

osoittaneet, toivon heidän vastakin jaksavan osoittaa nousevan nuorisomme ammattitaidon ja 

kansalaiskunnon kohottamiseksi, joskin työ toivottomalta ja tulokset niukoilta toisinaan 

näyttävätkin. Heistä kuitenkin hyvin suuresti riippuu, minkälaisia ammattilaiskansalaisia tämä 

maa tulee saamaan.”555  

 

                                                 
553Ammattienedistämislaitoksen kurssi ammattikoulujen metallityön opettajille ja siksi aikoville 4.–10.6.1928, 
Saapuneet kirjeet Ea:1, kansio sekalaisia, Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu, TKA. 
554 Kekkonen ammattikoulujen johtajille 18.4.1928, Saapuneet kirjeet 1928 Ea:1 kansio sekalaisia, Tampereen 
kaupungin poikain ammattikoulu, TKA.  
555 Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu XV 1926–1927, kertomus Tampereen kaupungin 
kunnallishallinnosta vuonna 1927. 
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Suomeen perustettiin vuonna 1930 ammatillisten opettajien oma yhdistys, Suomen 

ammatillisten koulujen opettajayhdistys, SAKO. Yhdistystä perustettaessa otettiin mallia 

Ruotsin vuonna 1925 perustetusta yhdistyksestä. Kyseinen yhdistys järjesti vuosittaisia 

kokouksia ja tapaamisia, joissa pidettiin myös pedagogiikkaan liittyviä esitelmiä ja 

alustuksia. Yhdistyksen perustaminen Suomeen viivästyi, kun sekä Helsinkiin että 

Tampereelle puuhattiin yhdistystä samaan aikaan. Tampereella oli puuhattu oma-aloitteisesti 

valtakunnallista yhdistystä, eikä Tampereen poikain ammattikoulusta aluksi liittynyt yhtään 

opettajaa helsinkiläisten perustamaan yhdistykseen. SAKO:n sihteeri, Helsingin poikain 

ammattikoulun opettaja E. Stenij kävi Tampereella keskustelemassa asiasta.556 Keskustelun 

jälkeen asiassa päädyttiin yksimielisyyteen ja myös tamperelaiset liittyivät SAKO:n 

toimintaan mukaan. Vuonna 1931 yhdistyksessä oli 109 jäsentä kahdestakymmenestä 

oppilaitoksesta.557  

  

Varsinkin SAKO:n  toiminnan alkuvuosina, jolloin ammatillisten opettajien koulutus oli 

epäsystemaattista, sen järjestämissä seminaareissa käsiteltiin paljon opetusmenetelmiin 

liittyviä asioita. Vuoden 1933 kokouksessa Jalmari Kekkonen esitelmöi ammattikoulujen 

opetusmenetelmistä ja opettajatar Eva Somersalo tyttöjen liinavaateompelukoulutuksen 

toteuttamisesta. Esitelmässään Työn opetuksesta ammattikoulussa Tampereen poikain 

ammattikoulun johtaja, arkkitehti Toivo Paatola kiinnitti huomiota opettajan ammattitaitoon. 

Opettajalla tuli olla riittävä ammatillinen koulutus, pedagoginen valmennus ja 

opetusharjoittelu. Opettajan tuli kiinnittää erityistä huomiota opiskelijan henkilökohtaisiin 

kykyihin ja motivaatioon.558 Myöhemmin, 1950–1960-luvuilla, yhdistyksen toiminnassa 

painottuivat aikaisempaa enemmän opettajien edunvalvontaan liittyvät asiat. 

 

Opettajakunnan heterogeenisuus vaikutti osaltaan siihen, että opetuksen tavoitteista ja 

menetelmistä ei muotoutunut yhteistä näkemystä samalla tavalla kuin kansakoulussa ja 

keskikoulussa.  Kuitenkin opetuksen laatuun ja uuden ammattiryhmän, ammattikouluissa 

toimivien opettajien ja mestareiden, osaamiseen kiinnitettiin huomiota ammattikoulujen 

toiminnan alkuvaiheista saakka. 

                                                 
556 E. Stenij Tampereen Poikain ammattikoulun johtajalle Toivo Paatolalle 29.1.1931, Saapuneet kirjeet Ea:1, 
kansio 1931, Tampereen kaupungin poikain ammattikoulu, TKA.  
557 Ammatillisten koulujen kokouksen ohjelma 25.–27.8.1933, kansio SAKO:n kokousten pöytäkirjat, laatikko 
vuosikokouspöytäkirjat 1931–1945, AOL:n arkisto, TA; Eloranta ja Koskela 1999, 41. 
558 Toivo Paatola, Työn opetuksesta ammattikouluissa 4.7.1933, esitelmä SAKO:n kokouksessa, kansio 
SAKO:n kokousten pöytäkirjat, laatikko vuosikokouspöytäkirjat 1931–1945, AOL:n arkisto, TA. 
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3.8. Sivistys vastaan ammattisivistys, keskustelu komiteoissa ja eduskunnassa 

Komiteoiden työskentely oli koulutuksen kehittämisen väline 1920–1930-luvulla559. Myös 

ammatillisen koulutuksen kehittämiseen liittyviä komiteoita nimitettiin kyseisten 

vuosikymmenten aikana useita. Koulutuksen hallinnollisesta erikuntaisuudesta huolimatta 

ammattikoulujen toiminnan kehittäminen nivoutui usein muun koululaitoksen, kansakoulun 

ja oppikoulun kehittämiseen. 1920–1930-luvuilla kouluasiat olivat paljon esillä nuoren 

tasavallan eduskunnassa. Vuonna 1920 säädettiin ammattikoulua koskevat asetukset, vuonna 

1921 oppivelvollisuuslaki.  

 

Vuonna 1922 jätti mietintönsä valtioneuvoston asettama jatkokoulutuskomitea.560 Komitea 

suunnitteli erityisesti kaupunkien ja taajamien nuorille suunnatun kansakoulun jälkeisen 

koulutuksen kehittämistä ja keskittyi varsinkin kansakoulujen jatkoluokkien toimintaan. 

”Kansakoulun päättävät ovat pääsääntöisesti 13-vuotiaita, siis iässä, jossa siveelliset ihanteet 

eivät ole vielä vakiintuneet, järki ei ole kypsynyt käsittämään yhteiskunnallisia oloja ja niin 

hyvin voimaa kuin harrastusta puuttuu yhä vaativammaksi käyvään tuottavaan työhön.”561  

Mietinnön mukaan Saksan esimerkin valossa Suomessakin olisi siirryttävä järjestelmään, 

jossa kaikilla kansakoulun käyneillä oli jatko-opiskeluvelvollisuus. Jatko-opetuksen tulisi 

liittyä oppilaan elämänpiiriin ja tulevaisuuden suunnitelmiin ja olla aiempaa 

käytännönläheisempää. Tässä komitea viittasi Georg Kerschensteinerin ajatuksiin: ”Tehoisa 

valmistus ammattityöhön tuopi mukanansa yhteiskunnallisten ja siveellisten hyveitten sekä 

sivistävien tietojen kehittämistä: kunnon ammattilainen on myös kunnon kansalainen ja 

ihminen.”562  

 

Komitean näkemyksen mukaan kilpailu työelämässä sekä kansojen välinen taloudellinen 

kilpailu olivat lisääntyneet. Tähän tuli vastata kansakoulun jälkeisellä, ammattiin valmiuksia 

antavalla jatko-opetuksella. Komitea hahmotteli kansakoulun jatkoluokille opetusohjelmaa, 

joka muistutti paljon ammattikoulun opetusohjelmia. Opetusohjelmaan kuului teoreettisia 
                                                 
559 Esim. Lampinen 1998. 
560 KM 1922:10, Jatko-opetuskomitean mietintö. Komitean puheenjohtajana toimi Mikael Soinen, jäseninä 
Matti Pesonen, Jalmari Kekkonen, A. Rosendahl ja Aina G. Johansson. Lisäjäseninä olivat entinen 
ammattientarkastaja Vera Hjelt ja kansakoulun talousopettaja Julia Poijärvi, jotka osallistuivat erityisesti 
tyttöjen jatkokoulutuksen suunnitteluun. 
561 KM 1922:10, 3. 
562 KM 1922:10, 7. 
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opintoja, kuten uskontoa, kansalaistietoa, äidinkieltä, laskentoa, piirustusta, 

ammatinvalinnanoppia ja tietopuolista työnopetusta sekä käytännöllistä työtä 12 tuntia 

viikossa. Yhteensä opiskeltaisiin 36 tuntia viikossa.563 Opiskelu olisi siis kokopäivätoimista 

ja koulumuotoista. Opetussuunnitelma oli osapuilleen sama tytöille ja pojille. Toisen vuoden 

opinnot voisivat olla enemmän ammattipainotteisia. Komitean kaavailuissa oli muun muassa 

kauppalinja, teollisuuslinja ja maatalouslinja. Komitean näkemys kunnon kansalaisesta 

viitoitti aikakauden kansalaisihannetta ja oli hyvin linjassa Kekkosen kansalaistiedon 

oppikirjassa esittämien linjausten kanssa. Kansalaisihanteessa painotettiin työnteon tärkeyttä. 

”Häpeä viettää työkykyisenä joutilasta elämää.” Työ oli terveyden kehto, elämän ilo. 

Huolellinen ja tunnontarkka suoritus aateloi jokaisen rehellisen työn ja jalostaa ihmisen. 

Lapsen tuli tehdä sitä mitä käsketään, aikuisen sitä mitä tarvitaan.564 Oppilaita tuli kasvattaa 

kristillisyyteen, pidättyvyyteen, ystävällisyyteen ja isänmaan rakkauteen. Yhteiskunnallisten 

asioiden opetuksen tuli olla toteavaa, ei erimielisyyksiä lietsovaa. Mikäli käsiteltiin 

yhteiskunnallisia asioita, joista esiintyy erilaisia mielipiteitä, se tuli tehdä täysin 

puolueettomasti.565  

 

Jatko-opetuskomitean mukaan nuoret tekivät ammatinvalintaan liittyviä päätöksiä niin 

nuorina, että kiinnostus muuttui koulun jälkeen, eivätkä he välttämättä menneet sellaiseen 

työhön, johon olivat koulussa saaneet valmiuksia. Tällöin opetus meni hukkaan. Lopullinen 

ammatinvalinta tulisi lykätä hiukan myöhemmälle iälle, jolloin varsinainen ammattiopetus 

olisi ammattikoulujen tehtävä. Komitea siis esitti koulutusmallia, jossa käytännölliseen 

opetukseen painottuneita kansakoulun jatkoluokkia seuraisi ammattikoulu.566 Tässä on 

nähtävissä pohjakouluajattelun ideaa, jonka mukaan kansakoulun pohjalta hakeuduttaisiin 

joko ammatillisiin kouluihin tai oppikouluun. Koulutusjärjestelmän tulisi mahdollistaa väylä 

alkeellisemmasta ammattiopetuksesta korkeimpaan ammattiopetukseen asti. Ammattikoulu 

ei saisi johtaa koulutukselliseen umpikujaan. Komitea kaavaili kuitenkin, että jatkoluokkien 

teollisuuslinja olisi voinut korvata ammatteihin valmistavan koulun.567 Komiteassa mukana 

ollut Jalmari Kekkonen asettui myöhemmin selkeästi kannattamaan ammattikouluja 

kansakoulun jälkeisen ammatillisesti painottuneen koulutuksen toteuttajana.  

 

                                                 
563 KM 1922:10, 3–7. 
564 KM 1922:10, 25–33. 
565 KM 1922:10, 27. 
566 KM 1922:10, 32–33. 
567 KM 1922:10, 48–49; Jauhiainen 2002, 114.  
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Jatko-opetuskomitean ehdotukset eivät 1920-luvun alkupuolella johtaneet käytännön 

toimenpiteisiin. Sitä vastoin Ammattikoulukomitean ehdotukset vuodelta 1928 etenivät 

hallituksen esityksenä eduskuntakäsittelyyn.568 Komiteamietinnöistä ja eduskunnassa 

käydystä keskustelusta saa kuvan siitä, minkälaista tehtävää ammattikoululle suunniteltiin ja 

miten eri poliittiset ryhmittymät näkivät ammattikoulun kehittymisen. 

Ammattikoulukomitean ehdotusten pohjalta hallitus esitti ammattikoulun opetusohjelmiin 

muutoksia siten, että käytännöllisten ammatillisten opintojen osuus lisääntyisi ja 

ammattiteoreettisten aineiden osuus pienenisi. Hallitus esitti myös valtionapujärjestelmän 

muuttamista siten, että kunnat, yhteisöt ja yksityiset tehdaslaitokset kiinnostuisivat 

ammattikoulujen perustamisesta.569 

 

Eduskunnassa sosiaalidemokraattien edustajat esittivät tukea ammatillisen koulutuksen 

kehittämiselle. Edustaja Julius Ailio oli huolissaan oppikoulupainotteisesta koulutuksen 

kehittymisestä. Ammattiin valmistavassa koulutuksessa puolestaan opiskelijamäärät olivat 

lisääntyneet maanviljelys-, karjanhoito- ja kotitalousoppilaitoksissa mutta eivät niinkään 

kaupan tai teollisuuden koulutusta antavissa oppilaitoksissa. Ailion mukaan juuri näillä 

elinkeinoelämän aloilla oli kuitenkin jatkuvasti tarvetta ammattitaitoisesta työvoimasta.570 

Eduskunta oli vuonna 1927 hyväksynyt lain maatalousoppilaitoksista. Laki kokosi kaikki 

maatalousalan opetusta antavat oppilaitokset saman säädöstön yhteyteen. Kyseisessä laissa 

määriteltiin maatalouden oppilaitostyypit ja määrättiin oppilaitosten valtionavun määrät. 

Valtio suoritti maatalous-, kotitalous- ja kotiteollisuusoppilaitoksien opettajien 

palkkakustannukset, antoi 65 % tukea muista kustannuksista sekä maksoi 75 % opettajien 

eläkkeistä.571 Ammattikoulujen kohdalla epämääräiset valtiontukeen liittyvät määräykset 

vaikeuttivat ammattikoulujen perustamista.572  

 

Sosialidemokraattisen Puolueen piirissä tehtiin useita aloitteita työelämään valmentavan 

opetuksen kehittämiseksi. Työnopetusta oli mahdollista soveltaa myös oppikoulun 

                                                 
568 KM 1928:8 II ja III.  
569 KM1928:8 II ja III; Hallituksen esitys  
eduskunnalle laiksi ammatillisista oppilaitoksista ja teknillisistä oppilaitoksista, 1929 toiset valtiopäivät,  
asiakirjat III–V.  
570 Edustaja Julius Ailion (SDP) toivomusaloite n:o 17 Oppikoulun ja käytännöllisten oppilaitosten keskinäisen 
suhteen selvittämisestä 13.12.1931, Valtiopäivät 1931, liitteet I–XII, 138–139. 
571 Klemelä 1999, 129–130. 
572 KM 1980: 73, Liite Ammattikoulutuslakityöryhmän valtionosuusjaoston väliraportti, s. 1–5. Myös  
kauppaopetus toimi epämääräisen tuen varassa.  



157 
 

opetuksessa. Edustaja Hilja Pärssisen573 nimissä tehdyssä aloitteessa työnopetuksen käsitettä 

pohdittiin syvällisesti. Työnopetus ”tarkoittaa suoranaista käden ja silmän harjoitusta, 

ruumiin jäsenten totuttamista työskentelyyn, hengenvoimien tehostamista ja kehittämistä 

työn suoritusten kautta. Sen avulla kehitetään oppilaan ruumiillisia kykyjä, valveutetaan 

hänessä työn tajuaminen ja synnytetään arvonantoa hyödyllistä työntekoa kohtaan.” 

”Sivistyksen yleistämisen seurauksena ei tule olla vain opintien avaaminen kaikille, vaan 

myös itse sivistyksen sisällön kansanvaltaistaminen. Kuta laajemmalle opillinen sivistys 

leviää, sitä enemmän on eroitus ruumiillisen ja henkisen työn arvovallan suhteen tasoittuva. 

Korkeampaakin koulutusta saaneille tulee välttämättömäksi työn taito ja toiselta puolen 

ammattisivistystä ei enää käsitetä yksipuolisena kätevyytenä, vaan siihen on kuuluva myös 

henkinen sivistys.”574 Tässä toivomusaloitteessa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla 

samantyyppiset ajatukset kuin työkouluajattelussa, jossa tavoitteena oli työn kautta kehittää 

ajattelua ja sosiaalisia suhteita, sekä J. V. Snellmanin näkemykset ammatillisesta osaamisesta 

ja Uno Cygnaeuksen ajatukset työn opettamisesta kasvattavana toimintana. Aloitteessa 

tuotiin esiin myös, että monet keskikoulun käyneet nuoret joutuivat käytännöllisiin töihin, 

joihin heiltä puuttui edellytyksiä ja jotka saattoivat tuntua heistä vastenmielisiltä, ”jolloin 

henkilö joutuu yhteiskuntaan soveltumattomana sen liikarasitukseksi”.575 Samoin esityksessä 

asetettiin kyseenalaiseksi vallitseva luokkakantainen sivistyskäsitys ja käsitys ammattien 

vähäisestä arvostuksesta yleissivistykseen nähden. 

 

Hallituksen lakiesitys sai tukea myös kokoomuksen ja ruotsalaisen vasemmiston edustajilta. 

Edustajat Kyllikki Pohjola (Kok.) ja Max Sergelius (ruots. vas.) tukivat esitystä viitaten 

muun muassa maatalousalan ja kaupan alan koulutuksen uudistamiseen.576 Kokoomuksen 

puolueohjelmassa mainittiin ammatillisen koulutuksen merkitys kansakoulusta päässeiden 

jatkokouluna. Nuoria tuli ohjata hyödylliseen käytännölliseen työhön.577 

 

                                                 
573 Hilja Pärssinen (1876–1935) oli opettaja, toimittaja, kirjailija ja kansanedustaja. Edustaja Hilja Pärssinen, 
Emil Sallila, Fanny Ahlfors, Kalle Myllymäki, A. Valta, Väinö Kivisalo, Miina Sillanpää, Kaisa Hilden, Janne 
Koivuranta, J. Väisänen, Matti Turkia, Alex Hämäläinen, Aino Lehtokoski, Matti Lepistö, Onni Hiltunen, 
Toivomusaloite n:o 19 työnopetuksen soveltamisesta oppikoulujen ohjelmaan 12.2.1931, Valtiopäivät 1931, 
Liitteet I–XII, 147–148. 
574 ibid. 
 575ibid.  
576 Edustaja Sergeliuksen (ruots. vas.) puheenvuoro ehdotuksesta laiksi ammatillisista ja teknillisistä 
oppilaitoksista 29.10.1929, 1929 toiset valtiopäivät, Ptk I, s. 510. 
577 Kansallisen kokoomuspuolueen ohjelma 10.4.1921; Kansallisen kokoomuspuolueen vaaliohjelma 23.–
24.4.1922. 
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Maalaisliitossa ammattikoulu nähtiin työväenluokkaisten nuorten koulutuksena. Maaseudun 

väestön muuttaminen kaupunkeihin huolestutti puoluetta, mikä näkyi myös puolueen 

koulutuspoliittisessa linjassa. Puolueen mukaan maatalous oli maan pääelinkeino myös 

tulevaisuudessa, ja sen kehittämistä oli tuettava. Maalaisväestö oli maamme henkisen ja 

aineellisen kehityksen perustus.578 Valtiontalouden kehno tila huononsi myös kuntien 

taloudellista tilannetta, mikä näkyi joidenkin edustajien koulutusta koskevissa mielipiteissä. 

Koulutus – ammattikoulu siinä mukana – ei saanut aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia 

rasitteita maalaiskunnille. Ryhmä Maalaisliiton edustajia teki edustaja Viljami Kalliokosken 

nimissä aloitteen koulutusmenojen vähentämiseksi. Ehdotuksen toteutuminen olisi samalla 

merkinnyt kansakoulun toiminnallisia supistuksia. Kylmimpänä vuodenaikana kansakoulu 

olisi voinut olla kiinni kokonaan, kansakoulun jatkoluokilla opiskelu olisi ollut täysin 

vapaaehtoista ja samalla oppivelvollisuuden alaikäraja olisi voitu nostaa kahdeksaan 

ikävuoteen.579 Maatalossa tehtävien töiden kannalta koulutuksella ei välttämättä ollut 

merkitystä. Varsinkin isompien tilojen jälkeläisillä ei välttämättä ollut tarvetta hakeutua 

koulutukseen oman elannon hankkimisen vuoksi. Maalaiskunnat toteuttivat usein supistettua 

kansakoulua. Kunta säästi menoissa, ja koululaiset pystyivät paremmin osallistumaan 

maatöihin. Käytännössä kansanedustajien aloitteessa kannatettiin rinnakkaiskouluajattelua. 

Ruumiillista työtä tekevien koulutukselliset tarpeet erotettiin lukeneiston koulutuksellisista 

tarpeista.580  

 

Hallituksen ammattikoulukomitean ehdotusten pohjalta tekemä esitys laiksi 

ammattioppilaitoksista ja teknillisistä oppilaitoksista ei ammattikoulun saamasta tuesta 

huolimatta edennyt eduskunnassa, ja se jätettiin käsittelemättä.581 Keskeiseksi seikaksi nousi 

valtion tuki koulutukselle. Ammattikoulun kehittämisessä palattiin takaisin lähtöruutuun.  

 

Eduskunnassa jatkui keskustelu siitä, olisiko työelämään valmentava koulutus 

ammattikoulujen vai kansakoulujen jatkoluokkien tehtävä. Teollisuus oli muun muassa 

esittänyt, että nuorten työhöntuloikää voitaisiin alentaa ja kansakoulun jatkoluokkia 

                                                 
578 Maalaisliiton puolueohjelma 14.4.1929; Maalaisliiton puolueohjelma 24.1.1932. 
579 Edustaja Viljami Kalliokosken ym. ( Kalliokosken aloitteeseen yhtyi 24 Maalaisliiton kansanedustajaa) 
toivomusaloite, esityksen antamisesta erinäisiksi muutoksiksi oppivelvollisuuslakiin 12.2.1931, Valtiopäivät 
1931 liitteet I–XII, 150–152. 
580 Säntti 2007, 129. 
581 Edustaja Sergeliuksen puheenvuoro ehdotuksesta laiksi ammatillisista ja teknillisistä oppilaitoksista 29.10 
1929, 1929 toiset valtiopäivät, Ptk I, s. 510; Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisista ja 
teknillisistä oppilaitoksista 21.12.1929, toiset valtiopäivät 1929, asiakirjat III–V. 
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voitaisiin kehittää antamaan ammatillista koulutusta.582 Ammattikoulujen tarkastaja Jalmari 

Kekkonen puolestaan oli sillä kannalla, että teollisuuden ja käsityön ammatillinen koulutus 

oli keskitettävä varsinaisiin ammattikouluihin. Kansakoulujen jatkoluokkien opetusta voitiin 

tarvittaessa kehittää antamaan valmiuksia muille yhteiskuntaelämän aloille, esimerkiksi 

liike-elämän palvelukseen.583 Yksityisteollisuuden ammattikoulujen tarkastajan Aarne 

Levanderin mukaan jatkoluokkien opetusohjelmat olivat osapuilleen samanlaisia kuin 

ammattikouluissa, minkä takia koulutuksellinen järjestelmä oli osittain päällekkäinen ja siksi 

epäselvä ja kallis. Eduskunta hyväksyikin vuonna 1934 toivomuslauselman, jonka mukaan 

hallitus selvittäisi, miten kansakoulun jatkoluokat voitaisiin korvata ammatillisella 

koulutuksella.584 

Kuten jo aiemmin on todettu, oppivelvollisuuslain määräys kansakoulujen jatkoluokista ja 

kiista ammatillisesti painottuneen koulutuksen järjestämisestä hidasti ammattikoulujen 

perustamista. Oppivelvollisuuslain mukaan taajamakunnissa oli oltava riittävä määrä 

kansakouluihin liittyviä, pääasiallisesti käytännön elämään valmistavia, päiväkouluiksi 

järjestettyjä kansakoulun jatkoluokkia. Jokaisessa maalaiskansakoulussa oli annettava jatko-

opetusta vähintään 100, enintään 150 tuntia vuodessa, jos sitä saamaan ilmoittautui yhteensä 

ainakin kahdeksan jatko-opetusvelvollista taikka vapaaehtoista osanottajaa. Siirtymäkausi 

lain toimeenpanolle oli vuoteen 1937 saakka. Kokoomuksen kansanedustaja Kyllikki 

Pohjalan nimissä tehdyssä aloitteessa toivottiin oppivelvollisuuslain muuttamista siten, että 

kunnat saisivat itse valita pakolliseksi jatko-opiskelumuodoksi joko kansakoulun jatkoluokat 

tai ammattikoulun tai molemmat. Esityksen mukaan ammattikoulun käyminen korvaisi 

oppivelvollisuuslain mukaiset kansakoulun jatkoluokat. Pohjola perusteli aloitettaan sillä, 

että joillakin paikkakunnilla ammattikoulu ja jatkoluokat kilpailivat oppilaista. Kahden 

samaa tarkoittavan koulumuodon ylläpito samalla paikkakunnalla oli 

epätarkoituksenmukaista. Esimerkiksi Jyväskylän ja Hangon kaupungit olivat pakotettuja 

lopettamaan vapaaehtoisesti ylläpitämänsä ammattikoulun oppivelvollisuuslain takia. 

”Ammattikoulujen lopettaminen vallankin paikkakunnilla, joissa käsityö ja 

                                                 
582 KM 1933:4:, 32; Nieminen 2003, 106. 
583 Pkt ktm:n järjestämiltä luentopäiviltä 7.–8.4.1931, kansio SAKO ry:n vuosikokouspöytäkirjat 1931–1945, 
AOL:n arkisto, TA. 
584 Teollisuuden yksityisten ammattikoulujen toiminnasta v. 1934, laatinut Aarne Levander, 15.1.1935, kansio 
Ammattikoulut, muiden yhtiöiden ammattikoulut 1921–1934, Enso-Gutzeit keskushallinto, ELKA.  



160 
 

pienteollisuuselinkeinot kukoistavat, voivat käydä kohtalokkaiksi taloudelliselle 

kehitykselle.”585  

 

Eduskunta hylkäsi Pohjalan ehdotuksen lakiteknillisten ja muiden muodollisten syiden 

vuoksi. Eduskunnan sivistysvaliokunta oli kuitenkin sitä mieltä, että kunnat voisivat valita 

koulutuksellisen ratkaisun tarkoituksenmukaisella tavalla. Näin ollen, jos paikallisesti olisi 

parasta, nuori voitaisiin velvoittaa käymään ammattikoulu kansakoulun jatkoluokkien sijaan. 

Edustajat Pohjala ja Sergelius jatkoivat koulukysymyksen ratkaisemiseen liittyvää 

aloitteellisuutta. He halusivat hallituksen selvittävän, miten kansakoulun jatko-opetus 

voitaisiin korvata ammatti-, maatalous-, kotitalous- tai kotiteollisuuskoulussa annettavalla 

opetuksella.586 Vastauksessaan Kansallisen edistyspuolueen opetusministeri Oskari Mantere 

totesi asiaan palattavan eduskunnassa niin pian kuin mahdollista ja asian olevan valmistelun 

alla. Eduskunta antoi hallitukselle tehtäväksi selvittää, miten kansakoulun jatkoluokat 

voitaisiin korvata ammatti-, maatalous-, kotitalous tai kotiteollisuuskouluissa annettavalla 

koulutuksella. 

 

Ammattikoulun kehittäminen kietoutui sekä kansakoulun toimintaan että oppikoulun 

kehittämiseen. Kansakoulun päättäneiden nuorten koulutuksen järjestäminen aiheutti 

erimielisyyksiä opetusministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön välille. 

Ammattikoulun pohjakoulutuksena oli kansakoulu kokonaisuudessaan, mutta oppikoulun 

pohjakoulutuksena oli yleensä neljä luokkaa kansakoulua, jonka jälkeen siirryttiin 

keskikouluun ja lukioon. Ongelmaa ratkaisemaan asetettiin komiteoita. Vuoden 1936 

komitea totesi päällekkäisen koulutusjärjestelmän ongelman. Varovaisessa kannanotossaan 

komitea totesi, että jos paikkakunnalla jo oli ammattikoulu, kansakoulun jatkoluokilla ei 

tulisi järjestää saman alan koulutusta. Kansakouluihin ei ollut syytä varustaa samanlaisia 

työsaleja kuin ammattikouluihin. Koulut eivät saisi kilpailla keskenään.587 Vuonna 1938 

opetusministeriön asettama Opetustoimen uudistamiskomitea kehitteli edelleen vuoden 1922 

                                                 
 585 Pohjala ym. ehdotus laiksi oppivelvollisuudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, Lak.al n:o 15, 
5.2.1934,Valtiopäivät 1934, Liitteet I–XIV, 169–170.  
 586 Edustajien Pohjala ja Sergelius kysymys, joka koskee ammattioppilaitosten kehittämistä, 22.10.1934,  
Valtiopäivät 1934, pöytäkirjat III, 3056–3057. Turussa kaupunginvaltuuston asettama komitea esitti vuonna 
1928 suunnitelman ammattikoulutuksen järjestämiseksi kaupungissa. Valtuusto päätti kuitenkin odottaa 
valmisteilla olevan ammattikoululain etenemistä eduskunnassa. Jauhiainen 2002, 174. 
587587 KM 1936:21 Kansakoulun jatko-opetuksen ja ammattikoulujen välistä suhdetta selvittämään asetettu 
komitea. Puheenjohtaja eduskunnan sihteeri, lakitieteen kandidaatti Eero Heikki Ilos Tammio, jäseninä 
kouluneuvokset Kaarlo Matias Saarialho, Aaprami Alfred Salmela, kauppaopiston rehtori Jalmari Sulonen, 
ammattikoulujen tarkastaja arkkitehti Oiva Jalo Antti Wiljanen, sihterinä hallitussihteeri Lauri Alarik Castrèn. 
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jatko-opetuskomitean ajatuksia yhteisestä pohjakoulusta ja esitti siirtymistä 

yhtenäiskoulujärjestelmään, jossa kansakoulu olisi sekä oppikoulun että ammattikoulun 

pohjakoulu.588 Tätä perusteltiin yhteiskunnallisella oikeudenmukaisuudella ja taloudellisilla 

perusteilla sekä opiskelijan ammatinvalintaan liittyvillä seikoilla. Kansakoulun päätteeksi 

oppilas olisi hiukan varttuneempi tekemään jatkokoulutusta koskevia päätöksiä. 

 

Yhtenäiskoulujärjestelmään siirtyminen sitoisi ammatillisen koulutuksen tiiviimmin muuhun 

koulutukseen. Kansakoulun pohjalta oppilaat voisivat hakea keskikouluun tai 

ammattikouluun, keskikoulun pohjalta oppilaat puolestaan voisivat hakeutua lukioon tai 

ammattiopistoon ja lukiopohjalta yliopistoon tai ammattikorkeakouluun589. 

Yhtenäiskoulutusjärjestelmä herätti vastustusta: muun muassa Lauri Pihkala totesi eriävässä 

mielipiteessään oppikoulun tason huononevan, jos siirryttäisiin yhtenäiskoulujärjestelmään. 

Järjestelmä myös tasapäistäisi koulutusta. Lahjakkailla lapsilla ei olisi mahdollisuutta edetä 

opinnoissaan heidän taitojaan edellyttävällä nopeudella.590  

 

Ammatillisen koulutuksen kehittämisestä käytyyn keskusteluun liittyi myös huoli 

ylioppilaiden määrän lisääntymisestä. Oppikoulujen opiskelijamäärä kasvoi nopeasti 1920–

1930-luvulla (liite 8), ja ylioppilaiden määrä lisääntyi myös. Vuosina 1930–1935 valmistui 

vuosittain noin 2 000–2 500 ylioppilasta. Valtioneuvosto oli huolissaan ylioppilaiden 

suuresta määrästä ja asetti komitean valmistelemaan ongelmaan ratkaisuesityksiä.591 

Komitea sai nimekseen ylioppilastulvan vastustamiskomitea. Komitean mukaan ylioppilaita 

valmistui yli tarpeen. Yliopistosivistystä vaativien työpaikkojen määrä ei kasvanut yhtä 

nopeasti kuin ylioppilaiden tai yliopistotutkinnon suorittaneiden määrä. Korkeakoulujen 
                                                 
588 KM 1938:14, Opetustoimen uudistamiskomitea, komiteamietintö I. Puheenjohtaja prof. yhteiskunnallisen 
korkeakoulun rehtori Yrjö Ruutu, jäseninä mm. Uno Jansson, K.T. Jutila, Juhani Leppälä, O.J.A. Viljanen, 
Niilo Ikola, V.A.M. Karikoski, F. A. Heporauta, L. Arvi P. Poijärvi, Laurin Zilliacus ja Toivo T. Kaila. 
Komitea oli hyvin erimielinen ja komiteamietintöön sisältyi useita eriäviä mielipiteitä. Mielipide-erot koskivat 
erityisesti yhtenäiskoulujärjestelmää. 
589 Cleve oli maininnut jo 1800-luvun lopulla saksalaistyyliset polyteknikumit korkeinta käytännöllisiin 
tehtäviin antavaa koulutusta antavina oppilaitoksina, opetustoimen uudistamiskomitea mainitsi 
ammattikorkeakoulut. Ammattikorkeakoulut perustettiin vuosina 1996–1997 opistotason ja ammatillisen 
korkea-asteen oppilaitosten pohjalle.  
590 Esim. Lauri Pihkalan eriävä mielipide Opetustoimen uudistamiskomitean mietintöön, KM 1938: 14,  
Lauri Pihkalan eriävä mielipide. 
591 KM 1935:12, Ylioppilastulvan vastustamiskomitean mietintö. Komitean puheenjohtajana oli prof. Edvin 
Linkomies, jäseninä prof. Rolf Nevanlinna, rehtori Bruno Lesch, kouluneuvos Gunnar Sarva, rehtori Hannes 
Salovaara, pastori Antti Kukkonen, teollisuusneuvos Paavo Pero, johtaja Toivo Salmio; Vuorio-Lehti 2006, 63. 
Vuosina 1932–34 Helsingin yliopistosta valmistui 2034 tutkinnon suorittanutta henkilöä. Koko maassa 
valmistui kyseisinä vuosina (Turun yliopisto, Åbo Akademin, Handelshögskola, Kauppakorkeakoulu ja 
Teknillinen korkeakoulu mukaan lukien) 2984 tutkinnon suorittanutta. Komitean mielestä oppineiston 
vuotuisen tarpeen kattamiseen riitti 550 loppututkinnon suorittanutta. 
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lisäksi ylioppilaita hakeutui myös aloille, joihin ylioppilastutkintoa ei tarvittu, kuten 

kansakoulunopettajan koulutukseen, valtion rautateiden henkilöstökoulutukseen, 

postilaitoksen palvelukseen tai sairaanhoitajiksi. Ylioppilaat olivat myös hakeutuneet 

kansakoulupohjaisiin tehtäviin konttoristeiksi, kotiapulaisiksi tai poliisin palvelukseen. 

Komitean mielestä kaikille ylioppilaille ei löytynyt tutkintoa vastaavia tehtäviä. Siitä 

puolestaan aiheutui työllisyys- ja koulutusongelmia.592 Komitean mukaan ongelman taustalla 

oli se, että perinteisen ruotsinkielisen sivistyneistön jäsenten lisäksi oppikouluun hakeutui 

myös työläis- ja talonpoikaistaustaisia nuoria. Myös naisten kouluttautuminen oli 

lisääntynyt. Ruotsinkielisen sivistyneistön rinnalle oli syntymässä suomenkielinen 

sivistyneistö.593 Komitea piti tätä kehitystä arveluttavana.  

 

Komiteamietinnön henki oli osittain elitistinen ja luokitteleva. Ammatillisen koulutuksen 

määrää oli komitean mukaan lisättävä siten, että työläistaustaiset suomenkieliset ja 

talonpoikaistaustaiset nuoret voisivat kouluttautua käytännöllisiin ammatteihin. 

Koulutusmäärien lisääminen oli turvattava valtiontukijärjestelmää parantamalla, kuten 

vuoden 1928 ammattikoulukomitea oli suositellut. Akateeminen sivistys turvattaisiin 

perinteisen sivistyneistön jälkeläisille. Lukiokoulutusta voitaisiin rajoittaa, ja opiskelijoiden 

hakeutumista keskikoulusta teknillisille ja kaupallisille aloille tulisi lisätä. Komitean 

toimenpide-ehdotukset tukivat vallitsevaa koulutuksellista luokkajakoa ja sukupuolirooleja. 

Komitea ehdotti lukiokoulun opiskelijamäärien rajoittamista ja ammatillisen koulutuksen 

(ammattikoulut, kaupallinen koulutus, maatalousoppilaitokset) opiskelijamäärien lisäämistä. 

Ammatillisen koulutuksen määrää lisäämällä vastattaisiin työelämän ja yhteiskunnan 

koulutuksellisiin tarpeisiin ja samalla turvattaisiin lukiokoulutuspaikat sivistyneistön 

jälkeläisille. Lukiokoulutusta voitaisiin rajoittaa ja keskikoulusta rakentaa väylää 

ammatillisen opistotason koulutukseen. Keskikoulusta voisi mennä teknilliseen opistoon ja 

ainakin rajoitetusti sitä kautta teknilliseen korkeakouluun.594 Komitean kannanotoissa näkyy 

vielä fennomaanisen liikkeen ja liberalistisen liikkeen välinen ristiriita kieli- ja 

sivistyskysymyksestä595. Aika oli kuitenkin ajamassa noiden yhteiskunnallisten näkökulmien 

ohi. Ammattikoulua tukevien henkilöiden ajattelussa kielikysymys ei ollut keskeisellä sijalla. 

                                                 
592 KM 1935:12. 
593 KM 1935:12. 
594 KM 1935:12; Vuorio-Lehti 2006, 64–66. 
595 Pulkkinen 1987, 56. 
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Toisaalta näkökulma sivistyksen uudelleen määrittelystä ja laajojen kansanpiirien 

sivistämisestä kietoi fennomaanisen ja liberalistisen perinteen toisiinsa. 

 

Kunnallisten uusien ammattikoulujen perustaminen 1920–1930-luvulla oli vähäistä, mutta 

olemassa olevien ammattikoulujen opiskelijamäärät kasvoivat hiljalleen. Ammattikoulut 

olivat ansainneet olemassaolonsa, sillä yleensä ammattikouluihin haki enemmän opiskelijoita 

kuin niihin pystyttiin ottamaan. Lukuvuonna 1920–1921 valmistavissa ammattikouluissa oli 

yhteensä 833 opiskelijaa, 20 vuotta myöhemmin lukuvuonna 1940–41 opiskelijoita oli 3 571 

(liite 9). Ammattikoulujen opiskelijamäärä ylitti 1940-luvulle tultaessa yleisten 

ammattikoulujen opiskelijamäärät. 596  Oppikoulujen opiskelijamäärään verrattuna 

ammattikoulujen opiskelijamäärät pysyivät vaatimattomina. Lukuvuonna 1910–11 maassa 

toimi 145 oppikoulua, joissa oli reilut 24 000 opiskelijaa. Lukuvuonna 1940–41 oppikouluja 

oli 220 ja opiskelijoita noin 60 000 (liite 8). 

 

3.9 Laki ammattioppilaitoksista 1939 

 

Vilkkaasta keskustelusta ja useista komiteamietinnöistä huolimatta eduskunta ei saanut 

hyväksyttyä uusia ammattikoulua koskevia säädöksiä. Maan hallitus oli luvannut selvittää 

koulutuksen kehittämisedellytyksiä. Vuonna 1936 valtioneuvosto asetti komitean597 

valmistelemaan ”lopullista” ehdotusta teollisuus- ja ammattikoululainsäädännön 

uudistamiseksi. Komitea oli huolestunut ammattitaitoisen työvoiman puutteesta sekä 

työntekijöiden yksipuolisesta ammattitaidosta. Työnantajien halukkuus ottaa oppipoikia 

ammattioppiin oli laskenut. Tämä merkitsi sitä, että koulumuotoista ammatillista koulutusta 

tuli lisätä. Komitea ehdotti, että nuorten koulumuotoinen ammattikoulu sekä varttuneemmille 

ja työssäkäyville tarkoitettu ammatillinen koulutus (liite 2) koottaisiin ammattioppilaitosten 

yhteyteen. Näin ammattikoulujen toiminta tehostuisi ja opetusta voitaisiin lisätä.598 

Valtionavun ohjautumista koulutuksen järjestäjille oppilaitoksen perustamis- ja 

ylläpitokustannuksiin tuli systematisoida. Jokaiseen yli 5 000 asukkaan kuntaan tuli perustaa 

ammattikoulu. Vuonna 1939 maassa oli 36 kaupunkia tai taajaväkistä kuntaa, joiden 

                                                 
596 Kaarninen 2003, 230. Vuonna 1923 säädettyä oppisopimuslakia sovellettiin merkittävämmin muutamilla 
erityisaloilla kuten esimerkiksi kirjapainoalalla. 
597 KM 1938:4; Komitean puheenjohtajana oli teollisuusneuvos Paavo Pero, jäseninä hallitussihteeri A. Sarkio 
ja ammattikoulujen tarkastaja Oiva Wiljanen. 
598 Joillakin paikkakunnilla näin oli jo meneteltykin. Esimerkiksi Tampereella poikain ammattikoulu, tyttöjen 
ammattikoulu ja ammattioppilaskoulu oli organisoitu saman koulutuksen järjestäjän yhteyteen vuonna 1930. 
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väkiluku oli yli 5 000. Lisäksi monien maalaiskuntien väkiluku oli tätä suurempi.599 Komitea 

ehdotti merkittävää koulumuotoisen ammatillisen koulutuksen alueellista ja määrällistä 

laajentamista. Ammatillisen koulutuksen laajentuessa koulutuksen valvonta ja ohjaus eivät 

enää onnistuisi kauppa- ja teollisuusministeriössä toimivien yhden ammattikouluntarkastajan 

ja kolmen esittelijän voimin. Komitea ehdottikin, että kauppa- ja teollisuusministeriöön 

perustettaisiin erityinen ammattikasvatustoimisto valvomaan, ohjaamaan ja kehittämään 

ammatillista koulutusta.600 

 

Hallitus toi esityksen ammattikoululaiksi eduskunnan käsittelyyn. Kokoomuksen edustaja 

Kaino Oksasen mukaan ammattikoulun jälkeenjääneisyys johtui muun muassa ammatillisen 

koulutuksen hallinnollisesta hajanaisuudesta. Koulutuksen hajaantuminen seitsemän eri 

ministeriön alaisuuteen haittasi koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä (liite 1). Oksanen 

ehdottikin, että ainakin alempi ammatillinen koulutus, koulumuotoinen koulutus, 

siirrettäisiin opetusministeriön ja kouluhallituksen alaisuuteen. Tästä voisi olla sekin hyöty, 

että ”ammattikouluosaston käytännön miehet ja naiset toisivat elävän elämän tuntemusta 

vastapainoksi sille liialle teoreettisuudelle josta, ja syystä kyllä, syytetään 

koululaitostamme”. Oksasen mielestä ammatillinen koulutus oli huonosti tunnettu. Tästä 

johtuen vanhemmat laittoivat lapsensa oppikouluun, vaikka lahjakkuus viittaisi muuhun kuin 

teoreettisiin opintoihin.601  

 

Lakiesitys saikin kannatusta eduskunnassa. Vilkkain keskustelu käytiin koulutuksen 

pituudesta. Mielipiteet ammattikoulun opintojen pituudesta vaihtelivat kahdesta vuodesta 3,6 

vuoteen. Laki ammattioppilaitoksista säädettiin toukokuussa 1939. Yksi lain mukanaan 

tuoma uudistus oli, että valtionapu tuli lakisääteiseksi. Valtionapu tuli olemaan 65 % 

perustamis- ja toimintakuluista. Työpajojen perustamista ja laajentamista varten tuki oli 75 

% kustannuksista. Ammattioppilaitokset saattoivat olla valtion, kunnan, yhteisöjen tai 

yksityisten omistamia. Tavoitteena oli kuitenkin lisätä kunnallisten oppilaitosten määrää.602 

Laki kokosi vuoden 1920 asetuksilla määritellyt, ammatillista koulutusta antavat 

oppilaitokset saman lainsäädännön yhteyteen. Ammattioppilaitoksia olivat valmistavat 

ammattikoulut, yleiset ammattikoulut, erikoisammattikoulut ja ammattiopistot (liite 2), niissä 

                                                 
599 KM 1938:4; STV 1940, taulut 13 ja 14; Kivirauma 1992, 74. 
600 KM 1938:4. 
601 Edustaja Oksasen puheenvuoro teknillisistä oppilaitoksista ja ammattioppilaitoksista annetun lain toisessa 
käsittelyssä 21.4.1939, Valtiopäivät 1938, pöytäkirjat III, 2338–2340. 
602 SA 1939/154 Laki ammattioppilaitoksista; KTM 75 vuotta, 242. 
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pidettävine täydennys- ja erikoiskursseineen, sekä muut niihin verrattavat ammatillista 

opetusta ja ammattitaitoa edistävät oppilaitokset.603 Komitean esittämää ammatillisen 

koulutuksen yhdistämistä ei toteutettu. Lain voimaantuloa lykättiin Neuvostoliittoa vastaan 

marraskuussa vuonna 1939 alkaneen sodan vuoksi, ja myös jatkosota hidasti lain 

voimaantuloa. Laki astui voimaan vuoden 1942 alussa.604 Kriisiajasta huolimatta jo lain 

valmistelu ja sen hyväksyntä eduskunnassa lisäsivät ammattikoulujen perustamista. 

 

Lakia täsmentävä asetus saatiin säädettyä vuonna 1942. Valmistavan ammattikoulun 

tarkoituksena oli antaa käytännölliseen työhön aikoville valmistavaa tietopuolista ja 

käytännöllistä opetusta sekä laajentaa heidän ammattitoiminnassa tarpeellisia 

kansalaistietojaan. Valmistaviin ammattikouluihin hakeuduttiin kansakoulupohjalta, ja ne 

olivat kokopäiväkouluja. Opiskelijan kansalaiskelpoisuutta arvioitiin sillä, että opiskelijalta 

vaadittiin myös todistus hyvästä maineesta. Yleinen ammattikoulu puolestaan antoi käsityö- 

ja teollisuusammateissa jo työskenteleville työntekijöille tietopuolista ja mahdollisuuksien 

mukaan myös käytännöllistä opetusta ja näin laajensi opiskelijoiden ammatti- ja 

kansalaistietoja. Erikoisammattikoulun tarkoituksena oli antaa ammatillista koulutusta 

määrätyillä erityisaloilla. Asetus mainitsi vielä ammattiopistot, joiden tarkoituksena oli antaa 

ammatillista jatko-opetusta ja työnjohto-opetusta.605  

 

Vaikka ammattikoulu, eri alojen ammatillinen koulutus, kansakoulu ja oppikoulu olivat 

hallinnollisesti ja ideologisestikin hyvin erillään toisistaan, eduskunnassa ja komiteoissa 

käydyssä keskustelussa eri koulumuodot ja niiden kehittäminen kietoutuivat toisiinsa. 

Eduskunnassa ammattikoulu sai tukea sosiaalidemokraattien ja Kansallisen Kokoomuksen 

edustajilta. Maalaisliiton edustajille suhtautuminen ammattikouluun oli aluksi kielteistä, 

koska koulutus suuntautui työläistaustaisten kaupunkilaisten kouluttamiseen. Ammattikoulun 

kustannuksia ei haluttu kuntien maksettaviksi. Aikakauden loppua kohti Maalaisliiton 

edustajat näkivät ammattikouluilla myös maakunnallisen kehittämistehtävän ja olivat 

valmiita tukemaan ammattikoulujen perustamista omaan maakuntaan, jos hankkeelle 

saataisiin valtion tuki. Aikakaudelle leimaa-antavaa oli, että yksityisteollisuus perusti omia 

kouluja, joilla oli kunnallisiin ammattikouluihin verrattuna avoimemmin myös poliittisia 

tavoitteita. 1920-luvun alussa alkanut yhteiskunnallinen keskustelu ammattikoulujen 

                                                 
603 SA 1939/154 Laki ammattioppilaitoksista. 
604 Laki eräiden lakien voimaantulon lykkäämisestä n:o 491/1941.  
605 SA 1942/160 Asetus kunnallisista ja yksityisluonteisista ammattioppilaitoksista.  
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kehittämisestä johti vihdoin ammattikoululain hyväksymiseen vuonna 1939. Se oli 

ensimmäinen ammattikoulua säätelevä laki maassamme.  
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4. Virkamiehet ammattikoulun ohjaksissa 

 

4.1. Ammattikasvatusosasto ja elinkeinorakenteen muutos 

 

Uuden lain ja asetuksen säädösten mukaisesti ammattikoulutuksen hallinnointi organisoitiin 

uudelleen vuonna 1942. Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteyteen perustettiin 

ammattikasvatusosasto. Osasto jaettiin teknillisen- ja ammattiopetuksen toimistoon sekä 

kauppa- ja merenkulkuopetuksen toimistoon. Samalla tarkastajien virkoja lisättiin. Osaston 

päälliköksi kutsuttiin Tampereen teknillisen oppilaitoksen yliopettaja, filosofian tohtori 

Aarno Niini (1905–1972).606 Vuonna 1944 ammattikasvatusosastoon perustettiin tarkastajan 

toimi tyttöjen ammatillista koulutusta varten. Tarkastajana aloitti Kerttu-Liisa Toukolehto. 

Poikien ammattikoulujen tarkastajana oli Thor Schoultz.607 

 

Myös ammattikasvatusneuvosto organisoitiin uudelleen. Neuvoston yhteyteen perustettiin 

teollisuus- ja käsityönopetuksen jaosto, kauppaopetuksen jaosto sekä merenkulkuopetuksen 

jaosto. Jokaiseen jaostoon kuului puheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä. Neuvoston 

yhteinen puheenjohtajisto käsitteli kaikille jaostoille yhteisiä asioita. Neuvoston 

pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi professori Martti Levon, ja jäseninä 1940–1950-luvulla 

olivat muun muassa kunnallisneuvos Mandi Hannula ja sosiaalimuseon johtaja, 

kansanedustaja Tyyne Leivo-Larsson sekä Aarno Niini.608 1960-luvulla neuvoston 

puheenjohtajana toimi muun muassa kansliapäällikkö ja teknillisen korkeakoulun rehtori 

Jaakko Rahkola. 

 

Jaostojen merkitys neuvoston toiminnassa lisääntyi, ja samoin lisääntyi järjestöjen merkitys 

neuvoston jäseniä valittaessa. Kauppa- ja teollisuusministeriön määräyskirjeen mukaan 

                                                 
606 SA 1942/1046 Asetus ammattikasvatusneuvostosta; Klemelä 1999, 198. Aarno Niini oli porilaisen 
kirvesmiehen poika, fysiikan tohtori, hän toimi mm. dosenttina Helsingin yliopistossa 1930-luvulla sekä jälleen 
1950–1960-luvulla. Vuosina 1963–1964 hän toimi 270 päivää Ragnar Leinon virkamieshallituksen kauppa- ja 
teollisuusministerinä. Hän toimi myös 1960-luvulla perustetun ammattikasvatushallituksen ensimmäisenä 
pääjohtajana.  
607 Kauppa- ja teollisuusministeri Uuno Takki, vt. vanhempi hallitussihteeri Urho Kopponen till svenska 
finlands folktingsfullmäktige 1.9.1948, ktm saapuneet kirjeet 1948 syys–lokakuu, AD 636/105/48 
 KTM, KA. 
608 SA 1942 / 1046; Niini 1947, 15; Ktm 75 vuotta, 245. Martti Levòn (1892–1979) oli Teknillisen 
Korkeakoulun professori ja rehtori. Mandi Hannula (1880–1952) oli koulutukseltaan kansakoulunopettaja ja 
toimi muun muassa edistyspuolueen kansanedustajana vuosina 1936–1945 ja Helsingin 
kaupunginvaltuutettuna. Tyyne Leivo-Larsson (1902–1977) toimi kansanedustajana (sdp) 1948–1957 ja 
myöhemmin 1966–1970 (TPSL), sekä sosiaaliministerinä ja Suomen Oslon suurlähettiläänä.  
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jäseniä jaostoihin nimesivät Suomen Työnantajain Keskusliitto, STTK, SAK ja SAJ sekä 

pienteollisuuden keskusliitto.609 1970-luvulla, kun ammatillinen koulutus siirtyi 

opetusministeriön yhteyteen perustetun ammattikasvatushallituksen alaisuuteen, neuvostoon 

perutettiin lisää jaostoja, muun muassa maatalousopetuksen-, metsäopetuksen-, 

terveydenhuolto-opetuksen ja ruotsinkielisen opetuksen jaostot. Ammattikasvatushallituksen, 

jaostojen ja koulutustoimikuntien toiminnan korostuessa nousi vähitellen esiin kysymys siitä, 

oliko neuvosto enää lainkaan tarpeellinen. Ammattikasvatusneuvoston toiminta päättyi 

vuonna 1987.610  

 

Vuonna 1945 säädettiin maanhankintalaki luovutetuilta alueilta pakenevan väestön 

asuttamiseksi ja rintamamiesten elinolojen tukemiseksi. Vuosien 1945–1947 aikana 

siirtoväelle myönnettiin noin 113 000 tilaa ja rintamamiehille 10 000 tilaa.611 Toimenpiteet 

hidastivat jo 1930-luvun lopulla alkanutta yhteiskunnan muuttumista teollisuus- ja 

palveluyhteiskunnaksi.  Uusien tilojen perustaminen, metsänraivaus ja pellon muokkaus 

työllistivät ihmisiä ja ehkäisivät näin yhteiskunnallisten ristiriitojen kärjistymistä. Uusien 

tilojen raivaamisesta huolimatta taajama-asutuksen määrä lisääntyi, ja elinkeinomuutos oli 

käynnissä. Kun vuonna 1940 taajamissa asui noin 24 % väestöstä, vuonna 1960 noin 40 % 

väestöstä asui taajamissa (liite 3). Absoluuttisia lukuja tarkasteltaessa maaseudulla asuvan 

väestön määrä väheni noin kolmesta miljoonasta 2,7 miljoonaan. Taajamien väkiluku 

kaksinkertaistui 880 000:sta 1,7 miljoonaan. Erityisesti pientilojen työväki muutti taajamiin, 

ja maaseudulta hävisivät piiat, rengit ja muu palkkaväki.612 

 

Siirtolaisten asuttamisen ja rintamamiehille luvattujen tilojen kautta maatilojen määrä kasvoi 

1960-luvulle saakka. Maataloutta tuettiin valtion tukiaisten avulla, ja tiloja perustamalla 

ehkäistiin maaltapakoa. Maatalouden kehittämisellä tavoiteltiin myös sodan aikana 

rapautuneen elintarviketuotannon lisäämistä. Kehittyvän metsäteollisuuden tarjoama 

puunkorjuu viljelijän omissa metsissä ja yhtiön metsissä toi työtä pienviljelijöille.613 Suomen 

itsenäistymisen jälkeinen torpparivapautus ja toisen maailmansodan jälkeinen pientilojen 
                                                 
 609 KTM; määräyskirja 30.3.1965 n:o 2/y 06/65, AKN vuosiksi 1965-1967, kansio H jäsenet, asettamiskirjeet, 
asettamiskirjeet, Laatikko n:o 2 c pöytäkirjat ja asialistat ja jäsenet 1966–1988, AKN arkisto, OPH.        
     
610AKN pääsihteerin Timo Luopajärven kirje ammattikasvatusneuvoston jaostojen puheenjohtajille ja 
sihteereille 13.11.1986. Kansio E saapuneet asiakirjat, laatikko n:o 12 teknillisen opetuksen jaosto 1966–1988, 
AKN, OPH. 
611 Meinander 1999, 272–274.  
612 Jauhiainen 2002, 183–184.  
613 Kekkonen 2011, 72–76. 
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perustaminen olivat aikansa sosiaaliturvaa, jonka vaikutuksesta suomalaisen yhteiskunnan 

valtakulttuuri pysyi pientilavoittoisena ja työintensiivisenä. 1950–1960-lukujen taitteessa se 

tie oli kuitenkin kuljettu loppuun: talot, tiet ja kylät oli rakennettu, ja maataloustuotteiden 

ylijäämää myytiin valtion tuella ulkomaille. Yhteiskunnan oli etsittävä kokonaan uusi suunta. 

 

1960-luvulla elinkeinorakenteen muutos iski koko kovuudellaan varsinkin maan pohjois- ja 

itäosiin. Maatalouden ylituotanto nopeutti elinkeinorakenteen muutosta. Maan omistaminen 

tai maatalous eivät enää olleet yhteiskunnallisen edistyksen lähteitä, vaan sitä olivat 

palveluelinkeinot, teollisuus ja työväki. Nuoret koulutettiin ammattiin, ja varttuneempi 

maataloudessa työskennellyt väki siirtyi muihin tehtäviin.614 Kaupan ja liikenteen osuus 

työllistäjänä kasvoi. Yhteiskunnallisten palveluiden kehittämiseen sodan jälkeen tarvittiin 

työvoimaa. Teollisuuden tuotanto väheni sodan aikana mutta elpyi nopeasti sodan päätyttyä. 

Vuonna 1946 teollisuuden tuotanto kasvoi 20 %, ja vielä samana vuonna tuotannon taso 

saavutti korkeamman tason kuin koskaan sotaa edeltäneenä aikana. Teollisuuden tuotannon 

kasvuun vaikuttivat jällenrakentamisen aiheuttama kysynnän kasvu, markan devalvaatio ja 

Suomelle määrätyt sotakorvaukset. Sotakorvaukset maksettiin suurelta osin teollisuuden 

tuotteina, ja ne saatiin maksettua vuoteen 1952 mennessä. Yleislakko vuonna 1956 hidasti 

teollisuuden tuotannon kasvua, samoin talouden yleismaailmallinen taantuma 1950-luvun 

lopulla.615 Elinkeino- ja yhteiskuntarakenteen muutos oli tosiasia, ja muutos jatkui nopeana 

seuraavien vuosikymmenten aikana (liite 4b).  

 

Suuren murroksen kautta Suomi siirtyi yhteiskunnan tukemasta pienviljelijäyhteiskunnasta 

sosiaaliturvan ja palkkatyön yhteiskunnaksi. Väestö keskiluokkaistui. Työväestön ja 

keskiluokan määrä kasvoi yhtä aikaa 1950-luvulla. Vuosikymmen lopulla näihin kahteen 

ryhmään kuului kaksi kolmasosaa työkykyisestä työvoimasta. Meinanderin mukaan tästä 

syystä yhteiskunnassa vaikutti asenteellisesti uudenlainen keskiluokka, joka oli avoimempi 

vaikutteille kuin varhaisempi vanhoillinen porvarillisuus. Työväenluokan kulutustottumukset 

ja kulttuurinäkemys porvarillistuivat. Tämä tapahtui ennen muuta maan suurissa 

kaupungeissa.616 

 

                                                 
614 Alasuutari 1996, 52–64; Uljas 2012, 237–247. 
615 Kaskipelloilta palveluyhteiskuntaan. 90-vuotta elinkeinorakenteen muutosta; Suomen 
teollisuustuotannonkasvun vuodet. Tilastokeskus. www.stat.fi/tup/suomi90/helmikuu.html,  
616 Meinander 1999, 284–285; Vuorio-Lehti 2006, 71–72.  
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Henkisessä ilmapiirissä tapahtui muutoksia vasta vähitellen. Toisin kuin monessa muussa 

sodan hävinneessä maassa, Suomessa ennen sotaa toimessa ollut yliopistosivistyneistö 

säilytti asemansa. Sodan jälkeen kamppailu itsenäisyyden säilyttämisen puolesta jatkui työn 

kautta. Yliopistosivistyneistön suhtautuminen työväestöön tai työväenliikkeeseen oli 

varovaista ja muuttui vähitellen 1950-luvun loppupuolella. Tällöin yliopistonkin oli 

selvitettävä suhteensa ”uuteen eliittiin”, työväestöön ja maalaisväestöön. Yliopiston rooli 

kansakunnan aatteellisena keskuksena muuttui korkeimman opetuksen antajaksi. 

Sivistyneistön kielenkäytössä isänmaa maanpuolustusvetoisena antikommunistisena 

käsitteenä korvautui arkipäiväisempää isänmaallisuutta ilmentävällä 

yhteiskuntakäsitteellä.617 

 

Keskustelu yhtenäiskoulujärjestelmästä, peruskoulun syntyminen ja keskiasteen 

koulunuudistus olivat koulutuspoliittisia asioita, jotka liittyivät myös ammattikoulun 

kehittämiseen. Koulutuspoliittisessa keskustelussa ammatillinen osaaminen nousi esiin 

monessa asiassa. Kysymys ammattioppivelvollisuudesta, kansakoulun opetuksen 

muuttaminen käytännönläheisemmäksi, jatkoluokkien asema suhteessa ammattikouluun sekä 

ammattikoulun kehittäminen olivat kaikki koulusta käydyn keskustelun aiheita.  

 

Ammattikoulun ja kansakoulujen jatkoluokkien kannattajien kamppailu tiivistyi sodan 

jälkeisinä vuosina. Kummankin osapuolen asema vahvistui sodan aikana, ja koulutuksen 

avulla saatavaa sivistystä käytettiin molemmin puolin koulumuodon perusteluna. Vuoden 

1943 asetuksen mukaan kansakoulun päättötodistus tuli antaa vasta kansakoulun jatko-

opetuksen saamisen jälkeen. Tosin jatko-opinnot saattoi tehdä jossakin muussakin koulussa, 

jossa opetus vastasi jatko-opetusta.618 Toisaalta vuoden 1939 laki ammattioppilaitoksista ja 

erityisesti vuoden 1942 asetuksen pohjalta perustettu ammattikasvatusosasto vahvistivat 

ammattikoulun asemaa kouluelämässä. Koulumuotojen välinen kamppailu vaati ratkaisua.  

 

4.2. Ammattikoulu maailmansodan keskellä 

 

Sota ymmärrettävästi vaikeutti ammattikoulujen toimintaa mutta ei kuitenkaan kokonaan 

keskeyttänyt sitä. Joidenkin koulujen tiloissa toimi sotilassairaala, ja toimintaa vaikeutti 

myös henkilökunnan joutuminen sotilastehtäviin tai muihin maanpuolustustehtäviin. 
                                                 
617 Kolbe 1993, 14, 23, 45, 581–582.  
618 Jauhiainen 2002, 184–185. 
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Esimerkiksi Helsingin poikien ammattikoulu oli kiinni talvisodan ajan. Jatkosodan aikana 

toiminta jatkui vaihtelevissa olosuhteissa. Välillä koulun ollessa kiinni opetuksessa käytettiin 

kirjeopetusta. Ohjeet kirjeopetukseen siirtymiseksi tulivat kauppa- ja teollisuusministeriöstä. 

Vuosien 1941–1944 aikana ammattikoulun tiloja oli sotilassairaalakäytössä.619 Koulun 

toiminta jatkui alkuvuoden 1944 suurpommituksia lukuun ottamatta. Koulutalo tuhoutui 

26.2.1944 pommituksissa, ja koulun toiminta jatkui väliaikaistiloissa, kunnes koululle 

valmistui uudet tilat vuonna 1955. Sodan aikana ammattikoulujen opetusta järjestettiin 

opetusohjelman mukaisten oppiaineiden lisäksi maanpuolustukseen liittyvissä oppiaineissa, 

kuten väestönsuojelussa, suunnistuksessa, kartanluvussa ja isänmaan historiassa.620 Sodan 

jälkeen Helsinkiä uhkasi pikkulavantautiepidemia, ja osa ammattikoulun tiloista oli 

tilapäissairaalana. 

 

Helmikuussa vuonna 1944 kaupunkien pommitusten vuoksi valtioneuvosto päätti sulkea 

maan etelärannikon kaupunkien eli Viipurin, Kotkan, Helsingin ja Turun ammattikoulut. 

Opiskelijoita ohjeistettiin siirtymään muille paikkakunnille. Jos toisella paikkakunnalla oli 

ammattikoulu tai kansakoulun jatkoluokka, tuli opiskelijan pyrkiä jatkamaan opintoja näissä 

oppilaitoksissa. Jos sellaista ei ollut, opintoja tuli pyrkiä jatkamaan yleisissä 

ammattikouluissa. Vanhempia oppilaita kehotettiin hakeutumaan töihin omalle alalle.621 

Tällöin oppiminen jatkuisi käytännön työtehtävissä. Muiden ammattikoulujen tuli 

mahdollisuuksiensa mukaan sijoittaa oppilaita omiin kouluihinsa. Tällöin voitiin 

opiskelijamäärässä ylittää luokkien ja opetusryhmien tavanomainen maksimiluku.622 

 

Vuoden 1939 lainsäädännön innoittamana kuntien kiinnostus ammattikoulujen 

perustamiseen jatkui sotavuosina ja heti sodan päätyttyä. Vuonna 1941 perustettiin Turkuun 

valmistava ammattikoulu sekä tytöille että pojille623, vuonna 1944 perustettiin ammattikoulu 

Jyväskylään ja Vaasaan. Vuonna 1945 ammattikoulu perustettiin muun muassa Lahteen, 

Karjaalle, Mikkeliin ja Raumalle, sekä valmistava tyttöjen ammattikoulu Mänttään. 

Yksityisteollisuuden ammattikouluja perustettiin useita, kuten  vuonna 1943 Tainionkoskelle 

(Enso-Gutzeit) ja vuonna 1944 Säynätsaloon (Johan Parviaisen tehtaat) (opiskelijamääristä 
                                                 
619 Stenij 1949, 32–33; Eloranta ja Koskela 1999, 53; Karttunen 2007, 37–40. 
620 Karttunen 2007, 43; Stenij 1949, 32–33; Ryyttäri 1949, 25–26. 
621 KTM 15.2.1944 Kotkan tyttöjen valmistavan ammattikoulun, Kotkan poikain valmistavan  
ammattikoulun, Turun kaupungin ammattioppilaitoksen, Viipurin kaupungin ammattioppilaitoksen rehtorille, 
Helsingin kunnallisten ammattikoulujen tarkastajalle, KD 59/439, kirjeet 1944, KTM, KA. 
622 KTM Valmistavien ja yleisten ammattikoulujen rehtoreille15.2.1944, KD 972–982, kirjeet 1944, KTM, KA 
623 Jauhiainen 2002, 175. 
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liite 9). Toisaalta sodan seurauksena esimerkiksi Viipurin ammattikoulu lopetti toimintansa, 

kun alue luovutettiin neuvostoliitolle.624 Lahden ammattikoulun perustamisessa tukea saatiin 

Viipurin evakoilta. Viipurin menetys vaikutti omalta osaltaan ammattikoulun kehittymiseen 

muualla Suomessa.625 

 

Vuonna 1943 toisen maailmansodan ollessa valloillaan, kauppa- ja teollisuusministeriössä 

suunniteltiin jo sodanjälkeistä ammattikoulua. Uuden lain ja asetuksen pohjalta rakennettu 

hallinto tarttui tehtävään tomerasti. Vuonna 1943 ammattikasvatusneuvosto teki 

suunnitelman ammattitaitoisen työvoiman kouluttamiseksi. Neuvostossa nähtiin, että 

ammattitaitoista työvoimaa tarvittaisiin jälleenrakentamisessa sodan jälkeen. Neuvostossa 

arveltiin myös, että maan elinkeinoelämä tulevaisuudessa kehittyisi erityisesti teollisuuden, 

kaupan ja liikenteen aloilla. Niille aloille tulisi kouluttaa riittävästi työvoimaa.626 Suomen 

elinkeinopoliittinen linja alkoi muuttua maa- ja metsätalouteen painottuneelta linjalta 

monipuolisemmaksi. Yksi ajankohtainen asia oli se, että sodassa oleville ja sieltä palaaville 

miehille piti mahdollistaa ammattiin valmistuminen. Sodasta palanneiden pikakoulutusta oli 

käsitellyt jo vuonna 1940 kaksi kauppa- ja teollisuusministeriön lautakuntaa. Pikakoulutus 

oli tärkeää rintamamiesten nopean työllistymisen vuoksi. Klemelän mukaan koulutuksen 

järjestämistä pidettiin yhteiskunnan velvollisuutena sodassa olleita kohtaan. Koulutuksella 

haluttiin turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, mutta sillä haluttiin myös vähentää 

sosiaalisia ongelmia ja mahdollisia yhteiskunnallisia levottomuuksia sekä sopeuttaa 

rintamamiehiä rauhanajan yhteiskuntaan.627 Vuonna 1943 ammattikasvatusosastoon 

perustettiin erityinen toimisto rintamamiesten opintojen ohjausta varten.  Aarno Niini toimi 

myös sotatarviketeollisuuden, Sotevan, koulutus- ja valistusosaston päällikkönä.  

 

Syksyllä 1944 sodan päättyessä valtioneuvosto asetti asiantuntijalautakunnan vastaamaan 

sodasta palaavien kouluttamattomien rintamamiesten kouluttamisesta ja sijoittamisesta 

työelämään. Lautakunnan puheenjohtajana toimi Aarno Niini. Sodasta palaavia 

rintamamiehiä koulutettiin noin 50 eri ammattialalle. Kurssit olivat lyhyitä, noin 1–6 

kuukauden pituisia. Niinin mukaan kurssien tavoitteena ei ollut antaa kurssilaisille kaikkia 
                                                 
 624 Mikkelin ammattikoulun johtokunta kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosastolle 1.11.1944, 
KD 231/236, KTM, KA; Mikkelin ammattikoulun johtokunta kauppa- ja teollisuusministeriölle 3/10.1944, KD 
206/233, KTM, KA. 
625 Lahden ammattioppilaitos 50 vuotta, 57 (Lehtori Vesa Raitaniemi, Tekniikan opetusta 50 vuotta) 
626Ammattikasvatusneuvoston yleiskokouksen pöytäkirja 19.7.1943, kansio c: pöytäkirjat ja esityslistat,  
AKH:n arkisto, OPH. 
627 Klemelä 1999, 199; vrt. Kivirauma 1990, 82–102. 
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työelämän vaatimia valmiuksia, mutta oli tärkeää, että he saisivat kursseilla ammatin 

vaatimat perusvalmiudet. Ammattikurssien jälkeen oppiminen jatkui työelämässä.628 Sodan 

aikana naiset olivat työskennelleet monilla aiemmin miesvaltaisilla aloilla. Ammatillisella 

koulutuksella oli turvattava myös naisten työssäkäynti. Koulutuksen organisoimiseksi 

kauppa- ja teollisuusministeriöön perustettiin tilapäinen pikakoulutustoimisto, ja maa jaettiin 

kymmeneen pikakoulutuspiiriin. Koulutus toteutettiin oppilaitoksissa ja tuotantolaitoksissa. 

Vuonna 1946 pikakoulutustoimisto yhdistettiin ammattikurssitoimistoon, joka jatkossa 

vastasi aikuisten kurssimuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta. Vuosina 1942–1948 

pikakoulutettiin noin 16 000 henkilöä.629  

  

Ammatillista pikakoulutusta varten tarvittiin oppimateriaalia ja opetussuunnitelmia sekä 

kouluttajia. Kauppa- ja teollisuusministeriö pyysi Yleisradiota lukemaan radiossa seuraavan 

tiedotuksen suomeksi ja ruotsiksi 19.7. sekä 20.7. 1944 : ”Pikakoulutukseen soveltuvien 

ammattioppikirjojen laatimista ja opetusohjelmien valmistelua varten pyydetään kaikkia 

teknillisten ja ammattikoulujen asepalveluksesta vapaina olevia vakinaisia ja tuntiopettajia 

sekä muitakin asiasta kiinnostuneita ammattihenkilöitä kuluvan heinäkuun 23. päivään 

mennessä ilmoittamaan osoitteensa kauppa- ja teollisuusministeriön 

ammattikasvatusosastolle Helsinkiin, puh. 25.851/409.”630 Ammatillisen koulutuksen 

opettajilla oli kansallinen tehtävä sodasta rauhaan kulkevassa maassa. 

 

Ilmoitukseen vastasi 42 henkilöä. Heille kauppa- ja teollisuusministeriö lähetti kirjeen, jossa 

todettiin, että erityisesti oli kiinnitettävä huomiota kaupunkien nuorten miesten 

kouluttamiseen: ”Mutta kaupunkien ja tehdasseutujen sekä muiden taajaväkisten 

yhdyskuntien ammattitaitoa vailla olevat nuoret työntekijät joutuvat kuitenkin vaikeuksiin 

työpaikkojen saannissa asepalveluksesta vapautuessaan.” Maaseudulla miehet hakeutuisivat 

todennäköisesti maatalouden töihin. Lisäksi ne, joilla jo oli koulutus ja ammattitaito, 

työllistyisivät paremmin. ”Tästä syystä olisi ajoissa ryhdyttävä toimenpiteisiin että ko. 

nuorisolle, joka on joutunut olemaan asepalveluksessa sen ikäkautensa, jolloin 

valmentautuminen ja koulutus yleensä saadaan, heti armeijasta kotiutumisen jälkeen tai sen 

yhteydessä järjestetään mahdollisuus ammattitaidon hankkimiseen pikakoulutusmenetelmän 

                                                 
628 Ammattikasvatusneuvoston yleiskokouksen pöytäkirja 19.7.1943, kansio c: pöytäkirjat ja esityslistat,  
AKH:n arkisto, OPH; Niini 1947, 21; Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta, 247. 
629 Klemelä 1999, 199. Myös Niini 1947, 21. 
630 Toimistopäällikkö E.J. Helle Suomen Tietotoimistolle 19.7.1944, n:o 4070, Da 1944, KTM, KA. 
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avulla.” Tavoitteena oli antaa perusvalmiudet johonkin ammattiin kurssituksen ja 

työkokemuksen kautta. Ammattitaito hankittiin teollisuuden työkokemuksen ja 3–6 

kuukautta kestävän, opettajan johdolla tapahtuvan koulutuksen avulla. Ministeriö pyysi 

opettajilta ehdotuksia siitä, mitä eri aloilla tulisi opettaa.631 Pikakoulutuksen lisäksi 

kehitettiin erilaisia etäopiskelumahdollisuuksia ja lisättiin sodassa oleville ja sodasta 

palaaville henkilöille tiedotusta eri mahdollisuuksista hakeutua koulutukseen.632  

 

Pikakoulutus ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen laajemminkin kytkeytyivät 

sodanaikaiseen ja sen jälkeiseen kansalliseen selviytymisohjelmaan, johon myöhemmin 

kuuluivat myös muun muassa siirtoväen asuttaminen ja työvoimavaltaisen pienviljelyn 

tukeminen. Ammatillisella rintamamiesten pikakoulutuksella oli työelämää kehittävä, työhön 

ja yhteiskuntaan sitouttava ja sosiaalipoliittinen tehtävä. 

 

4.3 Ammattikoulun kansallinen kasvatustehtävä 

Aarno Niinin mielestä ammattikouluilla oli kansallinen kasvatus- ja sivistystehtävä.  

Koulutus oli tärkeää yksilön ja yhteiskunnan kehittämisen kannalta. Koulutuksessa oli 

kysymys kansojen välisestä kilpailusta. ”Jokaisen kansalaisen sivistyksen on nyt ja 

tulevaisuudessa vielä enemmän kuin ennen katsottava riittävän yleissivistyksen ohella myös 

sen alan ammattisivistyksen, jolla asianomainen toimii tai aikoo toimia.”  

Koulutuksella ja sivistyksellä oli tärkeä merkitys kansojen välisessä kilpailussa.633  

 

Jotta kansallisen sivistystehtävä onnistuisi, tarvittiin koulutuksessa laajempi rakenteellinen ja 

ideologinen muutos. Sodan päätyttyä ammattikasvatusneuvosto laati Niinin johdolla 

merkittäviä suunnitelmia koulutuksen kehittämiseksi. Suomessa tuli edetä kohti 

yhtenäiskoulujärjestelmää siten, että koulujärjestelmä muodostaisi kokonaisuuden, jossa 

koulutien haaraumat tarjoaisivat kullekin opiskelijalle tilaisuuden valita opintosuuntansa 

taipumustensa mukaan. Haaraumat eivät koskaan johtaisi umpikujaan, vaan opiskelijalla 
                                                 
631 Va. osastopäällikkö Justus Ripatti ja toimistopäällikkö E.J. Helle kysely koskeva eri ammattialoilla 
toimeenpantaviin pikakoulutuskursseihin liittyviä seikkoja 1.8.1944, K.D. 261/471/1944, Da 1944 heinäkuu–
syyskuu, KTM, KA.    
632 Esim. Päiviö Oksala ja H.A.Turja, Ammattiopinto-ohjeita. Otava 1944. ”Itsekseen opiskelua” kehitettiin, 
samoin parannettiin opinto-ohjausta. Asepalveluksessa olevilla oli mahdollisuus itseopiskeluna, tenttimällä ja 
osittain opintoihin hyväksi luettavan työkokemuksen ja muiden näyttöjen avulla saavuttaa teknikon tai 
insinöörin tutkinto. Turja 1944, 55–56.  
633 Ammattikasvatusneuvoston kokouksenpöytäkirja 18.5.1945, kansio ammattikasvatusneuvosto vv. 1943–
1965 pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko ammattikasvatusneuvosto 1945–1965 n:o 1, AKH arkisto, OPH.  
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olisi aina mahdollisuus jatkaa opintojaan. Yhteiskunnan oli taattava opiskelijoiden henkinen 

kehitys ja yleissivistys sekä tarjota mahdollisuus valmistautua sellaiseen työhön, joka vastasi 

heidän harrastuksiaan ja taipumuksiaan. Neuvosto hyväksyi myös ajatuksen 

ammattioppivelvollisuudesta.634 

 

 

Neuvoston suunnitelmissa ammattioppivelvollisuus suunniteltiin voitavan suorittaa 

seuraavilla eri tavoilla: 

1. käymällä maaseutukeskikoulun yleislinjan 3. luokka 

2. käymällä 1-vuotinen valmistava ammattikoulu 

3. käymällä jotakin muuta ammattikoulua alan vaatima aika 

4. olemalla oppisopimuskoulutuksessa alan vaatima aika 

5. suorittamalla muu riittävä valmistautuminen ammattiin.  

 

Ammatillista koulutusta olisi kehitettävä myös siten, että maahan perustettaisiin yksi kaikkea 

ammatillista koulutusta ohjaava ja valvova keskusvirasto.635 Vuonna 1945 

ammattikasvatusneuvosto esitti erityisen ammattikasvatushallituksen perustamista tätä 

tehtävää varten.636 Tässä palattiin kansanedustaja Kaino Oksasen vuonna 1939 tekemään 

ehdotukseen koulutuksen hallinnollisesta keskittämisestä. Ammatillisen koulutuksen 

kehittäminen vaati koko koulujärjestelmän uudenlaista tarkastelua.  

 

Aarno Niini halusi lisätä ammattikoulun arvostusta ja vaikuttavuutta. Hän piti ongelmana 

sitä, että vain pieni osa ammatissa toimivista henkilöistä oli saanut ammatillisen 

koulutuksen. Niini viittasi 1930-luvulla tehtyihin komiteamietintöihin, erityisesti 

ylioppilastulvan vastustamiskomitean mietintöön, jossa todettiin, että ylioppilaita koulutettiin 

                                                 
634 1930-luvun aikana oli keskusteltu kansakoulun jatkoluokkien pakollisuudesta. Ammattioppivelvollisuus 
voisi korvata tämän, esim. Jauhiainen 2002, 136; Ohto Oksala, Suunnitelma Suomen koulujärjestelmäksi, 
päiväämätön julkilausuma, kansio H valmistelumateriaalia, laatikko ammattikasvatusneuvosto n:o 1 vv. 1943–
1965, AKH, OPH; Ammattikasvatusneuvoston yleiskokouksen pöytäkirja, 3.12.1945, kansio c pöytäkirjat ja 
esityslistat, laatikko ammattikasvatusneuvosto n:o 1 vv. 1943–1965, AKH, OPH. Ohto Oksala oli Suomen 
ensimmäinen työnpsykologian professori ja työskenteli teknillisessä korkeakoulussa. Hän tuki tieteellistä 
liikkeenjohtoa. Yksitoikkoisen työn vastapainona hän näki vapaa-ajan harrastukset. Hän toimi myös kauppa- ja 
teollisuusministeriön ammatinvalinnanohjaustoimiston päällikkönä; Ikonen 2011, 230–231. 
635 Ohto Oksala, Suunnitelma Suomen koulujärjestelmäksi, päiväämätön julkilausuma, kansio H 
valmistelumateriaalia, laatikko ammattikasvatusneuvosto n:o 1 vv. 1943–1965, AKH, OPH; 
Ammattikasvatusneuvoston yleiskokouksen pöytäkirja, 3.12.1945, kansio c pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko 
ammattikasvatusneuvosto n:o 1 vv. 1943–1965, AKH, OPH.  
636 Hallituksen Esitys eduskunnalle laiksi ammattioppilaitoksista; Liite ammattikasvatusneuvoston  
yleiskokouksen pöytäkirjasta 30.12.1949, AKH, OPH; Järvinen 1994, 58–59.  
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liikaa. Hänen näkökulmansa oppikoulutuksen ylikorostukseen oli kuitenkin toinen kuin 

ylioppilastulvan vastustamiskomitean mietinnössä. Oppikoulusivistyksen korostamisella oli 

Suomen historiassa ollut tilaus, mutta aikojen muuttuessa koulutuksen tavoitteetkin 

saattoivat muuttua. ”Osaltaan esitettyihin seikkoihin syynä on se, että meillä ns. henkistä 

sivistystä varsinkin ennen valtiollisen itsenäisyyden saavuttamista pidettiin erittäin tärkeänä 

juuri kansallisen tietoisuuden herättämiseksi, ja että kunnioitus tätä kohtaan on jatkuvasti 

säilynyt voimakkaana vaikka perusmotiivi on vaihtunutkin.”637 Niini halusi yhteiset 

suuntaviivat koko koululaitokselle, jossa ammatillinen koulutus olisi kiinteästi mukana. 

Tämän tulisi näkyä myös lainsäädännössä. Ammatillisen koulutuksen tulisi olla tasa-

arvoisessa asemassa muun koulutuksen rinnalla. Niini esitti myös näkemyksen, että 

ammatillista väylää pitkin olisi mahdollisuus hakeutua korkeakouluopintoihin.638 Niinin 

ajatukset olivat irtiotto 1930-luvun elitistisestä, luokkakantaisesta lähestymistavasta 

koulutukseen, jota muun muassa ylioppilastulvan vastustamiskomitean mietinnössä oli 

esiintynyt. Ammattikoulun ei tarvinnut olla leimallisesti työväentaustaisten oppilaiden koulu. 

Niinin mielestä ammatillinen koulutus oli avoin kaikille, yhtä arvostettu kuin oppikoulu, ja 

ammatillista väylää pitkin tuli olla mahdollisuus edetä korkeakouluopintoihin.  

 

Ammattikasvatusneuvoston ja Aarno Niinin ajatukset kiteytyivät vuonna 1947 julkaistussa 

ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelmassa639. Esitys oli useamman 

kymmenen sivun laajuinen, ja se annettiin eduskunnalle ja valtiovarainministeriölle 

käsiteltäväksi. Suunnitelmaa voidaan pitää yhtenä koululaitoksen kehittämisen keskeisistä 

asiakirjoista sodan jälkeisessä Suomessa. Suunnitelma sisälsi ajatuksen 

yhtenäiskoulujärjestelmästä, jossa olisi kaikille nuorille tarkoitettu yhtenäinen pohjakoulu, 

jonka jälkeen voisi hakeutua ammatilliseen koulutukseen tai yleissivistävään koulutukseen. 

Ammatillinen koulutus olisi osa oppivelvollisuutta. Suomeen tuli rakentaa koko maan 

kattava ammattikouluverkko. Suunnitelman mukaan ammatillista koulutusta tuli lisätä, 

maahan voitiin perustaa keskusammattikoulujen verkko, oppisopimusjärjestelmää ja 

ammatinvalinnanohjausta tuli kehittää ja opettajien palkkaukseen ja koulutukseen oli 

kiinnitettävä huomiota. Ammattikoulujen opettajankoulutusta varten tulisi perustaa oma 

                                                 
637 Suunnitteilla olevasta koulu-uudistuksesta ammattikoulun näkökulmasta 29.6.1946,  
Ammattikasvatusneuvoston työvaliokunnan kokous 29.1.1947, kansio c pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko 1 
AKN 1943–1965, AKH, OPH.  
638 Aarno Niinin selonteko kauppa- ja teollisuusministeriölle 15.12.1945, kansio c ammattikasvatusneuvosto 
pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko ammattikasvatusneuvosto vv. 1943–1945 n:o 1, AKH, OPH.  
639 Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelma, ammattikasvatusneuvosto 1.2.1947. 
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oppilaitos. Paras paikka opettajankoulutuslaitokselle olisi Jyväskylä.640 Niini perusteli 

ammatillisen koulutuksen lisäämistä myös tilastotiedoilla. Toisen maailmansodan jälkeen 

teollisuuden, liikenteen ja kaupan palveluksessa työskenteli noin 640 000 henkilöä. 

Vuotuinen työntekijätarve oli noin 40 000–42 000 henkilöä. Toisaalta vuotuinen 

opiskelijoiden aloituspaikkamäärä ammattikouluissa oli noin 9 000.641 Vain pieni osa 

työntekijöistä kävi ammattikoulun. 

 

Koulutuspaikkoja tarvittiin enemmän, mutta yksittäisillä kunnilla oli taloudellisista syistä 

vaikeuksia rakentaa ja ylläpitää ammattikoulua. Lisäksi yksittäisen kunnan alueella ei 

välttämättä ollut ammattitaitoisen työvoiman tarvetta ammattikoulua varten. Kuntien oli 

syytä tehdä yhteistyötä. Aarno Niini ja ammattikasvatusneuvosto esittivätkin, että Suomeen 

perustettaisiin useamman kunnan alueella toimivia keskusammattikouluja. Ruotsissa oli 

perustettu niin sanottuja keskustyöpajakouluja, joista oli saatu hyviä kokemuksia. Suomessa 

säädettiin vuonna 1946 asetus valtion keskusammattikouluista, jonka pohjalta perustettiin 

valtion ylläpitämiä alueellisia keskusammattikouluja.642 Asetus mainitsi Etelä-Hämeen 

keskusammattikoulun Hämeenlinnassa, Pohjois-Karjalan keskusammattikoulun Joensuussa, 

Keski-Suomen keskusammattikoulun Jyväskylässä ja Pohjois-Pohjanmaan 

keskusammattikoulun Oulussa.643 Lisäksi vuonna 1952 valtio myönsi varat Lapin 

keskusammattikoulun perustamiseen Rovaniemelle. Keskusammattikoulun tarkoituksena oli 

antaa eri ammattialoilla valmistumaan pyrkiville nuorille heidän ammatissa tarvitsemaansa 

tietopuolista ja käytännöllistä valmennusta siinä määrin, että he sen perusteella pystyvät 

suorittamaan ammattimieheltä vaadittavat ammattikokeet.644 1950-luvulla perustettiin Etelä-

Pohjanmaan keskusammattikoulu Seinäjoelle ja Kainuun keskusammattikoulu Kajaaniin. 

Kun listaan lisättiin vielä ruotsinkielisen keskusammattikoulun perustaminen Vaasaan, oli 

keskusammattikouluja yhtensä kahdeksan. Ammattikasvatusneuvoston tavoitteena oli, että 

Suomeen rakennettaisiin maan kattava 18 keskusammattikoulun verkosto vuoteen 1957 

mennessä. Taloudellisten syiden vuoksi keskusammattikouluja perustettiin kuitenkin vain 

kahdeksan. Ammatillisen koulutuksen lisääntymistä havainnollistaa osaltaan liitteen 11 lista 

valmistavista ammattikouluista vuodelta 1945 (liite 11). 

                                                 
640 Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelma, ammattikasvatusneuvosto 1.2.1947. 
641 Järventaus 1949, 50.  
642 SA 685/1946 Asetus valtion keskusammattikouluista; Paljakka ja Montonen 1996, 18; Rönkkö 1987, 19; 
Ryyttäri 1949, 12. 
643 SA 685/1946 Asetus valtion keskusammattikouluista. 
644 Niini 1959, 405–406; Ryyttäri 1949, 12. 
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Keskusammattikoulut paransivat myös maalaiskuntien nuorten mahdollisuuksia päästä 

ammattikouluun. Pohjois-Karjalassa Joensuun Käsityö- ja tehdasyhdistys pyysi kaupungilta 

toimenpiteitä ammattikoulun perustamiseksi jo vuonna 1938. Sodan vuoksi hanke 

lykkääntyi. Sodan jälkeen yhdistys oli jälleen aktiivinen ammattikoulun saamiseksi 

Joensuuhun. Kun Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu Joensuussa aloitti toimintansa, sen 

toimialue kattoi Joensuun, Liperin, Ilomantsin ja Pielisjärven kihlakunnat. Jyväskylässä 

toimivan Keski-Suomen keskusammattikoulun toimialue puolestaan kattoi Jyväskylän 

kaupungin ohella Laukaan, Viitasaaren, Muuramen, Säynätsalon, Korpilahden, Jämsän, 

Jämsänkosken, Koskenpään, Hankasalmen ja Konneveden kihlakunnat.645 Pohjois-

Pohjanmaan keskusammattikouluun hakeuduttiin laajalti Oulun läänin alueelta Kainuuta 

myöten.646 Oppilaat valittiin pääsääntöisesti koulun toimipiiriin kuuluvien kuntien alueelta. 

Keskusammattikouluissa noudatettiin kauppa- ja teollisuusministeriön laatimia 

normaaliopetussuunnitelmia.647  

Koulut olivat kunnallisiin kouluihin verrattuna poikkeuksellisesti 3–4-vuotisia koulutusalasta 

riippuen. Opiskeluun kuului kaksi vuotta opiskelua koulussa sekä kahdesta kolmeen vuotta 

harjoittelua koulun määräämässä työpaikassa.648  Keskusammattikouluissa työharjoittelun 

määrä oli suurempi kuin kunnallisissa kouluissa.     

 

Aarno Niinin kannustamana kunnat ryhtyivät tekemään yhteistyötä ammattikoulujen 

perustamisessa. Ensimmäinen ammattikoulujen kuntainliitto perustettiin Länsi-

Uudellemaalle ruotsinkielisten kuntien toimesta vuonna 1948. Pian syntyi muita 

ammattikoulujen kuntainliittoja: Haminan seudulle 1949 ja Forssan ympäristöön 1952. 

Kuntainliittojen ammattikoulujen perustamisen taustalla oli monesti alueellinen 

elinkeinoelämän suunnitteluliitto. Esimerkiksi Pirkanmaalla kuntayhtymän perustamista 

Tampereen ammattikoulun rinnalle perusteltiin teollisuuden työvoimantarpeella ja 

väestömäärän kasvamisella.649  

 

                                                 
645 Paljakka ja Montonen 1996, 21–24. 
646 Rönkkö 1987, Liite 6, Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikouluun Oulun läänistä tulleet oppilaat 
kotipaikkakunnan mukaan vuosina 1947–1986. 
647 Paljakka ja Montonen 1996, 29.  
648 Paljakka ja Montonen 1996, 19–24; Stolt 1987, 81; Rönkkö 1987, 38; Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 
vuotta, 268–269. 
649 Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta, 268–26; Pietarinen 1990, 11–12. 



179 
 

Vuosien 1939–1958 aikana suuret kunnat perustivat omia kouluja. Kuntien koulut yhdessä 

kuntainliittojen koulujen, valtion keskusammattikoulujen ja teollisuuden koulujen kanssa 

laajensivat ammattikoulutuksen alueellista tarjontaa. Opiskelijamäärät kasvoivat maltillisesti. 

Lukuvuonna 1940–1941 maassa oli 26 valmistavaa ammattikoulua ja niissä opiskeli 3 571 

opiskelijaa. Kymmenen vuotta myöhemmin, lukuvuonna 1950–51, kouluja oli 37 ja niissä 

opiskeli 6 281 opiskelijaa. Vastaavana aikana oppikoulujen määrä kasvoi 220:sta 338:aan ja 

opiskelijamäärä 59 302:sta 94 971:een (liite 8 ja 9).  

Kauppa- ja teollisuusministeriö ohjasi ja valvoi ammattikoulujen toimintaa monella tavalla, 

muun muassa vahvistamalla ammattikoulujen ohjesäännöt. Monilla paikkakunnilla tehtiin 

1940-luvun alkupuolella yhteiset ohjesäännöt koulumuotoiselle poikain ammattikoululle ja 

tyttöjen ammattikoululle sekä yleiselle ammattikoululle, jossa opiskelija opiskeli työhön 

liittyvät sisällöt työelämässä. Esimerkiksi Kemin, Tampereen ja Vaasaan kaupungin 

suomenkieliseen ammattioppilaitokseen kuului poikain ammattikoulu, tyttöjen ammattikoulu 

ja yleinen ammattikoulu.650 Oppilaitoksella oli yhteinen rehtori, mutta valmistavalla tyttöjen 

ammattikoululla oli oma johtaja. Johtosäännön mukaan oppilaitoksella oli myös yhteinen 

johtokunta. Ohjesäännössä määrättiin johtokunnan, rehtorin ja opettajien tehtävistä. 

Johtokunta muun muassa hyväksyi opetussuunnitelmat ja valitsi opettajat, rehtorit ja johtajat. 

Johtokunnan jäseniä olivat rehtori (sihteeri), puheenjohtajana ammattitoimintaa ja 

ammattikasvatusta harrastava henkilö, yksi nainen ja yksi kasvatusasioihin perehtynyt 

ammattioppilaitoksessa opetettavia ammatteja tunteva henkilö.651 Tampereen 

ammattioppilaitoksen ohjesäännössä oli ohjeet kolmea ammatillista oppilaitosta varten. 

Tampereen ammattioppilaitoksen ohjesäännössä todettiin että, valmistava poikain 

ammattikoulun rehtori oli myös yleisen ammattikoulun rehtori, ja valmistavalla tyttöjen 

ammattikoululla oli oma rehtori.652 Oppilastöiden tuloista oppilas saattoi saada osan. 

Ammattikoulujen hallinnollinen keskittyminen enteili koulujen toiminnallista keskittymistä 

koulutuksen järjestäjittäin.  

 

Erilaisen muun ohjauksen lisäksi ministeriö puuhasi eräänlaiset normit työpajoja ja muita 

opetustiloja varten helpottaakseen koulujen rakentamista. ”On siis määriteltävä välttämätön 

                                                 
650 Vaasan kaupungin suomenkielisen ammattioppilaitoksen ohjesääntö 26.10.1943, KTM vahvistama 2.3.1944, 
KTM kirjeet 1944, KTM, KA; Kraatari 1989, 40–46. 
 651 Vaasan kaupungin suomenkielisen ammattioppilaitoksen ohjesääntö 26.10.1943, KTM vahvistama 
2.3.1944, KTM kirjeet 1944, KTM, KA. 
 652 Tampereen ammattioppilaitoksen ohjesääntö KTM 2.3.1944 vahvistama, KTM kirjeet 1944, KTM, KA. 
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mutta riittävä tila eri ammattialojen työpajoja varten. Samoin välttämätön mutta riittävä 

koneistus.” Ministeriö pyysi rehtoreilta esityksiä ja mallipiirustuksia tiloja varten. 

Suunnitelmassa tuli esittää tilat, mitat eri ammattialojen tiloista, liikuntatilat ja käytettävät 

koneet (merkinnät koneiden mallista ja suuruuksista ja niillä valmistettaviksi aiottujen 

valmisteiden luettelo ja työnkulku eri vaiheissa).653 Parhaista esityksistä ministeriö lupasi 

2000–10 000 mk:n palkkion.  

 

4.4. Aarno Niini ja sivistynyt työntekijä 

 

Aarno Niini kävi ammattikoulun sivistyskamppailua kahteen suuntaan. Hän halusi nostaa 

ammattikoulun yleistä arvostusta maassa. Sivistys- ja kasvatuskeskustelu oli yksi väline 

kamppailussa kansakoulun jatkoluokkien kanssa. Toisaalta Niini halusi korostaa 

ammattikoulun sivistys- ja kasvatustehtävän merkitystä ammattikoulukentän sisällä, 

ammattikoulun piirissä toimivien keskuudessa. Tämä näkyi opettajankoulutuksen 

merkityksen korostamisena, kannustamisena yhteisölliseen opetuksen kehittämiseen 

kouluissa sekä voimakkaana ammattikasvatusosaston ammattikouluihin suuntautuvana 

ohjauspolitiikkana. Ammattikoulun sivistyskeskusteluun osallistui myös muita vaikuttajia, 

muun muassa Aksel Kurki (1880–1951)654 ja Oiva Kyöstiö. Ammattikasvatus-lehti tarjosi 

yhden foorumin koulutuksesta käytyyn keskusteluun. Lehti oli perustettu vuonna 1942 

nimellä Ammattikoulu. Vuonna 1944 lehti sai nimen Ammattikasvatus. 1940- ja 1950-

luvulla lehdessä käyty keskustelu painottui ammatillisen koulutuksen ja opetuksen 

kehittämiseen. Myöhemmin 1960- ja 1970-luvulla edunvalvontaan liittyvät seikat nousivat 

koulutuksen kehittämisestä käydyn keskustelun rinnalle. 

 

Vuonna 1941 julkaistussa teoksessa Kansakoulun jatko-opetus ja ammattikoulu Aksel Kurki 

kritisoi perinteistä kouluelämässä vallitsevaa sivistyskäsitettä. Hänen mielestään 

sivistyskäsitteessä oli liikaa korostunut oppilaille opetettava teoreettinen tieto ”kaikesta 

mahdollisesta”.655 Hänen ajatuksissaan näkyvät reformipedagogien John Deweyn ja Georg 

Kerschensteinrerin vaikutukset. Koulussa opetettiin tietoa tarpeettomasta pelkästään tiedon 

                                                 
653 Ylijohtaja Aarno Niini ja tarkastaja Veikko Kyander ammattikoulujen rehtoreille 9.11.1948, KD 511/634, 
KTM kirjeet 1948 marras-joulukuu, KTM, KA. 
654 Aksel Kurki oli kasvatus- ja opetusopin dosentti, venäjän kielen opettaja ja lehtori. Hän oli työn 
organisointiin liittyvän ihmissuhdekoulukunnan varhaisia kehittäjiä Suomessa. Koulukunta kritisoi tayloristista 
tapaa organisoida työ. 
655 Kurki 1941, 3–4. 
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vuoksi. Vallitseva sivistyskäsitys unohti, että ammattiopetuksen avulla saavutettiin 

käyttökelpoisimmat taidot ja tiedot todellista elämää ja yhteiskuntaa varten. Kurjen mielestä 

käsitteet ammatti ja sivistys voitiin yhdistää. Hänen ajatuksissaan on hyvinkin kuultavissa 

valtiokansalaisuuteen liittyviä näkökulmia. Kurki toteaa, ”että ihminen ei eläisi vain 

ammattiaan varten, ei ajaakseen yksinomaan käytännöllisen hyödyn tarkoituksia eikä 

pyrkiäkseen vain aineellisen oman edun ja itsekkään voitonpyynnin tavoitteluun, vaan oppisi 

uhrautumaan yhteisen kokonaisuuden hyväksi sekä silmälläpitämään aatteellisia ja siveellisiä 

elämänarvoja sekä korkeampia ja jalompia tarkoitusperiä”.656 Tavoitteeseen pääsemiseksi 

Kurki nosti esiin uudentyyppisiä työelämän kehittämiseen liittyviä ratkaisuja ja herätti 

kritiikkiä yksitoikkoiseksi organisoitua tayloristista työelämää kohtaan. ”Yleensä on 

viimeaikoihin saakka sangen vähän ajateltu yksitoikkoisen ilottoman työn ongelman 

syvällistä ratkaisua, on liian vähän kiinnitetty huomiota tehdastyöntekijäin uhrautuvan työn 

arvoon ja yleensä käsillään työskentelevien luokan henkisiin tarpeisiin, heidän elämänsä 

hengettömyyteen ja sisällyksettömyyteen. Nykyään on todellakin jo aika lakata pitämästä 

työväenkysymystä vain palkkakysymyksenä, kun se kuitenkin on ennen kaikkea sielun ja 

kulttuurin kysymys.”657  

 

Ammattikoulu kasvatti kunnon kansalaisia. Kunnon kansalainen oli se, joka ensinnäkin 

halusi harjoittaa jotakin yhteiskuntaa ja valtiota hyödyttävää ammattia. Lisäksi kunnon 

kansalaisen ominaispiirteisin Kurjen mukaan kuului henkilökohtainen luonnon suoruus, 

rehellisyys ja tunnollisuus. Koulun tehtävä erityisesti oli kehittää oppilaissa selvää ja 

johdonmukaista ajattelua.658 Näin ollen opetustyö kytkeytyi yleiseen yhteiskuntatietoon ja 

siveysoppiin. Koulutus kunnon työntekijäksi ohjasi myös kunnon kansalaiseksi. Kurjen 

mielipiteissä on nähtävissä myös cleveläisiä näkökulmia koulun työelämää kehittävästä 

vaikutuksesta. Kurjen näkökulmissa näyttäytyy ammattikoulu, joka kouluttaa itsensä 

elättäviä työntekijöitä todelliseen elämään. Työntekijät elättivät itsensä ja perheensä mutta 

ymmärsivät tarpeen tullen uhrautua korkeampien ja jalojen tarkoitusperien edessä. Tähän 

pääsemiseksi työoloja oli kehitettävä siten, että työntekijä pystyi kehittymään tehtävissään. 

 

Aarno Niinin mukaan vasta oikein järjestetyn ja riittävän laajan ammattikoulutuksen kautta 

toteutui koulun kasvatuksellinen tehtävä: nuoren persoonallisuuden kehittäminen. 

                                                 
656 Kurki 1941, 48; Jauhiainen 2003, 62. 
657 Kurki 1941, 48. 
658 Kurki 1941, 7, 35–36. 
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”Persoonallisuudellahan tarkoitamme yleensä intellektuaalisen ja intellektuaalisen 

autonomian omaavaa henkilöä, jonka luomisessa sinänsä ammatillinen koulu voi olla 

tasavertaisena tekijänä muun samalle ikäluokalle tarkoitetun koulun kanssa, mutta jonka 

erään tärkeän perusedellytyksen, taloudellisen itsenäisyyden luomisessa, ammatillinen koulu 

oli ylivoimaisesti merkittävämpi.”659 Yksi kansalaisen hyve oli kyky aktiiviseen toimintaan 

työelämässä ja itsensä elättämiseen omalla työllä. Ammattikoulu antoi perusvalmiuksia 

työelämässä menestymiseen. Näitä valmiuksia kansakoulun jatkoluokat tai keskikoulu eivät 

sellaisinaan antaneet.  

 

Niinin näkökulmat jatkavat vuosisadan alun liberalistista linjaa, jossa koulutuksen avulla 

yksiö pystyi työllistämään itsensä, sopeutumaan yhteisöön ja sitä kautta toimimaan 

yhteiskunnan jäsenenä. Kansalaisideaali vapaasta, itsensä omalla työllään elättävästä 

kansalaisesta toteutui jopa paremmin ammattikoulussa kuin yleissivistävässä koulutuksessa. 

Niinin ajatuksissa korostuvat työntekijän taloudellinen vapaus, kehittyminen sekä vastuu 

itsestä ja lähimmäisestä. Hänen näkökulmansa yksilön persoonan kehittymisestä ja 

intellektuaalisesti autonomisesta henkilöstä siirsi kansalaiskäsitteen painopistettä 

valtiokansalaisesta yksilöön ja eteenpäin pyrkivään kansalaiseen. Ammattikoulun toimintaan 

liittyen Niini painotti oppilaan aktiivista toimintaa sekä oppimisen tukemista ja 

kannustamista. Hän sai vaikutteita ajatteluunsa sekä Georg Kerschensteinerilta että 

Yhdysvaltain koulujärjestelmästä. Niinin mielestä Kerschensteinerin müncheniläinen 

työkoulu oli juuri sopiva kansakoulun jälkeiselle ikäluokalle. Työkoulussa pyrittiin 

omatoimisuuteen perustuvin kasvatuksellisin keinoin antamaan nuorille ammattitaidon alkeet 

samalla kun heistä pyrittiin kasvattamaan kunnon kansalaisia. Niinin mukaan tätä 

koulumuotoa oli sovellettava myös Suomen oloihin.660 Työkoulu tässä tarkoitti erityisesti 

siihen liittyviä opetuksellisia ratkaisuja. Yhdysvaltalaisessa koulujärjestelmässä Niiniä 

puolestaan kiinnosti se, että kaikilla oli mahdollisuus koulutukseen ja että oppilaat voivat 

valita opiskelemiaan oppiaineita.661 Tämä antoi selkänojaa hänen ajatuksilleen 

yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymisestä sekä siitä, että kouluista yleisesti ottaen pitäisi olla 

mahdollisuus jatkaa opintoja jatko-opintoihin. 

 

                                                 
659 Niini Aarno selonteko, Suunnitteilla olevasta koulu-uudistuksesta ammattikoulun näkökulmasta 29.6.1946, 
Ammattikasvatusneuvoston työvaliokunnan kokous 29.1.1947, kansio c pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko 1. 
AKN 1943-1965, AKH arkisto, OPH arkisto. 
660 Niini 1959, 398.  
661 Esim. Niini 1950, 65–67. 
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Niinin mukaan ammatillinen koulutus oli myös kulttuurin kehittämistä. Ammatillisen 

koulutuksen laajentaminen ei merkinnyt yleissivistyksen tason laskemista yhteiskunnassa 

vaan paremminkin nousua. ”Ammattikasvatushan ei merkitse yksinomaan tiettyä ammattia 

varten vaadittavien tietojen ja taitojen opettamista, vaan kasvatettavan tulee käsittää myös 

ammatin sisäinen henki, sen moraalinen ja kulttuurinen merkitys sekä tajuta sen moninaiset 

suhteet sosiaalisen ja valtiollisen elämän kokonaisuudessa.”662 Tässä lähestytään Snellmanin 

ajatuksia ajan hengestä. Niini kytki työntekijän toiminnot ammatin sosiaaliseen yhteyteen ja 

valtiolliseen kokonaisuuteen. Tämä oli ilmeisesti myös viesti niille kansakoulun toiminnan 

kannattajille, jotka eivät nähneet ammattiin valmistavaa ja käytännön työtaitoja opettavaa 

koulutusta sivistävänä koulutuksena. 

 

Niini ei väheksynyt tiedettä, taidetta tai muuta kulttuuria. Hän ei myöskään väheksynyt 

oppikoulua tai ylioppilastutkintoa. Hän halusi nostaa ammattikoulun ja ammatillisen 

osaamisen arvostusta oppikoulun rinnalle ja kehittää ammattikoulun työtapoja kulttuuria 

luovaksi toiminnaksi. Sivistynyt henkilö oli Niinin mukaan ”jokainen henkilö joka 

tunnollisesti ja asiantuntemuksella suorittaa tehtäväänsä kulttuurikokonaisuuden osana ja 

kykenee myös itse tulemaan osalliseksi kulttuurin moninaisista ilmauksista. 

Henkilökohtainen sivistys edellyttää siis sekä ammattitietoja ja -taitoja, että tiettyä henkistä 

harrastusta ja yhteiskunnallista vireyttä, joka pohjautuu yleisesti hyväksyttyyn moraaliin.”663 

 

Vuonna 1950 ilmestyneessä teoksessa Unohdettu koulu marssii Niini kirjoitti, että 

ammattikasvatuksessa keskeistä oli itse oppimisprosessi: kysymys siitä, miten tietoja 

hankitaan ja käytetään. ”Tuskin voi löytää kouriintuntuvampaa esimerkkiä tiedon 

hyödyllisyydestä kuin juuri ammattitiedon soveltamisessa.”664 Kun tietoa pystyttiin 

soveltamaan käytännön työtoimintoihin, se saattoi herättää oppilaassa tahdon hankkia 

enemmän tietoa. Tällöin se voi laajentua koskemaan myös muuta tietoa, kuten tieteellistä tai 

taiteellista tietoa sekä ennen kaikkea yhteiskunnallista ja poliittista tietoa. Näin muodoin 

ammatillinen koulutus ja ammattisivistys kasvattivat nuoria myös kansalaisuuteen. 

Kehittyäkseen täysipainoiseksi, sivistyneeksi ihmiseksi, ihmisen tulee hallita tietojen ja 

                                                 
662 Aarno Niini, Suunnitteilla olevasta koulu-uudistuksesta ammattikoulun näkökulmasta 26.6.1946, 
ammattikasvatusneuvoston kauppa- ja teollisuusministeriölle esittämä julkilausuma, liite 1 
ammattikasvatusneuvoston työvaliokunnan kokouksen pöytäkirja 29.1.1947, kansio c pöytäkirjat ja esityslistat, 
laatikko n:o 1, AKN 1943-1965, AKH arkisto, OPH arkisto. 
663 Niini 1950, 13–14.  
664Niini 1950, 20.  
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taitojen lisäksi muutakin. Koulu kyllä tarjosi riittävästi tietoja ja taitoja, mutta itse elämä 

puuttui. Sitä ei Niinin mukaan voinut opettaa, sen läsnäolo riippui opettajan suhtautumisesta 

oppilaisiin, koulun työtavoista ja muista opetuksen toteuttamiseen liittyvistä seikoista.665 

 

Samaan teemaan kiinnitti huomiota myös kasvatustieteen professori O. K. Kyöstiö. Hän 

vastasi ammattikoulujen opettajille suunnattujen kurssien toteuttamisesta 1940–1950-luvulla. 

Kyöstiön mielestä ei vielä tajuttu sitä, että ammattimiehen ja sivistyneen ihmisen yhdistelmä 

oli mahdollinen. Ammattikoulu oli kaikkien yhteiskuntaluokkien koulu. Näin ollen myös 

ammattikoulun opettajalla oli oltava tietyt vaatimukset yleissivistyksen suhteen. Opettajiksi 

oli saatava todella pystyviä henkilöitä, jotka kasvattavat oppilaita ammattiin ja 

yhteiskuntaan.666  

 

Niinin ja Kyöstiön vaikutus näkyy professori Matti Koskenniemen oppikoulujen ja 

ammatillisten koulujen opettajille suunnatussa teoksessa Opettamisen taito. Niinin lailla 

Koskenniemi viittaa ammatin sisäiseen henkeen ja siihen, että ammattikoulussa otetaan 

huomioon ammattitaidon saavuttamisen lisäksi myös muita kasvatuksellisia ja sosiaalisia 

seikkoja. ”Teknillisen tiedon ja taidon lisäksi opettajan on tajuttava ammatin sisäinen henki, 

joka hänen on välitettävä oppilailleen.”667 Käytännön taitojen saavuttamiseen tähtäävät 

opinnot kasvattivat oppilasta sosiaalisuuteen, moraaliseen vastuuntuntoon, rehellisyyteen ja 

pitkäjänteisyyteen. Kaikki olivat hyvän kansalaisen ominaisuuksia. ”Ammattikoulu ei pyri 

palvelemaan yhteiskuntaa ainoastaan taloudellisessa katsannossa, vaan herättämään 

kasvateissa todellista kansalaismieltä.”668  

 

Keskustelu ammattikoulun sivistys- ja kasvatustehtävästä ei jäänyt vain ylätason 

virkamiesten tai tutkijoiden tasolle. Esimerkiksi Ammattikasvatus-lehden palstoilla käytiin 

keskustelua koulutuksen tavoitteista. Tampereen ammattikoulun opettaja Toivo Rossin 

mukaan ammattikoulun sivistys syntyi teoreettisten opintojen ja työnopetuksen 

yhdistelmästä. Tampereen ammattikoulun opetussuunnitelmassa noin puolet opinnoista oli 

teoreettisia opintoja ja noin puolet työnopetusta työsaleissa. ”Nämä yhdessä muodostavat sen 

rakennusaineksen, jonka avulla nuorista yritetään saada yhteiskuntakelpoinen 

                                                 
665 Niini 1950, 20–21.  
666 Kyöstiö 1954, 18–19, 37. 
667 Koskenniemi 1953, 167. 
668 Koskenniemi 1953, 167. 
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teknillissosiaalinen ihminen.”669 Kuvakieltä käyttäen Rossi maalasi kauniin kuvan 

ammattikoulun opetuksesta. Opetuksen olennainen tehtävä oli antaa ravintoa kasvavien 

synnynnäiselle ihanteellisuudelle ja auttaa heitä löytämään ihmisrakkaus, oikea 

isänmaallisuus, itsensä hillitseminen, päättäväisyys ja tahdonlujuuden ihanteet, joita kohti 

sivistynyt ihminen pyrkii. Rossi korosti oppilaan omatoimista toimintaa sekä kasvatusta 

sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Rossin listassa oli samankaltaisia käsityksiä 

kansalaisuudesta, joita Hegel ja Snellman esittivät valtiokansalaisen ominaisuuksiksi ja joita 

Jalmari Kekkonen listasi oppikirjassaan. Rossin mielestä sosiaalisen mielenlaadun avulla 

nuoret voittivat minäkeskeisyyden. Näistä nuorista opiskelijoista yhteiskunta myöhemmin 

saisi vastuuntuntoisia aikuisia kansalaisia.670 

 

 Ammattikoulu antoi valistusta ja sivistystä syvemmälle koko ihmisen olemukseen asti. 

Ammattikoulu ei tyytynyt pelkkään tekniikan opettamiseen. Opettajien, erityisesti työn 

opettajien, tuli näin ollen olla käytännön elämän asiantuntijoita, joilla oli pitkä työkokemus 

ja jotka olivat tietoisia nykyaikaisen teollisuuden vaatimuksista.671 Pirkanmaan 

ammattikoulun vihkiäisjuhlissa pitämässään puheessa koulun rehtori Mikko Koski totesi 

seuraavaa: ”Ammattikoulun opetustoiminta ei ole pelkästään ammattitaitojen ja -tietojen 

jakamista oppilaille. Tämän edellä meidän on pidettävä ihmisen kasvattamista. Haluamme 

kasvatuksessa pyrkiä yhteiskuntakelpoiseen, sosiaalisesti sopeutuvaan, talouselämän lakeja 

ymmärtävään ihmiseen, joka pystyi kriitillisesti suhtautumaan valmiina tarjottuihin 

mielipiteisiin. Ammattikoulua seuraavassa työelämässä voidaan paljon helpommin paikata 

puutteellisuudet ammattitaidossa kuin persoonallisuudessa.”672 

 

Niinin, Kyöstiön ja Rossin ajatuksissa ammattikoulussa koulutettu kansalainen näyttäytyi 

ahkerana työntekijänä ja vastuuntuntoisena perheen, työyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. 

Sosiaalisten ominaisuuksien rinnalle ihannekansalaisen ominaisuuksissa alkoi nousta myös 

yksilöllisyys ja kyky kriittiseen ajatteluun. Niinin johdolla pyrittiin eroon luokkakantaisesta, 

työläistaustaisille nuorille suunnatusta ammattikoulusta. Ammattikoulun käyneellä oli 

mahdollisuus kehittyä, opiskella edelleen ja edetä urallaan. Ammattikoulu oli mahdollisuus 

sosiaaliseen nousuun.  

                                                 
669 Rossi, Toivo; Ammattikoulu – elämänuran luja ponnahduslauta, Ammattikasvatus n:o 3/1956, 40–44. 
670 Rossi, Toivo; Ammattikoulu - elämänuran luja ponnahduslauta, Ammattikasvatus n:o 3/1956, 40–44. 
671 Rossi, Toivo; Ammattikoulu – elämänuran luja ponnahduslauta, Ammattikasvatus n:o 3/1956, 40–44. 
672 Rehtori Mikko Kosken puhe Pirkanmaan ammattikoulun vihkiäisissä 3.5.1963, Pietarinen 1990, 21–22. 
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Ammatillisen koulutuksen kehittäminen nousi esiin myös oppikoulua koskevassa 

keskustelussa. Opiskelijamäärän kasvaessa oppikoulun rooli yleissivistävänä, yliopistoon 

valmistavana kouluna koettiin uhatuksi. Minna Vuorio-Lehden mukaan yhtenä syynä tähän 

oli yhteiskunnan kykenemättömyys kehittää tasokasta ammatillista koulutusta. Oppikoulun 

nähtiin muodostuvan eräänlaiseksi yleiseksi ammattikouluksi, jonka käyminen olisi 

välttämätön työpaikanhakua ja jatko-opintoja varten. Arne Waronen kirjoitti 

Oppikoulunlehdessä vuonna 1950 seuraavasti. ”Yhä lukuisammilla aloilla tarvittiin melko 

perusteellisen henkisen koulutuksen saanutta väkeä. Niitä tarvittiin paikallisissa 

johtotehtävissä, mutta niitä tarvitaan myöskin mitä lukuisimmilla käytännöllisen elämän 

aloilla. Kun lisäksi ammattikoululaitos, sekä välinpitämättömyyden että maan rajoitettujen 

taloudellisten mahdollisuuksien takia on jäänyt kehittämättä, on oppikoulu, jopa sen 

lukioastekin joutunut suorittamaan usein vielä yleisen ammattikoulunkin tehtäviä.”673 

Ammatillista koulutusta tuli siis kehittää. Toisaalta näkökulma oli myös se, että oppikoulua 

ja ylioppilastutkintoa oli kehitettävä yhteiskunnan muuttuessa. Kaikki ylioppilastutkinnon 

suorittajat eivät enää suunnanneet jatko-opintoihin yliopistoon. ”Täten koulu vain osittain on 

valmistuslaitos korkeakouluihin ja yliopistoon.” Myös oppikoulun opetusta, pedagogiikkaa 

ja opettajien laatua oli kehitettävä. ”Koulun tehtävä ei enää ole vain karsia kaikkia, jotka 

eivät sovi vain määrätyille aloille – sen tehtävänä on opettaa ja viedä eteenpäin mitä 

moninaisimmille aloille pyrkiviä – antaa heille nykyisin entistä tavattoman paljon 

laajempana vaadittu peruskoulutus.”674  

 

Aarno Niinin näkemys oli se, että oppikoululla ja ammattikoululla oli eri tavoitteet mutta että 

ammattikoulu oli kaikkien käytännöllisestä opiskelusta kiinnostuneiden koulu. Koulun ei 

tulisi pönkittää yhteiskunnallista luokkajakoa. Itälän mukaan ammattikoulu olikin heti sodan 

päätyttyä poliittisessa myötätuulessa, mikä näkyi muun muassa varojen myöntämisenä 

keskusammattikoulujen perustamiseen.675 

 

Vuosina 1945–1950 kouluhallituksen pääjohtajana toiminut Yrjö Ruutu (SKDL, 1887–1956) 

tuki Niinin ajatuksia koulun kehittämisestä. Ruudun mielestä Suomen 

rinnakkaiskoulujärjestelmä suuntasi opiskelijat jo oppivelvollisuuden puolivälissä opilliselle 

ja käytännölliselle alalle. Järjestelmä johti ammattikoulun väheksymiseen ja yleiseen 

                                                 
673 Waronen Aarne, 1950, Ylioppilastutkinto ja koulun sisäinen uudistus. Oppikoulunlehti 1/1959, 8–9.  
674 Waronen, Oppikoululehti 1/1959, 10–11; Vuorio-Lehti 2006, 83–84.  
675 Itälä 2000, 55–56. 
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pyrkimykseen oppikouluun ja sitä kautta yliopistoon. Kaikille oppivelvollisille tulisi tarjota 

sama opetus koko oppivelvollisuuden ajan. Tämän koulutuksen jälkeen 15-vuotiaan 

opiskelijan olisi helpompi arvioida, mikä jatkoura hänelle sopisi. Maahan olisi luotava 

yhtenäinen pohjakoulu kaikille ja rakentaa tälle pohjalle järjestelmä, jossa yleissivistävä 

koulutus ja ammatillinen koulutus liittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. ”Edelleen on syytä 

todeta, että on yhteiskunnan kannalta tärkeää, ettei ammattimiesten yleissivistys kovin paljoa 

poikkea muiden kansalaisten yleissivistyksestä.” 676 Yhtenäiskoulujärjestelmään siirtyminen 

tapahtui peruskoulu-uudistuksen yhteydessä 1970–1980-lukujen aikana.  

 

4.5 Ammattikoulun lisääntyvä suosio 

Ammattikoulun arvostus nuorten keskuudessa vaihteli eri paikkakunnilla. Keskikouluun 

verrattuna sen arvostus oli yleisesti alhaisempi. Kansakoulun jälkeisiä opintoja suunniteltiin 

usein kansakoulunopettajien suositusten pohjalta. Opiskelu keskikoulussa oli 1940–1950-

luvulla vähävaraisten perheiden lapsille usein taloudellisista syistä mahdotonta. 

Ammattikoulujen lisääntyminen antoi monelle nuorelle mahdollisuuden opiskeluun, ja 

opiskelijat itse arvostivat koulutustaan. Ammattikoulun käyneillä oli mahdollisuus jatkaa 

alan opintoja muissa oppilaitoksissa, ja ammattikoulun käyneitä hakeutui työkokemuksen 

karttuessa myös opettajan tehtäviin laajenevan ammattikoululaitoksen palvelukseen.677 

 

Ammattikoulu oli nuorten piirissä siinä määrin suosittu, että hakijoita oli usein enemmän 

kuin koulut pystyivät ottamaan. Aluksi opiskelijavalinnat tehtiin kansakoulun todistuksen 

perusteella. 1940-luvun loppupuolella ryhdyttiin järjestämään pääsykokeita. Kauppa- ja 

teollisuusministeriö ohjeisti kouluja pääsykokeiden järjestämisessä. Paljakan ja Montosen 

mukaan kokeiden tehtävänä oli mitata oppilaiden näppäryyttä ja teknisiä valmiuksia. 

Ohjeiden mukaan kokeen tuli sisältää laskukoe, paperin taivutuskoe, teknillinen älykoe, 

rautalangan suoristaminen ja viilauskoe. Kokeiden suoritukset lähetettiin kauppa- ja 

teollisuusministeriöön. Viilaus- ja rautalankatöitä ei kuitenkaan tarvinnut lähettää 

ministeriöön.678 Pääsykokeita pidettiin myös äidinkielessä ja matematiikassa, ja kansakoulun 

todistuksesta otettiin huomioon arvosana huolellisuudessa ja käsityössä. Vuodesta 1948 

alkaen Helsingissä kaupungin nuoriso-ohjaus järjesti soveltuvuuskokeita niille kansakoulun 

                                                 
676 Ruutu, Uusi koulujärjestelmä ja ammattikasvatus, Ammattikasvatus n:o 1/1949, 5–9.  
677 Säntti 2007, 326–335; Kivirauma 1993, 38, 104 liite VII. 
678 Paljakka ja Montonen 1996, 35. 
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kuudennen luokan oppilaille, jotka ilmoittivat haluavansa siirtyä ammattikouluun.679 

Pääsykokeiden läpäiseminen oli yksi ylpeydenaihe valituksi tulleille oppilaille, eivätkä 

kaikki halukkaat päässeet opiskelemaan. Helsingissä 1950-luvun alkupuolella noin 30 % 

hakijoista voitiin ottaa ammattikouluun, Lahden ammattikoulussa vuonna 1958 50 % 

pyrkijöistä pääsi opiskelemaan. Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikouluun pyrkineiden 

määrä saavutti huippunsa 1960–1970-lukujen taitteessa: opiskelemaan pääsi vuosittain noin 

kolmannes pyrkineistä.680 

 

Ammattikoulujen opiskelijoiden huoltajien ammattitaustan kirjaaminen ammattikoulujen 

arkistoihin vaihteli toisen maailmansodan jälkeen paikkakunnittain ja kouluittain. Näin ollen 

on vaikea saada selkeää kuvaa ammattikoulujen opiskelijoiden huoltajien ammattitaustasta. 

Kuitenkin esimerkiksi Helsingin poikien ammattikoulun metalliosastolla lukuvuonna 1946–

1947 opiskelleista 148:sta oppilaasta 109 tuli työläistaustaisesta perheestä.681 Turun 

ammattikoulussa 1950-luvun alussa opiskelleista 66 % tuli huoltajan ammatin perusteella 

työläistaustaisista perheistä.682 Näyttäisi siis siltä, että tosiasiallisesti ammattikoulu vielä oli 

yleisesti työläistaustaisten nuorten koulutuspaikka, vaikka esimerkiksi valtion 

keskusammattikoulujen ja kuntayhtymien toimialueet kattoivat myös maalaiskuntia. 

Oppilaat maksoivat kouluille lukukausimaksua, jonka suuruus vaihteli kouluittain. Vaasassa 

oppilaan kirjautumismaksu opintoihin oli 50 mk, josta vähävaraiset saattoivat saada 

alennusta tai kokonaan vapautuksen. Oppilaiden tuli olla vaasalaisia. Ulkopaikkakuntalaisia 

voitiin ottaa kouluun, jos esimerkiksi huoltajan työpaikka oli Vaasassa. 

Ulkopaikkakuntalaisia ei otettu 20 % enempää opiskelijamäärästä. Oppilaaksi pääsemiseksi 

vaadittiin kansakoulun kuusi luokkaa käsittävä oppimäärä tai vastaavat tiedot. 

”Kirjoittautumisessa on oppilaaksi pyrkivän esitettävä koulu- ja mainetodistuksensa, sekä 

todistus työpaikasta jos hänellä sellainen on.” Oppilaiden tulee koulussa ja sen ulkopuolella 

käyttäytyä säädyllisesti sekä tarkoin noudattaa oppilaitoksen järjestyssääntöjä.”683 

Johtosäännössä oli myös täsmentäviä ohjeita valmistavaa poikien ammattikoulua, 

valmistavaa tyttöjen ammattikoulua ja yleistä ammattikoulua varten. Koulutuksen 
                                                 
679 Stenij 1949, 23. 
680 Eloranta & Koskela 1999, 66–71; Lahden ammattikoulu 50 vuotta, 59 ( Lehtori Vesa Raitaniemi, Tekniikan 
opetusta 50 vuotta); Rönkkö 1987, Liite 2 Pohjois- Pohjanmaan keskusammattikouluun pyrkineet ja otetut 
oppilaat vuosina 1947–1986. 
681 Helsingin poikien ammattikoulun oppilasmatrikkeli 1/11, 1944 - laatikko BaI:6 oppilasluettelot 1924–1947, 
Vallilan ammattikoulu, HKA. 
682 Kivirauma 1993, 28. 
683 Vaasan kaupungin suomenkielisen ammattioppilaitoksen ohjesääntö 26.10.1943, KTM vahvistama 2.3.1944, 
KTM kirjeet 1944, KTM, KA. 
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tarkoituksesta todettiin osapuilleen se, mitä laissa ja asetuksissa sanottiin. Valmistavan 

ammattikoulun tarkoituksena oli tarjota pojille valmistavaa käytännöllistä ja tietopuolista 

opetusta ammatti- ja teollisuustyössä ja siten helpottaa heidän pääsyään joko ammattialoille 

tai ylempiin ammattioppilaitoksiin sekä sen ohella laajentaa heidän ammattitoiminnassa 

tarvittavia kansalaistietojaan. Iltakouluna toimiva yleinen ammattikoulu oli niitä varten, jotka 

jo olivat työssä.684  

 

4.6. Sivistyskäsityksen murros ja koulun toimintatavat 

 

Ammattikoulun yksi ongelma oli, miten kouluopetuksessa yhdistettäisiin ammatillisten 

valmiuksien oppiminen sivistävällä tavalla samalla kun opiskelija saisi valmiuksia 

aktiivisena kansalaisena toimimiseen. Aksel Kurki ratkaisi asian sivistyskäsitteen uudelleen 

määrittelyllä sekä tähän määrittelyyn liittyvällä opetusjärjestelyiden kehittämisellä. Ero 

yleissivistävien oppiaineiden ja ammattiin valmistavien oppiaineiden välillä voitiin ylittää. 

Sivistys ja ammattitaito voitiin yhdistää lähestymällä opetusta ammattityöalan kautta. 

Oppilaan henkisen kasvatuksen ja sivistämisen tuli tapahtua työn vaatimusten näkökulmasta 

käsin. Työn opetuksessa oli aina pidettävä mielessä, että ”työ on luonnetta kehittävää 

toimintaa vain silloin, kun siihen liittyy leimaa antavana ja luovan työn tuntua herättävä 

perinpohjainen omintakeinen suunnittelu, syvällinen johdonmukainen harkinta, mitä suurin 

huolellisuus ja ehdoton rehellisyys”.685  

 

Vuoden 1942 asetusten mukaan ammattikoulun opetus liittyi käytännön ammattityöhön. 

Valmistavien ammattikoulujen tarkoituksena oli antaa käytännölliseen työhön aikoville 

valmistavaa tietopuolista ja käytännöllistä opetusta sekä laajentaa heidän 

ammattitoiminnassa tarpeellisia kansalaistietojaan. Opetusohjelman yleisaineina mainittiin 

äidinkieli, kansalaistieto ja matematiikka. Niiden lisäksi opetuksen tuli sisältää tarpeellista 

tietopuolista ja käytännöllistä opetusta ammattioppiin, ammattitekniikkaan ja 

ammattitalouteen kuuluvissa aineissa.686 Uudet säädökset eivät tuoneet opetusohjelmiin 

suuria muutoksia. Sodan aikana valmistavien ammattioppilaitosten opetusohjelmiin liitettiin 

maanpuolustus- ja väestönsuojeluopetusta.687 

                                                 
684 Vaasan kaupungin suomenkielisen ammattioppilaitoksen ohjesääntö 26.10.1943, KTM vahvistama 2.3.1944, 
KTM kirjeet 1944, KTM, KA. 
685 Kurki 1941, 39–40. 
686SA 1942 / 160 Asetus kunnallisista ja yksityisluontoisista ammattioppilaitoksista.  
687 Eloranta ja Koskela 1999, 50–51.  
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Ammattikoulutoiminnan laajentamisella vastattiin koulutetun työvoiman tarpeisiin sodan 

jälkeisessä Suomessa. Sodan aikana ammatillisen koulutuksen tarjonta oli ollut tavanomaista 

vähäisempää, mikä sekin lisäsi koulutustarvetta sodan päätyttyä. Koulutuksen oli myös 

tarjottava koulutusväylä niille, jotka eivät hakeutuneet oppikouluun mutta olivat kuitenkin 

opinhaluisia.688 Ammattikasvatusosaston perustaminen kauppa- ja teollisuusministeriöön 

näkyi muun muassa ministeriön aikaisempaa energisempänä roolina opetusohjelmien 

kehittämisessä. Kauppa- ja teollisuusministeriö laati 4.3.1944 ohjesäännön ammattikoulujen 

opetusohjelmaksi. Opetusohjelmien taustalla olivat ammattityöntekijän osaamistarve ja 

jatko-opinnot valmistavan ammattikoulun jälkeen.689 Opetukseen kuului kaikille yhteisinä 

oppiaineina äidinkieli, laskento ja kansalaistieto, tietopuolisina ammatillisina oppiaineina 

ammattioppi, aineoppi, fysiikka, ammattipiirustus sekä käytännöllisen ammattityön opetus. 

Käytännöllinen ammattityön harjoittelu tapahtui pääsääntöisesti oppilaitoksen omissa 

työpajoissa ja harjoitustiloissa. 690 Ohessa on Helsingin kaupungin valmistavan poikien 

ammattikoulun opetusohjelma vuodelta 1944.691 Opetusohjelma noudatteli kauppa- ja 

teollisuusministeriön antamaa ohjesääntöä. 

 

Opetuksen sisältö ja tuntimäärä 1944. 

A. Yleiset aineet   1. lk 2.lk 
 Äidinkieltä    2 2 
 Kansalaistietoa, yhteiskuntaoppia  1 2 
 Ammattilaskentaa, mittausoppia  4 2 
 Voimistelua, terveysoppia   2 2 
 
B. Ammattiaineet 
 Ammattioppia   2 3 
 Fysiikkaa    2 2 
 ammattilaskentaa   - 2 
C. Ammatti- ja konepiirustusta  4 4 
D. Ammattityötä   22 20 
 
Yhteensä    39 39 
 
                                                 
 688 Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta, 264.  
689 Stenij,Helsingin kaupungin valmistava ammattikoulu 1899–1948, 20, C.:1-Ga:1a, Vallilan  
ammattikoulu, HKA. 
690 Niini 1947, 10–11. 
691 Stenij, Helsingin kaupungin valmistava poikain ammattikoulu 1899–1949, C.:1-Ga:1a, Vallilan  
ammattikoulu, HKA. 
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Sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna kaksivuotisessa koulutuksessa oppituntien 

kokonaismäärä säilyi osapuilleen ennallaan. Opiskelun pituus oli keskimäärin 39 tuntia 

viikossa. 1940–1950-luvulla käytännön työnopetuksen osuus kasvoi hieman, samoin kaikille 

yhteisten opintojen osuus. Ammattiteorian osuus opinnoista väheni (liite 6). Uutena 

oppiaineena opetusohjelmaan tuli sodan jälkeen voimistelu ja terveysoppi. 

Opetusohjelmaan oli mahdollista sisällyttää kolmas opiskeluvuosi, josta suurin osa oli 

työelämässä työskentelyä ja oppimista.692 Eri kouluissa opetusohjelmat ja koulutusajat 

vaihtelivat koulutusalasta ja paikkakunnasta riippuen. 

 

Koulujen opetusohjelmissa mainittiin yleensä oppiaineet, vuotuiset viikkotuntimäärät ja 

opetuksen sisältö. Kauppa- ja teollisuusministeriön 27.4.1945 antamassa valmistavan 

tyttöjen ammattikoulun normaaliohjelmassa määriteltiin ammattikoulun tehtäväksi 

ammatillisen valmennuksen ja kansalaistietojen opetuksen lisäksi toimia pohjakouluna 

ylempiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja erikoisammattioppilaitoksiin. Koulutus oli 

kaksivuotinen, viikossa oli 39 opetustuntia, seitsemän tuntia päivässä paitsi lauantaina, 

jolloin koulupäivä oli nelituntinen. Ohje määräsi myös koulutusaloista. ”Säännönmukaisia 

opinto-osastoja” olivat talousosasto, pukuompeluosasto ja liinavaateosasto. Tarvittaessa 

kouluun voitiin järjestää muitakin teollisuuden tai käsityöalojen osastoja, kuten pesu- ja 

silitysosasto sekä hattuosasto.693 Opetusohjelmat tähtäsivät poikien ja tyttöjen osalla eri 

ammatteihin. Opetussuunnitelman rakenne tyttöjen kouluissa ja poikien kouluissa oli 

osapuilleen sama: oppiaineet oli jaettu yleisaineisiin, ammattiaineisiin ja ammattityöhön. 

Yleisaineita olivat äidinkieli, kansalaistieto ja yhteiskuntaoppi, laskento, terveysoppi ja 

lastenhoito sekä voimistelu.  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön normaaliohjelma sisälsi myös koko opetukselle ja eri 

oppiaineille asetetut opetuksen sisällölliset tavoitteet eli ”oppiennätykset”. Kaikkeen 

opetukseen tuli läheisesti liittyä yleinen kasvatus. Yleisiä kasvatuksellisia tavoitteita olivat 

siisteys, käyttäytyminen ja esiintyminen. Oli myös kiinnitettävä huomiota 

toverikuntatoimintaan, jonka ”yhteydessä oppilaita totutetaan luottamustehtävien 

hoitamiseen”.694 Oppiainekohtaisissa oppiennätyksissä määriteltiin opetuksen tavoitteet ja 

                                                 
692 Vesa Raitanen 1995, 58. 
693 KTM päätös valmistavan tyttöjen ammattikoulun normaaliohjelmasta 27.4.1945, kansio Tainionkosken 
ammattioppilaitos, laatikko sosiaalitoimintaa koskevat asiakirjat, Enso-Gutzeit keskushallinto, ELKA. 
694 KTM päätös valmistavan tyttöjen ammattikoulun normaaliohjelmasta 27.4.1945, kansio Tainionkosken 
ammattioppilaitos, laatikko sosiaalitoimintaa koskevat asiakirjat, Enso-Gutzeit keskushallinto, ELKA. 
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sisällöt. Esimerkiksi kansalaistiedon ja yhteiskuntaopin opetuksen tarkoituksena oli 

tutustuttaa oppilaita heitä ympäröivään elinkeino- ja yhteiskuntaelämään ja ammatteihin. 

Lisäksi opetuksen tavoitteena oli kasvattaa oppilaisiin yhteiskunnallista mieltä ja 

kansallishenkeä.695 Ensimmäisellä luokalla keskityttiin kotipaikkakunnan elinkeinoelämään, 

ammatteihin, ammatinvalintaan ja eri ammattien ruumiillisiin ja sielullisiin vaatimuksiin 

sekä ammatillisen koulutuksen järjestelmiin. Toisella luokalla keskityttiin yhteiskuntaoppiin, 

yrittäjyyteen, kapitalismiin, työväenkysymykseen, työsuhteen ehtoihin, kansalaisen 

oikeuksiin ja velvollisuuksiin, perheen perustamiseen, kunnan hallintoon, valtion hallintoon 

sekä kirkolliseen hallintoon maassa. Muissa oppiaineissa käytiin myös läpi opetuksen 

sisällöt, käytännön osaamiseen liittyvät seikat samoin kuin tapakulttuuriin liittyvät asiat. 

Ohjeissa ei otettu kantaa opetusmenetelmiin. Kuitenkin ammattityöstä todettiin, että 

välttämättömien harjoitustöiden lisäksi koulussa valmistettiin vain käyttökelpoista tavaraa.  

Harjoitustyöt valittiin niin että ne muodostivat järjestelmän, jossa opetuksessa edettiin 

sopivassa järjestyksessä helpommasta tehtävästä vaikeampaan.696 Tällä ammattikoulun 

haluttiin kiinnittävän huomiota opiskelijan motivaatioon ja oppimiseen. Koulussa voitiin 

tehdä myös tilaustöitä asiakkaille, ja oppilasta voitiin palkita hyvistä suorituksista 

”suorittamalla oppilaalle kehotuspalkkiona osa hänen valmistamansa myydyn tai tilatun 

tuotteen tai työn hinnasta”.697 

 

Opetusohjelman ideologiassa näkyi työkouluajattelun näkökulmia siitä, että opetus on lähellä 

oppilaan elämänpiiriä ja että oppilaat tekevät kokonaisia tuotteita oppien koko 

tuotantoprosessiin liittyvät käytänteet. Ammatillisilla opinnoilla oli tätä kautta myös 

kasvatuksellisia ja sivistyksellisiä tavoitteita. Normaaliohjelman olivat allekirjoittaneet 

ministeri Åke Garz sekä osastopäällikkö Aarno Niini. Näitä ammattikouluille asetettuja 

normaaliohjeita voidaan pitää ensimmäisinä moderneina ammatilliselle koulutukselle 

suunnattuina opetussuunnitelmina, joissa hahmoteltiin opetukselliset, kasvatukselliset ja 

opetuksen sisällölliset tavoitteet. Yhteistyö ympäröivän elinkeinoelämän kanssa rajoittui 

normaaliohjeissa kuitenkin siihen, että opetuksen yhteydessä voitiin tehdä vierailuja 

yrityksiin ja työpaikoille.  

 

                                                 
695ibid.  
696 ibid. 
697 ibid. 
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Ammattikoulun opetusohjelmien rakenteessa ei tapahtunut kovin suuria muutoksia 1920–

1930-luvulla voimassa olleisiin opetussuunnitelmiin verrattuna. Kuitenkin 

normaaliopetusohjelmat yhdenmukaistivat opetussuunnitelmia eri kouluissa ainakin 

pakollisten opintojen osalta.698 Normaaliopetusohjelma oli opetustoiminnan perusta, minkä 

lisäksi kouluilla oli mahdollisuus tarjota muidenkin oppiaineiden opetusta. Esimerkiksi 

Kemin poikain valmistavassa ammattikoulussa oli mahdollista opiskella englannin kieltä 

vapaaehtoisesti vuodesta 1950 alkaen.699 Yksityisteollisuuden ammattikouluissa puolestaan 

työn opiskelua oli perinteisesti ollut enemmän kuin kunnallisissa kouluissa.  

 

Toisen maailmansodan jälkeen näkökulmassa tyttöjen ammattikoulun tavoitteisiin muuttui. 

Ammattikoulun tehtävä kouluttaa tyttöjä perheenemännän tai palvelijan tehtäviin jatkui. 

Tämän lisäksi oppilaita valmistettiin myös palkkatyöhön, teollisuuden palvelukseen tai 

ammatinharjoittajiksi.700 Vuonna 1944 tyttöjen ammattikoulujen tarkastaja Kerttu 

Toukolehto selvitti maatilahallituksen tarkastajalle tyttöjen ammattikoulun talousopetuksen 

tavoitteita vielä seuraavasti: ”Talousopetuksen pyrkimyksenä oli opettaa nuorille tytöille 

kotitaloutta ja kodinhoitoa. Opetukseen kuuluu sekä käytännöllistä että tietopuolista 

ruuanlaittoa ja valmistettujen ruokalajien hinnoittelua, leipomista, säilömistä, tarjoilemista ja 

pyykinpesua. Erityisesti tehostetaan järjestyksen ja siisteyden merkitystä.” Toukolehto 

viittasi käytännön opetustyöhön Helsingin kaupungin valmistavassa tyttöjen 

ammattikoulussa, jossa toimi myös ruokala ja leipomo, joissa valmistettiin ruokaa ja 

leipomotuotteita myös yleisölle.701 Oppilaitosten talouden tiukkuudesta sodan aikana ja heti 

sen päätyttyä kertoo muun muassa Toukolehdon viesti tyttöjen ammattikoulujen rehtoreille: 

”Kansanhuoltoministeriö on kirjelmässään oikeuttanut kansanhuoltolautakunnat 

myöntämään vuoden 1944 aikana kauppa- ja teollisuusministeriön valvonnan alaisille 

tyttöjen ammattikoulujen talousosastoille 500 gr. oppilasta kohden säilöntäsokeria 

opetustarkoitukseen käytettäväksi, mistä täten ammattikoulujen Rehtoreille ilmoitetaan.”702  

 

Muutosta tapahtui myös ammattikoulun oppikirjojen kansalaiseksi kasvattamisen sisällöissä. 

Ennen sotaa ammattioppilaitosten oppikirjana käytettiin yleisesti ammattikoulujen 
                                                 
698 Lahden ammattikoulu 50 v, 57; Kraatari 1989, 68–69. 
699 Kraatari 1989, 65. 
700 Lahden Ammattioppilaitos 50 vuotta, 63. Lehtori Paula Tervahauta, vaatetusosasto. 
701 Vt. tarkastaja Kerttu Toukolehto maatilahallituksen kotitaloudentarkastaja Katri Antilalle 19.7.1944, KD 
165/398/1944, AD 1948, KTM, KA. 
702 Vt. tarkastaja Kerttu Toukolehto tyttöjen ammattikoulujen rehtoreille 12.7.1944, K.D. 164 / 32/1944, Da 
1944 heinä-syyyskuu, KTM, KA. 
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tarkastajaa Jalmari Kekkosen kirjoittamaa teosta Kansalaistietoa ammattilaisille. Kekkonen 

painotti yrittäjyyttä palkkatyön rinnalla. Työväen olojen kurjistuminen teollisuuden 

kehittyessä ei suinkaan ollut pienyrittäjien syy vaan suurkapitalismin.703 Teemoiltaan vuoden 

1944–1945 normaaliohjelmat seurailevat paljon Kekkosen teoksen sisältöjä. Kuitenkin 

Kekkosen kannattama työnorganisointiin liittyvä tayloristinen ajattelu alkoi kohdata 

kritiikkiä 1940–1950-luvuilla käytössä olleissa oppikirjoissa. Oppikirjassaan Nuorten 

kansalaistieto (1937) Merikoski ja Merikoski mainitsevat, että pitkälle kehitetty työnjako oli 

yksitoikkoista eikä tuottanut työntekijälle minkäänlaista tyydytystä.704 Näihin ongelmiin 

vastattiin tapaturmia ehkäisevällä, mekaanisella työsuojelulla sekä työtilojen siisteydellä ja 

valaistuksen parantamisella, mutta ei työn organisointia tai sisältöä muuttamalla. Tauno 

Koirasen kirjoittama oppikirja Kansalaistietoa ammattikouluille (1949) oli suunnattu 

ammattikoulujen ja kansakoulujen jatkoluokkien oppilaille. Oppikirja oli kauppa- ja 

teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston tarkastama. Myös tämän oppikirjan rakenne 

seuraili Jalmari Kekkosen viitoittamaa tietä ja kauppa- ja teollisuusministeriön laatimia 

normaaliopetusohjelmia. Oppikirjassa käsiteltiin ammatinvalintaa, työelämän sääntöjä, 

yhdistystoimintaa ja elinkeinotoimintaa sekä yhteiskuntaopin osuudessa perhettä, kuntaa, 

valtiota ja maanpuolustusta. Niini oli pyrkinyt vähentämään ammattisivistyksen ja 

yleissivistyksen eroja. Koiranen puolestaan teki oppikirjassaan selkeän arvostuksellisen eron 

henkisen työn ja ruumiillisen työn välillä. Koirasen mukaan kun nuoret miettivät 

ammatinvalintaa, heidän tavoitteidensa oli oltava realistisia. Nuorten oli mietittävä, mihin 

heidän rahkeensa riittäisivät. Henkinen työ vaati opiskelua, varallisuutta, lukupäätä ja 

pitkäjänteisyyttä. Ruumiillinen työ puolestaan oli käytännöllistä työtä, johon valmistauduttiin 

ammattikoulun kautta. Kannustava asia ammattikoulussa sentään oli se, että ammattikoulun 

käyneille työntekijöille oli paljon työtä tarjolla. Koirasen mukaan oli ”parempi olla 

vähälahjainen ja ahkera kuin älykäs mutta ylimielinen ja laiska”.705  

 

Koiranen mainitsee tayloristisen työn osittamisen ja liukuhihnatyön mukanaan tuomia 

epäkohtia, jotka yksipuolistivat työtehtäviä. Ratkaisuna ei kuitenkaan ollut työolojen ja 

toimintatapojen kehittäminen vaan vapaa-ajalla tapahtuva työntekijän henkilökohtainen 

virkistys, harrastukset ja opiskelu. Kekkosen oppikirjaan verrattuna yrittäjyyteen 

                                                 
703 Kekkonen 1916, 37–38. 
 704 Merikoski ja Merikoski 1937, 22. Kirjaa Nuorten Kansalaistieto käytettiin oppikirjana ammattikouluissa ja 
kansakoulujen jatkoluokilla 1930-luvulla ja 1940–1950-luvulle saakka.  
705 Koiranen 1949, 11–20, 164–165.  
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kannustaminen esiintyy peitellymmin ja opiskelijaa valmennetaan ennen muuta työntekijäksi 

teollisuuden palvelukseen. Valtio oli Koirasen mukaan ihmisten muodostama yhteiskunta, 

jonka asuma-alueen rajat oli tarkoin määritelty ja jolla oli pysyvä valta alueella. Käytännön 

opetuksellisissa tai kasvatuksellisissa ratkaisuissa Kurjen tai Niinin näkemykset 

työkouluajattelusta ja ammattikoulun sivistystehtävästä näkyivät vaihtelevasti. Koirasen 

oppikirjassaan antama kuva käytännön työelämästä vaihetyönä oli melkoisen toisenlainen 

kuin sekä Aksel Kurjen taylorismin kritiikki tai Aarno Niinin sivistysnäkemys.  

 

Myös Matti Koskenniemi kiinnitti huomiota kansakoulun jatkoluokkien ja ammattikoulun 

opettajille suunnatussa teoksessa kokonaisten työprosessien hallintaan ja koulun jälkeiseen 

työssäoppimiseen. Ammattikoulu ei valmistanut valmiita ammattityöntekijöitä. ”Se aste 

saavutetaan vasta työpaikoilla. Mutta koulun on luotava tähän vankka teknillinen perusta ja 

altis mieli.”706 1950-luvulla ammattikoulun pyrkimys omaehtoisiin opetuksellisiin 

ratkaisuihin ja sitä kautta toiminnalliseen erottautumiseen yleiskoulusta alkoi näkyä 

aikaisempaa voimakkaammin. Kerschensteinerin, Niinin ja Kyöstiön kautta 

reformipedagogiset ajatukset näkyvät 1950-luvun keskustelussa. Heidän ajatuksensa antoivat 

teoreettista perustaa ammattikoulujen opetuksen kehittämiseen. Heidän ajatuksensa ja 

ammattikoulun toiminta olivat myös kyseenalaistamassa yleiskoulun toimintamalleja. 

Koskenniemi toteaakin teoksessaan Opettamisen taito: ”Palvellakseen ammattia ja 

yhteiskuntaa jokaisen ammattioppilaitoksen on kiinteästi liityttävä todelliseen elämään. 

Muulla koulualalla voidaan kenties kulkea 50 vuotta ajasta jäljessä, mutta tällainen 

vanhoillisuus tuottaisi suuria haittoja ammattioppilaitoksissa. Niiden on joustavasti 

pystyttävä mukauttamaan oppisuunnitelmansa ja työtapansa kehittyvän elinkeino- ja 

yhteiskuntaelämän mukaiseksi.”707 

 

4.7.  Opetus ja kerhotoiminta – ammattikoulun kasvatuksellinen vastuu 

Keskustelu ammattikoulun sivistystehtävästä kytkeytyi myös kysymykseen opetuksen 

laadusta ja opettajien osaamisesta. 1920–1930-luvun keskustelussa oli kiinnitetty huomiota 

erityisesti opettajan ammatilliseen osaamiseen. Nyt alettiin korostaa opetuksen 

kehittämisessä monipuolisesti. Opettajan työn kehittäminen kohdistui kolmeen osa-

alueeseen: opettajan persoonaan, opettajan ammatilliseen osaamiseen ja opettajan 
                                                 
706 Koskenniemi 1953, 167–168. 
707 Koskenniemi 1953, 167. 
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pedagogisiin taitoihin. Opettajakeskeiset opetusmenetelmät herättivät yhä kasvavaa 

kritiikkiä. Aarno Niini kiinnitti huomiota opettajien ammatillisten tietojen ja taitojen lisäksi 

opettajien pedagogiseen osaamiseen – tai pikemminkin sen puuttumiseen. Niinin mielestä 

opettajilta piti vaatia ammatillisen osaamisen lisäksi kasvattajan ja pedagogin ominaisuuksia. 

Näitä ominaisuuksia tarvittiin sitä enemmän, mitä nuorempia opiskelijat olivat. Kritiikki 

kohdistui erityisesti käytännön työn opetukseen. Niinin mielestä opetus työpajoissa oli 

heikkoa.  Oppilaan kehityksestä huolehtiminen oli usein kokonaan laiminlyöty. ”Henkilöitä, 

joiden huostaan oppilaat lähinnä jätetään, ei myöskään juuri koskaan valita sitä silmällä 

pitäen, onko heillä edes halua tai kykyä oppilaan ohjaamiseen.”708 Opettajan merkitys ja 

suhtautuminen oppilaisiin olivat ratkaisevassa asemassa opetuksen laadussa. Niini itse toimi 

aktiivisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi muun muassa luennoimalla erilaisissa 

koulutustilaisuuksissa ja kirjoittamalla erilaisia ammattikasvatukseen liittyviä tekstejä.709 

 

Vuoden 1942 asetuksessa säädettiin opettajan kelpoisuuksista erikseen miespuolisia ja 

naispuolisia oppilaita varten. Tietopuolisten ammattiaineitten opettajalta miespuolisia 

oppilaita varten vaadittiin teknillisen opiston tai teknillisen korkeakoulun oppimäärä sekä 2–

3 vuotta työkokemusta. Yleisten aineiden opettajalta vaadittiin teknillisen opiston, 

kansakouluseminaarin tai kauppaopiston oppimäärä tai siihen verrattavat tiedot. 

Miespuolisten oppilaiden käytännön työnopettajalta vaadittiin ammattioppilaitoksen 

johtokunnan hyväksymä tietopuolinen tuntemus, vähintään kuuden vuoden työkokemus, ja 

teknillisen koulun tai alan erikoisammattikoulun käyneiltä vaadittiin kolmen vuoden 

työkokemus. Naispuolisten oppilaiden tietopuolisten ammattiaineiden opettajalta vaadittiin 

kaksivuotisen käsityö-, talous- tai kotitalousopettajia valmistavan opiston opinnot. 

Käytännöllisen työn opettajalta vaadittiin edellisen lisäksi vähintään kolmen vuoden 

työkokemus alalta.710 Sodan jälkeen perustettujen keskusammattikoulujen opettajien 

kelpoisuusehdoista säädettiin omassa asetuksessa, mutta tässäkin tapauksessa 

kelpoisuusehdot noudattelivat vuoden 1942 asetuksen linjauksia.711 Ammatillisten 

tietopuolisten aineiden opettajilta vaadittiin siis opetettavaan ammattialaan liittyvää 

koulutusta ja työkokemusta. Käytännöllisen työn opettajilla ei välttämättä tarvinnut olla 

mitään muodollista koulutusta, mutta se laskettiin eduksi. Naispuolisten oppilaiden 

                                                 
708 Laukia 2006, Aarno Niini – ammatillisen koulutuksen uudistaja. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2006, 
46.  
709 Niini 1959, 1950; Järventaus 1949, 17–18.  
710 Asetus 160/1942.  
711 SA 1946/685 Asetus valtion keskusammattikouluista. 
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opetuksessa oli yleistä, että sama opettaja vastasi sekä ammatillisten teoreettisten opintojen 

opetuksesta että käytännöntyön opetuksesta. 

 

Ammattikoulutuksen opettajanvalmistuskomitean laskelmien mukaan ammattikouluissa oli 

vuonna 1946 yhteensä 459 opettajaa (liite 12).712 Päätoimisia opettajia oli 274 ja 

tuntiopettajia 185. Laskelmissa olivat mukana valtion keskusammattikoulut (tosin vain 

poikien osastot), valmistavat ammattikoulut, konepajakoulut ja erikoisammattikoulut. Suurin 

osa ammattikoulujen opettajista oli ammattimiehiä, joilla oli koulutusalaan liittyvää 

työkokemusta mutta ei välttämättä alaan liittyvää koulutusta tai opettajankoulutusta. 

Insinööreillä ja teknikoilla oli alaan liittyvä koulutus ja työkokemusta, mutta ei 

opettajankoulutusta. Tutkintoon sisältyvä opettajankoulutus oli kansakoulunopettajilla ja 

joillakin akateemisen tutkinnon suorittaneilla yhteisten aineiden opettajilla. Kauppa- ja 

teollisuusministeriö kiinnitti huomiota opettajien kelpoisuuteen. Ministeriö ryhtyi keräämään 

tietoja ammattikoulujen opettajista ja pyysi ammattikouluja lähettämään uusien, palkattujen 

opettajien ansioluettelot ministeriöön.713 

 

Opettajankoulutuksen puuttuessa opettajille suositeltiin osallistumista kauppa- ja 

teollisuusministeriön tai opettajajärjestön toteuttamille pedagogisille kursseille. Kurssit oli 

tarkoitettu pääasiassa jo opettajina toimiville poikien ammattikoulujen opettajille. Vuodesta 

1946 alkaen kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosasto järjesti opettajina 

toimiville opettajille tarkoitettuja pedagogisia kursseja. Ensimmäinen kurssi sodan jälkeen 

pidettiin Ilmajoen kansanopistossa kesällä 1946. Kurssien johtajana toimi toimistopäällikkö 

Ohto Oksala, ja 1950-luvulla kurssien johtajaksi tuli O. K. Kyöstiö. Kursseja pyrittiin 

järjestämään kahdesti vuodessa, ja aluksi kurssipaikka vaihteli vuosittain. Kurssien 

suorittaneilla oli mahdollisuus jatkaa pedagogis- psykologisia opintoja muun muassa 

Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa.714  

 

                                                 
712 KM 1950: 32, Ammattiopetuksen opettajanvalmistuskomitean mietintö n:o 2, 12. Komitea oli 
valtioneuvoston asettama. Puheenjohtajana toimi kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston 
toimistopäällikkö, opetusneuvos Ohto Oksala, sekä jäseninä Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun lehtori 
Toivo Ojala, ammatillisten oppilaitosten rehtori Walter Ahlström, diplomi-insinööri Ville Kurimon, Helsingin 
kaupungin ammattioppilaitosten tarkastaja diplomi-insinööri E.O Stenij, sekä kauppa- ja teollisuusministeriön 
ammattikasvatusosaston teknillisen ammattiopetuksen tarkastaja, diplomi-insinööri T. H. Schoultz. 
 713 Opetusneuvos H.J. Helvelahti ja tarkastaja Vilho Anttila kauppa- ja teollisuusministeriöstä ammattikoulujen 
rehtoreille 15.9.1950, Tampereen poikain ammattikoulu, saapuneet kirjeet Ea:3, TKA.  
714 Kyöstiö, Ammattiopettaja ja kasvatusopin opiskelu. Ammattikasvatus 3/1956 s. 55; Niini 1959, 409; 
Karttunen 2007, 44. 
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Vuonna 1950 kurssit pidettiin Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoululla, vuonna 1952 

puolestaan Tampereen poikain ammattikoulun tiloissa. Kuuden viikon päätoiminen opiskelu 

sisälsi tietopuolista opiskelua sekä harjoittelua. Oppikirjoina kursseilla tutustuttiin seuraaviin 

teoksiin: Koskenniemi, Kansakoulun opetusoppi715; Lehtovaara, Sielutiede; Oksala, Työn 

psykologia; Niini, Teollisuustalouden peruskurssi.716 Tyttöjen ammatillista koulutusta varten 

nimettiin oma tarkastaja, ja tyttöjen koulujen opettajille pidettiin omia kauppa- ja 

teollisuusministeriön järjestämiä kursseja. Yksi tällainen kurssi järjestettiin Helsingissä 3.–

10.8.1945. Kursseille osallistumista pidettiin tärkeänä, ja kursseille osallistuikin opettajia 

ympäri Suomen eri oppilaitoksista.717  

 

Monissa ammattikouluissa opettajia kannustettiin osallistumaan pedagogisille kursseille, 

mikäli he eivät opettajan tehtävään tullessaan olleet niille vielä osallistuneet. Porin 

ammattikoulussa pyrittiin siihen, että kaikki opettajat olivat käyneet kurssit.718 Kyöstiön 

mukaan vuoteen 1952 mennessä noin 45 % poikain ammattikoulujen päätoimisista 

opettajista oli osallistunut pedagogisille kursseille.719 Kyöstiön mielestä   

ammatillista opettajankoulutusta varten oli perustettava oma oppilaitos. Hänen mukaansa oli 

kummallista, että esimerkiksi maatalousalan oppilaitoksissa työskenteleville opettajille oli 

järjestetty opettajankoulutus mutta ei ammattikoulujen opettajille. Kyöstiön laskelmien 

mukaan maatalousalan oppilaitoksissa opiskeli 8 357 opiskelijaa, ja maassa oli viisi 

suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä laitosta kouluttamassa opettajia näihin oppilaitoksiin. 

Käsityön ja teollisuuden oppilaitoksissa opiskeli 10 185 opiskelijaa, mutta maassa ei ollut 

yhtään alalle opettajia valmistavaa laitosta.720 Myös Niinin tavoitteena oli 

opettajankoulutuksen käynnistäminen. Niini tukeutui tässäkin asiassa laskelmiin ja tilastoihin 

työvoiman tarpeesta. Hän otti laskelmissaan huomioon ammatillisen koulutuksen 

                                                 
715 Matti Koskenniemen teos oli tarkoitettu erityisesti kansakoulunopettajien koulutukseen. Teos edustaa 
reformipedagogiikkaa, jossa vanha opettajakeskeinen pedagogiikka haastetaan uudella oppilaan aktiivisuuteen 
painotuvalla pedagogiikalla. Koskenniemi korosti isänmaallisuutta keskeisenä yleisenä kasvatustavoitteena. 
Pelkät hyvät tavat ja siveellisyys eivät sinänsä, ilman niitä elähdyttävää isänmaanrakkautta, riittäneet 
sivistyksen pohjaksi. ”Joka ainoalle kansakoulun oppilaalle on saatava selväksi, että maamme itsenäisyys ja 
kansanvaltainen yhteiskuntamuoto ovat niin kalliita ja arvokkaita, että niiden säilyttäminen ja kaikin tavoin 
turvaaminen on jokaisen suomalaisen ehdoton velvollisuus.” Koskenniemi 1946, 13, 285. 
716 KTM Ammattikasvatusosasto (O.K. Kyöstiö) poikien ammattikoulun rehtorille 18.7.1952, Tampereen 
poikien ammattikoulu, saapuneet kirjeet Ea:1 1952, TKA; Rönkkö 1987, 77. 
717  Kotkan tyttöjen valmistavan ammattikoulun rehtori Regina Tomer tarkastaja T. Toukolehdolle 26.5.1945, 
KD 199/514, KTM, KA. 
718 Karttunen 2007, 44. 
719 Kyöstiö 1954, 43.  
720 Kyöstiö 1954, 42–43.  
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lisääntymisen ja opettajien siirtymisen eläkkeelle, ja tämän perusteella Suomessa olisi 

pitänyt kouluttaa ammattikouluihin noin sata opettajaa vuodessa.721  

 

Asetuksessa valtion keskusammattikouluista mainittiin mahdollisuus perustaa 

keskusammattikoulun yhteyteen normaaliammattikoulu, jossa opettajaksi aikoville 

annettaisiin ohjausta käytännön opetustaidossa.722 Tämmöisiä normaaliammattikouluja ei 

kuitenkaan toistaiseksi ollut perustettu. Kun opettajakurssien pitopaikka kiersi 

ammattikoulusta toiseen, oli Suomessa periaatteessa käytössä kiertävän 

normaaliammattikoulun järjestelmä. 

 

Opettajille suunnattujen kurssien lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriön 

ammattikasvatusosasto patisti ammattikouluja opetuksen kehittämiseen myös muilla tavoin. 

Aarno Niini lähetti koulujen rehtoreille kirjeen, jossa kehotettiin kehittämään 

opetuskäytäntöjä. ”Menestyksellinen opetustyö ammattikouluissa vaatii opettajilta paitsi 

hyviä ammattitietoja ja taitoja, hyvää pedagogista opettajavalmistusta. 

Opettajanvalmistuslaitosten puutteessa poika-ammattioppilaitoksien opettajia varten 

kokonaan, on näiden opettajien opetustaitoa koetettu parantaa kurssitoiminnan avulla.” 

Kurssitoiminta ei kuitenkaan yksin riittänyt. ”Samoin tulisi opettajakuntien keskuudessa 

herätä ja pysyvästi vallita vilkas ja monipuolinen harrastus kaikkia opetusopillisia 

kysymyksiä kohtaan.” Niini toivoi, että ammattikouluissa opettajat ja rehtori yhdessä 

kiinnostuisivat opetuksellisista asioista, jakaisivat kukin tietouttaan asiasta ja pohtisivat 

oppilaitoksen opetuksellisia ratkaisuja. Tätä edistääkseen ministeriö määräsi, että jokaisessa 

koulussa oli pidettävä näytetunteja vähintään kerran vuodessa. Ensin pitäisivät näytetunnin 

kokeneemmat opettajat tai kursseilla käyneet opettajat. Rehtorin ja jokaisen opettajan oli 

oltava kuuntelemassa näytetunteja.  Jokaisen opettajan tulisi pitää näytetunti vähintään 

kerran viidessä vuodessa. Viikon sisällä näytetunnin jälkeen oli pidettävä keskustelutilaisuus, 

jossa tunnin kulusta keskusteltaisiin ja etenemistä arvioitaisiin. Kokouksesta oli tehtävä 

pöytäkirja ja näytetuntien pitäjät oli mainittava oppilaitoksen vuosikertomuksessa.723 

Näytetunteja pidettiin, ja opettajakunta yhdessä rehtorin kassa antoi palautetta näytetunnista, 

toki käytännöt vaihtelivat kouluittain. Näytetunteja pidettiin 1960-luvulle saakka. 

                                                 
721 Niini 1950, 134.  
722 SA 685/1946, Asetus valtion keskusammattikouluista. 
723 Niini ja Helvelahti ammattikoulujen rehtoreille 12.11.1948, KTM kirje 512 / 634 / 1948 Näytetuntien 
järjestäminen, Da 1948, KTM, KA. 
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Ammatillisen koulutuksen siirtyessä ammattikasvatushallituksen ja opetusministeriön 

yhteyteen näytetuntien pitämistä ei seurattu enää yhtä systemaattisesti. Lisäksi ammatillisen 

opettajankoulutuksen perustamisen myötä nousi esiin kysymys näytetuntien 

tarpeellisuudesta.724  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tarkastajien tarkastuskäynnit olivat myös osa 

ammattikoulun toiminnan kehittämistä. Tarkastajat kiinnittivät huomiota koulun 

olosuhteisiin, opetusvälineisiin, tiloihin ja opetukseen. Tarkastuskäynneillä keskusteltiin 

yleisemminkin koulun kehittämisestä ja mahdollisesti uusien koulutuslinjojen 

perustamisesta. Tarkastuskäyntejä ryhdyttiin tekemään heti sodan päätyttyä vuonna 1945. 

Tarkastukset saattoivat toistua lähes vuosittain. Tarkastaja V. Kander kävi tarkastuskäynnillä 

Kemin ammattikoulussa 1945 ja Aarno Niini heti seuravana vuonna 1946. Tyttöjen 

ammattikouluja tarkastivat Kerttu Toukolehto ja Raili Kyttä. Tarkastukset saattoivat kestää 

useita päiviä. Palautteet annettiin heti, ja kehittämisohjeiden vaikutusta seurattiin. Vuonna 

1947 opetusneuvos H. J. Helvelahti sekä tarkastajat Kerttu Toukolahti ja Raili Kyttä 

suorittivat Pohjois-Karjalan keskusammattikoulussa tarkastuksen. Helvelahti huomasi 

oppilaiden käyttäytymisessä toivomisen varaa. Menestyksellisen koulutoiminnan ehtona 

hänen mukaansa oli kuri ja järjestys oppitunneilla ja työpajoissa sekä muualla oppilaitoksen 

tiloissa. Rehtorin tuli laatia aukoton suunnitelma ja järjestelmä järjestyksenpidon suhteen. 

Rehtorin tuli kiinnittää huomiota siihen että koulussa koulutettiin ammattimiehiä, ei 

teknikoita725. Vuonna 1951 tapahtuneessa uudessa tarkastuksessa tilanne oli Helvelahden 

mukaan parantunut ja opettajilla oli tahto saavuttaa hyvä opetustaito.726 Vuonna 1949 

Helvelahti ja tarkastaja V. Anttila tekivät tarkastuskäynnin Poriin. Tuolloin tarkastajat 

kiinnittivät huomiota muun muassa yleisten ja tietopuolisten aineiden opettajien 

opetustasoon, yksitoikkoiseen äänen käyttöön, luennointimaiseen opetustyyliin, 

havainnollistamisen puutteeseen ja yleensäkin opettajakeskeiseen opetustyyliin.727 1950–

1960-luvuilla ammattikasvatusosasto teki todellakin pontevasti töitä ammattikoulujen 

työkulttuurin kehittämiseksi ja arvostuksen nostamiseksi. Tarkastuskäynnit harvenivat 1960–

1970-luvulla ammattikoulun hallinnollisten uudistusten yhteydessä. 

                                                 
724 Karttunen 2007, 51; Rönkkö 1987, 77; SAKO (Suomen ammattikoulujen opettajaliitto) AKH:lle 
22.10.1968, SAKO.-AOLn AKH:lle lähetetyt kirjeet 1961–1976, AOL arkisto, TA. 
725 Tällä huomautuksella Helvelahti varmaankin tarkoitti sitä, että ammatillisen opetuksen tulisi olla käytännön 
tekemiseen perustuvaa eikä ammattiteoriaan painottuvaa. 
726 Rönkkö 1987, 90; Paljakka ja Montonen 1996, 31–32. 
727 Kraatari 1989, 88–89; Karttunen 2007, 44–45. 
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Ammattikasvatusneuvoston mielestä ammattikoulun opetuksessa tuli ottaa 

ennakkoluulottomasti käyttöön uusia menetelmiä ja teknillisiä apuneuvoja. Opetuksen 

havainnollistamiseen oli kiinnitettävä huomiota. Näitä havainnollistamisen apuneuvoja olivat 

muun muassa filmit ja magnetofoni. Ammattikasvatusosasto tuotti myös kirjallisuutta, 

oppikirjoja ja muuta opetusmateriaalia opettajien käyttöön. Ensimmäinen kauppa- ja 

teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston koulutuksen käyttöön tuottama filmi käsitteli 

metallisorvauksen ammattialkeita.728  

 

Ammattikasvatukseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta tai ammatillisille opettajille suunnattua 

pedagogista kirjallisuutta ei juuri ollut. Ensimmäinen erityisesti ammatillisille opettajille 

suunnattu teos oli Kyöstiön vuonna 1954 julkaisema Työn opetuksen teoriaa ja käytäntöä729. 

Kyöstiö kiinnitti huomiota opettajien väliseen yhteistyöhön koulujen työn kehittämisessä. 

Poikien ammattikouluissa oli eri opettajat ammattiteoreettisten aineiden, kaikille yhteisten 

aineiden ja käytännön työn opetukseen. Heillä oli erilainen koulutus ja työkokemus, eikä 

kokonaisvaltaista opetuksensuunnittelua yleensä tapahtunut. Tyttöjen ammattikoulussa, 

käsityön ja talousalan koulutuksessa, sama opettaja vastasi ammattiteoreettisten aineiden 

opetuksesta ja työn opetuksesta. Kaikille yhteisten aineiden opetuksessa oli oma opettaja. 

Näin ollen ammatillisten aineiden ja käytännöllisen työn opetuksessa teoreettinen tietäminen 

ja käytännöllinen osaaminen voitiin kytkeä yhteen samassa opiskelutilanteessa. Kyöstiön 

mielestä varsinkin poikien ammattikoulussa oppiainejakoisesta toiminnan suunnittelusta olisi 

siirryttävä ammatin osaamistavoitteisiin liittyvään toiminnan suunnitteluun. Millään 

oppiaineella ei saanut olla ammattikoulussa itsetarkoitusta, vaan yhteinen kokonaispäämäärä 

oli ammatti. Ammattikoulujen opettajien oli yhdessä ratkaistava opetuksen tavoitteisiin 

liittyvät seikat. Opettajan persoonallisuuteen tai osaamistarpeisiin liittyen Kyöstiö 

pohdiskeli, että opettajan peruskuvan laatimisessa päästiin tuskin koskaan tieteellisiin 

hdottoman varmoihin lopullisiin tuloksiin. Opettajan kelpoisuutta koskevaan keskusteluun 

liittyy aina voimakas normatiivinen aspekti. ”Jokainen aika ja katsomus luovat oman 

opettajaihanteensa.”730  

                                                 
728 Niini 1947, 35; Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelma 1.2.1947; Laukia 2006, Aarno 
Niini – ammatillisen koulutuksen uudistaja. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 4/2006, 46–47. 
729 Matti Koskenniemi oli julkaissut vuona 1953 teoksen Opettamisen taito, joka oli suunnattu oppi- ja 
ammatillisten koulujen opettajille. Teos sisältää ohjeita ja neuvoja lähinnä luokkaopetustyppiseen opetukseen. 
Siinä on myös muutamia Kyöstiön laatimia opetustuokioesimerkkejä ammattioppilaitoksen opettajille. 
730 Kyöstiö 1954, 15, 24.  
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Kyöstiö painotti eri opettajaryhmien yhteistyötä ammattikoulussa. Tällä hän halusi opetuksen 

laadun parantamisen lisäksi nostaa työnopettajien arvostusta.  Ei ollut opettajan vika kun 

yhteiskunta on huolehtinut heikosti ammatillisen opettajankoulutuksen. ”Kuten muiden 

oppilaitosten niin myös ammattikoulun kasvatustehtävää nimitetään opetukseksi. 

Yleissivistävästä koulusta poiketen ammattikoulun oppiaineksen valinnassa pidetään silmällä 

jotakin määrättyä ammattia tai ammattiryhmää, sitä seikkaa nimitys ammattiopetus tahtoo 

korostaa.”731  

 

Muodollisen koulutuksen rinnalla tuli kiinnittää huomiota opettajan käyttäytymiseen sekä 

opetuksellisiin käytäntöihin ja ratkaisuihin. Opettajan innostus alaansa vaikutti opetuksen 

laatuun. ”Kiinnostus opetustyöhön ja taito oppilaskosketuksen luomiseen ovat kieltämättä 

suuressa määrin opettajalle luontaisia ominaisuuksia.” Opettajalla tuli olla ammatillisen 

osaamisen lisäksi muun muassa lainopillista ja hallinnollista tuntemusta, työlainsäädännön, 

kouluhygienian ja ammattihygienian tuntemusta.732 Kyöstiö listaa opettajan persoonaan 

liittyviä peruspiirteitä, joita olivat aloitekyky, auktoriteetti, huoltavuus (opettaja otti 

huomioon jokaisen oppilaan), ilomielisyys, joustavuus, järjestelykyky, kyky yhteistyöhön, 

kärsivällisyys, luotettavuus ja oikeamielisyys. Kasvatukselliset sekä opiskelijan motivaatioon 

ja oppimisen tukemiseen liittyvät seikat olivat opettajan työssä keskeisiä. Kumpi oli 

opettajan työssä tärkeämpää: opetettavan alan ammatillinen osaaminen vai opetukselliset ja 

kasvatukselliset taidot? Kyöstiö tiivisti asian siten, että opettajalla tulisi olla omaan alaan 

liittyvää ammatillista osaamista, didaktinen koulutus ja persoonallinen soveltuvuus.733  

 

Ammatillinen opettaja oli yhä alansa ammattilainen. Usein opettaja toimi alansa tehtävissä 

loma-aikoina, hänen oli syytä seurata alan ammattilehtiä ja kirjallisuutta sekä opettajan 

täydennyskoulutukseen tuli kuulua myös oman alan täydennyskoulutus. Kuitenkin työn 

opetuksessa tuli aina ottaa huomioon opiskelijan mielenkiinnon herättäminen, ja oppilas oli 

johdettava työn ja ammatin syvälliseen ymmärtämiseen. Työnopetus ei saanut olla liian 

yksitoikkoista. Jokaisella työllä oli arvoa pedagogisessa mielessä. Työ oli tehtävä välineeksi 

                                                 
731 Kyöstiö 1954, 20–21, 45. 
732 Kyöstiö 1954, 37. Kouluhygienialla tarkoitettiin siisteyskasvatusta yleensä sekä oppilaan ryhtiin, puhtauteen 
ja siisteyteen liittyviä seikkoja. Kaupungeissa erityisesti työväen kotioloja pidettiin epäsiisteinä. Oppilaat 
nähtiin myös vanhempiensa opettajina siisteysasioissa. Arvo Vartia 1945; Kouluhygienia. Työhygienialla 
tarkoitettiin lähinnä työsuojeluun, ergonomiaan ja työterveyteen liittyviä asioita. 
733 Kyöstiö 1954, 41–42.  
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korkeampien arvojen palveluksessa. Kyöstiön ajatuksissa on vaikutteita työkouluajattelusta. 

Hän mainitsee ajatustensa taustalla olleen Victor Della Vosin ja Georg Kerschensteinerin 

näkemykset. Käytännön työtehtäviin oli liitettävä myös henkinen panos, suunnittelu, raaka-

aineiden valinta, työvälineiden valinta, työmenetelmistä päättäminen ja tulosten arviointi. 

Työsuorituksessa tuli esiin opiskelijan persoonallinen panos, joka edisti ihmisen ajattelua. 

Työpanosta tuli arvioida opiskelijan näkökulmasta sekä ammatin ja yhteiskunnan kannalta. 

”Sellainen opetus missä oppilaiden osalle jää pelkkä suoritus, siis sotaväessä käytetyn 

suljetun järjestyksen tapainen harjoitus, ei ole suinkaan omatoimista työskentelyä, vaikka 

siinä ulkonaisesti on runsaasti toimintaa.”734 Tässä voidaan nähdä myös työnjohtoon liittyviä 

ihmissuhdekoulukunnan ituja. Opetuksen tuli olla mahdollisimman työelämälähtöistä. Tämä 

merkitsi sitä, että työntekijä omalta osaltaan hallitsi työntekoon liittyviä asioita ja 

työtehtävien suorittaminen edellytti työntekijältä aktiivista suunnittelua ja toimintaa. Vaikka 

valmistavissa ammattikouluissa opetus tapahtui oppilaitoksen työpajoissa, parhaimmillaan 

opetuksen toteutuksessa voitiin päästä lähelle oikeata työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. 

 

Työn opetuksen asemasta ammattikoulussa, ammatillisen opettajan työn arvostuksesta ja 

ammattikoulun opetuksen kehittämisestä käytiin laajemminkin keskustelua. Yksi foorumi 

keskustelulle oli muun muassa Ammattikasvatus-lehti.735 Pekka Rauhala kirjoitti 

Ammattikasvatus-lehdessä ammatillisen opettajan työn arvostuksen lähtevän siitä, että 

opettaja itse kunnioitti omaa ammattiaan ja ammatillista osaamista. ”Opettaja joka ei voi 

kunnioittaa omaa perusammattiansa, vaan on oppinut sen vain välttämättömänä ja pahana 

väliportaana sosiaalisessa arvoasteikossa kiipeillessään, siirtää tahtomattaankin väärää 

ajatuskuvaa oppilailleen.”736 Opettajan oli suhtauduttava kaikkiin oppilaisiin oikein ja 

tunnettava vastuuta suhtautumisessaan oppilaisiin. Tällainen vastuuntunto johti opettajaa 

vaatimaan oppilailtaan täsmällistä työn suoritusta ja tunnollista velvollisuuden täyttämistä 

kaikissa tilanteissa. Opettajan oli ajateltava työyhteisöihin ja muihin yhteiskunnallisiin 

yhteisöihin asennoitumista. Hänen oli hankittava arvonantoa erityisesti teollisuudesta 

osaamisellaan ja käytöksellään.737 Rauhala siis näki oireita siitä, että opettaja ei tehnyt työtä 

pelkästään oppilaitoksessa ja opiskelijalle vaan myös työelämälle ja ympäröivälle yhteisölle. 

Hienovaraisesti hän viittaa myös työelämässä vallitseviin jännitteisiin. Opettajan oli kyettävä 

                                                 
734 Kyöstiö 1954, 49.  
735 Esim. N. A. Raivio, Poikien valmistavien ammattikoulujen työnopetuksen arvostuksesta, Ammattikasvatus 
n:o 2/1956.  
736 Rauhala, Pekka; Asennoitumisasioita ammatin opettajille. Ammattikasvatus n:o 8, 1955, 170.  
737 Rauhala, Pekka; Asennoitumisasioita ammatin opettajille. Ammattikasvatus n:o 8, 1955, 170 
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toiminnassaan asettumaan päivän kysymysten ulkopuolelle. Yksi keskeisistä päivän 

kysymyksistä oli työpaikoilla vallinnut työnantajan ja työntekijän suhde. ”Hänen (opettajan) 

työnsä tähtää tulevaisuuteen. Oppilaat on ohjattava todellisiksi ammattilaisiksi, ei vain 

ammattitaidon vaan myös työyhteisöihin suhtautumistaidoissaan.”738 Rauhala vaati 

opettajalta myös suunnitelmallisuutta sekä tiedollista ja yleissivistyksellistä kehittymistä. 

Opettajan tehtävänä oli omalla esimerkillään ja opetuksella kasvattaa muovautumisvaiheessa 

olevia nuoria mahdollisimman täydellisiksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi. ”Ammattikoulu ei 

saa olla vain työn koulu, sen tulee olla elämän koulu.”739  

 

Kerschensteinerin ajatukset olivat hyvin tiedossa vielä 1950-luvulla ammattikouluväen 

piirissä. Tampereen ammattikoulun opettaja Toivo Rossi kirjoitti Kerschensteinerin 

ajatuksiin viitaten, että tiettyyn erityisalaan painottuvan ammattiopetuksen avulla opiskelija 

saavutti käyttökelpoisimmat taidot ja tiedot todellista elämää ja samalla yhteiskuntaa varten. 

Yleissivistystä oli hyvä syventää kansalaiskasvatuksen avulla. Näin nuori kasvoi 

ammattimieheksi ja sivistyneeksi kansalaiseksi joka pystyi täyttämään velvollisuutensa 

yhteiskunnassa. ”Yhden rajoitetun alan oikea taitaminen ja harjoittaminen takaavat 

korkeamman sivistyksen kuin puolinaisuus sadoilla aloilla.”740 

 

Toivo Rossi käsitteli Ammattikasvatus-lehden artikkelissaan opetusmenetelmien 

kehittämistä laajemminkin. Vuosisadan vaihteen reformipedagogisiin näkökulmiin viitaten 

Rossi kritisoi kouluissa yhä vallalla olleita opettajakeskeistä kulttuuria, jossa opettaja valitsi 

opiskeltavat asiat, opetustuokiot oli selkeästi jaettu vanhan kertaamiseen ja uuden 

oppimiseen liittyviin osiin. Ammattikoulussa herbart-zillerläisyys oli vallalla teoria-aineiden 

opiskelussa, mutta työsalityöskentelyyn se ei soveltunut. Näin ollen ammattikoulussa 

opetusmenetelmät olivat vaihtelevampia kuin kansa- tai keskikoulussa. Kuitenkin myös 

ammattikoulussa opettajakeskeisiksi koetut menetelmät aiheuttivat yhä kasvavaa kritiikkiä. 

”Uusi koulu” oli uudistusmielisten iskulause ammattikoulun kehittämiseksi. Toivo E. Rossin 

mukaan uudessa koulussa ”toiminta on se tie, joka tekee oppilaasta itsenäisen 

persoonallisuuden. Ihmisen sielu on voimakeskus taipumuksineen, mikä tarvitsee 

omatoimisuutta, joka taasen voi olla ensisijassa käden työtä – (manuaalinen suunta) tai 

                                                 
 738 Rauhala Pekka, Asennoitumisasioita ammatin opettajille. Ammattikasvatus n:o 8, 1955, 170. 
 739 Rauhala Pekka, Asennoitumisasioita ammatin opettajille. Ammattikasvatus n:o 8, 1955, 170. 
740 T. Rossi, Miksi valmistavat ammattikoulut on säilytettävä, Ammattikasvatus n:o 2/1958.  
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ajattelutoimintaa (didaktinen suunta).”741 Koskenniemen tapaan Rossi rohkeni esittää 

ajatuksia, että kehittyvällä ammattikoululla voisi olla jotakin annettavaa myös yleiskoululle.  

 

Selkeän opettajankoulutusjärjestelmän puuttuessa vastuu opetuksen kehittämisestä oli 

jokaisen oppilaitoksen ja opettajan vastuulla. Rossin mielestä opetusmenetelmät tuli valita 

yksilöllisesti, siten että ne kasvattivat yhteisöön. Yksin työskentelyn lisäksi opiskelijat voivat 

työskennellä ryhmissä tai koko luokka saattoi työskennellä yhdessä. Yksin passiivisena 

pulpetissa istumisen sijaan tuli käyttää yhteisöllisiä, aktiiviseen tekemiseen perustuvia 

menetelmiä. ”Oppilas ei ole vain työn suorittaja, vaan myöskin itselleen työn järjestäjä.”742  

Rossi jakoi kasvatus- ja opetustoiminnan työmuodot seuraavasti: 1. luova työ, 2. 

tunnevoimainen sisäinen eläytyminen ja 3. teot. Näitä yhdisti yhteisön aate. Eläytyminen 

tehosi sieluun ja vaikutti mielen suuntaan. 743 Työkoulun tunnuslause oli: Teon kautta 

elämään. Opettajalla tuli olla ohjauksellinen ja kasvattava opetusote. Lapsi ei saanut olla 

viettiensä ja halujensa mielin määrin tyydyttäjä. ”Silloin hän kasvaa mitä rikkinäisemmäksi 

ja omien oikkujensa heittelemäksi ihmiseksi.”744 

 

Opiskelijan kasvatuksessa tavoitteena oli pyrkimys korkeampaan ihanteeseen, ja tästä 

ihanteesta opettajien oli tehtävä opiskelija tietoiseksi. Opettaja oli opiskelijalle esikuva, ja 

opettajan persoonalla oli merkittävä vaikutus. Opettajan oli työssään tunnettava eettistä 

vastuuta sekä tukeuduttava lakiin ja totuudellisuuteen. Opetuksessa keskeistä oli kasvatus 

vastuuntuntoon yksilönä ja kansalaisena. Isänmaan kunnioitus, suomen kielen ja kulttuurin 

tuntemus ja arvostus olivat Rossin mukaan tärkeitä myös ammatillisessa koulutuksessa. 

Kasvatuksellinen vastuu oli koko kouluyhteisöllä, jossa näin ollen vähitellen kuri siirtyi 

oppilaiden oman itsehillinnän piiriin. Tällaista kouluyhteisöä hallitsi voimakkaasti 

sosiaalisen kasvatuksen aate.745 Valmistavan ammattikoulun tehtävänä oli antaa 

käytännöllistä opetusta ja täyttää oppivelvollisuuskoululle asetetut tavoitteet. Valmistava 

ammattikoulu oli myös pohjakoulu ylempiin teknillisiin ja muihin oppilaitoksiin.746 

Oppivelvollisuuskoululla Rossi viittaa kansakoulun jatkoluokkiin, jotka oli mahdollisuus 

korvata ammattikoulun opinnoilla. 
                                                 
741 Toivo E. Rossi, Opetusmenetelmien kehitys, Ammattikasvatus n:o 8/1957, 176–191. 
742 Toivo E. Rossi, Opetusmenetelmien kehitys, Ammattikasvatus n:o 8/1957, 176–191. 
743 Toivo E. Rossi, Opetusmenetelmien kehitys, Ammattikasvatus n:o 8/1957, 176–191. 
744 Toivo E. Rossi, Opetusmenetelmien kehitys, Ammattikasvatus n:o 8/1957, 176–191. 
745 Toivo E. Rossi, Kasvatuksen mahdollisuuksia ammattikoulun nykyisessä opetustyössä,  
Ammattikasvatus n:o 3/1955. 
746 Toivo E. Rossi, Ammattikoulu – elämänuran luja ponnistuslauta, Ammattikasvatus n:o 3/1956.  
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Ammattikoulun kasvatukselliset tavoitteet näkyivät opetustoiminnan lisäksi muun muassa 

vilkkaassa kerhotoiminnassa. 1950-luvun puolivälissä Tampereen poikain ammattikoulussa 

toimi toverikunta, radiokerho, valokuvauskerho, lennokkikerho, musiikkikerho, 

näytelmäkerho, shakkikerho, koripallokerho, jääkiekkokerho ja pelikerho. Erkki Nieminen 

perusteli Ammattikasvatus-lehden artikkelissa kerhotoimintaa kasvatuksellisilla seikoilla. 

”Vapaahetkiä kadulla viettävä nuori on alttiina monille houkutuksille joutua 

kehitysvuosinaan kaltevalle pinnalle. Hän on vaarassa ei vain fyysillisesti, vaan myös 

henkisesti hyvien, kehittävien harrastusmahdollisuuksien puutteessa.”747 Helsingin 

valmistavassa poikain ammattikoulussa toimi 1950-luvun lopulla kahdeksan erilaista 

oppilaille suunnattua kerhoa, joiden ohjaajina toimivat oppilaitoksen omat opettajat tai 

ulkopuoliset ohjaajat. 1960-luvun alussa kerhoja oli 19. Suosittujen kerhoja olivat 

elokuvakerho ja erilaiset liikuntakerhot. Vuosien varrella toimineita kerhoja olivat myös 

muun muassa näytelmäkerho ja lovileikkauskerho.748 Lahden ammattikoulussa toimi muun 

muassa liikuntakerhoja, näytelmä-, tanssi-, kirjallisuus-, keskustelu-, laulu-, matematiikka- ja 

valokuvauskerho. Ammattikoulujen kerhotoiminnan merkitys väheni hiljalleen mutta ei 

hävinnyt kokonaan. 1980-luvun alkuvuosina Tampereella oli pitänyt pintansa vain 

valokuvauskerho ja pöytätenniskerho. Vuonna 1985 Vallilan ammattikoulussa oli seitsemän 

kerhoa.749 Kerhotoiminta oli erityisen riippuvainen opettajien aktiivisuudesta. Aktiivisten 

opettajien johdolla kerhotoiminnallakin oli vaikuttavuutta. 1970–1980-luvuille tultaessa 

ammattikoulujen aktiivisin kerhotoiminnan kausi oli kuitenkin jo takana. 

 

Kouluissa toimi myös opiskelijoiden toverikuntia, joiden toiminnalla voi katsoa olleen 

kasvatuksellisia tavoitteita. Esimerkiksi Lahden ammattikoulussa toimi opiskelijoiden 

toverikunta heti perustamisvuodesta 1945 alkaen. Toverikunta tuki kerhotoimintaa, järjesti 

erilaisia tapahtumia koulun ulkopuolella ja valmisti ohjelmaa koulun yhteisiin tilaisuuksiin. 

Toverikunta muuttui oppilaskunnaksi vuonna 1965.750 

 

                                                 
747 Erkki E. Nieminen, Kerhotoiminnasta Tampereen poikain ammattikoulussa, Ammattikasvatus n:o 2/1954; 
Tampereen ammattioppilaitos, Vuosikertomus 1955–1956, Kertomus Tampereen kaupungin 
kunnallishallinnosta vuonna 1956 / II.  Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1956 / II. 
748 Helsingin valmistava poikien ammattikoulu, toimintasuunnitelma 1958–1959, laatikko Db 11, kansio  
Vallilan ammattikoulu Ca:1-Ga:1a, HKA; Eloranta ja Koskela 1999, 90, 103, 170, 174. 
749 Tampereen ammattikoulu, Vuosikertomus 1983–1984. Kertomus Tampereen kaupungin kunnallishallinnosta 
1984; Eloranta ja Koskela 1999, 163. 
750 Lahden ammattikoulu 50 vuotta s. 94–100; Rönkkö 1987, 72–76. 



207 
 

Ammattikoulujen oppilaiden liikuntaharrastusta tukemaan perustettiin vuonna 1949 Suomen 

Ammattikoulujen Urheiluliitto, joka järjesti valtakunnallisia kilpailuja opiskelijoille. 

Ensimmäiset talvikisat järjestettiin Vierumäellä vuonna 1950.751Ammattikoulujen kerhoilla, 

toverikunnilla ja oppilasasuntoloissa järjestetyillä erilaisilla tilaisuuksilla on ollut oma 

merkityksensä ammattikoulujen kasvatustyössä. Erityisesti keskusammattikoulujen oppilaat 

olivat useinkin kaukana kotoa opiskelemassa, jolloin vapaa-ajantoiminnalla oli tärkeä 

yhteisöllisyyttä lisäävä merkitys.752  

 

Ammattikoulun kehittämiseen tarvittiin auktoriteettia ja koulun tavoitteita tukevaa 

teoriapohjaa. Suomessa ammattikasvatuksen teoriapohja oli kovin hentoinen. Georg 

Kerschensteinerin ja osittain myös John Deweyn ajatukset toivat selkänojaa ammattikoulun 

kehittämiseen. Ammattikouluvaikuttajien piirissä juuri työkouluajattelu oli hyvin tunnettu, ja 

erityisesti 1950-luvulla opetuksen kehittämisestä keskusteltiin vilkkaasti.  Keskustelussa 

korostettiin ammattikoulun kasvatuksellisia ja sivistyksellisiä tavoitteista. 

Kerschensteineriin, Niiniin ja Kyöstiöön tukeutuen ammattikoulun kehittäjät rohkenivat 

myös esittää, että yleiskoulu voisi ottaa pedagogisia vaikutteita ammattikoulun yleiskoulua 

monipuolisemmista opetusmenetelmistä. Niillä voisi olla vaikutusta myös yleiskoulun 

oppimis- ja kasvatustuloksiin. 

 

Opiskelijan aktiivinen toiminta, omiin kykyihin ja osaamiseen pohjautuva kyky työllistyä, 

kyky elättää itsensä ja perheensä sekä aktiivinen toiminta yhteiskunnassa olivat 

ammattikoulun sivistyksellisiä ja kasvatuksellisia tavoitteita. Tavoitteet kytkettiin myös 

laajempaan sosiaaliseen ja yhteiskunnallisen yhteyteen. Työkouluajattelu näkyi jossain 

määrin myös opetusohjelmien rakenteessa ja siinä, että työnopetus painottui kokonaisuuksien 

hallintaan. Käytännön opetuksessa eri kouluissa kyseiset tavoitteet varmasti näkyivät 

vaihtelevalla tavalla.  

 

Systemaattisen opettajankoulutuksen puute ja erityisesti poikien ammattikouluissa toimivien 

opettajien erilainen koulutus- ja työkokemustausta sekä ammattikasvatukseen liittyvän 

tutkimuksen vähyys vaikuttivat siihen, että voimakasta yksituumaista 

ammattikoulupedagogiikkaa ei syntynyt.753 Kyse oli myös siitä, miten ymmärrettiin käsite 

                                                 
751 SAKO:n vuosikertomus 1949–1950, kansio liittokokouspöytäkirjat 1948–1950. AOL:n arkisto, TA. 
752 Rönkkö 1987, 74. 
753 Kansakoulun ja ammattikoulun kasvatustavoitteista katso esim. Heikkinen 1994, 402; Tiilikkala 2004, 139. 
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sivistys, sekä siitä, saattoiko ammattityöntekijän ja sivistyneen ihmisen yhdistelmä olla 

mahdollinen.  

4.8. Omaleimainen ammatillinen opettajankoulutus  

 

Yksi vuoden 1947 ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelmassa mainituista 

ammattikoulun kehittämisen toimenpiteistä oli opettajankoulutuksen järjestäminen.754 

Monien muiden alojen ammatillisessa koulutuksessa opettajankoulutus oli järjestetty, mutta 

kauppa- ja teollisuusministeriön alaisten ammattikoulujen opettajien koulutus oli 

vapaaehtoisten kurssien varassa.  

Tyttöjen opetuksesta vastaavat opettajat olivat yleensä saaneet opettajankoulutuksen 

Helsingin käsityöseminaarissa, talouskoulussa tai Järvenpään kotitalousopettajaopistossa. 

Miespuolisten oppilaiden opettajilta koulutus puuttui.755 Neuvosto päätyi esittämään 

ammatillisen opettajankoulutusyksikön perustamista Jyväskylään.756 

 

Opettajankoulusta valmistelemaan asetettujen komiteoiden mukaan ammatillinen 

opettajankoulutus tuli järjestää vastaamaan ammattikoulujen tavoitteita ja 

oppimisympäristöjä. Oppikoulun opetustyyli tai luentomainen opetus eivät välttämättä 

soveltuneet ammattikouluun. Oli kehitettävä omanlainen ammattikoulun opettajille sopiva 

opettajankoulutusmuoto.757 Opettajankoulutusta perusteltiin opetuksen laadun kehittämisellä. 

Lisäksi kyseessä oli koulutuksen arvostuksen parantaminen yleissivistävään koulutukseen 

verrattuna. ”Se seikka, ettei suurimmalta osalta ammatillisten koulujen opettajia vaadita 

mitään pedagogista pätevyyttä, ei voi olla herättämättä kiusallisia huomioita ja arviointia 

yleissivistävän koulutuksen taholta.”758 Opetukseen oli kehitettävä erityisiä ammattikouluun 

soveltuvia opetuksellisia ratkaisuja. Ammattiopetuksen opettajavalmistuskomitean mielestä 

opettajat opettavat ”luonnonvaraisesti”, ja he ovat saaneet vaikutteita korkeakoulun 

menetelmistä tai oppikoulujen menetelmistä, jotka eivät sellaisenaan välttämättä sopineet 

ammattikoulun toimintoihin. Ammattikoulun opettajille oli järjestettävä koulutus, jossa 

sisältäisi opiskelijan kohtaamiseen liittyvää psykologiaa ja opetusmenetelmien opiskelua. 

                                                 
754 Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelma, AKN 1.2.1947.  
755 KM 1947:31, Ammattiopetuksen opettajavalmistuskomitea. Puheenjohtaja Ohto Oksala, jäseninä Ville 
Kurimo, Toivo Ojala, T.H. Schoultz ja E. O. Stenij. 
756 Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelma, AKN 1.2.1947; Niini 1947. 
757 KM 1947:31; KM 1950:32. 
758 KM 1947:31. 
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Lisäksi opettajan tulisi olla selvillä opetukseen liittyvistä puhtaasti kasvatuksellisista 

tavoitteista ja opetusmenetelmistä. Näitä kasvatuksellisia tavoitteita olivat ammatillinen 

persoonallisuuden kasvu ja kansalaiskasvatus.759  

 

Keskustelussa oli kaksi vaihtoehtoista mallia opettajankoulutuksen järjestämiseksi. 

Ensimmäisen mallin mukaan opettajankoulutukseen sisältyisi sekä opetettavan alan 

sisällöllinen opiskelu että opettajan pedagogiset opinnot. Tällöin opiskelija hakeutuisi 

useamman vuoden kestävään opettajankoulutusohjelmaan, josta hän valmistuisi opettajan 

tehtävään. Toisen mallin mukaan jo ammatillisesti kelpoiset henkilöt, joilla oli vaadittava 

koulutus ja työkokemus, voisivat hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin.760 

Ammattikasvatusneuvoston mukaan opettajankoulutuksen järjestämisellä oli kiire. 

Opettajankoulutus oli tarpeen ammattikoulun opetuksen laadun kehittämiseksi sekä 

ammattikoulun yleisen arvostuksen nostamiseksi. Erityisesti tekniikan alan opettajien 

koulutus tuli järjestää pian. Kiireellisen tarpeen vuoksi neuvosto asettui kannattamaan 

vaihtoehtoa, jossa pedagoginen koulutus annettaisiin ammatillisesti kelpoisille henkilöille.  

 

Vuonna 1947 valtioneuvosto asetti komitean laatimaan ehdotusta ammattiopetuksen 

opettajanvalmistuslaitoksen perustamiseksi. Komitean esityksen mukaan 

opettajaopiskelijalla jo lähtökohtaisesti tuli olla alansa asiantuntemus ja ammattitaito. Kun 

oli kysymyksessä ammattimiehen valmistaminen alansa opettajaksi, tuli koko opetus- ja 

harjoitteluohjelman pääpaino olla psykologialla (siihen luettuna myös luonneoppi ja 

oppilastarkkailu), pedagogiikalla – erityisesti opetusopilla – sekä opetusharjoittelulla. 

Opetusohjelmaan oli sisällytettävä myös äidinkieltä, jonka suhteellisen moitteetonta käyttöä 

puheessa ja kirjoituksessa oli vaadittava opettajan asemassa olevalta henkilöltä. Lisäksi 

opetusohjelman oli sisällettävä ”suullisen esitystaidon ja puhetekniikan harjoituksia, 

ammattiestetiikan, ammatti- ja teollisuustaloutta, joka on ainakin näihin asti ollut liiaksi 

syrjäytettynä ammattimiesten koulutuksessa, koulu- ja ammattihygieniaa, oppilaitten 

harrastusten ja opintoretkeilyjen ohjausta sekä ammatinvalintakysymysten ja ammattien 

tuntemusta.”761  

 

                                                 
759 KM 1947:31. 
760 Ammattikasvatusneuvoston kokouksen päiväämätön muistio, kesäkuu 15 (kontekstista päätellen 1940-
luvun lopulla tai 1950-luvun alussa), Kansio 1. v. 1945–65. AKH arkisto, OPH arkisto.  
761 KM 1950:32, Ammattiopetuksen opettajanvalmistuskomitean mietintö n:o 2, 7–8; Olkinuora 2000, 189.  
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Komitean selvitysten (liite 12)762 mukaan poikien ammattikoulun työnopettajat olivat 

koulutukseltaan pääasiassa ammattimiehiä tai teknikoita. Myös joitakin kansakoulunopettajia 

toimi työnopettajina. Ammattiteoreettisten aineiden opettajat olivat diplomi-insinöörejä tai 

insinöörejä. Yleisten aineiden opettajat olivat yliopistotutkinnon suorittaneita tai 

kansakoulunopettajia. Kansakoulunopettajia oli yhteensä 48. Ammattikoulussa toimivilla 

opettajilla oli hyvinkin erilainen työkokemus- ja koulutustausta. Kansakoulunopettajilla 

luonnollisesti oli koulutus opettajan tehtävään, samoin monilla akateemisen tutkinnon 

suorittaneilla opettajilla. Työn opettajilta ja ammattiteorian opettajilta koulutus useimmiten 

puuttui. 

 

Oppikoulun yhteiskunnallinen arvostus oli yleisesti parempi kuin ammattikoulun.763 Tässä 

valossa on osin yllättävää, että ammatillista opettajankoulutusta valmistellut komitea oli sitä 

mieltä, että siitä ei kannattanut ottaa mallia ammattikoulujen opettajien koulutusta 

suunniteltaessa. Opettajan kelpoisuuteen johtavat yliopisto-opinnot olivat kokonaan erillään 

käytännön auskultoinnista. Opetus- ja kasvatusoppi suoritettiin erillisenä oppiaineena 

yliopistossa kokonaan passiivisesti lukemalla. Nämä opinnot eivät olleet kytköksissä 

kouluympäristöön eivätkä oppilaisiin. ”Kun meillä nyt ryhdytään järjestämään 

ammattikoulujen opettajanvalmistusta, on ehdottomasti vältettävä niitä virheitä, joita on 

todettu esiintyvän oppikoulujen opettajanvalmistuksessa, ja ratkaisevasti astuttava sellaisen 

opettajanvalmistuslaitoksen kannalle, jossa tulevien opettajien hoidettavaksi joutuvien 

opetusaineitten materiaalinen muokkaus, sekä psykologian ja pedagogiikan opiskelu 

sulautetaan elimelliseksi kokonaisuudeksi, jonka viimeistely suoritetaan opetusharjoittelun 

muodossa.”764 Opetuksessa tuli ottaa huomioon opiskelijoiden lähtötaso, opetuksen tavoitteet 

ja niihin liittyvät opetukselliset ratkaisut. Oli myös kannustettava sellaisia yleisten aineiden 

opettajia, jotka eivät olleet suorittaneet opettajaopintoja, hakeutumaan opettajaopistoon 

opettajankoulutukseen. Opettajia koulutettaessa oli otettava erityisesti huomioon 

ammattikoulun toiminta ja tavoitteet. Yleisaineiden opettajille oli järjestettävä erityinen 

teknillisen ”ensyklopedian” kurssi, joka oli omiaan lähentämään heitä ammattikouluun ja 

teknilliseen maailmaan.765 

 

                                                 
762 Laskelmissa ovat mukana valtion keskusammattikoulut, valmistavat ammattikoulut, konepajakoulut ja 
erikoisammattikoulut.  
763 Vuorio-Lehti 2006; Kivirauma 1990; Voutilainen 2010. 
764 KM 1950: 32, 9. 
765 KM 1950:32, 9. 
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Opettajaopinnoissa oli komitean esityksen mukaan kiinnitettävä huomiota erityisesti 

opiskelijan motivointiin ja oppimiseen. Opettajankoulutukseen sisältyvissä psykologisissa 

opinnoissa oli kiinnitettävä huomiota muun muassa opiskelijan ”työhaluun ja 

kyllästymisenilmiöihin”, työliikkeisiin ja kätevyyden tekijöihin. Kasvatusopin oli annettava 

opettajalle valmiuksia niin sanottujen vaikeiden oppilaiden kohtaamiseen, käsiteltävä 

ihmisen kasvamisen eri vaiheita sekä oppilaan persoonallisuuden kehitystä. Lisäksi 

opettajankoulutus tukisi opettajan ammattieetosta, ja opinnoissa valotettaisiin 

yleissivistyksen ja ammattisivistyksen eroja sekä kasvatuksen historiaa (mm. Comenius, 

Rousseau, Pestalozzi, Cygnaeus). Opetusopissa keskityttiin opetuksen havainnollisuuteen, 

konkreettisuuteen ja elämyksellisyyteen. Opetuksessa oli pyrittävä opiskelijan omaan 

aktiivisuuteen pohjautuviin menetelmiin. Komitea kiinnitti myös huomiota vaihtelevien 

opetusmenetelmien käyttöön, jolloin yksilölliset ja yhteisölliset menetelmät vaihtelisivat ja 

opettajat kiinnittäisivät huomiota opetuksen ohjauksellisiin menetelmiin sekä erilaisiin 

johtamisen muotoihin.766  

 

Komitean suunnitelmat olivat linjassa kyseisenä aikana ammattikoulun sivistystehtävästä 

käydyn keskustelun kanssa. Komitea totesi tyttöjen ammattikoulujen 

opettajanvalmistuksesta, että se oli siten järjestetty, ettei sen muuttamisella ollut niin kiirettä. 

Tekstiilityön opettajia ja talousopettajia koulutettiin omissa oppilaitoksissa. Kuitenkin 

mahdollisesti myöhemmin tyttöjen ammattikoulun opettajien valmistus voitaisiin liittää 

omana osastona opettajankoulutusyksikön yhteyteen. Komitean näkemys oli se, että 

opettajaopiskelijalla jo lähtökohtaisesti oli alansa ammattitaito ja asiantuntemus. Opettajan 

kelpoisuusehtoihin tuli lisätä pedagoginen kelpoisuus.  

 

Opettajan kelpoisuus herätti kiinnostusta myös teknillisten alojen ammatillisissa 

etujärjestöissä. Suomen teollisuusteknikkoliitto vaati, että teknikot voisivat aiempaa 

laajemmin olla kelpoisia myös ammatillisten teoria-aineiden opettamiseen. 

Keskusammattikoulujen insinööriopettajat puolestaan korostivat, että teknikoilla ei ollut 

riittävää teoreettista pohjaa opettaa tietopuolisia aineita. Komitean kannanotoissa ja asiasta 

käydyissä keskusteluissa korostui teoria-aineiden opetuksen arvostus. Komitean 

ehdotuksessa ammatillisten teoria-aineiden opettajilta vaadittiin teknillinen koulutus. 

Käytännön työn opettajilta ei koulutusta vaadittu, vaan johtokunnan hyväksymä 

                                                 
766 KM 1950:32, 28–32. 
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käytännöllisen työn tuntemus riittäisi.767 Komitea ei ottanut kantaa teknikoiden ja insinöörien 

väliseen kiistaan. Komitea ehdotti perustettavaksi opettajaopistoja, joiden tehtävänä olisi 

opettajankoulutuksen ohella arvioida opettajakandidaatin sopivuus opettaa ammattiainetta. 

Komitean mukaan oli joissakin tapauksissa etua siitä, että sama henkilö opettaisi oppilaille 

sekä ammattityötä että ammattiteoreettisia aineita.768 Tämä mahdollistaisi joustavammin 

ammattiteoreettisen tiedon ja käytännön taidon opettamisen saman prosessin aikana. 

 

Komitean ammatilliselle opettajankoulutukselle hahmottamat sisällöt ja tavoitteet olivat 

kunnianhimoisia, kun otetaan huomioon ammattikouluissa toimivien opettajien 

heterogeeninen tausta sekä se, miten epäsystemaattisesti ammatillinen opettajankoulutus oli 

siihen mennessä toteutettu.769 Komitean näkökulmissa on havaittavissa vaikutteita Aarno 

Niinin ammattikoululle esittämistä tavoitteista sekä toisen maailmansodan jälkeen Suomessa 

vaikuttaneista reformipedagogisista ajatuksista.770  

 

Komitea ehdotti, että opettajankoulutusyksikkö perustettaisiin sellaiseen paikkaan, jossa 

toimisi valtion keskusammattikoulu, joka voisi toimia opettajankoulutuslaitoksen 

normaalikouluna. Valtion keskusammattikouluista vuonna 1946 annetussa asetuksessa 

mainittiin se mahdollisuus, että jokin tai jotkin keskusammattikoulut voisivat toimia myös 

opettajaopiskelijoiden harjoittelupaikkoina. Opettajankoulutuksen sijoittaminen valtion 

omistaman koulun yhteyteen takaisi ”valtiovallan riittävän määräysvallan siihen nähden”771. 

1940–1950-luvulla opettajille suunnattuja kursseja oli järjestetty eri puolilla Suomea eri 

ammattikoulujen yhteydessä. Komitean mielestä Keski-Suomen keskusammattikoulu 

Jyväskylässä oli sopiva koulu normaalikouluksi ja Jyväskylä sopiva paikka opettajaopiston 

sijoituspaikaksi. Jyväskylässä oli kansakouluseminaarin kautta myös muuta pedagogista 

osaamista saatavilla.772 Tässä komitea noudatteli Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-

vuotisssuunitelmassa esitettyjä suuntaviivoja. Komitea käsitteli myös ruotsinkielistä 

opettajankoulutusta. Ruotsinkielisiä ammattikoulun opettajia voitaisiin vähäisen tarpeen 

                                                 
767 KM 1950:32, 5–6. 
768 KM 1950:32, 7. 
769 Komitea ehdottikin, että insinööriopettajilla ja yleisten aineiden opettajilla opettajankoulutus kestäisi yhden 
lukuvuoden, työn opettajilla kaksi lukuvuotta. Työn opettajilla oli vähän yleissivistystä ja siitä johtuen 
pienempi opiskelutottumus, KM 1950:32, 10.  
770 Koskenniemi 1946. 
771 KM 1950:32, 40. 
772 KM 1950:32, 40–41. 
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vuoksi kouluttaa vaikkapa Ruotsissa stipendien tuella tai kurssittaa keskusammattikoulun 

yhteydessä aina viiden vuoden välein.  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusneuvoston teollisuus- ja käsityöopetuksen 

jaosto käsitteli opettajankoulutusta ammattiopetuksen opettajanvalmistuskomitean mietinnön 

pohjalta. Jaoston mukaan erityinen ammatillinen opettajankoulutuslaitos oli välttämätön. 

Jaosto oli valmis etenemään ammatillisten opettajien koulutuksen järjestämisessä komitean 

ehdotuksia pitemmälle siten, että ammatilliset opettajat koulutettaisiin samassa laitoksessa 

riippumatta siitä, minkä ministeriön alaisissa oppilaitoksissa he tulisivat toimimaan, siis eri 

ammattialojen kouluissa toimivia opettajia voitaisiin opettaa samassa oppilaitoksessa773. 

Opettajain valmistuksen tulisi sisältää ”psykologian ja pedagogiikan lisäksi myös 

ammattikouluissa opetettavia aineita, jotta tulevat opettajat oppisivat muokkaamaan asia-

aineksen opetuskelpoiseen muotoon”.774 Tässä ajateltiin ammattikouluissa opetettavien 

oppiaineiden erilaisia ainedidaktisia ratkaisuja. Jaoston edustajat esittivät toivomuksen, että 

”kaikki teknilliset apuneuvot kuten magnetofoni, filmaus jne. otettaisiin 

opettajavalmennuksen palvelukseen”. Komitean esitys siitä, että opettajankoulutuslaitos 

perustettaisiin Jyväskylään, todettiin liian yksipuoliseksi. Jaoston mielestä 

opettajankoulutuslaitoksen sijoituspaikkaa oli selvitettävä avoimesti, ja jokin muukin paikka 

kuin Jyväskylä voisi olla mahdollinen sijoituspaikka.775 Jaosto tosin ei nimennyt muita 

mahdollisia paikkoja opettajanvalmistuslaitokselle. 

  

Kansanedustajat antoivat tukensa opettajaopiston perustamiselle; kauppa- ja 

teollisuusministeriön järjestämillä lukukauden kestävillä kursseilla ei enää tultaisi toimeen. 

Opettajaopiston perustaminen koettiin siinä määrin merkittäväksi, että sen sijoituspaikasta 

käytiin kiistelyä. Edustaja Eino Raunion toivomusaloitteessa joukko Sosialidemokraattisen 

Puolueen ja Maalaisliiton edustajia ehdotti opettajaopiston sijoituspaikaksi Hämeenlinnaa, 

jossa Etelä-Hämeen keskusammattikoulu voisi toimia harjoittelukouluna, ja sen tiloja 

voitaisiin osittain käyttää opettajaopiston tarpeisiin.776 Samana päivänä tehdyssä toisessa 

                                                 
773 Käytännössä tämä toteutui ammattikorkeakoulujen yhteyteen perustettujen ammatillisten 
opettajakorkeakoulujen toimesta 1990-luvulla.  
774 Ammattikasvatusneuvoston teollisuus- ja käsityöjaoston kokouksen pöytäkirja, 19.12.1951, kansio C 
pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko ammattikasvatusneuvosto vv. 1943–1965, n:o 1, AKH:n arkisto, OPH. 
775 Ammattikasvatusneuvoston teollisuus- ja käsityöjaoston kokouksen pöytäkirja, 19.12.1951, kansio C 
pöytäkirjat ja esityslistat, laatiko ammattikasvatusneuvosto vv. 1943–1965, n:o 1, AKH:n arkisto, OPH. 
776 Raunio ym. toivomusaloite: Toimenpiteistä ammattikoulujen opettajaopiston perustamiseksi Hämeenlinnaan 
5.4.1954, Valtiopäivät 1954 liitteet I–XII, 597–598. 
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aloitteessa ja suurin piirtein samoin sanoin esitti ryhmä SDP:n edustajia opettajaopiston 

perustamista Jyväskylään. Harjoittelukouluna toimisi tällöin Keski-Suomen 

keskusammattikoulu.777 Molemmissa aloitteissa painotettiin ammattikoulun kehittämistä 

opettajankoulutusta kehittämällä. Vielä tehtiin etupäässä sosiaalidemokraattien edustajien 

voimin toivomusaloite ompeluopettajien koulutuksen aloittamisesta Hämeenlinnassa.778 

 

Eduskunnassa päädyttiin kompromissiratkaisuun, jossa opettajaopisto perustettiin sekä 

Hämeenlinnaan että Jyväskylään. Vuoden 1957 laki määräsi perustettavaksi opettajaopistot 

keskusammattikoulujen sekä kunnallisten ja yksityisluonteisten ammattioppilaitosten 

opettajien valmistamiseksi. Hämeenlinnan opettajaopisto aloitti toimintansa 1958. Siellä 

koulutettiin metalli-, koneenkorjaus-, sähkö- ja rakennus- sekä puutyön että 

pukuompelijoiden opettajia. Opetusharjoittelu keskittyi Etelä-Hämeen keskusammattikoulun 

yhteyteen. Jyväskylässä alkoi vuonna 1962 Keski-Suomen keskusammattikoulun yhteydessä 

ravintotalouden ja ompelualan opettajien koulutus.779 Pukuompeluopettajien koulutus oli 

järjestetty vuodesta 1956 alkaen Etelä-Hämeen keskusammattikoulun yhteydessä, mutta 

vuonna 1962 se siirrettiin ylitarkastaja Kerttu Toukolehdon toimesta ja kansanedustaja 

Tyyne Leivo-Larssonin vaatimuksesta, Hämeenlinnan opettajaopiston rehtorin Seppo 

Oinosen vastustuksesta huolimatta, Jyväskylään.780 Näin niin sanottujen poikien alojen 

opettajankoulutus keskittyi Hämeenlinnaan ja tyttöjen alojen opettajankoulutus Jyväskylään. 

 

Yhteisiä, eri ammattialoille valmistavia opettajankoulutusyksiköitä ei perustettu, vaan 

ammatillinen opettajankoulutus pysyi pienissä eri koulutusaloille eriytyneissä yksiköissä. 

Ammattikoulujen ammatillisten aineiden opettajien koulutus saatiin järjestettyä viimeisenä 

opettajankoulutuksen osa-alueena Suomessa. Kansakoulunopettajien koulutus oli aloitettu jo 

1800-luvulla. Oppikoulun opettajat opiskelivat yliopistossa. Ammatillisen koulutuksen 

alueella puutarha-alan opettajien koulutus oli alkanut Lepaalla vuonna 1909, metsäalan 

opettajien koulutus Ähtärissä vuonna 1931, sairaanhoidon opettajien koulutus samoin 

vuonna 1931. Kauppaopettajat olivat opiskelleet yliopistossa ja suorittaneet 

opetusharjoittelua Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa vuodesta 1904 alkaen. 
                                                 
777 Peltola ym. toivomusaloite n:o 202: Toimenpiteistä ammattikoulujen opettajaopiston perustamiseksi Keski-
Suomen keskusammattikoulun yhteyteen, Valtiopäivät 1954 liitteet I–XII, 599. 
778 Elli Nurminen ym. toivomusaloite n:o 205: Ompeluopettajien valmistuksen järjestämisestä Etelä-Hämeen 
keskusammattikouluun 12.4.1954, Valtiopäivät 1954 liitteet I–XII, 603. 
779 Olkinuora 2000, 190–191; Stolt, 1978, 95–102; Niini 1959, 409; KM 1959 A 11; SA 402/1957, Laki 
ammattikoulujen opettajaopistoista. Kyöstiö oli kritisoinut tilannetta 1950-luvulla. Kyöstiö 1954, 42–43. 
780 Paananen 14.10.2010; Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta, 278. 
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Varsinainen kauppaopettajien koulutus aloitettiin Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa 

vuonna 1950.781  

 

Useista esityksistä huolimatta ammatillisten opettajien koulutus oli aina siirtynyt 

myöhempään ajankohtaan. Yhteiskunnan kiinnostus panostaa opettajankoulutukseen oli 

pientä niin kauan kuin koulutuksen määrät olivat vähäisiä. Ammattikoulun opettajiksi 

aikoville oli järjestetty vapaaehtoisia kauppa- ja teollisuusministeriön järjestämiä kursseja. 

Myös ammatillisen koulutuksen sisäpiirissä ei aina pidetty opettajankoulutuksen 

järjestämistä välttämättömänä. Varsinkin tekniikan alalla esitettiin mielipiteitä, että 

pakollisen pedagogisen koulutuksen liiallinen laajuus ei saanut muodostua esteeksi 

”opettaja-aineksen” saamiselle. Teknillisten koulujen ja opistojen opettajille suunnattu 

opettajankoulutus tuli pakolliseksi vasta vuonna 1986.782 

 

Ammattikoulujen opettajien koulutuksen järjestäminen kulki samaa tahtia ammattikoululain 

uudistamisen kanssa. Vuoden 1958 laki vaikutti ammattikoulutuksen määrälliseen 

lisääntymiseen. Samalla myös ammattikoulun opettajien tarve lisääntyi, ja ajatus opettajien 

kunnollisesta kouluttamisesta vahvistui. Ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia 

täsmentävässä vuoden 1959 asetuksessa säädettiin opettajien kelpoisuuksista aiempaa 

tarkemmin. Kaikilta ammattikoulun opettajilta vaadittiin nyt opettajankoulutus. Asetus 

vahvisti aikaisemman käytännön, jonka mukaan ammattioppilaitoksessa voi olla 

ammattiaineiden opettajia, yleisaineiden opettajia, ammatinopettajia sekä työnopettajia. 

Kaikille opettajille yleisinä kelpoisuusehtoina mainitaan hyvä maine ja terveys. Muutoin 

kelpoisuusehdot vaihtelivat opetustehtävän mukaan.  

 

Uusien säädösten mukaan ammattikoulun ammattiaineiden opettajalta vaadittiin teknillisen 

korkeakoulun tai teknillisen opiston opinnot sekä vähintään kahden vuoden työkokemus tai 

yliopiston loppututkinto ja arvosana opetettavassa aineessa. Käytännössä ammattiaineiden 

opettajat vastasivat ammatillisten teoria-aineiden opetuksesta. Yleisaineiden opettajalta 

vaadittiin yliopiston loppututkinto tai kansakoulunopettajan tutkinto ja arvosana 

opetettavassa pääaineessa. Ammatinopettajilta vaadittiin kauppa- ja teollisuusministeriön 

                                                 
781 Olkinuora 2000, 187–188; Iivonen 1989, 143; Tiilikkala 2004, 163. 
782 Rousi 1986, 117; Tiilikkala 2000, 119.  
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hyväksymän opettajanvalmistuslaitoksen783 oppimäärä opetusaluetta vastaavalla opinto-

osastolla sekä kolmen vuoden työkokemus. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 

todettiin, että opettajanvalmistuslaitoksessa suoritettu tutkinto vaadittavan työkokemuksen 

ohella tuotti opettajalle kelpoisuuden tulla nimitetyksi ammatinopettajan virkaan tai 

toimeen.784 Ammatin opettajalla tarkoitettiin opettajaa, joka opetti sekä käytännön 

työtaitoihin liittyvät opinnot että ammattiteoreettiset opinnot. Opetus oli tällä tavalla 

järjestetty perinteisesti aikaisemmissa tyttöjen ammattikouluissa talousalan ja vaatetusalan 

koulutuksessa. Työnopettajalta puolestaan vaadittiin teknillisen koulun opinnot tai vastaavat 

opinnot sekä kolmen vuoden työkokemus ja opettajankoulutus.785 Työnopettajat opettivat 

teollisuuden ja tekniikan aloilla käytännön työtehtäviin liittyvät opinnot. He siis vastasivat 

opiskelijoiden työpajatyöskentelystä ja tilaustöistä. Muiden kelpoisuusehtojen lisäksi 

opettajalla piti olla ammattikoulun opettajan tutkintoon sisältyvä tai sitä vastaava kauppa- ja 

teollisuusministeriön hyväksymä opettajanvalmistus.786 

Teollisuuteen ja rakentamiseen liittyvässä opetuksessa rinnakkaisopettajajärjestelmä, jako 

ammattiteoreettisten aineiden opettajan ja työn opettajan tehtävään, säilyi 1990-luvulle 

sakka, jolloin opetuksessa luovuttiin jyrkästä jaosta ammattiteoreettiseen opetukseen ja 

käytännön työnopetukseen.  

 

4.9.  Kysymys jatko-opetuksesta ratkaistaan 

 

Kansakoulun jälkeistä koulutusta varten Suomeen oli historiallisen kehityksen kautta 

syntynyt ensin kirkkohallituksen, sitten kouluhallituksen ja lopulta opetusministeriön 

hallinnoimana kansakoulun jatkoluokkia sekä teollisuushallituksen ja kauppa- ja 

teollisuusministeriön hallinnoimana ammattikouluja, joilla oli samantapainen tehtävä ja jotka 

kilpailivat samoista oppilaista. Molempien koulumuotojen asemaa oli vahvistettu sodan 

aikana. Ammattikoulujen asema vahvistui vuoden 1939 lailla ja vuoden 1942 asetuksilla. 

Jatkoluokkien asemaa puolestaan vahvistettiin vuonna 1943 siten, että kansakoulun 
                                                 
783 Näitä opettajanvalmistuslaitoksia olivat ammattikoulujen opettajaopistot Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä, 
Helsingin kotitalousopettajaopisto, Järvenpään kotitalousopettajaopisto, Keski-Suomen 
kotitalousopettajaopisto, Högvalla Seminarium, Helsingin käsityönopettajaopisto, Fredrika Wetterhofin 
kotiteollisuusopisto sekä Åbo hemslöjds- och handarbetslärarinneinstitut. Ammatinopettajan toimia voitiin 
perustaa vain sellaisille opintolinjoille, joissa käytännöllinen työ ja ammattiaineet oli opetussuunnitelmaan 
yhdistetty yhdelle opettajalle. KTM oli antanut tästä tarkempia ohjeita ja koulutuksen järjestäjän oli 
noudatettava niitä saadakseen valtionapua. KTM:n päätös n:o 385 ammatinopettajan tutkinnosta ja 
ammattioppilaitosten opettajan valmistuksesta 1.10.1959. SA. 
 
785 Asetus ammattioppilaitoksista SA 3/1959.  
786 Asetus ammattioppilaitoksista SA 3/1959. 
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päättötodistuksen saamiseen vaadittiin jatkoluokkien käyminen.787 Jatkoluokkia korvaavat 

opinnot tosin saattoi opiskella myös ammattikoulussa. Ristiriita kahden rinnakkaisen 

koulumuodon kesken alkoi kuitenkin voimistua siinä määrin, että tilanne vaati ratkaisua. 

Keskustelu sai myös puoluepoliittista väriä. Maalaisliitto tuki käytännöllistä opetusta 

antavien jatkoluokkien sijoittamista maalaiskansakouluihin. Vasemmisto pelkäsi 

jatkoluokkien muuttuvan maatalousopetuksen pohjakouluksi.788 Ammattikoulu sai tukea 

poliittiselta vasemmistolta ja Kokoomuspuolueelta sekä kauppa- ja teollisuusministeriön 

ammattikoulutusosaston virkamiehiltä. Tosin poliittinen linjajako ei ollut poliittisten 

puolueiden välillä mitenkään selvää, ja esimerkiksi kokoomuksen piirissä tuettiin sekä 

yleiskoulun että ammattikoulun kehittämistä. Koulumuotojen kannatuksessa on nähtävissä 

vuosisadan alusta alkaen liberalististen liikkeiden ja fennomaanistaustaisten 

kansallismielisten ryhmien välinen ero. Ammattikoulusta alkoi 1950-luvun lopulla tulla 

myös aluepolitiikan väline. Samalla kun kansakoulun jatkoluokat tähysivät ammattikoulun 

tontille, ammattikoulu otti kosketusta oppikouluun.  

 

Pian sodan jälkeen kansakoulun kehittämiseksi laadittiin suunnitelmia joiden mukaan 

jatkoluokkien opetus muuttuisi painotetummin ammattiin johtavaksi käytännölliseksi 

opetukseksi. Jatkoluokilla järjestettyä ammatillista opetusta voitiin toteuttaa myös 

maalaiskunnissa. Koulutus oli suunniteltu linjajakoiseksi siten, että jatkoluokilla olisi 

maatalouslinja, liikelinja, teknillinen linja, kotitalouslinja ja käsityölinja. Jauhiaisen mukaan 

kaupunkikunnissa jatkoluokkien opiskelijamäärät lisääntyivät 1950-luvun aikana 6000:sta 

9000:een.789 

 

Vuonna 1946 Sosialidemokraattisen Puolueen edustajat E. Pusa, Pena Tervo ja Valto Mäkelä 

esittivät eduskunnassa toivomusaloitteessaan ammatillisen koulutuksen kehittämistä. 

Aloitteen taustalla olivat ensinnäkin maan taloudellinen kilpailukyky eli elinkeinoelämän, 

teollisuuden ja maatalouden kehittyminen. Yleisesti työntekijät omaksuivat työssä 

vaadittavan ammattitaidon ilman koulutusta työkokemuksen kautta. Ammattikoulun 

käyminen yhdistettynä työkokemukseen nopeutti edustajien mukaan ammatin oppimista. 

Aloitteen tekijät olivat myös sitä mieltä, että oppikoulun kehittämiseen oli kiinnitetty liikaa 

huomiota. ”Toisaalta yksilöjen ja koko maan yleistä suhtautumista kulttuuriin ajatellen on 

                                                 
787 OPM Historia V 1990, 138–139. 
788 OPM Historia V 1990, 140–143. 
789 Jauhiainen 2002, 209–216, Liitetauluko 1.  



218 
 

huomattava, että oikein järjestetty ammatillinen koulutus voi yksilölle hänen henkisessä 

kehityksessä olla yhtä merkitsevää kuin opillinen tieto ja luo näin ollen kestävän pohjan 

myös puhtaasti henkisille harrastuksille.”790  

 

Näkemys ammatillisesta koulutuksesta työväenluokkaisten kaupunkilaispoikien kasvattajana 

sai sodan jälkeen uusia painotuksia. Teollisuusneuvos Paavo Pero selvitteli vuonna 1946 

yhden miehen komiteamietinnössään ammatillisen koulutuksen opetusohjelmia etupäässä 

oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta. Pero ennusti ammattiopin tärkeyden korostuvan 

Suomen taloudellisen hyvinvoinnin turvaajana tulevaisuudessa. Niinin tavoin Pero korosti 

ammattikoulun arvostuksen lisäämisen merkitystä. ”Käsityön oppilaskasvatus on tämän 

vuoksi niin järjestettävä, että sen merkitys tunkeutuu yleiseen tietoisuuteen, niin että 

käytännölliset alat käyvät halutuiksi ja pyrkimyksen arvoisiksi niin miehiselle kuin 

naispuoliselle sivistyneelle nuorisolle.”791 Myöskään ammattioppipakko ei Peron mielestä 

ollut mahdoton ajatus. Ammattioppipakko saattoi tulla kysymykseen etenkin niiden 

oppilaiden kohdalla, jotka eivät jatkaneet kansakoulun jälkeen opintoja oppikoulussa tai 

muussa koulussa. Ei olisi pelkoa siitä, että ammattikoulu kouluttaisi työntekijöitä 

työttömiksi. ”Sillä ammattisivistyksen saanut on käyttökelpoinen kansalainen ja kelpaa aina 

käytäntöön.” Peron ajatuksissa on vielä jäänteitä 1930-luvun ajattelusta ja ylioppilastulvan 

vastustamiskomitean ajatuksista siinä mielessä, että ammattikoulu oli pääasiassa tarkoitettu 

työläistaustaisille, yhteiskunnasta syrjäytymisen vaarassa oleville oppilaille. Pero toteaa, että 

taistelussa nuorisorikollisuutta vastaan oli kiinnitettävä huomio ennen kaikkea siihen, että 

nuoriso pysyi ammattiopissa sekä mahdollisimman kauan omissa kodeissaan.792 Näkökulma 

oli ammattikoulun sosiaalisessa tehtävässä, rikollisuuden torjunnassa ja yhteiskunnan 

reunamille ajautuneiden nuorten kasvatustehtävässä. 

 

Teoksessa Unohdettu koulu marssii Aarno Niini pohdiskeli laveasti ammattikoulun ja 

kansakoulun jatkoluokkien välistä suhdetta. Niinin mukaan kansakoulun ylemmät luokat ja 

tarvittaessa myös jatkoluokat saattoivat antaa työelämään liittyviä valmiuksia. Kansakoulu ei 
                                                 
790 Edustaja Pusa ym. (E. Pusa, Penna Tervo, Valto Mäkelä) toivomusaloite n:o 75 eduskunnalle  
Toimenpiteitä ammattikoululaitoksen kehittämiseksi 8.2.1946, VP 1946 Liitteet I–XII, 208.  
791 Moniste 1946:2, Komiteamietintö ammattioppilaiden koulutusohjelmaksi ja ammattikokeisiin kuuluvien 
näytteiden määrittelemiseksi. Komitea oli valtioneuvoston asettama. Komiteassa oli yksi jäsen: Paavo Pero. 
792 Moniste 1946:2. Pero viittasi Martti Kailan tutkimukseen vuodelta 1946, jossa todettiin, että 
ammattiopintojen keskeyttäminen altisti rikoksille ja rikoksen uusimiselle. Toisaalta Kaila mainitsee tukun 
muitakin altistavia tekijöitä, kuten alkoholi, perinnölliset mielenterveydelliset syyt, kasvatus jne. Kaila ei löydä 
mitään eroa ammattikoulun tai oppikoulun keskeytyksellä rikosten uusimisessa. Koulun keskeytys yleensä 
altisti rikoksille. Kaila 1946, 138–139. 
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kuitenkaan ollut oikea koulu ammattiin valmistumista varten. Kansakoulun tavoitteissa 

korostui yleissivistys. Lisäksi kansakoulun jatkoluokat eivät voisi ammattikoulujen lailla 

ottaa huomioon eri ammattien koulutustarvetta. Niini korosti ammattikoulun omaa asemaa 

ammattiin johtavana kouluna. Hän muistutti, että opiskelu ammattikoulussa poikkesi 

kansakoulusta didaktisesti ja pedagogisesti. Rinnakkaista ammattiin valmistavaa 

koulutusjärjestelmää ei tarvittu, vaan ammattikoulutuspaikkoja lisäämällä voitiin tehdä 

kansakoulun jatkoluokat tarpeettomiksi. Yhteenvetona Niini summasi, että kansakoululla ja 

ammattikoululla oli omat tehtävänsä.793  

 

Hallitus toi vuonna 1951 eduskuntaan esityksen laiksi ammattioppilaitoksista. Esitystä oli 

valmisteltu ammattikasvatusneuvoston laatiman Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-

vuotissuunnitelman pohjalta. Lain perusteluissa viitattiin kyseiseen suunnitelmaan ja jo 

ennen sotaa annettuihin komiteamietintöihin. Esityksen mukaan tavoitteena oli muodostaa 

valtion johdolla 18 keskusammattikoulua sekä tukea kuntien, kaupunkien ja yksityisten 

yritysten mahdollisuuksia perustaa ja ylläpitää ammattikouluja.794 Esitys jätettiin kuitenkin 

käsittelemättä. Syynä tähän oli eduskunnan hajottaminen ja hallitusten tiheä vaihtuminen. 

Vuosien 1951–1958 aikana maassa oli 12 hallitusta. Eduskunnan käsittelyssä oli myös muita 

koulutukseen liittyviä lakiesityksiä, muun muassa kansakoululaki ja uusien yliopistojen 

perustaminen.795 Ammattikoulun kehittäminen ei ollut listan kärjessä. 

 

Laki tuli uudelleen eduskunnan käsittelyyn hallituksen esityksenä vuonna 1954. Esitystä 

perusteltiin koulutetun työvoiman tarpeella, ammattikoulutuspaikkojen vähäisyydellä ja 

ammattikoulun vetovoimaisuudella. Koulutuksesta kiinnostuneita oli enemmän kuin 

kouluihin voitiin ottaa. Esityksen mukaan eri koulutuslinjat olisivat avoinna sekä tytöille että 

pojille. Vallitseva käytäntö oli, että tytöille ja pojille oli perustettu omia ammattikouluja tai 

ainakin omia koulutuslinjoja. Esitys määritteli ammattioppilaitokseksi kauppa- ja 

teollisuusministeriön alaisen teollisuuden, rakennustoiminnan, käsityön, ravintotalouden 

sekä liikenteen aloilla perustavaa ammattiopetusta antavat koulut ja opistot. Kunnille 

asetettaisiin velvoite joko perustaa omia ammattikouluja tai osallistua kuntayhtymän 

                                                 
793 Niini 1950, 55–57; Järvinen 1994, 39–44; Jauhiainen 2002, 205–206. 
794 HE n:o 12 laiksi ammattioppilaitoksista, Valtiopäivät 1951, Asiakirjat III. 
795 Esim. Jauhiainen 2002, 230. 
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ammattikoulun ylläpitoon.796 Samoin määräsuuruisen yrityksen olisi otettava vastuuta 

ammatillisesta koulutuksesta esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen muodossa. 

 

Eduskuntapuolueet näkivät yhteiskunnan kaupungistumisen ja elinkeinorakenteen 

muutoksen mutta lähestyivät muutosta koulutuspoliittisesti eri näkökulmista.  

Maalaisliitolle esitys ammattikoulujen kehittämisestä oli hankala asia. Esitys keskittyi 

kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen koulutuksen kehittämiseen. Kyseiset oppilaitokset 

toimivat pääsääntöisesti kaupungeissa ja taajamissa.  

Maalaisliiton sivistyspoliittisessa ohjelmassa vuodelta 1950 todettiin, että 

tarkoituksenmukaisen kansakoululaitoksen lisäksi oli luotava erityisesti maaseudulle 

soveltuvia ammatti- ja oppikoulumuotoja, joiden opetussuunnitelmat vastasivat 

maaseutuelämän käytännöllisiä vaatimuksia. Kouluopetuksessa oli pantava entistä enemmän 

painoa luonteen kasvatukselle ja yhteiskunnallisten aineiden opetukselle.797 

Puolueohjelmassa kiinnitettiin huomiota maa- ja metsätalouteen sekä niihin liittyvän 

ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Kaikessa ammattiopetuksessa oli vaadittava riittävä 

käytännöllinen harjoitus teoreettisen opetuksen ohella.798 Maalaiskuntien taloudellisia 

velvoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ei saanut lisätä. Samalla esitettiin, että 

tekniikan alan koulutusta voitaisiin hyvin lisätä esimerkiksi maaseudulla olevien 

maatalousoppilaitosten yhteydessä. Koulutuksen kehittämistä perusteltiin maatalouteen 

liittyvien elinkeinojen monipuolistumisella sekä maatalousväestön juurruttamisella 

kotiseutuunsa. Verrattain rohkealla tavalla Maalaisliiton ohjelmissa otettiin kantaa 

ammattikoulun käyneiden jatko-opiskelumahdollisuuksiin: ”Koulutoimen tulee olla siten 

järjestetty että lahjakkaat opiskelijat voivat päästä korkeakouluihin myös 

ammattikoulutietä.”799 

 

Hallituksen esityksessä Maalaisliittoa arvelutti erityisesti maalaiskunnille sälytettävä 

velvollisuus osallistua ammattikoulujen oppilaspaikkojen ylläpitoon. Maalaisliiton 

kansanedustajat olisivat halunneet tukea maa- ja metsätalouden koulutusta. Edustaja Uusitalo 

totesi puheenvuorossaan: ”Mehän tiedämme, että hyvin monen maalaiskunnan kohdalla 

                                                 
796 HE n:o 38, 1954, Laki ammattioppilaitoksista, Valtiopäivät 1954, Asiakirjat I. 
797 Maalaisliiton sivistysohjelma 19.4.1950. 
798 Maalaisliiton sivistysohjelma 19.4.1950. 
799 Esim. edustaja Nestori Kaasalaisen (ML) puheenvuoro 21.3.1958, Valtiopäivät 1957,  
pöytäkirjat IV, s. 3802–3804; Maalaisliiton sivistysohjelma 19.4.1950. Myös Maalaisliiton puolueohjelma 
23.VI.1946. 
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muunlainen ammattiopetus, esim. maa- ja metsätalouteen sekä pienteollisuuteen kohdistuva, 

olisi ainakin yhtä ajankohtainen järjestää kuin mitä on asianlaita tämän käsiteltävän olevan 

lain mukaisten ammattikoulujen suhteen.”800 Uusitalo esitti lakiesitystä muutettavaksi siten, 

että maalaiskuntien osallistumisesta ammattikoulujen perustamiseen säädettäisiin 

erikseen.801Asiasta äänestettiin, eikä Uusitalon esitystä hyväksytty.  

 

Lienee sattuma, että Kansallisen Kokoomuspuolueen vuoden 1951 puolueohjelmassa 

perusteltiin maatalouden alan ammatillisen koulutuksen kehittämistä täsmälleen samoin 

sanoin kuin Maalaisliiton sivistysohjelmassa. ”Paitsi suoranaisen ammattitiedon jakamisessa 

on näillä kouluilla tehtävänsä myös terveesti ajattelevan maatalousväestön juurruttamisessa 

kotipaikalleen.”802 Puolueohjelmassa painotettiin ammatillisen koulutuksen kehittämistä sekä 

teollisuuden että maatalouden alalla. Maatalouden alalla oli tuotannon tehostaminen 

omavaraisuuden saavuttamiseksi yhtä tärkeätä kuin teollisuudessakin. Maatalouden alan 

koulutusta tuli lisätä siten, että aikaisempaa useampi pääsisi koulutukseen. Koulutuksen oli 

reagoitava yhteiskunnan muutokseen. Koulutus voi myös tukea yhteiskunnan muutosta. 

Vuoden 1951 Kokoomuspuolueen ohjelmassa todettiin: ”Tällä hetkellä, jolloin on selvästi 

nähtävissä, että maamme elinkeinoelämä on muuttumassa yhä teollisuusvaltaisemmaksi, on 

nimenomaan tämän alan ammattikasvatuksen kehittämiseen ja uudistamiseen kiinnitettävä 

riittävää huomiota. Suuremmille kaupunki- ja kauppalakunnille olisi asetettava suoranaisia 

velvoituksia riittävän suurten ja tarkoituksenmukaisten ammattikoulujen perustamiseen ja 

ylläpitämiseen”.803  

Elinkeinoelämän muutoksen vuoksi muuttoliike maalta asutuskeskuksiin oli toivottavaa. 

Varsinkin nuorten kouluttamisesta oli pidettävä huolta. Valtion, kuntien ja yksityisten 

tuotantolaitosten oli osallistuttava koulutuksen lisääntymisestä aiheutuvien kustannusten 

kattamiseen.  Ohjelmassa kiinnitettiin huomiota myös ammatillisen opettajankoulutuksen 

järjestämiseen pysyvällä tavalla.804 

 

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen ohjelmissa koulutuspolitiikkaan viitattiin niukasti. 

Ohjelmassa todettiin yleisesti, että kulttuuri ja sivistys tulee saattaa koko kansan ulottuville. 

                                                 
800 Edustaja Uusitalo (ML) 18.3.1958, Valtiopäivät, ptk IV 1957, 3787. 
801 Edustaja Uusitalo (ML) 18.3.1958, Valtiopäivät, ptk IV 1957, 3788.  
802 Kansallisen kokoomuspuolueen ohjelma 22.4.1951 
803 Kansallisen kokoomuspuolueen ohjelma 22.4.1951 
804 Kansallisen kokoomuspuolueen ohjelma 22.4.1951 
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Puolue painotti myös elinkeinoelämän monipuolista kehittämistä kansantulon ja 

tuottavuuden parantamiseksi. 1960-luvulla hyväksytyssä kulttuuripoliittisessa ohjelmassa 

kiinnitettiin erityistä huomiota koulutukselliseen tasa-arvoon, yhtenäiskoulujärjestelmän 

uudistamiseen sekä oppikoulun ja yliopistolaitoksen kehittämiseen. Ammatillisen 

koulutuksen kehittäminen jää toteamukseen, että ammattikoulutushallitus tulisi perustaa.805 

Sosiaalidemokraattien piirissä ammatillisen koulutuksen kehittämistä oli tuettu jo 1920–

1930-luvuilla. Niin tapahtui nytkin eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Uuden lain myötä 

ammatillisen koulutuksen arvostuksen uskottiin nousevan. Koulutus oli selkeästi 

kansakoulun koko oppimäärälle pohjautuvaa koulutusta. Ammatillisen koulutuksen tuli 

vastata työvoiman tarpeeseen riippumatta siitä, tarvittiinko työvoimaa maalaiskunnissa vai 

kaupungeissa. Myös opettajien koulutukseen, määrään ja palkkaukseen oli kiinnitettävä 

huomiota.806 Poliittinen oikeisto ja vasemmisto painottivat koulutuksessa eri asioita. 

Oikeistoryhmät ja työnantajajärjestöt korostivat työtehtävään painottuvaa koulutusta sekä 

oppisopimuskoulutuksen toteuttamista koulumuotoisen opetuksen rinnalla. 

Vasemmistoryhmissä tuotiin esiin myös ammatillisen koulutuksen sivistävä tehtävä.807  

 

Kaikki puolueet kuitenkin tukivat lain valmistelua. Lain valmistelun aikana 1950-luvulla 

ammattikoulun toiminnalla alettiin nähdä myös aluekehitykseen liittyviä vaikutuksia. 

Koulutuksen avulla nuoret haluttiin sitouttaa kotiseudulleen. Esimerkiksi Länsi-Lapin alueen 

kunnat olivat tehneet vuonna 1951 periaatepäätöksen ammattikoulun perustamisesta. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö suhtautui perustamishankkeeseen positiivisesti. Kuntien 

tavoitteena oli perustaa maaseudun ammattikoulu maaseutuväestön ammattiopetusta varten. 

Maaseutu olisi nuorisolle sopiva opiskeluympäristö, jossa ei ollut kaupungin houkutuksia 

häiritsemässä opiskelua. Lassilan mukaan koulun perustamisella haluttiin estää maaltapakoa. 

Tornion kaupunginhallitus perusteli ammattikoulun perustamista maakunnan 

elinkeinorakenteen monipuolistumisella. Maanviljelys koneellistui, ja maakuntaa 

sähköistettiin. Maakunnassa tarvittiin kone- ja sähköalan ammattilaisia. Ammattikoulun 

toivottiin auttavan maakunnan työllisyystilannetta ja tuovan lisää yrittäjiä. Suurille 

                                                 
805 Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen periaateohjelma (perusteluineen), hyväksytty XXII:ssa  
puoluekokouksessa 22.–24.5.1952; Sosiaalidemokraattisen puolueen kulttuuripoliittinen ohjelma, hyväksytty 
XXVI puoluekokouksessa 1963.  
806 Esim. edustaja Varma Kosto Turusen (SDP) ja edustaja Lauri Järven (Kok.) puheenvuorot 21.3.1958, 
Valtiopäivät 1957, pöytäkirjat VI , 3804–3811.  
807Itälä 2000, 57.  
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ikäluokille haluttiin tarjota koulutuspaikka kotimaakunnassa.808 Länsi-Pohjan 

ammattioppilaitos Torniossa aloitti toimintansa syksyllä 1953. Hakijoita oli tässäkin 

tapauksessa paljon enemmän kuin mitä kouluun voitiin ottaa.809  

 

Lain eduskuntakäsittelyn aikana, vuonna 1956, valtioneuvosto asetti 

Koulutusohjelmakomitean laatimaan ohjelmaa koulupolitiikan kokonaisuudistukseksi.810 

Komitea oli siinä mielessä merkittävä, että se tarkasteli koko koulujärjestelmää 

kansakoulusta lukioon sekä eri ammatillisen koulutuksen sektoreita. Yksi komitean 

mainitsema ongelma koululaitoksessa oli oppikoulun opiskelijoiden määrän kasvu. Tähän 

ongelmaan tuli vastata lisäämällä ammattikoulujen vetovoimaa ja opiskelupaikkoja. Yksi 

keino ammattikoulun vetovoimaisuuden parantamiseksi oli jatko-opintomahdollisuuksien 

parantaminen. Ammattikoulun käyneellä voisi olla mahdollisuus jatkaa opintoja 

korkeakouluun saakka.811 Mielenkiintoisella tavalla komitea pohti maatalousalan 

ammatillista koulutusta. Yhteiskunnassa tapahtuva tekninen kehitys, elinkeinoelämän 

teollistuminen sekä maataloudessa tapahtuva rationalisointi ja koneellistuminen lisäsivät 

teollisuustyövoiman tarvetta mutta vähensivät työvoiman tarvetta maatalouselinkeinoissa. 

Komitea ehdotti uudenlaisen ammattikoulun, maatalousteknillisen ammattikoulun, 

kehittämistä. Koulussa annettaisiin maaseudulla asuville opiskelijoille kone-, metalli- ja 

puualan koulutusta. Maatalousväestöllä olisi näin mahdollisuus saada ammatillista koulusta 

myös mahdollisiin sivuelinkeinoihin.812  

 

Huhtikuussa vuonna 1958 eduskunta hyväksyi lain ammattioppilaitoksista. Laki uudisti 

ammattikoulujen rahoituksen sekä velvoitti kuntia perustamaan ammattikouluja tai 

osallistumaan ammattikoulujen ylläpitoon. Lain vaikutuksesta alkoi myös voimakas 

ammatillisen koulutuksen määrällinen lisääntyminen. Vuonna 1958 astui voimaan myös uusi 

kansakoululaki. Lain mukaan kansakoulu muodostui kuusivuotisesta varsinaisesta 

kansakoulusta ja kaksivuotisesta kansalaiskoulusta. Kansalaiskoulu korvasi kansakoulun 

                                                 
808 Lassila 2003, 114–115. 
809 Lassila 2003, 109–110, 120. 
810 KM 1959: 11, Kouluohjelmakomitean mietintö. Valtioneuvoston asettaman komitean puheenjohtajana oli 
pääjohtaja Reino Oittinen, jäseninä koulutoimenjohtajat Alfred Salmelainen, Niilo Kallio, Gösta Cavonius ja 
Kauko Haahtela, ylijohtaja Aarno Niini, Suomen Akatemian jäsen Kustaa Vilkuna, kansanedustajat Kerttu 
Saalasti ja Eino Kilpi, lehtorit Felix Seppälä ja Aarre Kalervo Loimaranta. Sihteerinä toimi varatuomari Voitto 
Kallio.  
811 KM 1959:11, 143. 
812 KM 1959:11. 
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jatkoluokat.813 Niini jaksoi vielä vaatia, että kansalaiskoulut olisivat ammattikouluun 

ohjaavia kouluja, eivät ammattiin valmistavia kouluja. Kansalaiskoulujen koulutuksellinen 

umpiperä, ammattikoulujen laajeneminen ja peruskoulu-uudistus johtivat kansalaiskoulujen 

toiminnan lakkaamiseen peruskoulu-uudistuksen yhteydessä.814 Kansakoulun opetuksessa oli 

yritetty erottaa käytännöllisten opintojen, puutyön ja metallitöiden, kasvatuksellisia 

tavoitteita. Näitä tavoitteita olivat muun muassa järjestelmällisyys, huolellisuus ja 

taloudellisen toiminnan tavoittelu. Se, että kansakoulun jatkoluokkien kannattajat eivät 

pystyneet näkemään ammattiin valmistavien opintojen sivistyksellistä vaikutusta vaan 

korostivat teoreettista sivistystä ja aliarvioivat käytännöllistä osaamista,815 johti lopulta 

kansakoulujen jatkoluokkien ja sitä seuranneen kansalaiskoulun toiminnan päättymiseen. 

Käytännölliseen opetukseen suuntautuneesta ammattikoulusta, jonka toiminnassa ja 

tavoitteissa otettiin huomioon kasvatukselliset ja sivistykselliset näkökohdat, muodostui 

pääväylä kansakoulun jälkeisessä työelämään valmentavassa koulutuksessa. Lakiuudistukset 

käytännössä lopettivat kansakoulujen jatkoluokkien ja ammattikoulun välisen kamppailun ja 

vaikuttivat siihen, että ammattikoulu alkoi voimakkaasti nousta muun 

oppivelvollisuuskoulun jälkeisen koulutuksen rinnalle koulutuksellisena vaihtoehtona. 

 

Murroskauden aikana 1939–1958 luotiin pohja ammattikoulun voimakkaalle laajentumiselle. 

Ratkaiseva seikka ammattikoulun kehittymiselle oli kauppa- ja teollisuusministeriön 

voimistuva, keskusjohtoinen suunnittelu ja ohjaus Aarno Niinin johdolla. Niini halusi nostaa 

ammattikoulun arvostusta. Keskeinen keino oli opetuksen ja opettajien tason parantaminen. 

Toinen keino oli opiskelijoiden jatko-opiskelumahdollisuuksien parantaminen sekä 

ammattikoulun kasvatus- ja sivistystehtävän korostaminen. Kansalaisen ihanteena oli 

ammattitaitoon pohjautuva taloudellinen vapaus, aktiivisuus työelämässä ja yhteiskunnan 

jäsenenä. Ammatissa ja kehittävässä työssä toimiminen rakensivat kulttuuria ja kiinnittivät 

työntekijän kulttuurin aktiiviseksi toimijaksi. Sivistävän työn elementtejä olivat suunnittelu, 

johdonmukaisuus, huolellisuus ja rehellisyys. Sivistynyt työntekijä oli mahdollinen. 

 

Ammattikoulu kyseenalaisti tahtoen tai tahtomattaan monia vallitsevia näkemyksiä koulusta. 

Se asetti kyseenalaiseksi vallalla olleen näkemyksen koulutusjärjestelmästä yhteiskuntaeroja 

ylläpitävänä järjestelmänä ja näkemykset sivistyksestä. Se haastoi opettajakeskeiset 

                                                 
813 SA 247:1957, Kansakoululaki. 
814 Pietarinen 1990, 21; Jauhiainen 2002, 230. 
815 Jauhiainen 2003, 61–64. 
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opetusmenetelmät. Uudet ajatukset jäivät usein ylätason kouluteoreetikkojen mietteiksi, eikä 

niillä ollut suurta vaikutusta käytännön koulukulttuurissa. Ammattikoulu kuitenkin vahvisti 

asemiaan koulujärjestelmässä. Ammattikoulun kehittämisessä siirryttiin paikallistasolta 

valtakunnan tasolle. Elinkeinopolitiikan muutos maatalousvaltaisesta elinkeinopolitiikasta 

teollisuuden, kaupan ja liikenteen ja palveluelinkeinojen suuntaan vaikutti ammattikoulun 

yhteiskunnalliseen vahvistumiseen. Myös eduskunnan ammattikoulusta käydyssä 

keskustelussa painotettiin sivistyksen merkitystä koulutustavoitteena. Orastava ajatus 

ammattikoulusta aluepolitiikan välineenä sulatti jäätä myös Maalaisliiton piirissä 

ammattikoulujen kehittämisen suhteen.  
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5. Keskitetty, valtakunnallinen ammattikouluverkko 

5.1. Suuret ikäluokat ja maaseudun nuoret koulutukseen 

 

Uusi ammattikoululainsäädäntö saatiin säädettyä viime hetkellä. 1950–1960-lukujen 

taitteessa sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulivat kansakoulun jälkeiseen 

kouluikään. 1930-luvulla syntyvyys oli hiljalleen kasvanut. Sodan aikana tapahtuneen jyrkän 

syntyvyyden vähenemisen jälkeen syntyvyys kasvoi ennätyslukemiin muutamana sodan 

jälkeisenä vuotena. Vauvabuumi jatkui vuoteen 1949 saakka. Sodan jälkeisinä vuosina syntyi 

vuosittain noin 105 000 lasta. 1950–1960-lukujen taitteessa syntyvyys palasi osapuilleen 

sille tasolle, jolla se oli ollut ennen sotaa.816 1970–1980-luvuilla syntyi vuosittain noin 

65 000 lasta.  

 

Viljelijäväestön määrä laski 1960-luvun aikana 600 000:lla ja 1970-luvun aikana 370 000:lla. 

Pientilojen omistajat ja heidän jälkeläisensä suuntasivat muihin elinkeinoihin. Näin kyse ei 

ollut pelkästään nuorten kouluttamisesta vaan myös vanhempien työssä olevien ihmisten 

kouluttamisesta uuteen ammattiin. Meinanderin mukaan noin neljännes työikäisestä 

väestöstä vaihtoi ammattia 20 vuoden aikana. Maa- ja metsätalouden ammateista siirryttiin 

teollisuuden ja palveluiden tehtäviin. Vuonna 1950 maa- ja metsätaloudessa työskenteli noin 

46 % ammatissa toimivasta väestöstä. Vastaavasti vuonna 1980 noin 13 % ammatissa 

toimivasta väestöstä työskenteli maa- ja metsätaloudessa. Kaupan, kuljetusten ja palveluiden 

osuus työllistäjänä nousi 21 %:sta noin 52 %:iin (liite 4b). Metsäteollisuuden puuntarve 

lisääntyi, mutta puunkorjuun työvoiman tarve väheni puunkorjuutoiminnan erikoistumisen ja 

koneellistumisen myötä. Yhtiöiden metsissä hakkuutyöt siirtyivät ammattitaitoisten 

metsureiden tehtäväksi. Myöhemmin 1970–1980-luvuilta lähtien koneyrittäjä korvasi 

metsurin.817 

 

 Käsitys kansalaisesta omalla tilalla työskentelevänä talonpoikakansalaisena muuttui itsensä 

omalla työllään elättäväksi palkansaajakansalaiseksi. Vuonna 1950 ammatissa toimivasta 

väestöstä 58 % oli palkansaajia, vuonna 1980 tämä osuus oli 84 %. Yrittäjien ja osuus 

                                                 
816 Meinander 1999, 282.   
817 Kekkonen 2011, 173–197. 
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väheni. Palkkatyöntekijöistä valtaosa teki töitä suuryritykselle, valtiolle tai kunnalle. 818 

Kaupungistuminen voimistui. Vuonna 1960 noin 39 % väestöstä asui taajamissa. Vuonna 

1980 taajamissa asui noin 60 % väestöstä (liite 3). Pienemmistä teollisuustaajamista, joissa 

teollisuudesta huolimatta oli eletty läheisessä yhteydessä maaseudun kanssa 

puoliomavaraisessa taloudessa, siirryttiin laajemmin moderniin kaupunkikulttuuriin.819 

Tuotantorakenteiden omistukseen pohjautuva luokkakantainen yhteiskunta muuttui 

sosiaalisten kerrostumien yhteiskunnaksi. Sosiaalisen kerrostuman tunnusmerkkejä olivat 

muun muassa vaurauden, elämäntavan ja sivistyksen eroavaisuudet. 

 

Kansalaisten elintaso nousi, ja elinkeinorakenne muuttui nopeasti. Yhteiskuntaluokkien 

väliset erot madaltuivat, joskaan eivät hävinneet. Jos yhteiskunnallisessa 

vastakkainasettelussa Snellmanin aikana oli nähtävissä säätyläisten ja rahvaan 

vastakkainasettelu, ja itsenäisyyden alkuvuosina luokkaristiriidat aiheuttivat jännitettä, niin 

1950–1970-luvulla vastakohdat ilmenivät kaupunkien palkkatyöläisten ja maaseudun 

maataloustuottajien kesken.820 Ryhmien edunvalvontaan liittyvä toiminta kanavoitiin 

yhteiskunnallisella toiminnalla poliittisten puolueiden ja etujärjestöjen kautta. Kullekin 

elämänalueelle, työpaikoille, yliopistoon ja myös kouluihin perustettaisiin demokraattisen 

osallistumisen edustuksellinen järjestelmä. Perinteisen, yhden eheän kansan ideaalin tilalle 

tuli yksilöllinen tasavertainen kansalaisuus.821 

 

Vuonna 1958 säädetyn lain mukaan ammattioppilaitoksella tarkoitettiin kauppa- ja 

teollisuusministeriön alaisia teollisuuden, rakennustoiminnan, käsityön, ravintotalouden sekä 

niihin verrattavien palveluammattien, samoin kuin liikenteen aloilla perustavaa 

ammattiopetusta ja jatkokoulutusta antavia kouluja ja opistoja, niissä pidettävine täydennys- 

ja erikoiskursseineen sekä muita niihin verrattavia oppilaitoksia. Ammattikouluja puolestaan 

olivat yleiset ammattikoulut ja erikoisalojen ammattikoulut (liite 2). Ammattikoulujen 

tarkoituksena oli antaa oppilaalleen ammatinhallintaan riittävät tiedot ja niin monipuolinen 

työnopetus koulun omissa työpajoissa, että se riittää pohjaksi ammattitaidon saavuttamiselle 

määräaikaisen, käytännössä saadun työkokemuksen jälkeen. Lakia täsmentävän asetuksen 

mukaan yleisessä ammattikoulussa oli annettava ainakin metallityö-, koneen korjaus-, sähkö-

                                                 
818 Alestalo 1985, 106–107; Alapuro 1985, 40. 
819 Vrt. Meinander 1999, 95–97; Uljas 2012, 68–69.  
820 Ahonen 2003, 110–111.  
821 Kettunen 2006, 38–39. 
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, puutyö-, rakennus-, ompelu- ja ravintotalousalojen opetusta.822 Tämä koulutusalakohtainen 

jaottelu näkyi selkeästi koko tarkastelujakson ajan ammattikoulujen koulutustarjonnassa. 

Tyttöjen ja poikien ammattikoulut hävisivät virallisesti ja eri alojen koulutus tuli avoimeksi 

sekä tytöille että pojille. Ammattikoulujen henkilökunnan keskenään käymässä puheessa 

käsitteet ”tyttöjen alat” ja ”poikien alat” kuitenkin säilyivät hyvinkin 1980-luvulle saakka.  

 

Laki ammattioppilaitoksista mainitsi myös ammattioppilaskoulut tai erikoisammattikoulut 

(liite 2). Ammattioppilaskoulujen tarkoituksena oli antaa jo työssä oleville ammattioppilaille 

sekä muille heihin verrattaville henkilöille ammatin hallintaan riittävät tiedot. Tavoitteena 

oli, että työkokemuksen ja teoreettisten opintojen jälkeen henkilöllä oli hyvä ammattitaito. 

Erikoisammattikouluja olivat esimerkiksi monien yritysten ylläpitämät koulut, erilaiset 

konepajakoulut, vaatturiammattikoulut sekä kulta- ja kelloseppäkoulut. Yleisiin 

ammattikouluihin verrattuna erikoisammattikoulujen tavoitteissa painottui ammattitaito, joka 

hankittiin opintojen yhteydessä tai pian opintojen päätyttyä työelämässä.823 Lisäksi 

säädöksissä mainittiin ammattiopistot, jotka oli tarkoitettu antamaan jatko-opetusta 

ammattikoulun käyneille tai erityistä pienten alojen vaatimaa erityisammattikoulutusta tai 

työnjohdollista koulutusta. Uusi lainsäädäntö merkitsi joillakin paikkakunnilla sitä, että 

teollisuuden ylläpitämä oppilaitos siirtyi kunnan ylläpitämäksi. Esimerkiksi Nokialla 

yritysten omistama ammattikoulu lopetti toimintansa ja sen toimintaa jatkoi Nokian 

kauppalan omistama ammattikoulu.824 Säynätsalossa Enso Gutzeit osakeyhtiön ylläpitämä 

ammattikoulu lopetti toimintansa, koska koulutus siirtyi Jyväskylässä toimivien 

ammattikoulujen vastuulle. Yksityisteollisuuden ammattikoulujen ammatillista 

peruskoulutusta antava rooli väheni vähitellen, ja ne toteuttivat aiempaa enemmän erilaista 

tiettyyn erityisosaamista vaativaan ammattiin johtavaa koulutusta. Julkisten ammattikoulujen 

rinnalla toimivat yksityisteollisuuden ammattikoulut monipuolistivat ammatillista koulutusta, 

ja niiden määrä lisääntyi 1960–1980-luvuilla. 

 

Lain mukaan jokaiseen kuntaan, jossa oli yli 20 000 asukasta, tuli perustaa oma yleinen 

ammattikoulu. Pienempien kaupunkien, kauppalakuntien ja maalaiskuntien oli varattava 

ammattikouluista vähintään kolme oppilaspaikkaa (kaupungit ja auppalat) tai vähintään yksi 

                                                 
822 Asetus ammattioppilaitoksista n:o 3/1959, SA; Sauvala 1958, Liiteosa Liite 2, 18.  
823 Esim. KM 1963:7. 
824 SA 184/1958, Laki ammattioppilaitoksista; Huovinen 2001, 57. 
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oppilaspaikka (maalaiskunnat) tuhatta asukasta kohti.825 Käytännössä laki velvoitti kuntaa 

joko perustamaan oman ammattikoulun, osallistumaan valtion keskusammattikoulun 

ylläpitokustannuksiin ja varaamaan sieltä opiskelupaikkoja tai varaamaan oppilaspaikkoja 

kuntainliittojen ammattikouluista. Toiminnassa olevat erilliset tyttöjen valmistavat 

ammattikoulut ja poikain valmistavat ammattikoulut tuli muuttaa yleisiksi ammattikouluiksi 

vuoteen 1970 mennessä. Esimerkiksi Helsingissä poikain ammattikoulu ja tyttöjen 

ammattikoulu sulautuivat yleiseksi ammattikouluksi.  

 

Uuden lain mukaan ammattikoulun oppilaiksi voitiin ottaa 15-vuotta täyttäneitä, 

kansakoulun käyneitä nuoria.826 Kansakoulun jälkeinen käytännön osaamiseen painottuva 

opetus tuli selkeästi ammattikoulun tehtäväksi. Ammattikoulun rooli sen välivaiheen 

täyttäjänä, joka jäi kansakoulun päättämisen ja työhön pääsemisen väliin, muuttui. Nuori 

pystyi halutessaan menemään töihin kansakoulun päätteeksi 15-vuotiaana. Kuitenkin yhä 

useampi nuori haluttiin ohjata ammattikouluun. 

 

Ammattikouluihin perustettiin neuvottelukuntia, joiden jäsenet edustivat koulutusta ja 

työelämää. Neuvottelukuntien tehtävänä oli seurata opetuksen työelämälähtöisyyttä. 

Neuvottelukuntien tehtävistä määrättiin tarkemmin koulujen johtosäännöissä.827 Uusien 

säädösten tavoitteena oli lisätä koulun ja työelämän yhteistyötä. Neuvottelukuntien merkitys 

eri ammattikouluissa vaihteli kouluittain ja alueittain. 

 

Yleiset ammattikoulut olivat kuntien, kuntainliittojen tai yksityisteollisuuden omistamia 

ammattikouluja tai valtion omistamia keskusammattikouluja. Ammattikoulujen ylläpitäjät 

saivat koulun käyttömenoihin valtion tukea 65 % menoista, ja perustamiskustannuksiin tukea 

myönnettiin 75 % kustannuksista.828 Anomus valtion tukea nauttivan ammattikoulun 

perustamiseksi oli tehtävä valtioneuvostolle. Vuonna 1975 säädetty laki kehitysalueiden 

ammatillisen koulutuksen edistämisestä korvasi vuoden 1958 lain valtionapua säätelevät 

pykälät. Uudet säädökset korostivat ammattikoulujen aluepoliittista roolia. Köyhimmille 

                                                 
825 Laki ammattioppilaitoksista 184/1958, SA. Lassila kritisoi tätä lain määräystä. Hänen mukaansa  
maalaiskunnat näin asetettiin huonompaan asemaan koulutuspaikkojen suhteen kuin taajamakunnat. 
Taajamakunnissa yleensä oli tarjolla nuorille muitakin koulutuspaikkoja kuin ammattikoulun paikkoja.  
Maalaiskuntia olisi pitänyt velvoittaa varaamaan enemmän paikkoja, jotta nuorille olisi saatu  
riittävästi opiskelupaikkoja, Lassila 2003, 128–129. 
826 Kivirauma 1990, 72; Jauhiainen 2002, 206–207.  
827 Nevalainen 1961, 18.  
828 KM 1980:73, Liite Ammattikoulutuslakityöryhmän valtionosuusjaoston väliraportti, 2. 
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kunnille voitiin antaa erityisavustusta ammattikoulun perustamis- ja ylläpitokustannuksiin.829 

Tällä tavalla pyrittiin vastaamaan siihen kritiikkiin, jota eduskunnassa käytiin maalaiskuntien 

velvollisuudesta osallistua ammattikoulujen ylläpitoon. 

 

Asettamalla kunnille velvollisuuden perustaa ammattikoulu tai varata opiskelupaikkoja 

ammattikoulusta valtiovalta halusi varmistaa ammattikoulutuksen alueellisen saatavuuden. 

Maalaiskunnissa asuville nuorille tuli paremmat mahdollisuudet hakeutua ammatilliseen 

koulutukseen. Myös kuntainliittojen omistamien oppilaitosten määrän lisääntyminen laajensi 

ammatillisen koulutuksen tarjontaa ja monipuolisti opiskelijoiden sosiaalista taustaa. Tämä 

oli yksi Aarno Niinin ammatillisen koulutuksen laajentamiseksi asettama tavoite. Tavoite 

mainittiin myös kauppa- ja teollisuusministeriön laatiman Ammattikasvatuksen kehittämisen 

10-vuotissuunitelmassa. Suunnitelman asettaman tavoitteen mukaan vuoteen 1965 tultaessa 

60 %:lla maan käsityö-, teollisuus- ja talousammattien työntekijöistä olisi perusteellinen 

ammattitaito.830  

 

Koulutustarjonnan lisääntyessä nuorilla oli mahdollisuus hakeutua sellaiseen koulutukseen, 

josta heidän vanhemmillaan ei ollut kokemusta.831 Koulutuksen lisääntyessä kasvatusvastuu 

siirtyi aikaisempaa enemmän perheiltä koululle. Nuoret kohtasivat toisenlaisen yhteiskunnan, 

kuin missä heidän vanhempansa ja opettajansa olivat kasvaneet. Tilanne ei voinut olla 

johtamatta sukupolvien väliseen arvoristiriitaan ja konflikteihin. Nuoret asettivat auktoriteetit 

kyseenalaisiksi, ja paineet koulun perinteisten opetuksellisten käytänteiden kehittämiseksi 

lisääntyivät.832  

 

Suomen talouskasvu oli verraten nopeaa 1960–1980-luvuilla. Suomen solmima Efta-sopimus 

vuonna 1961 vaikutti ulkomaankaupan lisääntymiseen. 1970-luvun puolivälissä öljykriisi 

hidasti talouskasvua. Vuonna 1948 Neuvostoliiton kanssa solmittu sopimus ystävyydestä, 

yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta (YYA-sopimus) linjasi Suomen 

ulkopolitiikkaa. Neuvostoliittoon käytävä kauppa oli kahdenkeskistä, ja neuvostokaupalla ja 

Suomen ulkopoliittisella linjalla oli vaikutuksensa myös taloudellisiin päätöksiin; 

esimerkiksi Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos tilattiin Neuvostoliitosta.833 

                                                 
829 Lassila 2003, 152.  
830 Klemelä 1999, 209.  
831 Jauhiainen 2002, 231.  
832 Koski 2003, 304–305; Kolbe 1994, 137–138. 
833 Meinander 1999, 361–362.  
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Yhdysvaltalaisen John Maynard Keynesin opit yhteiskunnan toimintojen kokonaisvaltaisesta 

suunnittelusta vaikuttivat myös Suomessa. Koulutuksen toteuttamisen suunnittelussa 

pohjaksi otettiin muun muassa väestötiedot, elinkeinoelämän kehittyminen ja eriasteisen 

opetuksen tarve. Koulutusta ei nähty enää ainoastaan kustannuksena yhteiskunnalle vaan 

myös investointina yhteiskunnan kehittämiseksi.834 Ammattikoulujen perustaminen laajeni 

paikallisten elinkeinopoliittisten tai sosiaalipoliittisten tarpeiden yli yhteiskunnalliseksi 

koulutuspoliittiseksi tehtäväksi. Koulutuksen tehtävänä oli tuottaa sellaista työvoimaa, jota 

tarvittiin teollisuuden kehittämisessä ja taloudellisen kasvun ylläpitämisessä. Osmo 

Lampisen mukaan systemaattinen käsitys koulutuksen ja taloudellisen toiminnan yhteyksistä 

syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Tavoitteeksi asetettiin koko ikäluokan kouluttaminen 

ja taloudellisen kasvun turvaaminen.835 Alasuutarin mukaan koulutuksen lisääminen oli ollut 

myös yksi keino vetää liika työvoima työmarkkinoilta ja torjua tällä tavalla tytöttömyyttä.836  

 

5.2. Ammattikoulu keskuksista kehitysalueille 

 

Ammattikoulun rooli kaupunkeihin muuttavien nuorten kouluttajana säilyi. 

Ammattikoululle, kuten koulutukselle laajemminkin, asetettiin myös aluepoliittisia tehtäviä. 

Ammattikoulun tavoitteena oli sitouttaa nuoria jäämään kotipaikkakunnalleen ja tätä kautta 

myös hidastaa väestön keskittymistä kaupunkeihin.837 

 

Aarno Niini oli mukana kehittämässä koulutuksen tarpeeseen pohjautuvia suunnitelmia 

koulutuksen kehittämiseksi. Niinin tilastojen mukaan vuonna 1960 ammattikoulujen 

opiskelijoista 46 % oli maaseudulta ja 54 % kaupungeista tai asutuskeskuksista.838 Niini teki 

myös perusteellisia ja monipuolisia laskelmia nuorisoikäluokan määrästä ja kehityksestä, 

ammatilliseen koulutukseen osallistuneiden määrästä ja koulutuksen tarpeesta verrattuna 

                                                 
834 Itälä 2000, 60–61.  
835 Lampinen 1998, 65. 
836 Alasuutari 1996, 83; Ikonen 2011, 230–231. 
837 Kehitysaluekomitea KM 1965:B 21, s. 47–57. Puheenjohtajana toimi maaherra Martti Miettunen, jäseninä 
isännöitsijä Erkki Hakanpää, professori Ilmari Hustich, professori Auvo Kiiskinen, säästöpankinjohtaja Mauno 
Koivisto, hallinto-opin kandidaatti Jouko Loikkanen, kansakoulunopettaja Saimi Markkanen, toimistopäällikkö 
Väinö Paavilainen, agronomi Jukka Piironen, ylijohtaja Pekka Rekola, maaherra Lauri Riikonen. Komitean 
pääsihteerinä toimi Kai Palmgren, koulutusasiainsihteerinä Jaakko Numminen ja lainopillisena sihteerinä Seppo 
Mäkelä.  
838 Niini ja Elfvengren 1962, 32–33. 
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työvoiman tarpeeseen.839 Näitä laskelmia käytettiin hyväksi koulutuksen määrällistä 

kehitystä suunniteltaessa. Niinin ennusteiden mukaan vuonna 1965 ammatilliseen 

koulutukseen osallistuisi koko maassa 7,8 % miespuolisista ja 3,5 % naispuolisista 15–19-

vuotiaista nuorista. Taajamissa luvut olisivat 12,4 % ja 5,3 % ja maalaiskunnissa 5,3 % ja 2,4 

%. Niini oli laskenut myös opintojen keskeyttämisasteet ammatillisessa koulutuksena 

vuosina 1958–1962. Miesopiskelijoista 11,6 % keskeytti opinnot, naisopiskelijoista 5,0 %.840 

Näitä laskelmia käytettiin hyväksi koulutuksen määrällistä kehitystä suunniteltaessa. 

Koulutuksen lisäämiseen oli tarvetta ja mahdollisuuksia, ja useille paikkakunnille perustettiin 

ammattikoulu. Erityisesti vuosina 1960–1965  perustettiin uusia ammattikouluja.  

Maakunnittain vertailtuna opiskelijamärät kasvoivat eniten Uudellamaalla. Siellä uusia 

ammattikouluja perustettiin muun muassa Askolaan, Tikkurilaan, Järvenpäähän, Lohjalle ja 

Helsinkiin.841  

 

Vuonna 1960 Suomessa oli 121 ammattikoulua ja niissä 21 000 opiskelijaa. Vuonna 1980 

ammattikouluja oli 142 ja niissä opiskelijoita 53 281 (liite 9).842 Eri alojen ammatillisten 

oppilaitosten yhteenlaskettu oppilasmäärä kasvoi 56 733:sta 137 906:een. Ammattikoulujen 

suhteellinen osuus kaikista ammatillisten oppilaitosten oppilaista oli kyseisinä  

vuosina 37–38%, ja osuus pysyi osapuilleen samana vuosien 1960–1980 aikana (liite 9 ja 

liite 13). Uusien koulujen lisäksi toiminnassa olevat koulut laajensivat ja monipuolistivat 

toimintaansa. Esimerkiksi Kemin ammattikoulussa käynnistettiin useita uusia 

koulutuslinjoja, kuten rakennusmiesten, maalarien, autonkorjaajien, sähköasentajien ja 

keittäjien koulutukset.843 

 

Oppikoulujen opiskelijamäärät kasvoivat ammatillisiakin oppilaitoksia nopeammin. Vuonna 

1960 oppikouluissa opiskeli noin 215 000 opiskelijaa ja kymmenen vuotta myöhemmin noin 

324 000 opiskelijaa (liite 8). Suomessa elettiin kauttaaltaan voimakkaan koulutuksen 

korostamisen aikaa.  

 

                                                 
839Niini ja Elfvengren 1962 Nuorten koulunkäyntimahdollisuudet ja työmarkkinoille tulo vuosina 1955–1965. 
Valtakunnan suunnittelutoimiston julkaisusarja A:12, Helsinki. (Tilastollinen selvitys 
koulunkäyntimahdollisuuksista suurten ikäluokkien saapuessa kouluikään).  
840 Niini ja Elfvengren 1962, 35–36.  
841 Niini ja Elfvengren 1962, 35–36.  
842 Klemelä 1999, Liitetaulukko 12 ja Liitetaulukko 13.  
843 Kraatari 1989, 71. 
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Nopea muuttoliike maaseudulta taajamiin alkoi näyttäytyä myös kielteisessä valossa 

asuntopulan, sosiaalisen sopeutumattomuuden ja maaseutukylien tyhjenemisen vuoksi. 1950-

luvulla aloitettiin kauppa- ja teollisuusministeriön vastuulla ollut teollistava 

kehitysaluepolitiikka. Vartiaisen mukaan varsinaisesta kehitysaluepolitiikasta voidaan puhua 

vuodesta 1966 alkaen kehitysaluelainsäädännön myötä.844 

 

Valtioneuvoston asettama maaherra Martti Miettusen johtama Kehitysaluekomitea teki 

vuonna1965 esityksiä myös ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Komitean mukaan 

kehitysalueiden elinkeinotoiminnan aktiviteetin lisäämiseksi koulutustasoa piti korottaa. 

Tässä tehtävässä ammatillisen koulutuksen nopea laajentaminen ja tehostaminen olivat ensi 

sijalla. Jokaiselle nuorelle oli pyrittävä varaamaan mahdollisuus ammattikoulutukseen. 

Ammattikoulutuksen kehittäminen tuli kytkeä elinkeinoelämän elvyttämis- ja 

kehittämistoimenpiteisiin. Maaseudun lapsirikkaus oli komitean mukaan suuri, ja näin ollen 

myös ammatillisen koulutuksen tarve oli suurempi kuin muualla maassa. Kehitysalueiden 

oppilaitoksille ja kunnille oli suunnattava muuta maata enemmän taloudellista tukea. 

Komitea toivoi oppilaskoteja, uusia ammattikouluja ja teknillisiä kouluja perustettavaksi 

erityisesti Kainuuseen ja Pohjanmaalle.845  

 

Koulutukselle tuli aiempaa voimakkaammin aluepoliittinen tehtävä. Poliittisista puolueista 

myös Maalaisliitto näki teollistamisen tärkeyden, ja sen mukaan teollisuutta voitiin sijoittaa 

maalaiskuntiin ja suurten keskusten ulkopuolelle. 1950–1960-luvuilla puolue muutti 

elinkeinopoliittista näkemystään siten, että elintarvikeomavaraisuuden saavuttamisen jälkeen 

elinkeinorakennetta tuli monipuolistaa myös maan reuna-alueilla.846 Maatalouden 

rationalisoinnin aiheuttama työvoiman tarjonta ja suuri syntyvyys aiheuttivat maaseudulle 

työttömyyttä. Nuorille oli tarjottava työpaikkoja teollisuudessa ja palveluammateissa. 

Koulutus alettiin nähdä mahdollisuutena maaseudun nuorille. Kehitysaluekomitean 

mietinnössä esimerkiksi todettiin, että alueellisella politiikalla tuli pyrkiä sellaiseen 

tuotannon ja yhteiskunnallisten laitosten sijoitukseen, joka takasi kaikille ihmisille 

mahdollisuuden riittävään ja turvattuun toimeentuloon. Maan eri osissa tulisi väestöllä olla 

mahdollisuudet kaikenlaisen koulutuksen saamiseen.847 Koulutuksen määrälliseen 

                                                 
844 Kehitysaluetoiminta oli aloitettu 1950 luvun loppupuolella, jolloin mm. Valtakunnansuunnittelutoimisto oli 
perustettu. Kehitysalueiden vastakohtana nähtiin ”tungostumisalueet”. Vartiainen 1998, 3–5. 
845 KM 1965:B 21, 47–57.  
846 Lassila 2003, 92–95. 
847 Lassila 2003, 102; Ikonen 2011, 231. 
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suunnitteluun omaksuttiin 1960-luvun puolivälissä työvoimamenetelmä, jossa koulutuksen 

mitoituksen perusteina olivat eri tuotannonalojen kehityksestä tehtävät ennusteet.848  

 

Ammattikoulu oli aikaisemmin suunnattu kaupunkien työläistaustaisille nuorille. Nyt tuosta 

näkökulmasta irtauduttiin ainakin hallinnon ylätasolla. Lähestyttiin Arno Niinin ajatuksia 

siitä, että ammattikoulu oli laajojen kansankerrosten koulu. Pienille maaseutupaikkakunnille 

perustettiin omia kouluja tai suurempien koulujen sivupisteitä, ja toiminnalle haettiin 

taloudellista tukea eduskunnasta. Ammattikoulujen perustamista maan syrjäseuduille 

vaativat varsinkin Keskustapuolueen ja Suomen maaseudunpuolueen edustajat. Esimerkkinä 

mainittakoon keskustan edustajien Mikko Volotisen, Eino Lottasen ja Ale Holopaisen 

anomus Pohjois-Karjalan keskusammattikoulun Ilomantsin yksikön toiminnan tukemisesta 

valtion talousarviosta aluepoliittisiin syihin vedoten. Pohjois-Karjala oli kehitysaluetta ja 

Ilomantsi vielä ”kehitysalueen kehitysaluetta”, joten kansanedustajien mukaan olisi 

luonnollista, että näillä alueilla tehostettaisiin ammatillista koulutusta ja sitä erityisesti 

tuettaisiin.849 Pohjois-Karjalan keskusammattikoululle perustettiinkin sivupisteitä 

Nurmekseen, Ilomantsiin, Uimaharjuun ja Outokumpuun 1960–1970-luvulla.850 

Ammattikoululla katsottiin olevan rooli alueen elinkeinoelämän monipuolistamisessa ja 

maaltamuuton hidastamisessa.851 Vuonna 1976 valtioneuvosto vahvisti kehitysalueiden 

ammatillisen koulutuksen tavoiteohjelman, jonka mukaan vuosina 1976–1980 kehitysalueille 

perustettaisiin noin 3 400 tilapäistä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaa. Tavoitteena oli 

torjua työttömyyttä, ja valtio rahoitti toiminnan kokonaan.852 

 

Ammattikoulutuksen laajentuessa myös ammattikoulujen omistuspohja monipuolistui. 

Ammattikouluja omistivat kunnat, kuntainliitot, valtio ja yksityiset teollisuuslaitokset.  

 

 

 

                                                 
848 Lampinen 1998, 67. 
849 Edustaja MikkoVolotinen ym.: Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan keskusammattikoulun Ilomantsin 
rinnakkaisluokkien opettajain palkkaukseen 23.9.1969, Valtiopäivät 1969, Liitteet I–XII B, 2125; Edustaja 
Vennamo (SMP) 30.4.1966, Kansalaisten ammatti- ja muun koulutuksen tehostamisesta 30.4.1966, 
Valtiopäivät 1966, Liiteet I–VIII, 1399. 
850 Paljakka ja Montonen 1996, 55, 84–87, 122–127. 
851 Paljakka ja Montonen 1996, 84–87, 122–127.  
852 Ammattikasvatushallitus, toiminta ja talous 1978–1982, eripainos, Helsinki 1976, 38–39; AKH, OPH. 



235 
 

Taulukko 7. Ammattikoulujen omistuspohja vuonna 1970.853   

 

Ylläpitäjä   kouluja  opiskelijoita 

Valtio (keskusammattikoulut) 8  5 924 

Kuntainliitto   55  18 380 

Kunta   21  11 134 

Teollisuus   48  3 381 

Yhteensä   132  38 819 

 

Määrällisesti yksityisteollisuuden kouluja oli melkein yhtä paljon kuin kuntainliittojen 

kouluja, mutta opiskelijamärät kuntainliittojen kouluissa olivat huomattavasti suuremmat. 

Samoin kahdeksassa keskusammattikoulussa oli enemmän opiskelijoita kuin teollisuuden 

ammattikouluissa yhteensä. 

 

Vuoden 1958 lainsäädäntö ja ammatillisen koulutuksen hallinnollinen keskittyminen 

kannusti kuntia ja muita ammattikoulun ylläpitäjiä yhdistämään pieniä kouluja suuremmiksi 

yksiköiksi. Omistuspohjan monipuolistuminen merkitsi myös ammattikoulujen 

monialaistumista, kun kuntayhtymiin liittyi kuntien omistamia, eri alojen ammatillista 

koulutusta antavia kouluja.854 1980-luvulle tultaessa koulujen määrä vielä lisääntyi. Sen 

jälkeen määrä kääntyi laskuun koulujen lakkauttamisien ja yhdistymisien myötä.855  

 

Ammattikoulujen perustaminen maalaiskuntiin ei pysäyttänyt nuorten muuttoa 

asutuskeskuksiin. Pelkästään ammattikoulun perustaminen pienelle paikkakunnalle ei 

riittänyt synnyttämään yrityksiä ja työpaikkoja. 1980-luvun aikana hakijamäärät vähenivät 

monissa maalaiskuntien kouluissa.856 Ammattikoulujen kehittämiseen liittyvässä 

keskustelussa ryhdyttiin kiinnittämään huomiota siihen, että ammattikoulujen aloituspaikkoja 

tuli ohjata sinne, missä oli tarvetta ammattikoulutetusta työvoimasta. Ammattikoulutetulle 

työvoimalle oli kysyntää kaupungeissa ja kasvukeskuksissa, yhä enemmän Etelä-Suomen 

alueella. Ammattikasvatushallituksen vuonna 1976 laatimien laskelmien mukaan yleisten 

ammattikoulujen tarve oli kasvanut maan teollisuusalueilla, Uudellamaalla sekä Hämeen, 

                                                 
853 Järvinen 1979, 152; Liite 15. 
854  Pietarinen 1990, 26–27. 
855 Järvinen 1997, 152; Lampinen 1998, 91.   
856 Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa maalaiskuntien väkiluku lisääntyi aina 1960-luvun lopulle saakka, jonka 
jälkeen alkoi nopea väkiluvun väheneminen. Alasuutari 1996, 63.  
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Kymen ja Keski-Suomen läänissä. Varsinkin Etelä-Suomessa koulutus oli epätasapainossa, 

koska alueella koulutettiin paljon ylioppilaita mutta elinkeinoelämä tarvitsi ammattikoulun 

käyneitä henkilöitä.857 1980-luvulla kiinnitettiin yleisemminkin huomiota työvoiman 

liikkuvuuteen maan sisällä. Kokoomuksen kansanedustaja Karina Drombergin mielestä 

työvoiman tulisi joustavammin siirtyä sinne, missä työvoimaa tarvittiin. Samalla 

ammattikoulun kehittämisen aluepoliittinen painotus sai rinnalleen näkökulman, että 

ammattikouluja kehitettiin siellä, missä koulutettua työvoimaa tarvittiin. Kasvatustehtävän 

lisäksi ammattikoululla oli työelämän kehittämistehtävä.858 Ammattikoulun merkitys 

aluepolitiikan välineenä pienemmissä maalaiskunnissa jäi lyhytaikaiseksi. Koko maan 

kattavan, taajamiin tukeutuvan ammattikouluverkoston luominen kuitenkin lisäsi 

ammattikoulutuksen saatavuutta koko maassa, ja maakunnalliset keskukset saivat elinvoimaa 

ammattikouluista.  

5.3. Ammattikoulu opetusministeriön alaisuuteen 

 

Ajatus yhteisen keskusviraston perustamisesta ammatillista koulutusta varten oli esitetty jo 

1920-luvulla. Vuoden 1928 ammattikoulukomitea esitti, että ammattikoulut edelleen 

pysyisivät kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä kuitenkin sillä ehdolla, että 

ministeriöön asetettaisiin erityinen osasto huolehtimaan näiden oppilaitosten hoitamisesta.859 

Vuonna 1929 kouluhallituksen ylijohtaja Oskari Mantere oli ehdottanut ammatillisen 

koulutuksen siirtämistä kouluhallituksen yhteyteen. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen 

koettiin ongelmalliseksi hajanaisen hallinnon vuoksi. Hallinnollinen hajanaisuus häiritsi 

myös kansakoulun jatkoluokkien ja ammattikoulujen toiminnan suunnittelua ja työnjakoa. 

Ammatillisen koulutuksen siirtämistä esitti myös kokoomuksen kansanedustaja Kaino 

Oksanen vuonna 1939. Sodan jälkeen vuonna 1945 ammattikasvatusneuvosto esitti kaikkia 

ammatillisia kouluja yhtenäisesti valvovan ja ohjaavan keskusviraston perustamista.860 

Ammattikasvatuksen kehittämisen 10-vuotissuunnitelmaan kuului myös ajatus 

ammattikasvatusosaston kehittämisestä keskushallitukseksi. Koulumaailman ongelmalliseksi 

koettua hallinnollista hajanaisuutta yritettiin vähentää eri viranomaisten yhteistyöllä. 
                                                 
857 Ammattikasvatushallitus, toiminta ja talous 1977–1981. Eripainos. Helsinki 1975, 48, Taulukko 9.1, AKH, 
OPH. Arvioitu ensikertalaisten käytössä olevien ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrä v. 1980–
1985. Aloituspaikkojen lisäystarvetta oli Uudellamaalla, Hämeen, Kymen, Keski-Suomen ja Lapin läänissä. 
858 Edustaja Dromberg (kok.) puheenvuoro 4.3.1986, Valtiopäivät 1986, ptk 1, 325. 
859 KM 8:1928, Ammattikoulukomitea.  
860 AKN yleiskokouksen pöytäkirja 3.12.1945, kansio C pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko 1, AKN 
1943–1965, AKH, OPH; Lintunen 2000, 219; Jauhiainen 2002, 125. 
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Opetusministeriön johdolla oli kutsuttu koolle ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän 

koulutuksen edustajista koostunut kouluasiaintoimikunta, jossa käsiteltiin keskeisimpiä 

hallituksessa esillä olevia koulutukseen liittyviä asioita. Toimikunta kuitenkin kokoontui 

satunnaisesti, eikä sen toiminnan puitteissa ollut mahdollista toteuttaa kokonaisvaltaista 

suunnittelua eikä tehdä tulevaisuuteen ulottuvia päätöksiä ammatillisen koulutuksen 

kehittämiseksi.861 

 

Vuonna 1958 tapahtuneen ammattikoululainsäädännön uudistamisen jälkeen valtioneuvosto 

asetti Eero Mantereen johtaman Opetushallintokomitean 862 tutkimaan hallinnon 

hajanaisuudesta aiheutuneita haittoja ja tekemään ehdotuksen koulutoimen hallinnon 

yhdistämiseksi.863 Hanke ei saanut varauksetonta kannatusta kauppa- ja 

teollisuusministeriössä eikä kaikissa muissakaan ministeriöissä, ei liioin 

maatalousministeriössä. Koulutuksen hallinnollisen yhdistämisen ja ammatillisen 

koulutuksen siirtämisen opetusministeriön yhteyteen pelättiin johtavan ammatillisen 

koulutuksen erottamiseen luonnollisena pidetystä yhteydestään elinkeinoelämään.864 

Mantereen komitean mukaan yleissivistävä koulutus ja yleinen ammatillinen koulutus 

kuuluivat periaatteessa opetusministeriön alaisuuteen. Samoin komitea esitti kauppa- ja 

teollisuusministeriön alaisen sekä sosiaaliministeriön alaisen koulutuksen siirtämistä 

opetusministeriön yhteyteen perustettavan keskusviraston yhteyteen. Komitea kutsui 

keskusvirastosta ammattikouluhallitukseksi. Maatalousoppilaitokset puolestaan jäisivät 

maatalousministeriön alaisuuteen. Oppilaitokset saivat oppilaansa maatalousväestöstä, jolla 

oli oma elämäntapansa, minkä huomioon ottaminen tapahtui parhaiten maatalousministeriön 

yhteydessä.865  

 

Aarno Niini kannatti eri alojen ammatillisen koulutuksen hallinnollista keskittämistä yhden 

keskusviraston yhteyteen. Hän halusi kuitenkin pitää ammatillisen koulutuksen kauppa- ja 

teollisuusministeriön alaisuudessa. Hän ei myöskään innostunut yhtenäiskouluperiaatteelle 

                                                 
861 Klemelä 1999, 290; KTM 75-vuotta, 283–284. 
862 Komitean puheenjohtajana oli apulaisoikeuskansleri Eero Mantere, varapuheenjohtajana Oiva Ketonen. 
Jäseninä olivat maatalousneuvos Pauli Fontell, kouluneuvos Kauko Haahtela, kouluneuvos Voitto Kallio, 
virastovaltuutettu Oiva Koskipirtti, ylijohtaja Aarno Niini, kansliapäällikkö Arvo Salminen, hallitussihteeri 
Heikki Tuominen ja kouluneuvos Klaus Wallin. Sihteerinä toimi aluksi Kauko Sipponen, myöhemmin Pertti 
Koistinen (KM 1963:7).  
863 Klemelä 1999, 292.  
864 Klemelä 1999, 292; Hintsanen 2005, 38. 
865 Klemelä 1999, 292; Järvinen 1997, 145–149; KM 1963:7, 76–85. 
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suunnitellun peruskoulun valmistelusta.866 Niini oli korostanut ammattikoulun sivistys- ja 

kasvatustehtävää, mutta tästä huolimatta ajatus siitä, että ammatillinen koulutus siirtyisi 

opetusministeriöön, oli hänelle vaikea. Ainakin opetusministeriön hallinnollisen 

kehittämisen aikana perustettava uusi keskusvirasto voisi olla kauppa- ja 

teollisuusministeriön yhteydessä.867  

 

Päätös ammatillisen koulutuksen hallinnollisesta uudistamisesta tehtiin vuonna 1965. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä toiminut ammattikasvatusosasto muutettiin 

ammattikasvatushallitukseksi vuoden 1966 alusta alkaen. Aarno Niini siirtyi uuden 

keskusviraston ylijohtajaksi. Aluksi ammattikasvatushallitus toimi kauppa- ja 

teollisuusministeriön yhteydessä. Teknillisen, teollisuuden, kaupan- ja liikenteenalan 

koulutus sekä kyseisten alojen opettajankoulutus siirtyivät ammattikasvatushallituksen 

alaisuuteen.868 

 

Niini oli rakentanut ammattikasvatuksen koulutusta käsityön ja teollisuuden ammatteihin 

suuntaavaan koulutukseen painottuen, eivätkä muiden käytännöllisen alan koulutuksen 

edustajat välttämättä tunteneet intoa siirtyä ”Niinin imperiumin” alaisuuteen. 

Ammattikasvatushallituksen kehittämistä hidasti myös kiista siitä, minkä ministeriön 

yhteydessä ammattikasvatushallitus toimisi. Poliittisen oikeiston piirissä pelättiin 

koulutuksen yhteyksien elinkeinoelämään vaikeutuvan, mikäli ammatillinen koulutus 

siirtyisi opetusministeriön yhteyteen. Opetusministerinä toiminut Reino Oittinen (SDP) 

puolestaan pyrki kehittämään koulutuksen hallintoa laajemminkin. Hän kannusti myös 

yleissivistävää koulutusta lisäämään yhteyksiä elinkeinoelämään. Hänen mukaansa 

ammattikoulu pystyisi opetusministeriön yhteydessä luomaan yhteyksiä elinkeinoelämään 

siinä missä kauppa- ja teollisuusministeriönkin yhteydessä.869  

 

Aarno Niinin jäätyä eläkkeelle vuonna 1968 hänen seuraajakseen pääjohtajaksi nimitettiin 

teknillisen korkeakoulun professori Viljo Kuuskoski. Maaliskuun alusta vuonna 1968 

ammattikasvatushallitus siirtyi opetusministeriön yhteyteen. Eri alojen ammatillinen 

koulutus keskitettiin vähitellen ammattikasvatushallituksen yhteyteen. Kauppa- ja 

                                                 
866Lintunen 2000, 219; OPM historia V, 33; OPM historia VI, 37, 108–110. 
867 KM 1963:7; OPM historia VI, 146–147 
 868 Laki Ammattikasvatushallituksesta 392/1965; Ammatillinen koulutus maassamme 1973, 7–9; Järvinen 
1997, 149. 
869 OPM historia VI, 377–38.  
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teollisuusministeriöstä ammattikasvatushallitukseen siirtyneet ammattikoulut, teknillinen 

koulutus ja kaupan alan koulutus saivat seuraa vuonna 1968, kun sosiaaliministeriön ja 

lääkintöhallituksen alainen koulutus siirrettiin ammattikasvatushallituksen yhteyteen. 

Vuonna 1971 maatalousoppilaitokset ja vuonna 1973 metsä- ja puutaloudelliset oppilaitokset 

siirtyivät viraston yhteyteen. Vuoteen 1974 tultaessa lähes koko ammatillisen koulutuksen 

kenttä oli ammattikasvatushallituksen alaisuudessa.870  

 

Vuonna 1973 ammattikasvatushallituksen organisaatio oli kehittynyt siten, että sitä johti 

pääjohtaja ja hänen alaisuudessaan toimi ylijohtaja. Toiminta jakautui yleiseen osastoon, 

ammattiopetuksen osastoon, hoito- ja talousopetuksen osastoon, maatalousopetuksen 

osastoon, metsäopetuksen osastoon, ammattikurssitoimistoon, merenkulkuopetuksen 

toimistoon ja suunnittelutoimistoon. Jako eri koulutusaloihin näkyi vielä hallinnon 

yhdistämisen jälkeenkin. Eri alojen koulutuksesta vastanneet osastot siirrettiin 

opetusministeriön alaisuuteen ammattikasvatushallituksen yhteyteen muiden ministeriöiden 

ja keskusvirastojen piiristä. Usein kävi niin, että mukana tulivat toisen ministeriön 

henkilökunta ja hallintotavat. Aulis Lintusen mukaan eri osastoilla vallitsi hyvinkin erilainen 

toimintakulttuuri suhteessa oppilaitoksiin. Joillakin aloilla ammattikasvatushallituksen 

seuranta oli hyvin tiukkaa, toisilla aloilla oppilaitokset toimivat perinteiseen tapaan hyvin 

itsenäisesti.871 Ammattikasvatushallitus kärsi pitkään hajanaisuudesta ja toiminnan 

koordinoinnin puutteesta. Eri ammattikoulutusalat olivat tarkasti valvoneet omia etujaan ja 

kokeneet toiset koulutusalat kilpailijoina. Vuonna 1972 ammattikasvatushallitukseen 

perustettiin erillinen suunnittelutoimisto, jonka tehtävänä oli laatia yhteistyössä eri osastojen 

ja toimistojen kanssa ammatillista koulutusta koskevia keskipitkän ja pitkän aikavälin 

suunnitelmia. Lintusen mukaan tämä vahvisti eri alojen ammatillisen koulutuksen 

yhteisöllistä suunnittelua.872  

 

Vuoden 1981 asetus ammattikasvatushallituksesta määräsi ammattikasvatushallituksen 

tehtäväksi toimia opetusministeriön alaisena keskusvirastona edistäen, suunnitellen ja 
                                                 
870 Oinonen Seppo; Ammattikasvatus kymmenen vuotta, Ammattikasvatus n:o 2/1976; Klemelä 1999, 292–
295; Järvinen 1997, 146–149; Lampinen 1998, 218. Ammattikasvatushallituksen  
ensimmäinen pääjohtaja oli Aarno Niini, vuonna 1968 pääjohtajaksi tuli Viljo Kuuskoski, 1975 Seppo 
Oinonen, 1980 Jorma Pöyhönen. Jorma Pöyhönen toimi pääjohtajana vuoteen 1991 saakka, jolloin 
ammattikasvatushallitus ja kouluhallitus yhdistettiin opetushallitukseksi. Poliittisesti Niini oli kokoomuslainen, 
Kuuskoski sitoutumaton oikeistolainen, Oinonen ja Pöyhönen keskustapuoluelaisia. OPM Historia VI s. 167–
168.     
871 Lintunen 2000, 221.  
872 Lintunen 2000, 222; OPM Historia VI, 165–166.; Räty 1982, 92–93. 
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valvoen alaistaan opetustointa ja tehdä muut sille määrätyt tehtävät.873 

Ammattikasvatushallituksessa oli yleinen osasto, suunnittelu- ja kehittämisosasto, 

teollisuusopetuksen osasto, maa- ja metsätalousopetuksen osasto, liike- ja erikoisalojen 

opetuksen osasto sekä terveyden- ja sosiaalihuolto-opetuksen osasto. Ammattikoulut sekä 

muut teollisuuden ja liikenteen ammatteihin valmistavat koulut kuuluivat 

teollisuusopetuksen osaston toimialaan.  Myös opettajanvalmistuslaitoksen olivat 

ammattikasvatushallituksen alaisia.   Ammattikoulut, ammatilliset kurssikeskukset, 

kauppaoppilaitokset sekä kodinhoitajia ja lastenkotien johtajia kouluttavat oppilaitokset, 

kotitalousoppilaitokset, kotiteollisuusoppilaitokset, maatalousoppilaitokset, majoitus-, 

ravitsemis- ja matkailualan oppilaitokset, merenkulkuoppilaitokset, metsäoppilaitokset, 

saamelainen ammatillinen koulutus, sairaanhoito-oppilaitokset, teknilliset oppilaitokset ja 

vammaisten ammatilliset oppilaitokset, olivat kaikki nyt ammattikasvatushallituksen 

yhteydessä. 

 

Ammattikasvatushallituksen toimikausi jäi verraten lyhyeksi. Vuonna 1991 

ammattikasvatushallitus lakkautettiin kouluhallinnon uudistuksen yhteydessä. Kouluhallitus 

ja ammattikasvatushallitus yhdistettiin yhdeksi opetushallitukseksi. 

 

5.4. Lisääntyvä työelämäyhteistyö 

Vuoden 1958 laki ja vuoden 1959 asetus määrittivät ammattikoulujen opetusta. 

Ammattiopetusta tuli antaa siinä laajuudessa, että oppilaat määrätyn ajan asianomaisessa 

ammatissa työskenneltyään voivat saavuttaa ammattitaitoiselta työntekijältä vaadittavan 

pätevyyden.874 Sekä tietopuolisen että käytännöllisen opetuksen tuli vastata elinkeinoelämän 

antamia vaatimuksia. Säädöksissä jatkui aiempi ammattikoulun toimintaan liittynyt 

näkökulma, että ammattikoulu antoi perusvalmiudet toimia työelämässä ja että ammattitaito 

karttui koulutuksen jälkeen työkokemuksen avulla. Käytännöllisen opetuksen tuli käsittää 

harjoitustöitä sekä tuotantomallista toimintaa opetussuunnitelman määräämässä 

laajuudessa.875  

 

                                                 
873 Asetus ammattikasvatushallituksesta 715/1981. 
874 Asetus ammattioppilaitoksista SA 3/1959.  
875 Asetus ammattioppilaitoksesta SA 3/1958.  
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Teollisuuden ammattikouluissa ja valtion keskusammattikouluissa, joissa koulutuksen pituus 

oli usein kunnallisia kouluja pitempi, käytännön työnopiskelua oli kunnallisia kouluja 

enemmän. Säädöksissä ammattikoulun tavoitteista hävisi kansalaisvalmiuksien antaminen. 

Tämä oli aikaisemmissa säädöksissä erikseen mainittu. Muutos ei kuitenkaan juuri näkynyt 

ammattikoulujen opetussuunnitelmissa. Asetuksen mukaan opetus jakautui tietopuoliseen ja 

käytännölliseen opetukseen. Jako yleisaineisiin, ammatillisiin tietopuolisiin opintoihin ja 

käytännön työnopetukseen säilyi. Yleisaineita olivat äidinkieli ja muut kielet, kansalaistieto, 

terveysoppi ja liikuntakasvatus. Ammatillisiin yleisaineisiin kuuluivat ammattitalous, 

matematiikka, fysiikka, kemia, aineoppi, työvälineoppi, ammattipiirustus, ammattitekniikka 

sekä muut niihin verrattavat osasto- tai opintolinjakohtaiset erikoisaineet. Käytännöllisen 

työnopetuksen tuli käsittää harjoitustöitä sekä tuotannollista toimintaa opetussuunnitelman 

määräämässä laajuudessa. Käytännöllinen työnopetus voitiin toteuttaa oppilaitoksen omissa 

työpajoissa tai työharjoitteluna muiden työnantajien työpajoissa.876 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvisti 1.8.1960 ammattikoulujen uudet 

ohjeviikkotuntikaaviot.877 Ohjeiden mukaan kaikilla sellaisilla linjoilla, joilla annettiin 

opetusta alle 16-vuotiaille oppilaille, ensimmäisen opintovuoden viikkotuntimäärä oli 40 

tuntia, muiden opintovuosien aikana 42 tuntia. Oppilaiksi otettiin kansakoulun koko 

oppimäärän suorittaneita. Aloittaessaan opintoja oppilaat olivat pääsääntöisesti 15–16-

vuotiaita. Opintojen päättyessä he olivat 17–19-vuotiaita riippuen siitä, olivatko he kaksi- vai 

kolmivuotisissa opinnoissa. Ammattikoulun oppilaiden ikärakenteen muuttuminen vaikutti 

opetuksen tavoitteisiin ja toteutukseen. Kasvatuksellisten tavoitteiden ohella ammatilliset 

tavoitteet syventyivät ja monipuolistuivat.878 Ammattikasvatusosasto pyrki siihen, että 

ammattikoulun eri opintolinjoilla viikkotuntimäärät ja opetusaineet olisivat samat, vain 

opetuksen sisältö vaihtelisi opintolinjasta riippuen. 

 

 

 

 

 

                                                 
876 Asetus ammattioppilaitoksista SA 3/1959.  
877 KTM ammattikasvatusosasto yleisille ja valmistaville ammattikouluille 1.8.1960, KD 378/546/60, Da 227, 
kirjeet, KTM, KA.  
878 KTM ammattikasvatusosasto yleisille ja valmistaville ammattikouluille 1.8.1960, KD 378/546/60, Da 227, 
kirjeet, KTM, KA; Karttunen 2007, 66–67; Paananen 14.10.2010. 
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Ohessa esimerkkitapauksena ovat kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymät 

metallityöosaston sekä ompeluosaston viikkotuntimäärät879 kaksi- ja kolmivuotisilla 

opintolinjoilla. Metallityöosaston viikkotuntimäärät: 

 

Opetusaine  Viilaajakoneistaja Koneistaja 

  Levyseppä  Hitsaaja 

  Putkiasentaja   

  Seppä 

  Valimomies 

  I vuosi II vuosi III vuosi 
Työnopetus  20 24 32 
Ammattitekniikka 2 6 6 
Työvälineoppi 2 - - 
Aineoppi  2 - - 
Ammattipiirustus 4 2 2 
Fysiikka ja kemia 2 2 - 
Matematiikka 4 2 - 
Ammattitalous - 2 - 
Kansalaistieto - 2 - 
Äidinkieli  2 - - 
Liikuntakasvatus ja 2 2 2  
terveysoppi 
Yhteensä  40 42 42 
 

Kolmas vuosi, koneistajan ja hitsaajan opinnot, opiskeltiin kaksivuotisen tutkinnon jatkeeksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
879 KTM ammattikasvatusosasto yleisille ja valmistaville ammattikouluille 1.8.1960, KD 378/546/60, liite 1 ja 
liite 8, Da 227, kirjeet, KTM, KA; Nevalainen 1961, 98–102. Usein varsinainen opetussuunnitelma, jossa 
selostettiin kunkin oppiaineen opetussisältö, laadittiin koulussa opettajien toimesta. Opetussuunnitelmatyö 
jatkui oikeastaan koko ajan 1970-luvulle saakka opetuksen sisällön muuttuessa ja uusia opintolinjoja 
perustettaessa. Esim. Pietarinen 1990, 60–61. 
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Ompeluosaston viikkotuntimäärät: 

 

Opetusaine  Ompelija  Pukuompelija 
  I vuosi II vuosi III vuosi 
Työnopetus  26 26 30 
Kaavaoppi  3 3 3 
Ompeluoppi  2 1 1 
Muotoilu  1 1 1 
Ainesoppi  1 1 1 
Kuosipiirustus 2 2 3 
Matematiikka - 2 - 
Ammattitalous  - 2 1 
Kansalaistieto - 2 - 
Äidinkieli  2 - - 
Terveysoppi  1 - - 
Liikuntakasvatus 2 2 2  
Yhteensä  40 42 42 
 

Pukuompelijan opinnot tehtiin kaksivuotisen tutkinnon jatkoksi.  

 

Käytännön työnopetusta oli kaksivuotisissa opetussuunnitelmissa noin puolet 

viikkotyömäärästä, ja kolmivuotisilla linjoilla kolmas vuosi oli pääsääntöisesti kokonaan 

työnopetusta. Yleisaineiden opinnot olivat kaikilla opintolinjoilla samat. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön ohjetuntikaavion lisäksi koulut saattoivat opettaa muitakin oppiaineita. 

Esimerkiksi Tampereella opiskeltiin sähköalan koulutuksessa englannin kieltä ja Lahden 

ammattikoulun vaatetusosastolla ranskaa.880 

 

Osittain lain asettamien tavoitteiden ja työharjoittelun, osittain työelämän kehittymisen 

vuoksi osa ammatillisesta koulutuksesta muuttui kolmivuotiseksi. Tampereen 

ammattikoulussa metallityöosasto, puuteollisuusosasto, maalausosasto, leipurilinja ja 

kirjanpaino-osasto olivat kaksivuotisia, sähköosasto, tekstiiliteollisuusosasto, 

pukuompelijalinja, ravintotalousosasto puolestaan kolmivuotisia.881 

 

                                                 
880 Yleisten ammattikoulujen normaaliohjelman mukainen aine- ja tuntijako, Sähköosasto, radioasentaja  
1.8.1959, Tampereen poikain ammattikoulu, kansio saapuneet kirjeet, laatikko E a:4, TKA; Lahden 
ammattioppilaitos 50 vuotta, 81; KTM ammattikasvatusosasto yleisille ja valmistaville ammattikouluille 
1.8.1960, KD 378/546/60, Da 227, kirjeet, KTM, KA; AKH:n päätös opetussuunnitelman 
vahvistamisesitykseen 26.6.1979, 131/36/1979, AKH arkisto, Oph arkisto.  
881 Tampereen ammattikoulu, vuosikertomus 1983–1984, Tampereen kaupungin kunnalliskertomus 1984.  
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Teoriaopetuksen ja käytännön työnopetuksen tuntimäärät eivät merkittävästi muuttuneet 

kaksivuotisessa koulutuksessa. Ammattiteorian osuus lisääntyi hiukan ammattityön osuuden 

vähän vähentyessä (liite 6). Kolmivuotisilla linjoilla kolmas vuosi oli pääsääntöisesti 

ammattityön opiskelua, joten koko opiskeluaikaa ajatellen kolmivuotisilla linjoilla työn 

opetusta oli kaksivuotisia linjoja enemmän. Ammattikoulujen tavoitteissa säilyi periaate, 

jonka mukaan ammattikoulu antoi perusvalmiudet ammatissa toimimiseen ja varsinainen 

ammattitaito hankittaisiin koulutuksen jälkeen tulevan työkokemuksen avulla. Valtion 

keskusammattikouluissa opintojen jälkeen vaadittiin 1–2 vuotta harjoitteluaikaa 

ammattitutkinnon saamiseksi.882 Kun ammattikouluihin hakeuduttiin muutamaa vuotta 

iäkkäämpänä kuin aikaisemmin ja koulutus muuttui monilla koulutusaloilla kolmivuotiseksi, 

käytännön taitotavoitteiden saavuttaminen korostui aiempaan verrattuna. Samalla lisääntyi 

koulun ja ympäröivän työelämän yhteistyö. 

 

Työharjoittelu, joka tehtiin useimmiten oppilaitoksen ulkopuolella yritysten ja muiden 

työnantajien tiloissa, monipuolisti ammattikoulujen opetusta ja lisäsi koulujen ja yritysten 

yhteyksiä. Kuntien ammattikouluissa työharjoittelun pituus oli useimmiten 3–5 viikkoa. 

Oppilaitokset ryhtyivät muutenkin laajentamaan työelämälähtöistä toimintaansa. Varsinkin 

rakennusalan koulutuksessa työelämälähtöinen, opetustoiminnassa tapahtuva talojen 

rakentaminen ja niiden myynti oli yleistä.883 Myös kunnallisten ammattikoulujen opetuksessa 

pyrittiin aiempaa enemmän siihen, että ammatti opittiin sellaisena kuin se käytännössä oli. 

Opetussuunnitelman mukaan työnopetuksesta vähän yli puolet tapahtui koulun työpajoissa ja 

työpaikoilla. Koulussa tapahtuvasta oppimisesta siirryttiin ainakin osittain työpaikalla 

tapahtuvaan oppimiseen.884 Opetuksen kehittämisessä tavoitteena olivat opiskelijan 

aktiiviseen toimintaan pohjautuvat menetelmät. Pohjois-Karjalan keskusammattikoulun 

rehtorin Jouko Matilaisen mukaan keskusammattikoulussa toteutettiin ideaa oppilaasta, joka 

ongelmia ratkoen oppii ja etsii vastauksia ongelmiin. Opetuksessa siirryttiin 

”saarnaamisesta” asioiden tutkimiseen ja tekemiseen. Tekniikan jatkuvasti kehittyessä myös 

koulutuksessa nousi esiin näkemys jatkuvasta oppimisesta.885  

 

                                                 
882 Nevalainen 1961, 95.  
883 Karttunen 2007, 63; Paljakka ja Montonen 1996, 50; Lahden ammattikoulu 50 vuotta, 106–108. 
884 Paljakka ja Montonen 1996, 50. 
885 Paljakka ja Montonen 1996, 54. 
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Tilaustöiden teko ja työnantajan tiloissa tapahtuva työharjoittelu aiheuttivat myös 

keskustelua. Ammattiyhdistysväki ei aina katsonut hyvällä tilaustöiden tekemistä. 

Esimerkiksi Suomen Sähköalantyöntekijäin liitto oli huolissaan siitä, että tilaustöiden 

tekeminen ammattikouluissa aiheutti alueellisesti ammattimiesten työttömyyttä. Liitto vaati 

muutosta tilaustöiden hinnoitteluun ja tilaustöiden vähentämistä. Aarno Niini kirjoitti liitolle, 

että tilaustyöt muodostavat verrattain vähäisen osan opiskelijoiden vuotuisesta opiskelusta. 

Valtaosa opetuksesta toteutettiin koulussa luokkaopetuksena tai harjoitteluna 

oppilastyöpajoissa.  Tilaustöissä ja työharjoittelussa opettaja ohjasi oppilasta, hyväksyi 

suunnitelman ja tarkisti työn. Tilaustöiden määrää oli koko maan työmarkkinoiden kannalta 

pidettävä vähäisenä. Lisäksi opiskelijamäärät suunniteltiin yhden vuoden alakohtaista 

työvoiman tarvetta silmällä pitäen. Työllisyyteen tilaustöillä saattoi olla vain paikallista 

väliaikaista vaikutusta.886 Kuitenkin ammattikasvatusosasto lähetti kouluille ohjeita 

tilaustöiden hinnoittelusta ja ilmoitti sähköalantyöntekijäliitolle seuraavansa hinnoittelua. 

Hinnoittelussa oli pyrittävä normaaliin hintatasoon, ellei työn laatu, viivästyminen tms. syy 

vaatinut alempaa hinnoittelua. Työnantajat puolestaan esittivät vaateita siitä, että koulujen 

olisi pitänyt maksaa työnantajalle työharjoittelijan ohjaamisesta. Tällaisten vaateiden 

esittäminen vaihteli alueittain ja koski eri ammattialoja eri tavalla. Keskustelu 

ammattikoulujen ja työelämän yhteistyöstä jatkui 1980-luvulle. Keskustelussa esitettiin 

samoja kysymyksiä kuin ammattikoulun toiminnan alkuvaiheessa 1900-luvun alussa: 

opittaisiinko työelämän valmiudet työelämässä vai koulujen työpajoissa, opittaisiinko 

koulussa kehittämään työelämää vai noudattamaan vallitsevia työmenetelmiä? 

 

Ammattikoulun ja työelämän yhteistyötä lisäämään perustettiin ammattikoulujen yhteyteen 

työnantajien ja koulujen yhteisiä neuvottelukuntia. Säädöksissä niiden tehtäväksi määriteltiin 

alan kehityksen seuraaminen, koulutuksen kehittäminen, osallistuminen työkokeiden 

arvosteluun sekä pyydettyjen lausuntojen antaminen. Ammattikasvatushallitus kehotti 

perustamaan neuvottelukuntia. Aluksi neuvottelukunnat olivat yksialaisia ja koulukohtaisia. 

1980-luvun alussa perustettiin paikoitellen useamman koulun yhteisiä neuvottelukuntia. 

Neuvottelukunnan jäsenten tuli edustaa työnantajapuolta, työntekijäpuolta ja oppilaitosta. 

Tavoitteena oli kehittää opetusta sekä koulujen ja työelämän välistä yhteistyötä.887  

 

                                                 
886 KTM ammattikasvatusosasto Suomen Sähköalantyöntekijäin liitto ry:lle 12.8.1960. AD 805/189/60, Da 227, 
KTM, KA.  
887 Lahden ammattikoulu 50 vuotta, 106–107; Karttunen 2007, 73–74. 
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Helsingin Vallilan ammattikoulussa neuvottelukunnat tekivät yhteistyötä myös alan 

järjestöjen kanssa. Yhteistyötahoina olivat muun muassa Suomen Rakennusteollisuusliitto ja 

Rakennustyöläisten Uudenmaan piirijärjestö. Opiskelijat pääsivät työnopetukseen 

rakennusliikkeiden työmaille, ja monet opiskelijat saivat työpaikan heti valmistuttuaan.888 

 

Neuvottelukuntien rooli ja merkitys vaihtelivat ammattikouluittain ja koulutusaloittain. 

Yhdessä työharjoittelun kanssa neuvottelukunnat kuitenkin lisäsivät koulun ja työelämän 

yhteistyötä. Myöhemmin 1990-luvulla tämä yhteistyö lisääntyi työssäoppimisjaksojen avulla 

siten, että osa opiskeltavista tiedoista ja taidoista opiskeltiin työelämässä. 2000-luvun alussa 

nuorten ammatilliseen koulutukseen liitettiin osaamisen näytöt, jolloin opiskelija osoitti 

käytännön osaamista erityisten näyttöjen avulla. Nämä seikat vaikuttivat myös 

oppimisympäristöjen ja opetuksellisten ratkaisujen kehittymiseen opiskelijakeskeiseen ja 

työelämälähtöiseen suuntaan. 

 

5.5. Yksityisteollisuuden ammattikoulut – perusarvojen kunnioitus 

 

Teollisuuden ammattikoulut noudattivat kauppa- ja teollisuusministeriön, myöhemmin 

opetusministeriön ja ammattikasvatushallituksen, hyväksymiä opetusohjelmia ja 

toimintaohjeita. Myös valtio-omisteiset yhtiöt, esimerkiksi Valmet ja Enso-Gutzeit oy, 

ylläpitivät ammattikouluja. Käytännön työn opiskelu tapahtui oppilaitoksen työsalien lisäksi 

yrityksen omissa tuotantolaitoksissa. Näin yritys saattoi määritellä opiskeluajan työtehtävän 

vaatimusten mukaan. Oppilaiksi otettiin yhä enemmän jo yleisen ammattikoulun käyneitä. 

Opiskelijan pohjakoulutuksella oli vaikutusta opintojen pituuteen teollisuuden 

ammattikouluissa. Teollisuuden ammattikoulut olivat 1–2-vuotisia yleisen ammattikoulun 

käyneille ja 3–4-vuotisia kansakoulun käyneille. Vuoden 1963 lopussa Teollisuus- ja 

liikealojen oppilaitosten yhdistyksessä oli 36 oppilaitosta.889 

 

Esimerkiksi Yhtyneitten paperitehtaiden Valkeakosken ammattikoulun sähköalan opinnot 

kestivät kolme vuotta. Yleisen ammattikoulun käyneille opiskeluaika oli yhden vuoden. 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Kaukopään tehtailla toimivan Enso-Gutzeit Osakeyhtiön 

ammattikoulun opetussuunnitelmassa puolestaan todettiin, että ”Opintolinjalla on tarkoitus 

antaa yleisen ammattikoulun vastaavan opintolinjan suorittaneille opetusta 1 vuosi 
                                                 
888 Koskela Juhani; Helsingin kaupungin Vallilan ammattikoulu, teoksessa Polkusorvilla se alkoi, 142. 
889 Peltonen 1980, 21.  
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teollisuusmittakaavassa tapahtuvaa selluloosan ja paperin valmistusta ja täten kouluttaa 

oppilaat puunjalostusteollisuuden tuotanto-osastojen avainasemissa työskenteleviksi 

ammattimiehiksi”.890 Opetusta annettiin yhteensä 1 541 tuntia, josta tietopuolista opetusta 

407 tuntia ja työnopetusta 1 134 tuntia. Työnopetuksen osuus oli noin 64 % koko 

opetuksesta, mikä oli hiukan enemmän kuin kunnallisessa kolmivuotisessa koulutuksessa 

(vrt. liite 6). Tietopuolinen opetus liittyi paperin valmistukseen ja tekniikkaan. 

Työpaikkatietoutta opetettiin yhteensä 49 tuntia. Tällöin opiskelijat perehtyivät yrityksen 

toimintatapoihin, organisaatioon, eläke- ja sairauskassaan ja huoltokonttoriin. Opetuksessa 

käsiteltiin myös työlainsäädäntöä sekä työmarkkinajärjestöjen toimintaa.891 

Opetussuunnitelmiin sisältyi myös liikuntaa. Liikunnan tavoitteena oli virkistää opiskelijoita, 

perehdyttää heidät eri urheilulajeihin sekä kannustaa heitä pitkäaikaiseen liikunnan 

harrastukseen. Liikuntaan oli varattu 24 tuntia vuodessa. 

 

Matti Peltosen mukaan tuotantolaitoksia voitiin pitää suurina ”opetuslaboratorioina”, joissa 

opiskelijalla oli mahdollisuus tutustua työtapoihin, työvälineisiin ja todelliseen prosessin 

kulkuun.892 Osittain opetuksen pedagogisten ratkaisujen ja työnopetuksen määrän perusteella 

Peltosen mukaan teollisuuden ammattikouluissa valmistui työammatteihin, ja julkisin varoin 

ylläpidetyistä kouluista puolestaan koulutusammatteihin. Näkemyksen mukaan siis 

teollisuuden oppilaitosten toiminta oli julkisten oppilaitosten toimintaan verrattuna 

työelämälähtöisempää ja paremmin ammatin osaamistavoitteisiin vastaavaa. Teollisuuden 

ammattikouluista valmistui työntekijöitä suoraan ammattiin.893  

 

Keskiasteen koulunuudistuksen yhteydessä 1970-lvulla käytettiin käsitteitä koulutusammatti 

ja työammatti. Koulutusammatilla tarkoitettiin laaja-alaista koulussa tapahtuvaa 

ammattioppia, joka antoi perusvalmiudet useampaan työammattiin. Olli Rädyn mukaan 

koulutusammatin laaja-alaisuus oli sellaista, että se antoi työelämään siirtyvälle nuorelle 

mahdollisuuden löytää uransa ja elämäntehtävänsä ja tuntea niiden tuottamaa tyydytystä.894 

Koulutusammatista saattoi hakeutua esimerkiksi kymmeneen eri työammattiin. Työammatit 

olivat elinkeinoelämässä olevia kapea-alaisempia ammatteja. Työammatteihin 

kouluttauduttiin muun muassa oppisopimuskoulutuksessa tai yksityisteollisuuden 

                                                 
890 Enso Gutzeit Osakeyhtiön ammattikoulu, Opetussuunnitelma 1966–1967, 138 / A / 36 / 1966, AKH, OPH. 
891 Ibid. 
892 Peltonen, Teollisuuden ammattikasvatuksen vaiheita, Ammattikasvatus 1/1961.  
893 Työammatti, koulutusammatti käsitteestä esim. Heikkinen 1995, 39. 
894 Räty 1979, 62–63.  
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ammattikouluissa ja harjaannuttiin työelämässä. Räty esitti kritiikkiä työammatin kapea-

alaisuutta kohtaan. Ammatillinen liikkumisvapaus oli vähäisempi ja jatko-

koulutusmahdollisuudet heikommat.895 Keskiasteen koulunuudistuksen yhteydessä 

opetusministerinä toiminut Kalevi Kivistö halusi kokonaan lopettaa yksityisteollisuuden 

ammattikoulujen toiminnan ja arvosteli koulujen opetuksen kapeutta ja erillisyyttä muun 

yhteiskunnan toiminnasta.896  

 

Tähän kritiikkiin vastattiin sillä, että teollisuuden ammattikoulut muuttuivat aiempaa 

enemmän ammatillista erikoistumis- ja lisäkoulutusta antaviksi kouluiksi. Monien 

teollisuuden ammattikoulujen rooli muuttui erityisammattikoulun suuntaan. Liitteessä 16 on 

listattu teollisuuden ammattikoulut vuodelta 1967. Varsinkin keskiasteen koulunuudistuksen 

yhteydessä käyty keskustelu koulun tavoitteista muutti teollisuuden koulujen roolia 

ammatillisen täydennyskoulutuksen sekä yritysten henkilöstökoulutuksen suuntaan.897 

Koulutuksen tavoitteena oli usein se, että opiskelijat pystyivät valmistumisen jälkeen 

ottamaan vastuulleen ammattimiehelle kuuluvia tehtäviä koulua ylläpitävän yrityksen 

tuotantolaitoksissa. Esimerkiksi Valmetin Jyväskylän tehtaiden ammattikoulun tavoitteena 

oli tehtaitten henkilöstöä ja toiminnan kehittämistä palvelevan opetuksen antaminen.898 

Teollisuuden ammattikouluissa oli noin 10 % koko maan ammattikoulujen oppilaista. 

Peltosen mukaan oppilaitokset kuitenkin pystyivät kouluttamaan ammattitaitoista 

henkilökuntaa erikoisammatteihin, joihin yleinen ammatillinen koulutus ei yleensä 

kouluttanut työvoimaa.899  Vuonna 1967 teollisuuden ammattikoulujen yhdistykseen kuului 

41 koulua (liite 12). Opiskelijamäärällisesti ne olivat valtion tai kuntien kouluihin verrattuna 

pieniä. 

 

Valtion ja kuntien ylläpitämiin kouluihin verrattuna teollisuuden ammattikoulujen toiminta 

erosi myös opiskelijoiden rekrytoinnissa. Vuosina 1930–1959 opiskelijat rekrytoitiin 

teollisuuden ammattikouluihin pääsääntöisesti kansakoulupohjalta, kuten myös julkisin 

                                                 
895 Räty 1979, 50–51.  
896 Paaskoski 2012, 226–227. 
897 Kivirauma 2007, 73; Räty 1982, 86. Olli Räty toimi ammattikasvatushallituksessa koulutuksen laadun 
kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. 
898 Peltonen 1980, 45.  
899 Peltonen 1980, 10.  
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varoin ylläpidettyihin kouluihin. Vuosina 1960–1979 teollisuuden ammattikouluihin 

opiskelijat valittiin pääsääntöisesti ammattikoulupohjalta.900  

 

Teollisuuden ammattikoulujen kasvatukselliset tavoitteet näkyivät kaikille ammattikouluille 

yhteisten opetussuunnitelmien sisällöissä ja ammattikoulujen omissa toimintamalleissa. 

Yleisiä oppiaineita olivat äidinkieli, englannin kieli, kansalaistieto, työterveysoppi, 

liikuntakasvatus sekä ammattitalous ja matematiikka.901 Poliittiset kasvatustavoitteet olivat 

olleet keskeisesti esillä 1920–1930-luvulla. 1960–1970-luvulla painopiste siirtyi 

aatteellisesta isänmaallisesta kasvatuksesta käyttäytymiskasvatukseen. Yhtyneet 

Paperitehtaat oy:n toimitusjohtaja vuorineuvos Juuso W. Waldenia (1907–1972) on kutsuttu 

viimeiseksi paperiteollisuuden patruunaksi. Hän kantoi huolta myös työntekijöiden 

sosiaalisten olojen parantamisesta, asunto-oloista, vapaa-ajan harrastusten kehittämisestä ja 

koulutuksesta. Hän painotti ammattikoulun toiminnassa kansalaiskasvatusta. Yhtyneiden 

Paperitehtaiden ammattikoulussa kansalaistiedon opinnoissa opiskeltiin yleistä 

käyttäytymistä, yhteiskuntaoppia ja työlainsäädäntöä. Opetussuunnitelmaan kuului myös 

ammattitaloutta. Tapakulttuurissa korostettiin perusarvoja, avioliittoa, kasvatusta ja 

lähiyhteisössä toimimista. Koulutuksessa pyrittiin antamaan valmiuksia toimia yksilönä, 

työntekijänä ja perheen jäsenenä osana yhteiskuntaa.902 Käytöstapoihin kasvatettaessa 

annettiin konkreettisia valmiuksia muun muassa tervehtimiseen, sinutteluun ja teitittelyyn, 

pukeutumiseen, ruokailutapoihin, puhelimen käyttöön, liputuskulttuuriin ja yleisellä paikoilla 

käyttäytymiseen. Tupakointi ja alkoholin käyttö olivat huonoon käyttäytymiseen liittyviä 

asioita. Oma lukunsa olivat rehtorin tunnit, joilla kiinnitettiin erityisesti huomiota hyvään 

käyttäytymiseen, säästäväisyyteen, sukupuolikäyttäytymiseen ja perheen perustamiseen. 

Yhtenä opiskeltavana aiheena oli myös teema ”miten vapaudun huolistani”.903  

 

Kunnon kansalainen oli perusarvoja kunnioittava, työelämässä ja yhteiskunnassa aktiivisesti 

toimiva henkilö, joka pystyi elättämään itsensä ja perheensä. Oman yrityksen perustamiseen 

tai kansainvälisyyteen liittyviä asioita ei juuri käsitelty. Ajan ja ajattelutavan muutoksesta 

                                                 
900 Peltonen 1980, 45.  
901 Peltonen 1980, 45. 
902Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö, ammattikoulu, opetusohjelma 1965–1966, 153 / A / 36 / 1966,  
OPH. Walden piti perinteisiä perhearvoja tärkeänä. Yhtyneet Paperitehtaat oy:n palvelukseen ei poikkeuksia 
lukuun ottamatta otettu naimisissa olevia naisia. Naisten tehtävä oli lasten kasvatus ja perheen asioista 
huolehtiminen, Siren 2007, 51–57. 
903 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö, ammattikoulu, opetusohjelma 1965–1966, 153 / A / 36 / 1966,  
OPH. 
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kertoo kuitenkin se, että yhtenä aihekokonaisuutena paperitehtaan ammattikoulussa oli 

vesiensuojelu. Metsäteollisuus joutui uuden tilanteen eteen, kun se joutui kohtaamaan 

sukupolvien välisen ristiriidan ja ympäristönsuojelijoiden voimistuvan kritiikin.904 

 

Waldenin kaltaisten patruunoiden voidaan katsoa edustavan vielä vuosisadan alusta 

juontuvaa linjaa, jossa ammattikoulujen perustajana ja kehittäjänä toimi filantrooppinen 

teollisuusporvaristo ja sivistyneistö. Se jälkeen kun teollisuuden omistusrakenne muuttui ja 

johtaminen irtautui omistamisesta, tilanne muuttui myös koulutuksen alueella. 

Yksityisteollisuuden oppilaitokset kuuluivat omaan yhdistykseensä. Yhdistys järjesti myös 

täydennyskoulutusta yksityisteollisuuden ammattikoulujen opettajille.  

5.6. Sivistynyt työntekijä ja poliittinen kansalainen 

 

1950-luvulla vilkkaana käynyt keskustelu ammattikoulun tehtävästä ja sivistävästä 

vaikutuksesta jatkui vaimentuneena 1960-luvulla. Ammattikoulun ei tarvinnut enää 

kamppailla koulutuksellisesta roolista kansakoulun jatkoluokkien kanssa. 1950-luvun 

lakiuudistukset suuntasivat ammattiin valmistavan koulutuksen selkeästi ammattikouluille, ja 

ammattikoulujen pedagoginen kehittäminen oli ohjattu ammattikoulujen opettajaopistoille. 

Ammattikoulun sivistystehtävä näyttäytyi aiempaa painotetummin koko koululaitoksen 

kasvatustehtävän valossa. Yleissivistyksen ja ammattisivistyksen raja-aitoja haluttiin 

madaltaa.905 Aktiivinen työntekijäkansalainen oli myös poliittisesti kantaa ottava 

kansalainen, jonka kiinnostuksen kohteet ulottuivat omista henkilökohtaisista asioista 

kansainvälisiin ongelmiin.906 

 

Ammattikasvatus-lehden pääkirjoituksessa vuonna 1963 mainittiin ammatillisen koulutuksen 

päämääräksi, että oppilaista kehittyi yhteiskunnallisesti myönteisiä kansalaisia, joilla 

ammattipätevyyden lisäksi oli korkea sosiaalinen vastuuntunto. Päämäärän saavuttamiseksi 

opettajan oli oltava opiskelijoille esimerkkinä.907 Uusia ammattikouluja perustettaessa 

muistettiin juhlapuheissa ammattikoulun sivistys- ja kasvatustehtävä. Jyväskylän 

                                                 
904 Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiö, ammattikoulu, opetusohjelma 1965–1966, 153 / A / 36 / 1966,  
OPH.; esim. Kekkonen 2011, 98–99. 
905 E. O. Stenij (Helsingin teknillisen ammattikoulun lehtori, opetusneuvos), Ammattikoulun  
opetussuunnitelmasta, Ammattikasvatus 5/1961.  
906 Naumanen 1990, 140–141. 
907 Pääkirjoitus, Ammattikasvatus 7/1963.  
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ammattikoulun vihkiäisissä vuonna 1963 asessori Jorma Sipilä varotti mahdollisuudesta, että 

tekniikan kehitys orjuuttaisi ihmisen. ”Siksi ammattikoulun tehtävä on laajempi kuin vain 

tietojen ja taitojen antaminen. Päivän kysymys onkin miten parhaiten saadaan 

koulutusohjelmaan ihmistä itseään muokkaavia aineita pyrittäessä kasvattamaan nuoria 

aitoon ihmisyyteen.”908 Oiva Kyöstiö kirjoitti vuonna 1964, että sivistys oli suuresti 

riippuvainen ajasta ja yhteisöstä. ”On selvää että nykyinen sivistyskäsitys ei voi olla sama 

kuin viime vuosisadalla. Yleissivistys ja ammattisivistys ovat tavallaan saman asia eri 

näkökulmista tarkasteltuna. Yleiset kasvatuspäämäärät edellyttävät jokaiselta kumpaakin. 

Mitä osaa kokonaisuudessa nimitetään yleissivistäväksi, mitä ammatilliseksi jää riippumaan 

yksilön toiminnasta. Mikä on yhdelle yleissivistystä, on toiselle selvästi ammattiin 

kuuluvaa.”909 Kyse ei ollut enää käytännön työtaitojen suhteesta sivistykseen vaan myös 

teoreettisten taitojen suhteesta käytännön työntekoon.  

 

Kansalaisuuskäsitteen saama kansainvälinen ulottuvuus näkyi ammattikoulujen toiminnassa. 

Vieraitten kielten opetus lisääntyi, ja niiden osaamisella oli myös ammattitaitoon liittyvä 

merkitys. Tämä puolestaan kuvasti työelämän kansainvälistymistä. Vuonna 1967 

ammattitalouden ja kansalaistiedon luentopäivillä esitelmöinyt yliopettaja Matti Pajunen 

totesi, että yhteiskunnallinen tietomäärä ammattikoulun opinnoissa auttoi oikeaan 

sosiaaliseen asennoitumiseen, sen hetken isänmaallisuuteen. Pajunen kehotti käsittelemään 

opetuksessa myös suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolisia asioita, kuten Yhdistyneitten 

Kansakuntien, vapaakauppaliitto Eftan ja Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton toimintaa. 

Opetusmenetelminä hän suositteli oppilaita aktivoivia opetusmenetelmiä. Hyvä menetelmä 

oli ”probleemin asettaminen” (esim. yrityksen perustaminen), johon yhdessä etsittiin 

ratkaisua.910 Pajusen mukaan koulussa opetettiin liikaa vain ”viittaamaan, vaikenemaan, 

uskomaan ja unohtamaan”. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä vuonna 1965 yleisaineiden opettajille pidetyillä kursseilla 

opettajat totesivat kunnon opetussuunnitelmien puutteessa tehneensä ainekohtaiset 

opetussuunnitelmat itse. Kursseilla toivottiinkin eri oppilaitoksissa toimivien opettajien 

                                                 
908 Riihinen 1987, 26, Asessori Jorma Sipilän vihkiäispuheesta. 
909 Kyöstiö, Ammattikasvatus yhtenäisessä koulujärjestelmässä, Ammattikasvatus 6–7/1964, 217– 
220. Sivistyskeskustelulla oli oma merkityksensä suunniteltaessa peruskoulua ja peruskoulun jälkeistä 
koulutusta. 
910Selostus luentopäivät 1967, Ammattikasvatus 4/1965.  
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välistä yhteistyötä lisää, samoin kuin eri aineiden opettajien yhteistyön lisäämistä.911 

Erilaisen oppimateriaalin tuottaminen ammattikoulujen opetusta varten oli lähtenyt käyntiin 

kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosaston toimesta toisen maailmansodan 

jälkeen. Ammattikasvatushallituksen yhteydessä oppimateriaalin tuottaminen 

systematisoitui. Oppikirjojen lisäksi opetuksessa käytettiin runsaasti muutakin materiaalia: 

erilaisia esiteitä, julkaisuja, muita kirjoja, filmejä ja monisteita.912  

 

Ammattikoulun yhteiskunta-aineiden opetuksen tavoitteena oli perehdyttää oppilaat 

voimassa olevaan yhteiskuntarakenteeseen, herättää heidät ajattelemaan yhteiskunnan 

sosiaalisia kysymyksiä ja opettaa heille sellaisia tietoja, joiden avulla he kykenivät 

ymmärtämään heille yhteiskunnan jäseninä kuuluvia etuja ja velvollisuuksia.913 

 

Ammattikouluissa käytettyjen yhteiskuntaoppiin liittyvien oppikirjojen näkemykset 

sivistykseen ja työhön alkoi 1960-luvun aikana muuttua. Vuonna 1968 ilmestyneessä Matti 

Pajusen ja Risto Valppaan oppikirjassa Ammattikoulun yhteiskuntaoppi todetaan työn 

käsitteellinen jako ruumiilliseen työhön ja henkiseen työhön vanhentuneeksi. Ruumiilliseen, 

suorittavaan työhön liittyi paljon suunnittelutyötä sekä työn organisoimiseen ja johtamiseen 

liittyviä toimia, jotka aikaisemmin oli liitetty henkiseen työhön kuuluviksi. Toisin kuin 

aikaisemmissa oppikirjoissa Pajunen ja Valpas näkevät työn voimakkaammin yksittäisen 

työntekijän näkökulmasta. Työllä hankittiin elanto, mutta työllä hankittiin myös henkistä ja 

ruumiillista virkeyttä, mahdollisuutta uralla etenemiseen ja kehittymiseen sekä sosiaalista 

arvonantoa. Työn laatuun liittyvät seikat auttoivat viihtymään työssä. Toki työn tekeminen 

oli myös velvollisuus lähimmäisiä ja yhteiskuntaa kohtaan.914 Aina oli myös mahdollisuus 

vaihtaa työpaikkaa, jos kyseinen työ ei tyydyttänyt. 

 

Tayloristinen näkökulma työn organisoimiseen näkyy vielä myös Pajusen ja Valppaan 

oppikirjassa. Teollisuudessa työ oli organisoitu siten, ettei yksi työntekijä tehnyt tuotetta 

kokonaan. Esimerkkinä tästä mainittiin radion valmistaminen: ”Nyt työ on järjestetty siten, 

että kymmenet näppärät naistyöntekijät kiinnittävät kukin vuorollaan alustaan yhden tai 

                                                 
911 Kursseille osallistujien viesti ammattikasvatusosastolle 13.8.1965, Ammattikasvatus 6/1965.  
912 KM 1973:52, Liite 2, Silvennoinen Anneli, Keskiasteen ammatillisen koulutuksen sisältö, Eri  
oppiaineiden tuntimääriä, opetussuunnitelmia ja oppikirjoja koskeva analyysi, 156–157. 
913 KM 1973:52, Liite 2, Silvennoinen Anneli, Keskiasteen ammatillisen koulutuksen sisältö, Eri  
oppiaineiden tuntimääriä, opetussuunnitelmia ja oppikirjoja koskeva analyysi, 156–157. 
914 Pajunen ja Valpas 1968, 128–130.  
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muutaman osan, ja sitten kuluu kultakin työntekijältä yhtä tuotetta kohti muutama minuutti. 

Kun radio on ehtinyt matkallaan tehdassalin toiseen päähän, se on valmis kokeiltavaksi ja 

käytettäväksi. Tästä työnjaon muodosta, jossa työkokonaisuus on jaettu helposti opittaviin 

osiin, käytetään myös nimitystä työnositus.”915  

 

Oppikirjassa kuitenkin nähtiin työtehtävät myös työntekijän näkökulmasta, ei vain 

työnantajan näkökulmasta. Työn osituksesta aiheutuvaan työn yksitoikkoisuuteen, 

vaihtelevuuteen ja mielekkyyteen voitiin vaikuttaa töiden uudenlaisella organisoinnilla. 

”Pitkälle kehitetyn työnjaon on arveltu johtavan ihmisen ruumiilliseen ja henkiseen 

surkastumiseen. On uskottu, että kiinnostus yksitoikkoista työtä kohtaan sammuu, jolloin 

ihminen muuttuisi koneeksi koneen vieressä. Tätä vaaraa on kuitenkin liioiteltu, sillä 

toistotyön haittoja voidaan vähentää järjestämällä vaihtelua. Toisaalta koneet tekevät yhä 

suuremman osan kaikkein yksitoikkoisimmasta työstä. Myös lisääntynyt vapaa-aika 

vähentää näitä haittoja, jos sen osaa oikein käyttää hyödykseen.”916 Lisääntynyt vapaa-aika 

puolestaan aiheutti uudenlaisia vapaa-aikaan liittyviä ongelmia, joita oppikirjassa ei sen 

tarkemmin määritelty. Helakorven määritelmä työstä oli hyvin lähellä Pajusen ja Valppaan 

näkemyksiä. Sivistävässä työssä työntekijä kuitenkin pystyi myös kehittämään omia 

kykyjään.917  

 

Ammattikoulun oppikirjojen antama näkökulma työhön muuttui edelleen 1970–1980-lukujen 

aikana. Kansalaistiedon oppikirjassa vuodelta 1975918 työelämän merkityksen käsittelyn 

rinnalle nousevat kansalaiskasvatukseen ja yhteiskuntaan liittyvät asiat, kuten 

oppilaitosdemokratia, Suomen kansainväliset suhteet, YYA-sopimus ja luonnonsuojeluun 

liittyvät seikat. Työelämän muuttumisen todetaan pohjautuvan tieteellistekniseen 

kehitykseen. ”Työ tulee yhä enemmän henkiseksi, luovaksi työksi. Se edellyttää yhä 

pitempää koulutusta yhä useammalle. Koulutuksesta tulee uusi tuotannontekijä, ja se on 

tuotannon kehittymisen perusedellytys.”919 Työntekijä voi odottaa työnsä olevan mielekästä 

ja hyödyllistä sekä tarjoavan hänelle arvostusta ja tavoittelemisen arvoisia päämääriä. 

Motivaatio oli tärkeää. Työ oli olennainen tekijä ihmiselle ja hänen yhteiskunnalliselle 

                                                 
915 Pajunen ja Valpas 1986, 177–178. 
916 Pajunen ja Valpas 1986, 180. 
917 Helakorpi 1992, 159–161.  
918 Koskela, Aaltonen, Peltonen, Sauri 1975, Kansalaistieto. 
919 Koskela, Aaltonen, Peltonen, Sauri 1975, 262. 
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asemalleen. Kyseisessä oppikirjassa valmistettiin opiskelijaa ennen muuta palkkatyöhön, 

eikä yrittäjyyttä esitelty opiskelijan oman elannon hankkimisen muotona. 

 

Kansalaistiedon oppikirjan näkemys työstä lähestyi niitä sivistävään toimintaan liittyviä 

määritelmiä, joita Niini ja Kyöstiö Kerschensteineriin pohjautuen olivat aiemmin esittäneet. 

Reijo Wilenius pohti työn ja sivistyksen suhdetta 1982 ilmestyneessä Ihminen ja sivistys -

teoksessa. Wileniuksen mukaan moderneista, yksitoikkoisista työtehtävistä huolimatta 

ihminen saattoi sivistyä työn kautta, mikäli hän pystyi kehittämään kykyjään työssä. 

Tämmöinen työ oli säännöllistä, se oli sosiaalisesti mielekästä ja sellaista, jossa työntekijä 

(yksilö) pystyi ylläpitämään ja kehittämään kykyjään.920 Koulutuksen, myös 

ammattikoulutuksen, oli oltava laaja-alaista, avoimuuteen ja aktiivisuuteen kasvattavaa. 

Sivistynyt työntekijä pystyi vastaamaan työelämän muuttuviin haasteisiin ja luomaan 

itselleen tehtäviä.921 

 

Oppikirjassa Yhteiskuntatietoa (1986) Juhani Pirttiniemi, Kirsi Weissman ja Simo Susiluoto 

tuovat voimakkaasti esiin turvallisuuden: yksilön fyysisen turvallisuuden, Suomen 

kansainvälisen turvallisuuden sekä sosiaalisen turvallisuuden hyvinvointivaltion muodossa. 

Työ kytketään ”itsensä kehittäminen” -otsikon alle yhdessä koulutuksen ja vapaa-ajan 

kanssa. Työ oli yleisesti hyväksytty tapa käyttää aikaa.922 

 

Ammattikoulun kansalaiskasvatuksen tavoitteiden laajeneminen ja kansalaiskäsitteen 

muuttuminen näkyvät oppikirjan sisällössä. Perinteisen yhteiskuntaopin oppisisältöjen lisäksi 

kirjassa tutustutaan rauhanliikkeeseen, kansainväliseen kehitysapuun ja tietoyhteiskunnan 

käsittelyyn. Kansalaisen käsite laajeni oman työn, työpaikan ja suomalaisen yhteiskunnan 

ulkopuolelle kansainvälisiin yhteiskunnallisiin asioihin. Vastuullinen toiminta laajeni 

oppikirjojen mukaan oman maan rajojen ulkopuolelle. Kansainvälisyyskasvatus herätti myös 

kysymyksiä kansainvälisyyden suhteesta kansalliseen, ja maailmankansalaisen kasvatus 

suhteessa kansalaisen kasvattamiseen. Vuonna 1975 eduskuntavaalien yhteydessä 

äänioikeusikäraja laski 18 vuoteen. Tämäkin osittain lisäsi yhteiskunnallisen osuuden 

lisääntymistä ammattikoulussa. Koko ikäluokan kouluttamisen tavoite toi koulusta käytyyn 

                                                 
920 Wilenius 1982, 66–67.  
921 Wilenius 1982, 68–70. 
922 Pirttiniemi, Weissman, Susiluoto 1986, 10–18. 
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keskusteluun mukaan myös työrauha-asian. Opettajat joutuvat kiinnittämään asiaan toisella 

tavalla huomiota kuin aikaisemmin.923  

 

5.7. Harjaannuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 

 

Kouluneuvostojen perustaminen oli osa opiskelijoiden harjaannuttamista yhteiskunnalliseen 

aktiivisuuteen ja demokraattiseen päätöksentekoon.  

Vuonna 1970 opetusministeriön asettama kouludemokratiaryhmä loi perusteet oppikoulujen 

ja ammatillisten oppilaitosten opintodemokratialle.924 Ryhmän esitysten pohjalta 

valmisteltiin eduskunnalle esitys laiksi kouluneuvostoista. Eduskunta hyväksyi lain vuonna 

1972. Lain hyväksyntää edelsi vilkas keskustelu. Erityisesti neuvostojen valintatapa eli se, 

saattoivatko opiskelijat äänestää opettajia ja opettajat oppilaita, aiheutti keskustelua. 

Poliittisen oikeiston edustajat korostivat neuvostojen roolia kouluyhteistyötä parantavana 

toimintona. Vasemmiston edustajat vaativat neuvostoille päätösvaltaa muun muassa 

opetuksen sisältöön ja opetusmenetelmien uudistamiseen.925 Kouluyhteistyökomitean 

mukaan kouludemokratiakasvatuksen tavoitteena oli opiskelijan yhteiskunnallisten 

valmiuksien parantaminen sekä oppilaitoksen toiminnan ja opetuksen kehittäminen. 

Ammatillisten opettajien järjestö SAKO totesi lausunnossaan, että ainakaan ristiinäänestystä 

ei tulisi sallia. Oli pelättävissä, että neuvostot valittaisiin poliittisin perustein.926 

Ammattikasvatushallitus tuki kouludemokratiauudistusta varovaisesti. Vaalit tulisi kuitenkin 

toteuttaa siten, että opettajilla ja oppilailla olisi omat ehdokkaat omasta ryhmästä. 

Ristiinäänestystä ei kannatettu ammattikasvatushallituksessakaan.927 

 

Laki siirsi ristiinäänestyksen lääninhallitusten ratkaistavaksi. Oppilaitokset saattoivat anoa 

lääninhallitukselta lupaa ristiinäänestyksen toteuttamiseen. Ammattikoulujen oppikoulujen 

kouluneuvostoja vastaavat oppilaitosneuvostot aloittivat toimintansa vuonna 1974 

eduskunnan hyväksymän lain pohjalta. Laki koski ammattikouluja ja erityisammattikouluja, 

mutta ei yksityisteollisuuden ammattikouluja.928 Ammatillisten koulujen 

                                                 
923 Naumanen 1990, 201–202. 
924 Kärenlampi 1999, 62–64; Pakaste 2000, 232–233.  
925 Kärenlampi 1999, 76; Pakaste 2000, 232.  
926 Heikki Pöllänen, Ammattikoulujen demokratiauudistus, Ammattikasvatus 1/1973, s. 206–207.  
927 Ammattikasvatushallitus opetusministeriölle, lausunto kouludemokratiauudistusta käsitelleen työryhmän 
muistioista 12.3.1973, kansio AKH istuntopöytäkirjat 1.4–30.5.1973, CA 14, AKH, OPH. 
928 KM 1980 : 73, Ammattikoulutuslakityöryhmän mietintö, 74. Komitean puheenjohtajana oli osastopäällikkö 
Voitto Kallio, jäseninä apulaisosastopäällikkö Leevi Melametsä, suunnittelupäällikkö Liekki Lehtisalo, 
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oppilaitosneuvostojen tehtäväksi määriteltiin erityisesti yhteistyön kehittäminen ja 

lausuntojen antaminen oppikirjoista, opetusmenetelmistä ja toimenpiteistä opetuksen 

kehittämiseksi yleensäkin. Oppilaitosneuvostot päättivät oppilaitoksen tai oppilasasuntolan 

järjestyssäännöistä ja käsittelivät kurinpitoasioita.929 Ennen ensimmäisiä oppilaitosneuvoston 

vaaleja ammattikasvatushallitus kutsui jokaisesta ammattioppilaitoksesta rehtorin, opettajan 

ja oppilaskunnan edustajan koulutustilaisuuteen. Koulutustilaisuuksia järjestettiin ympäri 

Suomea.  

 

Vuoden 1975 keväällä pidettiin ensimmäiset oppilaitosneuvostojen vaalit. Usein ehdokkaat 

asetettiin puoluepoliittisten jakolinjojen mukaisesti. Puoluepoliittinen toiminta ja muu 

yhteiskunnallinen aktiivisuus lisääntyi oppilaskunnissa ja ammattikouluissa muutenkin 1960-

luvun lopulla ja 1970-luvulla. Esimerkiksi Vallilan ammattikoulussa poliittinen vakaumus 

näkyi opiskelijan pukeutumisesta. Oppilaskunta vastasi vaalien järjestämisestä.930 

Neuvostojen vaalien yhteydessä puoluepolitiikka nousi ehdokasasettelussa erityisesti esiin. 

Oppilaitosneuvostojen ja oppilaskuntien toiminnassa näkyi lisäksi Naumasen mainitsema 

käsitys kansalaisesta maailmanyhteisön jäsenenä. Kouluissa järjestettiin erilaisia keräyksiä ja 

taksvärkkejä muun muassa Vietnamin auttamiseksi tai Mosambikin lastensairaalan 

rakentamiseksi.931 

 

Kouluviranomaiset halusivat lisätä oppilaiden tietoja yhteiskunnallisista asioista ja 

osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun yleisemminkin. Ammattikasvatushallitus 

lähettikin vuonna 1973 ammattikouluille ohjeet poliittista toimintaa varten. Ohjeiden 

perusteluina olivat hallitusmuodon pykälät, jotka koskivat kansalaisten sananvapautta ja 

kokoontumisvapautta. Nämä oikeudet koskivat myös ammattioppilaitosten oppilaita ja 

opettajia. Ohjeissa todettiin, että ammatillisten oppilaitosten tehtävänä oli ammatillisen 

opetuksen antaminen. Ammatin menestyksellinen hoitaminen edellytti kuitenkin 

ammattitietojen ja -taitojen lisäksi tietoja myös ympäröivästä yhteiskunnasta, sekä taitoa 

toimia yhteiskunnassa ja osallistua sen kehittämiseen.  ”Koska taas poliittinen toiminta on 

eräs yhteiskunnallisen toiminnan tärkeä muoto ja sen merkitys yhteiskunnan eri sektoreilla 
                                                                                                                                                       
budjettisihteeri Reijo Vuorikallio, ylijohtaja Reijo Virtanen, osastopäällikkö Martti Nevalainen, 
apulaisosastopäällikkö Annette Liljeström, osastopäällikkö Jyrki Kivistö, ammattikoulusihteeri Raimo Jarnila, 
koulutussuunnittelija Helge Hansson, rehtori Veli Asikainen, toiminnanjohtaja Lauri Korte, lakimies Jarmo 
Nurmio, hallitussihteeri Matti Niemivuo, ylitarkastaja Matti Rajakylä. 
929 Pakaste 2000, 233.  
930 Eloranta ja Koskela 1980, 199, 131; Pakaste 2000, 233.   
931 Lahden ammattikoulu 50 vuotta s. 101–102; Karttunen 2007, 75. 
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on yhä kasvamassa, tulee se hyväksyä myös osaksi ammatillisten oppilaitosten tavoitteiden 

mukaista toimintaa.”932 Oppilailla oli lain sallimissa rajoissa oikeus perustaa koulu- ja 

luokkakohtaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka voivat olla luonteeltaan poliittisia ja kuulua 

valtakunnalliseen poliittiseen järjestöön. Poliittisen tunnuksen käyttämistä ei tullut kieltää, 

ellei se opetuksellisesta syystä ollut koulukäyttöön sopimaton. Puoluetunnusten käyttö oli 

hyvän tavan mukaan sallittu mainostettaessa ja nimettäessä jäseniä oppilaitosten 

luottamuselimiin. Ketään työyhteisön jäsentä ei saanut painostaa tai häiritä hänen poliittisten 

mielipiteidensä vuoksi. Ohjeissa mainittiin kuitenkin: ”Poliittisen toiminnan yhteydessä on 

luonnollisesti syytä ottaa huomioon myös maamme ulkopoliittinen linja sekä maamme 

solmimien kansainvälisten sopimusten, kuten esimerkiksi YK:n peruskirjan, Pariisin 

rauhansopimuksen sekä YYA-sopimuksen velvoitteet.”933Ammattikoulujen kansainväliset 

yhteydet avautuivat myös Neuvostoliittoon. Vuodesta 1958 alkaen 

ammattikasvatusviranomaiset järjestivät tieteellis-tekniseen yhteistyöhön liittyviä vierailuja 

Neuvostoliitossa. Myös erilaiset opettajadelegaatiot vierailivat Suomesta Neuvostoliittoon ja 

Neuvostoliitosta Suomeen.934 Kouluissa yhteiskunnallinen toiminta näkyi vaihtelevasti. 

Joissakin tapauksissa se vaikutti kielteisesti myös opettajien välisiin suhteisiin. Politiikka 

särki välejä, ja kouluihin muodostui opettajien kuppikuntia.935 

 

Peruskoulu-uudistuksesta lähtien koulutuksen kehittäminen oli herättänyt huolta poliittisen 

kentän oikeistolaisissa piireissä. Koulutuspolitiikassa tapahtuvaa epätoivottavaa kehitystä 

vastustamaan perustettiin oikeistolaisten tahojen ja elinkeinoelämän yhteenliittymä Vapaan 

koulutuksen tukisäätiö. Säätiö toimi vuosina 1973–1991, ja se pyrki muuttamaan 

koulutuspolitiikan suuntaa vallan kulisseissa vaikuttamalla virkamiehiin, opettajiin ja 

eduskunnan päättäjiin. Vapaan koulutuksen tukisäätiö vastusti kouludemokratian edistämistä 

sekä kansalaiskasvatuksen ja yhteiskunnallisen kasvatuksen laajentamista. Painopisteen 

koulutuksessa tuli säätiön mukaan olla työ- ja elinkeinoelämän kehittymistä tukevissa 

oppiaineissa.936 

 
                                                 
932 Poliittinen toiminta ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammattikasvatushallitus antaa seuraavat poliittista 
toimintaa koskevat ohjeet noudatettaviksi kaikissa sen alaisissa oppilaitoksissa 1.8.1973 lukien.  
Ammattikasvatus 5/1973. Ammattikasvatushallitus (Pääjohtaja Kuuskoski ja suunnittelija Pakaste), 
ammatillisille oppilaitoksille 11.4.1973, AKH kirjetaltiot 1973, huhtikuu 1–11, AKH, OPH. 
933 Ibid.  
934 Kauppa- ja teollisuusministeriö 75 vuotta, 286–287.  
935 Esim. Mäkelä 1995; Karttunen 2007, 75. 
936 Suutarinen, Vapaan koulutuksen tukisäätiö - koulukasvatuksen, opettajankoulutuksen ja tutkimuksen 
näkymätön vaikuttaja 1973–1991 , Kasvatus ja Aika 2/2008; Paaskoski 2013, 220–227. 
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Oppilaitosneuvostotyö aiheutti vastustusta opettajien järjestössä. Ammattioppilaitosten 

opettajien liitto päätti boikotoida oppilaitosneuvostotyötä, oppilaitosneuvostojen vaaleja 

lukuun ottamatta. Boikotti johtui asiakirjojen mukaan siitä, että kokouksista ei maksettu 

kokouspalkkioita.937 Liitto vaati työaikana pidetyistä kokouksista opettajille 10 markan 

kokouspalkkiota, työajan ulkopuolella pidetystä kokouksesta valtion komiteapalkkioiden 

mukaisia korvauksia.938 Liitto ei vastustanut oppilaitosneuvostoja sinänsä vaan vaati, että 

kokoukset voidaan pitää työaikana ammattikoulujen muita kouluja pitempien työaikojen 

vuoksi. 

 

Vuonna 1977 Turun yliopistossa selvitettiin oppilaitosneuvostojen toimintaa. Asenteet 

oppilaitosneuvostoja kohtaan olivat vaihtelevat. Opettajista noin puolet piti neuvostoja 

tarpeellisina.939 Oppilaitosneuvostojen toiminnan tavoitteena oli kehittää oppilaitosten 

pedagogisia toimintamalleja, opiskelijoiden opiskelumotivaatiota, yhteistyöhalua ja 

omatoimisuutta. Keskiasteen koulunuudistusta valmistellut ammattikoulutuslakityöryhmä 

suositteli oppilaitosdemokratiaa kehitettävän yhdenmukaisesti oppilaitosmuodosta 

riippumatta. Näin ollen ammattikoulujen oppilaitosneuvostoja oli kehitettävä lukion 

kouluneuvostojen valossa. Yksi koululaitosdemokratian muoto olisi oppilaskuntien 

toiminnan kehittäminen.940 Säädöspohjaiset neuvostot lakkautettiin vuonna 1987 uusien 

ammatillista koulutusta koskevien lakien ja säädösten yhteydessä. Neuvostojen poliittisuus ja 

riitely ristiinäänestyksestä vähensivät neuvostojen kannatusta.941 

5.8. Työhön ja itsenäiseen elämään 

 

Ammattikouluun otettiin opiskelijaksi kansakoulun käyneitä, hyvämaineisia nuoria, joilla oli 

tulevassa ammatissa vaadittava terveys. Opiskelijan tuli täyttää 15 vuotta sinä vuonna, 

jolloin hänet otettiin oppilaaksi. Ikänsä puolesta he pystyivät jo hakeutumaan palkkatyöhön. 

Näin ollen ammattikouluilla aikaisemmin ollut tehtävä täyttää kansakoulun päättymisen ja 

työelämään siirtymisen väliaika poistui. Kasvatukselliset tavoitteet eivät kuitenkaan 

hävinneet, mutta ne muuttuivat. 1970-luvulla koulutustarjonta laajeni edelleen, kun 
                                                 
 937 Ammattioppilaitosten opettajien liitto AOL (puheenjohtaja Matti Kinnunen ja toiminnanjohtaja Matti 
Haapaniemi) 3.9.1976, SAKO:n – AOL:n AKH:lle lähetetyt kirjeet 1961–1976, AOL:n arkisto, TA.  
938 AOL kirje (Matti Kinnunen, Matti Haapaniemi) AKO:lle 7.3.1975, kansio SAKO – AOL AKH:lle lähetetyt 
kirjeet 1961–1976, AOL:n arkisto, TA. 
939 KM 1980: 73, 77.  
940 KM 1980: 73, 78–79.  
941 Kärenlampi 1999, 217, 233–234; Pakaste 2000, 235.  
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tavoitteeksi tuli koko ikäluokalle tarjottava peruskoulun jälkeinen koulutus. Edellä on jo 

todettu, että ammattikoulun alueellinen laajeneminen mahdollisti maaseudun nuorten 

osallistumisen ammattikoulun toimintaan entistä laajemmin. Ammattikouluun hakeuduttiin 

aiempaa enemmän myös keskikoulu- tai lukiopohjalta. Ammattikoulun opiskelijoiden tausta 

monipuolistui. 

 

Ammattioppilaitoksista annetun asetuksen mukaan opiskelijalle ensimmäinen lukukausi oli 

koeaikaa, jonka aikana hyväksyntä oppilaitokseen lopullisesti päätettiin.942 Ensimmäisen 

lukuvuoden aikana opiskelija voitiin siis tarvittaessa erottaa koulusta. Oppilaat otettiin 

kouluun hyväksytyn pääsykokeen suorittaneista hakijoista kuntien tekemien paikanvarausten 

suhteessa. Jos useampia hakijoita oli tasavertaisessa tilanteessa hakupisteiden kohdalla, 

hakijoita arvioitaessa voitiin ottaa huomioon sosiaaliset seikat, mahdollinen aikaisempi alan 

kokemus sekä menestyminen laskennon kokeessa. Oppilaat maksoivat koululle 

lukukausimaksun, jonka suuruus määrättiin ohjesäännöissä. Valtion keskusammattikouluissa 

oppilaan maksama lukukausimaksu oli 1 000 markkaa. Varattomat oppilaat saattoivat saada 

vapautusta lukukausimaksusta. 

 

Ammattikouluun päästäkseen hakijan oli osallistuttava kauppa- ja teollisuusministeriön 

ohjeiden mukaisiin pääsykokeisiin. Kokeisiin sisältyi laskennon ja äidinkielen koe sekä 

mahdollisesti erilaisia soveltuvuuskokeita.943 Pääsykokeissa oli osiot esimerkiksi 

äidinkielessä ja laskennossa sekä palikka- ja hihnapyöräkoe. Pääsykokeen lisäksi 

opiskelijavalinnassa otettiin huomioon kansakoulutodistuksen laskennon, käsityön ja 

äidinkielen numeroiden keskiarvo.944 Liisa Tiilikkalan ammatillista opettajuutta koskeneessa 

tutkimusaineistossa ammattikoulun pääsykokeissa pärjänneet kertoivat pääsykokeisiin 

osallistumisesta. Metallialan kokeisiin kuului rautalankatesti: ”että annettiin pätkä 

rautalankaa ja sitten taululle piirsi opettaja kuvan, että pitää siitä langasta vääntää ympyrä ja 

sitten sisälle neliö siten, että kulmat osuvat ympyrän kehälle niin, ettei mitään jää yli eikä 

vaille. Ja piti pystyy arvioimaan, että mikä on neliön sivujen summa ja sitten kehän pituus ja 

että ne täsmäävät sitten.”945 Pääsykokeiden selvittäminen ja varsinkin kolmivuotiselle linjalle 

ammattikouluun pääseminen oli ylpeyden aihe. 

                                                 
942 Asetus ammattioppilaitoksista SA 3 / 1959. 
943 Nevalainen 1961, 71; Pietarinen 1990, 88–89. 
944 Karttunen 2007, 57.  
945 Tiilikkala 2004, 125–126. 
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Opiskelijavalinnassa siirryttiin kokeiluluonteisesti yhteisvalintaan vuonna 1974. Järjestelmää 

kokeiltiin ensin Pohjois-Karjalassa. Yhteisvalinnan kehittäminen liittyi keskiasteen 

koulunuudistuksen valmisteluun. Yhteisvalinta vakiintui vuonna 1977 

yhteisvalintalautakunnasta annetun asetuksen myötä. Valtakunnallisesti järjestelmä vakiintui 

vuonna 1979. Läänien järjestettäväksi tuli ammattikoulujen, muiden ammatillisten 

oppilaitosten, lukioiden ja kansanopistojen opiskelijavalinta keskitetysti siten, että läänin 

oppilasvalintalautakunta järjesti pääsykokeet ja teki ehdotuksen valittavista oppilaista. Ennen 

yhteisvalintaa jokaisen oppilaitoksen opiskelijavalinta hoidettiin erikseen jokaisessa 

oppilaitoksessa. Yhteisvalintajärjestelmään siirtymisen tavoitteena oli yksinkertaistaa 

hakuprosessia ja välttää tilanne, jossa hakija kirjautui hakijaksi useampaan kertaan 

hakiessaan moneen saman alan kouluun. Hakijoita oli lukumääräisesti paljon, mutta 

päällekkäisen haun takia aloituspaikkoja jäi täyttämättä. Tavoitteena oli selvittää todellisten 

hakijoiden määrä. Yhteisvalinnassa samalla hakemuksella saattoi hakea useampaan 

kouluun.946  

 

Opiskelijamäärät ja hakijamäärät ammattikouluihin kasvoivat 1960–1970-lukujen aikana, 

vaikkakin tässä oli paikkakunta- ja koulutausalakohtaisia. Oli paikkakuntia, joissa kaikkia 

hakijoita ei voitu ottaa kouluun. Esimerkiksi Länsi-Pohjan kuntainliiton kouluun Tornioon 

valittiin vuosien 1959–1970 välisenä aikana opiskelemaan vuosittain noin 30–70 % 

opiskelemaan hakeneista.947 Helsingissä oli 1960–1970-lukujen aikana vuosia, jolloin 

käytännössä kaikki hakukelpoiset hakijat pääsivät opiskelemaan.948 Helsingissä yhteisvalinta 

toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1978. Opiskelemaan valittiin 510 opiskelijaa, joista 

helsinkiläisiä oli 358, muista Uudenmaan kunnista 146 ja muista lääneistä kuusi.949 

 

1980-luvulla ikäluokkien pienentyessä oppilaiden määrä alkoi laskea. Hakijamäärät 

vaihtelivat alueellisesti, mutta yleisemmin hakijamäärät vähenivät 1980-luvun alkupuolelle 

tultaessa. Helsingissä Vallilan ammattikoulussa hakijamäärät vaihtelivat vuosien 1970–1978 

aikana 600 ja 800 hakijan välillä. Kouluun otettiin vuosittain noin 500–550 oppilasta.950 

Varsinkin maalaiskunnissa hakijamäärät ensin nousivat ja alkoivat sitten laskea. Pohjois-

                                                 
946 Paljakka ja Montonen 1996, 56–58. 
947 Lassila 2003, 133. 
948 Eloranta ja Koskela 1999, 142–143. 
949 Eloranta ja Koskela 1999, 140. 
950 Eloranta ja Koskela 1999, 143. 
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Karjalassa ammattikoulun hakijamäärät kasvoivat 1960–1970-luvuilla. Ikäluokkien 

pieneneminen ja maaltamuutto vaikuttivat hakijamäärien vähenemiseen 1980-luvun 

puolivälin jälkeen. 

 

Ammattikoulu oli Aarno Niinin johdolla pyrkinyt eroon painotetusti työläistaustaisille 

nuorille tarkoitetun koulun maineesta. Oli paikkakuntia, kuten Tampere, joissa opiskelijoita 

valittaessa etusija annettiin oman paikkakunnan nuorille.951 Kokonaisuudessaan kuitenkin 

kuntayhtymien lisääntyminen, keskusammattikoulujen perustaminen ja 

yhteisvalintajärjestelmä vaikuttivat siihen, että opiskelijat hakeutuivat ammattikouluun 

entistä laajemmalta maantieteelliseltä alueelta. 

 

Keskusammattikoulujen opiskelijat tulivat laajalti eri kunnista kyseisen koulun toimialueelta. 

Esimerkiksi Joensuussa olevaan Pohjois-Karjalan keskusammattikouluun hakeutui 

opiskelijoita enemmän muista Pohjois-Karjalan kunnista kuin Joensuusta.952 Opiskelijoita 

hakeutui kouluun myös muista maakunnista. Myös Lahden ammattikoulussa opiskelijoita 

tuli yhä enemmän muualta kuin Lahden kaupungista. Vuonna 1947 päättöluokkien oppilaista 

82 % ilmoitti kotipaikaksi Lahden. Vuonna 1967 luku oli 57 % ja vuonna 1984 54 %.953 

Ulkopaikkakuntalaisten suhteellinen osuus kasvoi. 1960-luvulta alkaen ammattikouluun 

hakeuduttiin myös maalaiskunnista. Jyväskylän keskusammattikoulun oppilaista 1960- ja 

1970-luvulla 14–17 % oppilaista tuli Jyväskylästä, 61–64 % muista Keski-Suomen läänin 

kunnista ja 19-25 % läänin ulkopuolelta. Suurin osa oppilaista tuli kuitenkin läänin 

elinkeinorakenteeltaan teollistuneista kunnista.954  

 

Opiskelijoiden pohjakoulutus monipuolistui. Ammattikouluihin perustettiin 

keskikoulupohjaisia linjoja, jolloin ammattikoulu oli keskikoulun käyneille jatkokoulutusta. 

Helsingin Vallilan ammattikoulussa aloitti vuonna 1979 kaikkiaan 512 opiskelijaa. 

 

  

 

                                                 
951 Tampereen ammattikoulun ohjesääntö, Tampereen kaupunginhallitus, painettuja asiakirjoja 1959, AD 
5697/1325 KTM 1959, KA.    
952 Paljakka ja Montonen 1996, 175–177. 
953 Lahden ammattioppilaitos 1945–1995, luettelo-osa, päättöluokkien opiskelijat. 
954 Stolt 1986–1987, 139–144. 
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Taulukko 8. Vallilan ammattikoulun vuonna 1979 aloittaneiden oppilaiden pohjakoulu.955 

 

Koulumuoto              oppilasmäärä prosenttiosuus 

Kansakoulu   272        53 % 

Keskikoulu  217        43 % 

Ylioppilas  12          2 % 

Ei tutkintoa  11          2 % 

Yhteensä  512       100 %  

 

Oppikoulu säilytti yleisen yhteiskunnallisen arvostuksensa, ja sen arvostus oli yleensä 

parempi kuin ammattikoulun arvostus.956 Säntin tekemän haastattelututkimuksen mukaan 

nuoret olettivat, että varakkaammista kodeista tulevat lapset pärjäsivät älynsä vuoksi 

paremmin myös kouluaineissa ja hakeutuvan näin myös oppikouluun. Vapaaoppilaspaikat 

koulussa saatettiin kokea erottelevina: niillä osoitettiin ne oppilaat, jotka olivat köyhiä.957 

 

Ammattikoulun opiskelijat kertovat arvostaneensa ammattikoulun opintoja. Ammattikoulun 

käyneet työllistyivät hyvin, ja he pääsivät näin kiinni itsenäiseen elämään. Ammattikoulun 

opettajana ja myöhemmin ammattikasvatushallituksessa toiminut Terttu Paananen, joka itse 

oli saanut myös akateemisen koulutuksen, näki, että lukiokoulutuksen rinnalla tuli kehittää 

myös käytännönläheistä koulutusta: ”Jonkun tarttis osata tehdäkin jotakin eikä vain lukea ja 

kertoa.” Tästä osaamisesta oltiin ylpeitä.958 

 

Ammattikoulu epäonnistui aluepoliittisessa tehtävässä siinä mielessä, että se ei pystynyt 

pitämään nuoria kotiseudulla. Ammattikoulun käyneetkin sijoittuivat usein muualle 

työelämään kotimaakuntaansa ulkopuolelle. Ammattikoulun yksiköitä jouduttiin 

yhdistämään tai lakkauttamaan, ja aloituspaikkoja vähennettiin. 959  

                                                 
955 Eloranta ja Koskela 1999, 144. 
956 Paananen 14.10.2010; Voutilainen 27.4.2010; Montonen ja Paljakka 1996, 159. 
957 Säntti 2007, 132.  
958 Paananen 14.10.2010; Voutilainen 27.4.2010; Montonen ja Paljakka 1996, 159; Joel Kivirauma on tutkinut 
ammattikoululaisten työllistymistä Turussa. Ammattikoulusta valmistuneet olivat 1970–1980-luvulle tullessa 
työllistyneet hyvin, mutta työllistymisessä ei kuitenkaan ollut merkittävää eroa verrattuna Turun kaupungin ylä- 
ja jatkokoulun käyneisiin. Ammattikoulusta valmistuneet kuitenkin sijoittuivat varsinaisiin ammattitehtäviin 
selväsi useammin kuin jatko- ja yläkoulun käyneet. Kivirauma 1993, 59. 
959 Montonen ja Paljakka 1996, 168–175. 
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5.9. Ammattikoulun opettajat kasvatustehtävässä 

 

Ammatillisten opettajien koulutuksen saaminen vakiintuneelle pohjalle antoi mahdollisuuksia 

ammattikoulujen toiminnan kehittämiseen. Ammatillisen opettajan tehtävästä, myös 

ammatillisten aineiden opettajan tehtävästä, tuli aiempaa selkeästi oma ammatti, professio, 

johon pätevöidyttiin työkokemuksen ja koulutuksen sekä opettajankoulutuksen kautta. Työn 

opetuksesta vastanneista työmestareista tai työharjoitusten ohjaajista tuli opettajia.960 

Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosasto halusi kannustaa opettajankoulutusta 

vailla olevia, opetustehtävissä työskenteleviä henkilöitä hankkimaan pedagogisen 

koulutuksen. Aikaisemmin opetustehtävissä toimivia oli houkuteltu pedagogisten kurssien 

käymiseen ylimääräisellä palkanlisällä. Kurssin käyneet säilyttivät vastaisuudessakin 

kelpoisuutensa opettajan tehtävään. Vuoden 1959 jälkeen pedagogista kelpoisuutta vailla 

olevan opettajan palkkaan tehtiin kelpoisuusalennus.961 Valtion keskusammattikoulujen 

opettajat nimitti kauppa- ja teollisuusministeriö. Muiden valtionapua nauttivien 

ammattikoulujen opettajien valinnasta säädettiin koulujen johtosäännöissä, ja usein valinnasta 

päätti johtokunta. Kuitenkin opettajan valinnasta oli ilmoitettava kauppa- ja 

teollisuusministeriölle. Ilmoitukseen oli liitettävä valitun opettajan ansioluettelo. 

1960-luvulla, ammatillisen koulutuksen määrällisesti lisääntyessä, rekrytoitiin paljon 

kelpoisuutta vailla olevia opettajia. Kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnitti huomiota siihen, 

että epäpätevä opettaja voitiin rekrytoida ainoastaan poikkeustapauksessa ja enintään vuoden 

määräajaksi. Epäpätevän opettajan valitsemiseen oli oltava hyvät perustelut. Mikäli 

perusteltua syytä ei esitetty, voitiin oppilaitoksen valtionapu tällaisen opettajan palkkaukseen 

evätä.962 Ammattikoulu tai yksittäinen opettaja saattoi hakea kauppa- ja 

teollisuusministeriöltä erivapauksia opettajana toimimiseen ilman vaadittavaa kelpoisuutta. 

Tällaisia hakemuksia löytyy kauppa- ja teollisuusministeriön arkistosta, kuitenkin verrattain 

vähän.963 Ministeriö halusi pitää kiinni opettajien kelpoisuuksista, kehittää 

ammattikoulutuksen laatua ja nostaa ammattikoulun arvostusta. 

                                                 
960 Eloranta ja Koskela 1999, 20. 
961 Vanhempi hallitussihteeri Matti Nuutila Suomen kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain liitto ry:lle 
24.3.1964, KTM, Ammattikasvatusosasto, kirjeet ja päätökset, 1964 maaliskuu, Da: 28, KA.   
962 Kauppa- ja teollisuusministeriö, ylijohtaja Aarno Niini, Kunnallisten ja yksityisten ammattioppilaitosten 
johtokunnille12.2.1965, SAKO:n liittokokous 19.4.1965, liite, SAKO liittokokouspöytäkirjat 1961–1965, 
AOL:n arkisto,TA; Nevalainen 1961, 29–30, 124.  
963 Esim. KTM päätös 29.1.1962 ministeri Pauli Lehtosalo / vanhempi hallitussihteeri Martti Nevalainen Arvid 
Raivion anomukseen, KTM, Ammattikasvatusosasto, kirjeet ja päätökset KA. 
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Myös Suomen ammattikoulujen opettajaliitto SAKO kiinnitti 1960-luvun loppupuolella 

huomiota opettajien pedagogisen koulutuksen saatavuuteen. Niillä henkilöillä, jotka olivat 

toimineet pitkään epäpätevinä opettajina ilman opettajan pedagogista koulutusta, olisi pitänyt 

olla etuoikeus opettajankoulutukseen. SAKO myös esitti, että epäpätevien opettajien tehtäviä 

ei välttämättä julistettaisi hakuun, vaan opettajat voisivat jatkaa tehtävissään ja suorittaa 

opettajankoulutuksen työn ohessa tai virkavapauden aikana. SAKO esitti vielä, että 

näytetunneista luovuttaisiin, koska opettajaopistot hoitivat opetuksen kehittämiseen liittyviä 

tehtäviä.964 Opettajaliiton vuonna 1968 tekemän selvityksen mukaan kuntien ja 

kuntainliittojen ammattikouluissa oli 1 847 opettajaa. Heistä 78 %:lla oli opettajan 

pedagoginen koulutus. Opettajan pedagoginen koulutus puuttui 414 opettajalta (22 %). Jotta 

pedagogista koulutusta vailla olevat opettajat voisivat pätevöityä, opettajankoulutusta pitäisi 

lisätä ja ilman opettajankoulutusta opettajina toimivien mahdollisuutta päästä koulutukseen 

pitäisi parantaa.965  

  

Kauppa- ja teollisuusministeriön Aarno Niinin johdolla toteuttama tiukka ohjauspolitiikka 

opetuksen kehittämisessä ja opettajien kelpoisuudessa ilmeisesti aiheutti kitkaa 

opettajajärjestön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön välille 1960-luvulla. Opettajajärjestön 

rooli ammattikoulun kehittyessä ja opettajien määrän lisääntyessä muuttui aikaisempaa 

enemmän edunvalvonnalliseen suuntaan.966 Opettajien kelpoisuusasian lisäksi SAKO vaati 

toistuvasti opettajajäsentä oppilaitosten johtokuntaan. Kouluissa tapahtuvien näytetuntien 

pitämistä ei virallisesti lopetettu. Käytänteet ja toimintamallit kuitenkin muuttuivat 

ammattikasvatushallituksen perustamisen jälkeen, ja seurannan väljentyessä toimintamallit 

vaihtelivat kouluittain. Helsingin Vallilan ammattikoulussa näytetunteja pidettiin vielä 1970-

luvulla.967  

 

Kauppa- ja teollisuusministeriön organisoimien pedagogisten kurssien toiminnallinen 

perinne jatkui Hämeenlinnan ja Jyväskylän opettajaopistojen toiminnassa. 

                                                 
964 Suomen ammattikoulujen opettajaliitto liittokokouksen pöytäkirja 27.4.1969, SAKO liittokokouspöytäkirja 
1969; AOL:n arkisto, TA.  
965 SAKO AKH:lle 22.10.1968, SAKO:n  – AOL:n AKH:lle lähetetyt kirjeet 1961-1976, AOL:n arkisto, TA; 
SAKO (Otto Tetri, K Kablas) Aarno Niinille 15.3.1962, SAKO:n – AOL:n AKH:lle lähetetyt kirjeet 1961–
1976, AOL:n arkisto, TA.  
966SAKO (Otto Tetri, K Kablas) Aarno Niinille 15.3.1962, SAKO:n – AOL:n AKH:lle lähetetyt kirjeet 1961–
1976, AOL:n arkisto, TA.  
967 Eloranta & Koskela 1999, 138. 
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Opettajankoulutuksen tavoitteena oli ”pedagoginen koulutus riittävän ammatillisen 

koulutuksen ja työkokemuksen omaavalle opettajakandidaatille”. Opetus sisälsi muun 

muassa psykologiaa, yleistä kasvatusoppia, opetuksen suunnittelua, opetuksenharjoittelua, 

opetustekniikkaa, ammattikouluhallintoa sekä suullista ja kirjallista esitystä.968 

 

Opetuksessa käsiteltiin myös kasvatuksen historiaa, ja tutustuttiin muun muassa Pestalozzin, 

Herbartin ja Cygnaeuksen ajatuksiin. Myös Dewey ja Kerschensteiner mainittiin.969 Heidät 

mainittiin enemmänkin historiallisina relikteinä, eikä kokonaisvaltainen työkouluajattelu 

ollut mitenkään vallitseva ajatus opettajankoulutuksessa. 

 

Työkouluajattelun sijaan 1960–1970-luvuilla vallitsevana pedagogisena ajatuksena 

opettajaopistossa oli yhdysvaltalaisen Robert Magerin kehittelemä tavoitetaksonomia.970 

Tavoitetaksonomiassa pyrittiin selkeästi ja yksityiskohtaisesti määrittelemään opetuksen 

tavoitteet, mikä puolestaan vaikutti opetussisältöjen, materiaalien ja menetelmien valintaan. 

Tekniikan kehittyessä tietokoneet tulivat opetukseen avuksi, mutta tavoitetaksonomia säilyi, 

ja opetukselliset tavoitteet suunniteltiin aina yksittäiselle oppitunnille. Opiskelijan 

itseohjautuvuuteen kiinnitettiin huomiota muun muassa ohjelmoidun opetuksen avulla, jossa 

opetusaines järjestettiin systemaattisesti määrätavalla eteneväksi vaiheittaiseksi ohjelmaksi. 

Oppiminen käsitettiin yksilölliseksi tapahtumaksi, jossa yksilö reagoi ärsykkeeseen ja 

ohjelmoidun opetuksen menetelmien välityksellä sai saman tien tiedon reaktion tuloksesta.971  

 

Toinen keskeinen pedagoginen menetelmä ammatillisessa opettajankoulutuksessa 1960-

luvulla oli havainnollistaminen. Opetuksessa pyrittiin esinehavainnollistamiseen, jolloin 

kullekin opintolinjalle tehtiin eri työvaiheita osoittavat mallikappaleet. Jyväskylän 

ammatillisessa opettajaopistossa eri oppiaineiden opetukseen kehitettiin havaintolaatikoita, 

joita opettaja saattoi viedä mukanaan luokkaan havainnollistamaan opetusta.972  

 

                                                 
968 Opettajakurssin opetussuunnitelma 1970–1971, Hämeen ammatillinen opettajaopisto. HAMK arkisto. 
969 Opettajakurssin opetussuunnitelma 1970–1971, Hämeen ammatillinen opettajaopisto. HAMK arkisto; Sauri 
1979, 50; Karjalainen 1995: Sauri 1979, 50, 67. 
970 Timo Luopajärven mukaan Suomessa ei välttämättä ollut mitään erityistä ammattikoulupedagogiikkaa, 
Luopajärvi 23.4.2009. Timo Luopajärvi toimi mm. laboranttilinjan ammatillisten aineiden opettajana ja 
opettajaopiskelijoiden ohjaajana Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopistossa 1976–1983, opiston 
apulaisrehtorina 1984 alkaen, Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun rehtorina vuosina 1990–1995. 
971 Peltonen, Räsänen, Sfukát 1969, 5–6; Sauri 1979, 2. 
972 Raitaniemi, 60; Taalas 16.1.2010.  
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Opettajakokelaiden mielestä opettajankoulutuksessa annettiin enemmän valmiuksia teoria-

aineiden opetukseen, kun taas käytännön työn opetusta työsaleissa käsiteltiin vähemmän.973 

Matti Voutilainen kävi opettajaopiston 1970–1980-lukujen taitteessa. Hänen mukaansa osa 

opettajankouluttajista vaati yksityiskohtaista tuntisuunnittelua. ”Näytetuntien suunnitelmat 

oli tehtävä puolen minuutin tarkkuudella.” Voutilainen oli kuitenkin sitä mieltä, että 

opetustoimintaa ei erityisesti työnopetuksessa voinut toteuttaa sillä tavalla. Opiskelijan 

kohtaaminen ja oppimistilanteen haltuun ottaminen oli tärkeää, mutta siihen ei saanut 

paljoakaan valmiuksia. Opetustilanteen hallinta opiskelijoiden kanssa opittiin käytännön 

opetustyössä.974 Voutilaisen näkemykset saavat tukea Tiilikkalan tutkimuksessa. Opettajat 

kokivat, että varsinkin käytännön työnopetukseen ja työsalityöskentelyyn sai 

opettajaopinnoissa vähän valmiuksia.975  

 

Aarno Niinin opettajien yhteisölliseen opetuksen kehittämiseen tähtäävistä toimista ja 

Kyöstiön ajatuksista huolimatta käytännön koulutyötä leimasi aineenopettajan kulttuurista 

omaksuttu yksin tekemisen perinne ja työelämän hierarkioista kummunnut työnjako. Koulun 

opetuksen kehittämiseen tähtäävät kokonaisvaltaiset ja yhteisölliset toimintaideat eivät 

näkyneet käytännön koulutyössä. Varsinkin teknillisillä aloilla eri opettajat opettivat teoria-

aineita ja käytännön työn opetusta. Opettajien kesken työnjako oli selvä. Kaikille yhteisiä 

aineita opetti kansakoulunopettaja tai maisteri. Insinöörit opettivat ammattiteoriaa ja teknikot 

työtä. Eri opettajan vakanssilla olevat opettajat saivat myös erilaista palkkaa. Opettajat 

vastasivat hyvin itsenäisesti omista luokistaan ja oppilaistaan.  

 

Ammattikoulun opettajat mainitsevat haastatteluissa, että kahtiajako ammatillisten 

teoreettisten opintojen opettajien ja työnopettajien välillä oli ”kuin yö ja päivä”. Jopa niin 

pitkälle eriydyttiin, että vapaa-ajan oleskelutilatkin olivat eri opettajaryhmien käytössä. 

Kahtiajako vaikeutti opetusta. Jokaisesta opetusaiheesta olisi pitänyt ensin opettaa teoria ja 

sitten käytäntö. Olemattoman yhteistyön vuoksi opetusta ei kuitenkaan suunniteltu 

yhdessä.976 Käsityön- ja talousalan linjoilla, niin sanotuilla tyttöjen linjoilla, tilanne oli 

toinen. Samat opettajat opettivat ammattiaineista sekä teorian että työn. Näin ollen opettajilla 

                                                 
973 Mäkelä 1995; Mager 1975, 13–56; Luopajärvi Timo 23.4.2009.  
974 Voutilainen 27.4.2010; Opetusneuvos Olli Vihavaisen (opettajana 1956–1983) mukaan keskeistä opettajan 
työssä oli vaisto sovittaa opetus opiskelijan aaltopituudelle, Lahden ammattioppilaitos 50 vuotta, 46.  
975 Tiilikkala 2004, 128. 
976 Lahden ammattioppilaitos 50 vuotta, 47. Suoma Ilves, yleisaineiden opettaja 1958–1988; Tiilikkala 2004, 
139; Karjalainen 1995; 
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ei ollut samoja ongelmia ammattiteorian ja työn yhteensovittamisessa kuin teknillisen 

opetuksen puolella.977  

 

Opetuksen pirstaleisuus alkoi herättää kritiikkiä sekä tutkijoissa että käytännön opetustyön 

toteuttajissa. Esimerkiksi professori Yrjö Engeströmin ajatukset muuttivat koulujen 

toimintatapoja 1980-luvulla kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Työnopetuksessa koulun 

työsali varustettiin vastaamaan yritysmaailman olosuhteita. Työnopetuksessa kiinnitettiin 

huomiota harjoitussarjoihin, ja työprosessien kokonaisuuksia käsiteltiin tai opetettiin vähän. 

Elinkeinoelämään ei juuri pidetty yhteyksiä. Yhteydet olivat opettajan omasta 

harrastuneisuudesta kiinni.978 Engeströmin mukaan opetuksen oli lähennyttävä yhteiskunnan 

ja työelämän todellisuutta ja työelämän ja opiskelun välistä raja-aitaa oli madallettava. 

Yleissivistävän koulutuksen (peruskoulu, lukio) ja ammattikoulutuksen tehtävä oli muuttua 

uutta tietoa, taitoa ja näkemyksiä tuottavaksi toiminnaksi.979 

 

Ammatillisen opettajankoulutuksen painotukset muuttuivat ottamaan huomioon uudet 

ajatukset. Jyväskylän opettajaopistossa keskityttiin työprosessin analysoinnin sekä opetus- ja 

oppimisprosessin analysoinnin yhdistämisellä kokonaisvaltaisempaan 

oppimiskokonaisuuteen, jonka tavoitteena oli välttää perinteinen herbart-zillerläisyyten 

perustuva opetuksen pirstaleisuus.980 1980-luvulla, kun lähtökohdaksi tuli ”tehokkaiden 

oppimisedellytysten huomioon ottaminen kaikilla lahjakkuustasoilla”, kiinnitettiin huomiota 

opetuksen yksilöllistämiseen.981 Ainakin teoriatasolla palattiin opetuksen toteutuksen kautta 

kokonaisuuksien hallintaan ja siihen, että koulutuksella oli yhteiskuntaa kehittävä tehtävä. 

Opettajat saivat melkoisen vapaasti valita opetustapansa, ja usein käytännön opetustyötä 

tekevät opettajat toimivat ammattikouluissa omien näkemystensä mukaisesti.  

 

Miten opettajat sitten kokivat ammattikoulun tavoitteet? Olivatko he kouluttamassa vapaata, 

sivistynyttä, itsensä ja perheensä omalla työllään elättävää kansalaista? Opetushenkilöstön 

                                                 
977 Lahden ammattioppilaitos 50 v, 48. Tämä hyväksi havaittu toimintatapa otettiin yleisesti käyttöön 
ammatillisissa oppilaitoksissa 1990-luvulla. 
978 Luopajärvi 23.4.2009.  
979   Luopajärvi 23.4.2009; Engeström 1970, 224–259. Yrjö Engeström toimi mm. Suomen Teiniliiton 
koulutusasiainsihteerinä, osallistui useiden koulutusasioita kehittävien komiteoiden toimintaan, ja toimi 
myöhemmin kasvatustieteiden professorina. Engeström sitoi koulutuksen tiiviisti muuhun yhteiskuntaan ja näki 
koulutuksen kehittämisessä tarvittavan sosialistisen koulutuspolitiikan selvittelyä. 
980 Taalas 16.1.2010. 
981 Taalas 16.1.2010. 
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puheissa ammattikouluissa esiintyi käsite suorittavan työn tekijät.982 Tällä tarkoitettiin 

työntekijää, joka suoritti työt annettujen ohjeiden mukaisesti. Opettajan autonomisen työn 

vuoksi eri opettajat eri kouluissa varmasti näkivät ammattikoulun tehtävät eri tavalla. 

Yhteistä näkemystä ei ollut, ja suhtautuminen opiskelijoihin vaihteli opettajan ja aikakauden 

mukaan. 

 

Kuri oli yksi kouluun liittynyt elementti 1950- ja 1960-luvuilla. Ammattikoulu ei tehnyt 

tässä poikkeusta. Jouko Matilaisen983 mukaan oppilaat tulivat ammattikouluun opiskelemaan 

ammattia. Oppilas otti vastaan sen, mitä annettiin. Kuri ulottui myös opiskelijan vapaa-

aikaan. Jos opiskelija omalla ajalla joutui putkaan, hänet erotettiin koulusta.984 Vaatetusalan 

opettaja Eila Kuningas puolestaan kertoo haastattelussa: ”Mua ei kyllä sinuteltu koko aikana, 

mie sanoin heti aina, kun luokka tuli, uusi luokka, ja nyt on asia sillä tavalla, että minua ei 

sinutella sitten, että teititellään.” Tällä tavalla hän piti yllä auktoriteettia ja opetuksellista 

kuria.985  

 

Ammattikoulussa vallinneeseen kuriin vaikutti osaltaan se, että kaikki eivät läpäisseet 

valintakokeita ja opiskelijat olivat valikoituneita. Ensimmäinen lukukausi oli koeaikaa. Jos 

opettaja katsoi, ettei joku soveltunut alalle, hänet voitiin erottaa koulusta.986 Kuri oli yksi 

menetelmä kasvatettaessa kunnon kansalaisia ja työyhteisön jäseniä. Aarre Kailanpää pohti 

kurin olemusta 1960-luvun alkupuolella kansalaiskoulua käsittelevässä teoksessaan. 

Kailanpään mukaan kurilla oli koulutyössä merkittävä kasvatuksellinen vaikutus nuoriin 

oppilaisiin. Erityisesti koulumuotoisessa työskentelyssä oppilaat oppivat säännölliseen 

työskentelyyn, sääntöjen noudattamiseen ja itsekuriin. Nuoren oli pystyttävä kurinalaiseen 

toimintaan yhteiskunnassa koulun päättymisen jälkeenkin.987 Ammattikoululla oli taitojen ja 

tietojen oppimisen lisäksi merkitystä asenteiden ja käytöstapojen oppimisen näkökulmasta. 

Kuri-sanalla oli positiivinen kaiku. Hän johdatteli kurin kasvattavan merkityksen aina 

Mikael Agricolasta lähtien. Kansalaiskoulun kasvatuspäämääränä oli itsekuri, jolla on 

eettistä arvoa.988 Koulun toimintaan liittyvää järjestyksenpitoa ei saanut Kailanpään mukaan 

                                                 
982 Räty 1982, 105; Lampinen 1998, 91. 
983 Jouko Matilainen toimi opettajana Pohjois-Karjalan keskusammattikoulussa 1955–1967. 
984 Kolbe 1994, 70–71; Paljakka ja Montonen 1996, 171. 
985 Kuningas 31.10.1995. 
986 Paljakka ja Montonen 1996, 171. 
987 Kailanpää 1962, 25–26.  
988 Kailanpää 1962, 139–140.  
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sekoittaa koulunjärjestyksen pitoon, joka sekin kyllä oli opettajan vastuulla.989 Opettajan itse 

tuli toimia kurinalaisesti ja toimia näin esimerkkinä oppilaille.  

 

Paanasen mukaan 1950-luvulla oppilaat olivat hyvin nuoria, lapsia vielä. Hän muistaa 

joutuneensa poistamaan yhden oppilaan oppitunniltaan. Hän kuitenkin tuli hyvin toimeen 

oppilaiden kanssa.  ”Olivat kirjoittaneet, kun rehtori opetti äidinkieltä, että meidän opettaja 

on melkein yhtä nuori kuin me, mutta ei ihan yhtä villi.”990 1960-luvulla oppilaat olivat 

vanhempia, mutta pääsääntöisesti motivoituneita oppimaan. Varsinkin teoriaopinnoissa 

noudatettiin pitkään opettajajohtoisia menetelmiä. Oppilaat kirjoittivat taululta tai 

myöhemmin kalvoilta opettajan kirjoittamat asiat. Suoma Ilveksen mukaan oppilaan käsi 

väsyi ja pää pysyi tyhjänä. Opettajan paikka oli kateederilla. Opettaja antoi opetusta, kertasi 

opittua ja pohti arvosanoja.991  

 

Kun peruskoulun aloitti toimintansa ja kun koko ikäluokan kouluttaminen tuli keskiasteen 

koulunuudistuksen yhteydessä tavoitteeksi, muuttui opettajien ja oppilaiden suhde 

välittömämmäksi.992 Kulttuuri koulussa muuttui. Helsingissä poistettiin jälki-istunnot, jota 

”autoritääriset opettajat pitivät maailmanlopun enteenä”.993 Sinuttelu yleistyi. Kuljettiin kohti 

ohjauksellista opettajuutta ja enemmän opiskelija- ja ryhmäkeskeisiä opetusmenetelmiä 

myös teoria-aineissa. Opiskelijoiden heterogeenisyys lisääntyi.994 Ammattikoulun opettajana 

ja rehtorina toimineen Mikko Puronlahden mukaan opettajan rooli muuttui 1980-luvun 

aikana. Opiskelija muuttui passiivisesta opetuksen kohteena olijasta aktiiviseksi toimijaksi. 

995  Pirkko Saarikon mukaan opettajan tuli olla ohjaava opettaja, ei opettaja käskevässä 

mielessä. Opettajan suhtautumisessa oppilaisiin oli eroja myös opettajasukupolvien välillä. 

Vanhemmat opettajat eivät aina hyväksyneet nuorempien opettajien mutkattomia suhteita 

oppilaisiin: ”ja se ei ollut hyväksyttävää silloin, kun silloin opettajan piti olla opettaja ja sä 

olit auktoriteetti ja sul piti olla hajurako oppilaisiin.” 996 Saarikko pyrki keskustelevaan ja 

                                                 
989 Kailanpää pohti laajasti kurin käytännöllistä toteutusta teoksessaan. Opettajan kurinpitokeinoja olivat mm. 
nuhtelu, paikallaan tai nurkassa seisottaminen, luokasta poistaminen, kotimuistutuksen antaminen tai jälki-
istunto. Kaikissa tapauksissa oppilas oli saatava vakuuttuneeksi omasta syyllisyydestään. Viimeisenä keinona 
tuli kysymykseen koulusta erottaminen (Kailanpää 1962, 146–148, 151). 
990 Paananen 14.10.2010. 
991 Lahden ammattioppilaitos 50 vuotta, 50–51. Suoma Ilves, yleisaineiden opettaja 1956–88. 
992 Paljakka ja Montonen 1996, 159–160.  
993 Eloranta ja Koskela 1999, 119. 
994 Lahden ammattioppilaitos 50 vuotta, 49.  
995 Paljakka ja Montonen 1996, 160. 
996 Saarikko 1995, opettajana 1970-luvulla. 
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olemassa olevia käytänteitä kyseenalaistavaan opetukseen. Sellainen opiskelu oli soveliasta 

vaikkapa työharjoittelun yhteydessä. 997 
 

Opettajien kommenteissa nousee esiin näkökulma, että työn tekemiseen liittyvien taitojen 

opettamisen lisäksi opettajat kokivat toimivansa kasvatustehtävässä. Tämä kasvatustehtävä 

oli kasvattamista työelämän yhteisöjen jäseneksi ja opiskelijan elämänhallintaan liittyvien 

valmiuksien tukemista. Kasvatustehtävä korostui opetustehtävän rinnalla.998 Opettaja Suoma 

Ilveksen mukaan kouluissa oli pohdittava, mitä menetelmiä käytettiin ja oli otettava 

kannustava ja tukeva suhtautuminen opiskelijoihin.999 Kuljetusalan ammattiteoreettisten 

aineiden opettajana vuodesta 1961 toiminut Erkki Karjalainen piti ammattikoulun 

kasvatustehtävää tärkeänä. ”Minua usein hallitsi se, että minä en katsonut sitä [oppilasta] sen 

työn tai ammatin takia, että hänestä tulee kohta autonasentaja; vaan joskus iskettiin ajatuksia 

vastakkain, että tämä on myöskin talo, josta tulee saada paljonkin yleissivistystä, koska heillä 

on silloin tie auki korkeammalle. Sanoisin että ei se ollut niin lähellä se ajatus, että tulee 

autonasentajia vaan että niillä nuorukaisilla on kyky mennä sinne mihin niillä on riittävästi 

eväitä.” Opetustyö oli aina vahvasti kasvatusta.1000 

 

Ammattikoulun opettajan työhön liittyi ammattiin valmentava ja kasvattava kaksoisrooli. 

Opettajat pitivät molempia rooleja tärkeinä. Vaikka nuori ei olisi hakeutunutkaan 

koulutustaan vastaavalle alalle työhön, oli koulutuksesta aina oppilaalle sivistyksellinen 

hyöty.1001 Usein reitti ammattikoulun opettajan tehtävään, erityisesti ammatillisten aineiden 

opettajan tehtävään, kulki ammattiin valmistavan koulutuksen tai ylioppilaaksi 

valmistumisen, työkokemuksen, teknillisen koulun tai opiston sekä opettajankoulutuksen 

kautta. Opettajan valmiuksien saamisessa yhdistyivät koulutus ja työkokemus, joita 

molempia opettajat pitivät tärkeinä.1002 

 

Koulun toiminnan kehittäminen oli luonnollisesti myös rehtoreiden asia. Vuonna 1968 

ammattikoulujen rehtorit perustivat oman yhdistyksen, Ammattikoulujen rehtorit ry:n. Pentti 

                                                 
997 Saarikko 1995, opettajana 1970-luvulla. 
998 Heikkinen 1996, 61–64. 
999 Lahden ammattioppilaitos 50 vuotta, 50–51. Suoma Ilves, yleisaineiden opettaja 1956–1988; Lahden 
ammattioppilaitos 50 vuotta, 59, Vesa Raitaniemi, Tekniikan opetusta 50 vuotta; Tiilikkala 2004, 132–135. 
1000 Karjalainen 1995. 
1001 Mäkelä 1995. 
1002 Voutilainen 27.4.2010; Kuningas 1995; Karjalainen 1995; Mäkelä 1995; Virtanen 1986, 6; Tiilikkala 2004, 
125–128. 
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Rauhalan mukaan varsinkin toiminnan alkuvaiheessa ammatillisen koulutuksen arvostuksen 

nostaminen korostui yhdistyksen toiminnassa ammattikunnan etujen ajamisen sijaan. 

Yhdistys oli enemmän aatteellinen järjestö kuin etujärjestö.1003 Rauhalan mukaan 

johtamiskulttuuri ammattikouluissa tai ammattikasvatushallituksessa ei juuri tukenut 

opetuksen kehittämistä. Rehtorit tulkitsivat ja noudattivat ammattikasvatushallituksen 

yksityiskohtaisia ohjeita. Opettajakunnalla ei ollut yhteistoimintaperinnettä, eikä opettajilla 

ollut velvoitetta osallistua oppilaitoksen pedagogiseen kehittämiseen. Usein rehtoreilla ei 

myöskään ollut opettajakokemusta.1004  

 

On vaikea arvioida opettajankoulutuksen kehittämisen vaikutuksia opetukseen. Opettajien 

kelpoisuuksien ja työtehtävien eriytyneisyys vaikuttivat yhteistyön vähyyteen. Opettajat 

työskentelivät opiskelijoitten kanssa yleensä oppiainejakoisesti yksittäin, eikä oppilaitosten 

työkulttuuriin kuulunut keskustelu opetukseen liittyvistä mahdollisista ongelmista tai 

yhteisistä tavoitteista.1005 Heikkinen mainitsee lisäksi, että ammattikasvatuksen oman 

tiedeperustan puuttuminen vaikutti opettajankoulutuksen hajanaisuuteen.1006 Työelämään 

tähtäävän koulutuksen eri alojen erilaiset kulttuurit vaikuttivat myös pirstaleiseen 

toimintakulttuuriin.  

 

Eri alojen ammatillinen opettajankoulutus toteutettiin useissa ammattikasvatushallituksen 

alaisissa oppilaitoksissa. Vuonna 1980 mietintönsä jättäneen ammattikoulutuslakityöryhmän 

listauksen mukaan näitä laitoksia olivat Hämeenlinnan opettajaopisto sekä Ammattikoulujen 

Jyväskylän opettajaopisto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Svenska 

handelsläroverket, Järvenpään kotitalousopettajaopisto, Keski-Suomen 

kotitalousopettajaopisto ja Högvalla seminarium, Lahden taide- ja 

kotiteollisuusoppilaitoksen kotiteollisuusopettajaopisto, Fredrika Wetterhofin 

kotiteollisuusopettajaopisto ja Åbo Hemslöjslärarinstitut, Maatalousnormaalikoulu ja Lepaan 

puutarhaoppilaitos, Kurun normaalimetsäoppilaitos, Helsingin ja Tampereen sairaanhoito-

opistot, Oulun ja Turun sairaanhoito-oppilaitokset sekä Helsingfors svenska 

sjukvårdsinstitut.1007 Ammattikouluissa opettavia opettajia valmistui myös yliopistojen 

opettajankoulutuksen kautta. Komitea esitti, että kaikkien ammattialojen opettajilla oli oltava 

                                                 
1003 Rauhala 1993,7.   
1004 Rauhala 1993, 43.   
1005 Heikkinen, Kaarninen, Kuusisto 1994, 63; Luopajärvi 23.4.2009.  
1006 Heikkinen 1994, 20.  
1007 KM 1980:73, Ammattikoulutuslakityöryhmän mietintö. 
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opettajankoulutus. Lisäksi tuli selvittää eri ammattialojen opettajankoulutuksen 

yhtenäistämisen mahdollisuudet. Opettajankoulutuksen korkeakoulukytkentää tuli lisätä. 

Nämä toiveet toteutuivat 1990-luvulla, kun maahan perustettiin monialaisia 

ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivia ammatillisia opettajakorkeakouluja, jotka 

vuodesta 1996 alkaen ovat vastanneet ammatillisesta opettajankoulutuksesta. 
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6. Uudistuva ammattikoulu 

6.1. Ristiriitaisia näkemyksiä ammattikoulun sivistystehtävästä 

 

1950–1960-lukujen sivistyskeskustelu pohjusti peruskoulu-uudistusta ja peruskoulun 

jälkeisen koulutuksen uudistamista. Kysymys yhtenäiskoulujärjestelmästä jakoi mielipiteitä 

eduskuntapuolueissa. Saman puolueen sisällä saattoi olla eri näkökulmia asiasta. 

Porvarillisissa puolueissa, Maalaisliitossa ja Kokoomuspuolueessa, mielipiteet jakautuivat 

yhtenäiskoulun puolesta ja vastaan. Vasemmistopuolueet SDP ja SKDL olivat yleisesti 

yhtenäiskouluajattelun kannalla. Yhtenäiskoulun vastustajat pelkäsivät sen heikentävän 

sivistyksen ja tiedon tasoa ja tasapäistävän koulutusta. Myös yksityisten valmistavien 

oppilaitosten puolesta kannettiin huolta.1008 Kannattajat vetosivat tasa-arvoisiin 

mahdollisuuksiin kouluelämässä sekä yksilön kannalta että alueellisesti. Keskiasteen koulun 

uudistuksen yhteydessä haluttiin vahvistaa ammattikoulun sivistävää tehtävää.1009 Vuonna 

1964 eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen koulu-uudistuksen aloittamisesta. Tavoitteena 

oli yhtenäiskoulujärjestelmä, jossa oppivelvollisuus olisi yhdeksän vuotta ja koulutus 

turvattaisiin julkisin varoin.1010 Peruskoulu-uudistus toteutettiin Suomessa asteittain vuosien 

1971–1982 aikana. 

 

Eduskunnassa keskusteltiin myös peruskoulun jälkeisen koulutuksen kehittämisestä. 

Edustajat esittivät, että peruskoulun jälkeistä koulutusta olisi suunniteltava keskitetysti. 

Sosialidemokraattisen Puolueen kansanedustajat tekivät esityksen ammattipätevyyden 

kuulumisesta kaikkien kansalaisten perusoikeuksiin.1011 Ammattikoulun tehtävä ja merkitys 

nousivat keskustelun kohteeksi perusopetusta ja keskiasteen opetusta uudistettaessa.  

 

Lukiokoulutuksen kehittämiseksi asetetun komitean innoittamana opetusministeriössä nousi 

esiin ajatus kokonaisvaltaisesta peruskoulun jälkeisen koulutuksen kehittämisestä. Vuonna 

1971 valtioneuvosto asettikin koulutuskomitean luonnostelemaan keskiasteen koulutuksen 

tavoitteita. Opetusministeri Jaakko Itälän johtama komitea oli jäsenistöltään verraten 
                                                 
1008 Ahonen 2003, 137–138.  
1009 Meriläinen 2011, 64–68. 
1010 Ahonen 2003, 139–140.  
1011 Edustaja Haapasalo ym. ammattikasvatuksen kokonaissuunnitelman laatimisesta sekä 
ammattikasvatuslainsäädännön ja -hallinnon yhtenäistämisestä, 28.4.1966, Valtiopäivät 1966, Liitteet I-VIII A, 
1400; Edustaja Vilponiemi, Väyrynen, Breilin, Hostila, Hykkälä, Halme, Niskanen, Helle, Yleisen 
ammattioppivelvollisuuden aikaansaamisesta 29.4.1966, Valtiopäivät 1966, Liitteet I–VIII A, 1396. 
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monipuolinen, monialainen ja arvovaltainen.1012 Sen tehtävänä oli määritellä 

koulutuspolitiikan tehtävät yhteiskuntapolitiikkaa toteuttavana toimintana ja johtaa niistä 

keski- eli nuorisoasteen koulutuksen tavoitteet sekä laatia ehdotus tavoitteiden 

edellyttämäksi koulutusjärjestelmäksi. Näin ollen komitean työskentelyä on tässä yhteydessä 

syytä tarkastella lähemmin.  

 

Komitea työskenteli vuosina 1971–1973.1013 Komitea luonnosteli mallin koko 

koulujärjestelmälle, jossa pohjakoulutus ja jatkokoulutus kytkeytyisivät toisiinsa. Komitea 

rakensi esityksensä yleisille yhteiskuntapoliittisille ja koulutuspoliittisille tavoitteille. 

Yhteiskuntapolitiikan päämääränä oli komitean mukaan kaikkien yhteiskunnan jäsenten 

henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin takaaminen. Komitea viittasi YK:n 

ihmisoikeusjulistukseen, demokratian kehittämiseen sekä kansojen välisen 

yhteisymmärryksen, turvallisuuden, rauhan sekä taloudellisen tasa-arvoisuuden 

edistämiseen. Koulutuksellinen tasa-arvo merkitsi myös koulutuspaikkojen tasa-arvoista 

alueellista tavoitettavuutta.1014  

 

Suomen koulutuksen kehittäminen liittyi laajempaan Euroopassa sodan jälkeen käytyyn 

koulutuskeskusteluun. Suomelle läheisiä maita olivat Ruotsi ja Saksa. Ruotsissa 

oppivelvollisuuskoulu kehittyi 1940–1950-luvuilla yhdeksänvuotiseksi ja ammattikoulutus 

laajeni rahoitusuudistuksen myötä. Perusopetuksen yhdeksännen luokan opetusta oli 

mahdollisuus suunnata niille oppilaille, jotka olivat hakeutumassa ammattikouluun.1015 1960-

luvulla Ruotsissa koulutukselliseksi näkökulmaksi otettiin se, että nuoria koululaisia oli 

kohdeltava tasavertaisella tavalla riippumatta siitä, suuntautuiko heidän lahjakkuutensa 

                                                 
1012 KM 1973:52, vuoden 1971 koulutuskomitean mietintö. Puheenjohtajana toimi opetusministeri Jaakko Itälä, 
jäseninä olivat professori Erik Allard, rehtori Pekka Aukia, korkeakoulupoliittinen sihteeri Yrjö Engeström, 
filosofian tohtori Ilkka Hakalehto, hallitusneuvos Voitto Kallio, osastopäällikkö Lauri Korpelainen, pääjohtaja 
Viljo Kuuskoski, tutkija Liekki Lehtisalo, rehtori Jouko Matilainen, osastopäällikkö Jaakko Numminen, 
pääjohtaja R. H. Oittinen, dosentti Reijo Wilenius, osastopäällikkö Reijo Virtanen, filosofian maisteri Marjatta 
Väänänen. Pysyviä asiantuntijoita olivat professori Yrjö Ahmavaara, vt. apulaisprofessori Yrjö-Paavo 
Häyrynen, vt. professori Veli Nurmi, erikoistutkija Urho Rauhala, rehtori Touko Voutilainen, vt. 
apulaisosastopäällikkö Vesa Lyytikäinen, toimistopäällikkö Erkki Aho, osastopäällikkö Lauri Rousi, 
osastopäällikkö Paavo Ruuhijärvi, osastopäällikkö Olli Sampola, rehtori Samuli Apajalahti, johtaja Aarne 
Helle, päätoimittaja Antti Henttonen, filosofian maisteri Matti Kinnunen, puheenjohtaja Erkki Liikanen, 
opintosihteeri Jussi Pikkusaari, liittosihteeri Thomas Rehula, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Heimo 
Tuomarla, puheenjohtaja Mika Tuomisto. Lisäksi pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin 17.6.1971 
opintoasiainsihteeri Juhani Hämeri, osastopäällikkö Simo Raasio ja osastopäällikkö Pentti Vataja.  
 1013 Numminen 1980, 46–47. 
1014 Tiivistelmä v. 1971 koulutuskomitean mietinnöstä, Ammattikasvatus 5/1973; OPM historia VI, 125– 128; 
Meriläinen 2011, 67–68. 
1015 Nilsson 1981, 123–127.  



275 
 

teoreettiseen vai käytännölliseen osaamiseen. Tuloksena oli vuodesta 1971 alkaen uusi 

integroitu keskiasteen koulutus, joka korvasi vanhan lukiokoulun (gymnasium), 

kaksivuotisen ammattikoulun ja ammattioppilaskoulun.1016 Ammattikoulua kehitettiin siten, 

että siitä tulisi peruskoulutuksen jälkeen lukiotasoista koulutusta. Lukiokoulutus ja 

ammatillinen koulutus yhdistettiin keskiasteen koulutukseksi (mellanskola). Lukiokoulussa 

oli 13 ammatillisesti painottunutta linjaa, joiden lisäksi lukiokoulussa oli erilaisia lyhyempiä 

ammattitaidon edistämiseen liittyviä kursseja.1017 Ruotsissa ammatillisen koulutuksen 

valtaväyläksi rakentui koulumuotoinen keskiasteen koulu, joka toimi läheisessä yhteistyössä 

teoreettisen lukio-opetuksen kanssa. Ruotsin koulujärjestelmässä koulutuskomiteaa 

viehättivät kansalaisten yhtäläiset koulutusmahdollisuudet, demokraattisen 

yhteiskuntajärjestelmän tukeminen sekä elinkeinoelämän vaatimuksia vastaavien tietojen ja 

taitojen jakaminen. Komitean mukaan viimeksi mainittu tavoite ”ei kuitenkaan saa sotia 

kahta ensimmäistä tavoitetta vastaan”.1018 

 

Saksa oli toisen maailmansodan jälkeen jakautunut Saksan liittotasavaltaan (Länsi-Saksa) ja 

Saksan demokraattiseen tasavaltaan (Itä-Saksa) länsiliittoutuneitten ja Neuvostoliiton 

miehitysvyöhykkeitten rajoja noudatellen. Saksan liittotasavallassa julkisella tuella 

ylläpidetyt ammattikoulut tulivat maailmansodan jälkeen kiinteämmin osaksi 

koulujärjestelmää. Kouluikään tulevien määrä kasvoi nopeasti 1950–1960-lukujen taitteessa, 

samoin kasvoivat oppikoulun ja korkeakoulujen opiskelijamäärät. Myös pula 

ammattitaitoisesta työvoimasta aiheutti myös keskustelua ammatillisen koulutuksen 

kehittämiseksi. Vuoden 1969 säädöksillä duaalikoulujärjestelmä, jossa ammattikoulu teki 

kiinteää yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, tuli virallisesti osaksi ammatillisen koulutuksen 

järjestelmää. Koulutuksen kehittäminen yleisemminkin oli vilkkaan poliittisen keskustelun 

kohteena 1970-luvulla. Kritiikkiä herätti se, että ammatilliseen koulutukseen ja yleiskouluun 

jakautuva koulujärjestelmä piti yllä yhteiskunnallista luokkajakoa. Toisaalta 

duaalijärjestelmän katsottiin antavan vanhentuneita pätevyyksiä työelämään.1019  

 

Kahdesta Saksasta koulutuskomiteaa kiinnostivat enemmän Saksan demokraattisen 

tasavallan koulutusperiaatteet. Komiteamietinnössä viitattiin Saksan demokraattisen 

                                                 
1016 Axelsson 1989, 50–51. 
1017 Nilsson 1981, 201–207.  
1018 KM 1973:52, 9. 
1019 Greinert 2006, 504–506; Greinert 2005, 107–108; Lipsmeier 1994, 13, 15-22. 
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tasavallan perustuslakiin, jossa oli ilmaistu koulutuksen pääperiaatteet. Jokaisella 

kansalaisella oli oikeus sivistykseen ja sivistyslaitokset olivat avoinna kaikille. ”Yhtenäinen 

sosialistinen opetusjärjestelmä takaa jokaiselle kansalaiselle jatkuvan sosialistisen 

kasvatuksen, opetuksen ja jatkokoulutuksen.”1020 Saksan demokraattisessa tasavallassa oli 

voimassa yleinen kymmenvuotinen oppivelvollisuus, joka voitiin täyttää kymmenvuotisen 

yleissivistävän polyteknisen yläkoulun opinnoilla. Kaikilla nuorilla oli oikeus ja velvollisuus 

oppia jokin ammatti. Koulutuksen tavoitteena oli sosialistinen kasvatus ja sosialistisen 

persoonallisuuden täydellistäminen.1021  

 

Koulutuskomitean mukaan yhteiskuntapolitiikan päämääränä oli kaikkien yhteiskunnan 

jäsenten monipuolinen henkisen kehityksen edistäminen ja aineellisen hyvinvoinnin 

turvaaminen. Taloudellisen kehityksen alueella tavoitteena oli tuottavuuden edistäminen ja 

tuotantovoimien kehittäminen, jossa otettaisiin kuitenkin huomioon luonnonvarojen 

riittävyys ja ympäristön kestokyky. Taloudellinen kasvu ei ollut itsetarkoitus vaan väline 

elinolosuhteiden parantamiseen. Yhteiskuntapolitiikan yhtenä tehtävänä oli myös 

yhteiskunnallisten erojen vähentäminen, tuloerojen kaventaminen ja yhteiskunnallisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisääminen demokratian vahvistamiseksi.1022 Koulutusjärjestelmän 

tasa-arvoisuus ei kuitenkaan tarkoittanut oppilaiden tasapäistämistä, vaan kaikille annettavia 

tasapuolisia koulutuksellisia mahdollisuuksia.1023 Koulujärjestelmän lisäksi Saksan 

demokraattisesta tasavallasta saatuja periaatteellisia vaikutteita olivat koulutuksen ja 

työelämän vuorovaikutuksen korostaminen, koko kansan kouluttaminen, koulutuksen 

merkityksen korostaminen talouden kehittymisessä ja koulutuksen integroituminen muuhun 

yhteiskunnan toimintaan.1024 

 

Komitean mielestä koko ikäluokan tuli olla koulujärjestelmän piirissä ammatin 

hankkimiseen saakka. Komitea esitti 14-vuotista oppivelvollisuuskoulutusta, joka jakautuisi 

11-vuotiseen peruskoulutukseen ja sen pohjalle rakentuvaan kolmivuotiseen ammatilliseen 

koulutukseen. Ammatillinen koulutus jakautuisi kahden vuoden yleisjaksoon ja vähintään 

yhden vuoden erikoistumisjaksoon. Nuori voisi siis siirtyä työmarkkinoille 20 vuoden iässä. 
                                                 
1020 KM 1973:52, 9.  
1021 KM 1973:52, 9–10; Kettunen 1983, 2–3. 
1022 KM 1973:52, 13–15; OPM historia VI, 129–130. 
1023 Kultamäki Kaarlo, toimistopäällikkö, Ammatillisen koulutuksen uudelleenjärjestäminen, Ammattikasvatus 
9/1973, 424–426. 
1024 Autio Arvo, Ammattikoulutus Saksan demokraattisessa tasavallassa, Ammattikasvatus 4/1973, 156–158; 
Kärenlampi 1999, 63. 



277 
 

Koulutusajan pidentämistä perusteltiin tuotantotoiminnan koneellistumisella ja 

automatisoitumisella sekä yleisemminkin työntekijöille asetettujen vaatimusten 

kohoamisella.1025 Lukiokoulutus olisi sulautettu 11-vuotiseen peruskouluun, ja 

ylioppilastutkinnosta voitaisiin luopua. Esitykset koulujärjestelmän muutoksiin olivat 

mullistavia. Nämä lukion toimintaan liittyvät ehdotukset aiheuttivatkin vastustusta erityisesti 

poliittisen oikeiston ja keskustan piirissä, missä esitystä kutsuttiin lukion tappolinjaksi.1026  

 

Komitea käsitteli verraten perusteellisesti koulutuksen kehittämisen taustalla ollutta 

sivistyskäsitettä. Koska komitea ehdotti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen erojen 

madaltamista, se pyrki myös madaltamaan käsitteiden yleissivistys ja ammatillinen sivistys 

välistä eroa. Sivistys tarkoitti komitean mukaan koulutukselle asetetun toiminnan 

lopputulosta. Koulutus puolestaan oli sitä toimintaa, jolla tähän sivistystavoitteeseen 

pyrittiin. Ammatillisia valmiuksia voitiin opiskella myös peruskoulutuksen aikana. 

Yleissivistyksen ja ammatillisen sivistyksen ero oli liukuva ja osittain tuo ero riippui tiedon 

käyttötilanteesta. Yleissivistyksen pääkriteeri oli yhteiskunnallinen käyttötarkoitus, eikä 

yleissivistyksen piiri rajoittunut jonkin ammatin alueelle vaan oli laajempi. Ammatilliseen 

sivistykseen kuuluivat sellaiset valmiudet, jotka olivat painottuneet yhteiskunnan eri 

toimintasektoreiden mukaisesti ja joiden soveltamisala oli jossakin mielessä rajattu. 

Yleissivistykseen kuului sellaisia tietoja ja valmiuksia, jotka olivat ammatillisesti hyödyllisiä 

ja joille varsinainen ammattisivistys perustui. Yleissivistävät ja ammatilliset sisällöt eivät 

olleet toisiaan poissulkevia vaan osaksi sisäkkäisiä. Yleissivistykseen kuuluivat myös 

sellaiset tiedot, joita pidettiin yhteiskunnan kaikille jäsenille välttämättöminä.1027  

 

Jaakko Nummisen1028 mukaan keskiasteen koulunuudistuksen tavoitteena oli ammatillisen 

koulutuksen antaminen koko ikäluokalle. Toisena tavoitteena oli kehittää ammatillista 

koulutusta vastaamaan työelämän vaatimuksia aikaisempaa paremmin sekä laadullisesti että 

määrällisesti. Lukion ja ammattioppilaitosten opetussuunnitelmat oli uudistettava ja 

                                                 
 1025 KM 1973:52, 60–61; OPM Historia VI, 129; Tiivistelmä v. 1971 koulutuskomitean mietinnöstä, 
Ammattikasvatus 5/1973; Ahonen 2003, 124. 
1026 OPM historia VI, 129–132. 
 1027 KM 1973: 52, 64. Komitean ehdotuksen mukaan peruskoulutus muodostuisi peruskoulusta ja lukiosta. 
Osittain se olisi merkinnyt ylioppilastutkinnon häviämistä. Peruskoulutuksen päälle kaikki opiskelijat olisivat 
saaneet ammatillisen koulutuksen.  
 1028 Jaakko Numminen oli opetusministeriön kansliapäällikkö ja keskiasteen koulu-uudistuksen johtoryhmän 
puheenjohtaja. 
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peruskoulun käyneille oli turvattava koulutuspaikkoja.1029 Ensimmäistä kertaa Suomessa 

perusopetuksen jälkeistä ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta suunniteltiin yhteisesti 

siten, että koulutukselliset umpiperät voitaisiin välttää.  

 

Eri yhteiskuntapiirit ottivat aktiivisesti kantaa komitean esityksiin. Ammatillisten 

oppilaitosopettajien liitto kannatti ammattioppivelvollisuutta. Ammattikoulusta oli liiton 

mukaan saatava pohjakoulu opistokoulutukseen tai korkeakouluun. Ammattiopetuksen 

kiinnostavuuden lisäämiseksi liitto esitti harkittavaksi palkan maksamista oppilaille. 

Ammattikouluja ei tulisi perustaa sellaisille seuduille, jotka kärsivät oppilaspulasta.1030 YK:n 

naisten vuoden komitean mukaan yleissivistävä ja ammatillinen koulutus tulisi kytkeä 

toisiinsa. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen nähtiin myös sukupuolten välisenä tasa-

arvokysymyksenä. Koululaitoksen oli aktiivisesti lähdettävä murtamaan roolikäsityksiä ja 

kasvatettava kansalaisia tasavertaisuuteen. Ammattien ja uran valinnassa oppilaita oli 

kannustettava valintoihin, jotka eivät ylläpitäneet sukupuolirajoja. Oli päästävä eroon 

miesten ja naisten ammateista.1031 Tasa-arvoasiain neuvottelukunta oli samoilla linjoilla. 

Nuorisoasteen koulutusta kehitettäessä oli taattava jokaiselle nuorelle ammattikoulutus. 

Varsinkin tyttöjen ammatilliseen koulutukseen oli kiinnitettävä huomiota. ”Koulun taholta 

on aktiivisesti pyrittävä selvittämään sukupuolen merkityksettömyyttä ammatinvalintaa 

tehdessä.”1032 

Viljo Kuuskoski,1033 joka seurasi Aarno Niiniä ammattikasvatuksen pääjohtajana, korosti 

ammatillisten opintojen painoarvoa ammatillisessa koulutuksessa. Kuuskosken mukaan 

ammattikoulu antoi nuorisolle edellytykset itsenäiseen elämiseen ja toimeentuloon. 

Koulutuksen tarkoituksena oli antaa ammattitaidon lisäksi yleissivistykseen ja 

kansalaiskasvatukseen liittyviä tietoja ja taitoja, mistä syystä se oli oleellinen osa nuorison 

koulutusta ja koulutuspolitiikkaa. Ammatillisen koulutuksen ensisijainen tehtävä oli 

kuitenkin palvella elinkeinoelämää, jonka kehittyminen loi edellytykset maan hyvinvoinnille 

                                                 
1029 Numminen 1980, 33–34; Meriläinen 2011, 67–68. 
1030 AOL Matti Kinnunen, Matti Haapaniemi AKH;lle 7.5.1974, laatikko SAKO:n-AOL:n AKH:lle lähetetyt 
kirjeet 1961–1976, AOL:n arkisto, TA. 
1031 YK:n naistenvuoden komitean opintotoimintajaoston julkilausuma 13.1.1975, Ammattikasvatusneuvoston 
pöytäkirjan 4.4.1975 liite 4, kansio c pöytäkirjat ja esityslistat (yleisistunnot), laatikko 
Ammattikasvatusneuvosto n:o 2 Pöytäkirjat ja esityslistat + jäsenet 1966–1988, AKH, OPH. 
1032 Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan koulutuspoliittisen jaoston julkilausuma, Sukupuolten tasa-arvo 
koulutuksessa 1975: 2, kansio ammattikasvatusneuvosto 1966–1988 H valmistelumateriaalia (kok. varten), 
laatikko n:o 4 AKN 1966–1988, AKN, OPH. 
1033 Viljo Kuuskoski (1911–1994). Diplomi-insinööri, tekniikan tohtori Kuuskoski oli aikaisemmin toiminut 
mm. Teknillisen Korkeakoulun professorina.  



279 
 

ja sitä kautta kaikelle kulttuurielämälle.1034 Kuuskoski jätti koulutuskomitean mietintöön 

eriävän mielipiteen yhdessä Lauri Korpelan ja Jouko Matilaisen kanssa. Eriävässä 

mielipiteessä Kuuskoski kumppaneineen piti 14 vuoden oppivelvollisuutta liian pitkänä. 

Peruskoulun jälkeen nuori voisi valita ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen. 

Lukiokoulutus voisi antaa myös ammatillisia valmiuksia humanistisille, yhteiskunnallisille ja 

juridisille aloille.1035 Opetussuunnitelmaa ei pitänyt nähdä jyrkästi yleissivistäviin 

oppiaineisiin ja ammatillisiin oppiaineisiin jaettuna. Opetus muodosti kokonaisuuden, jossa 

lähestyttiin sekä ammatillista osaamista että yleissivistävää tietoa. Peruskoulun pohjalle 

rakentuva ammatillinen koulutus tuli yhteiskunnallisessa arvostuksessa nostaa lukion kanssa 

samalle tasolle. Ammatillisen koulutuksen tavoitteet kuitenkin poikkesivat lukiokoulutuksen 

tavoitteista. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena oli riittävän ammattitiedon ja taidon 

lisäksi sellaisen yleissivistävän pohjan antaminen, että niiden varassa nuori voi ryhtyä 

rakentamaan tulevaisuuttaan ammattitaitoisena ihmisenä ja tasapainoisena kansalaisena.1036  

 

Ammattikasvatushallituksen teknillisen opetuksen osaston ylitarkastaja Olli Räty puolestaan 

näki humanististen näkemysten tarpeellisuuden myös ammattikoulussa. Tekniikan 

kehittymisen aiheuttamien vaikutusten laajempi ymmärtäminen vaati tekniikan 

ymmärtämistä humanismin vuoksi. Työammattien nopea muuttuminen vei pohjaa 

ammattikoulun antamien valmiuksien ja todellisten työtehtävien vaatimusten välittömästä 

vastaavuudesta. Tällaista välitöntä vastaavuutta oli vaikea saavuttaa, ja pelkästään 

koulutuksen antamat valmiudet vanhenivat pian.1037 Tekniikan kehittymisen mukana 

pysyminen oli ammattikoululle tärkeää. Tekniikan oppimisen näkökulman piti kuitenkin 

muuttua humanistiseen, yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämisen suuntaan. Teoksessaan 

Koulutus ammattiin Räty tiivistää sivistyskäsitettä: ”Ammattiopin ja yleissivistävän tiedon 

välillä ei ole enää osoitettavissa selvää eroa, jos sellaista henkisesti kypsän 

ammatinharjoittajan valmiuksissa on koskaan ollutkaan.”1038 Työtehtävien muuttuminen 

johti yleissivistävän koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen välisen raja-aidan 
                                                 
1034 Viljo Kuuskoski. Ammatillisen koulutuksen asemasta nuorisoasteen koulutusjärjestelmää uudistettaessa, 
Kasvatus 4/1971, 223–230; Kuuskoski, Eräitä ammatillisen koulutuksen kehitysnäkymiä (Juhlapuhe Kauhajoen 
ammattikoulun vihkiäisissä 23.1.1970), Ammattikasvatus 3/1970. 
 1035 KM 1973:52, Eriävä mielipide, 114–116. esim. Meriläinen 2011, 66. 
1036 Viljo Kuuskosken päiväämätön julkilausuma Ammatillisen koulutuksen asemasta yleistä koulujärjestelmää 
uudistettaessa, kansio H valmistelumateriaalia, laatikko AKN n:o teknillisen opetuksen jaosto 1966–1988, 
OPH; Viljo Kuuskoski, Koulutuksen tasa-arvo ja komitean ehdotukset, valmisteltu puheenvuoro ”Koulu 80-
luvulla” -päivillä Lahdessa 13.11.1973, kansio c pöytäkirjat ja esityslistat, laatikko n:o 5 ammattiopetuksen 
jaosto, AKN, OPH. 
1037 Räty 1982, 97; Kettunen 1983, 2. 
1038 Räty 1982, 96. 
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madaltumiseen. Rädyn mukaan myös ammattikoulun opetuksessa yleisaineiden ja 

ammatillisten aineiden jyrkkä jako oli käymässä tarpeettomaksi.1039 Ammatillinen koulutus 

ja yleissivistävä koulutus lähenivät toisiaan, ja ammatillisen väylän pitäisi tarjota myös 

yleinen jatko-opiskelukelpoisuus.1040 Moderni, nykyaikainen koulu opetti tekniikan saloja 

humanismin tähden. Yhteiskunnallisten ilmiöiden ja teknologisten muutosten ymmärtäminen 

oli tärkeää humanismin vuoksi. Ammatillisen koulutuksen näkökulmasta jyrkkää eroa 

yleissivistyksen ja ammattisivistyksen välillä koulutuksessa tuli madaltaa. Tämän tuli näkyä 

myös opetussuunnitelmien sisällöissä ja tavoitteissa siten, että sivistykselliset tavoitteet eivät 

olleet pelkästään niin sanottujen yleissivistävien oppiaineiden vastuulla, vaan koko 

ammattikoulun toiminta voitiin nähdä sivistävänä toimintana. 

 

Ammattikasvatusneuvosto korosti ammattikoulutuksen saatavuuden tärkeyttä ja jatko-

opiskelumahdollisuuksien takaamista ammatillisen koulutuksen saaneille. Ongelmia tuntui 

aiheuttavan se, miten ammattikoulussa yhdistettäisiin käytännön työtaitoihin ja 

ammatilliseen osaamiseen liittyvä osaaminen ja jatko-opintoihin vaadittava teoreettinen tieto. 

”Ammatillisten koulujen tehtävänä on ensisijaisesti toimittaa tuotantoelämälle päteviä 

työntekijöitä ja toimihenkilöitä.” Keskiasteen koulutusta kehitettäessä ei saanut liikaa 

korostaa tietopuolista opetusta, jotta ei syntyisi kahta rinnakkaislukiota. Neuvoston mukaan 

myös korkeakouluopetusta oli kehitettävä niin, että ammatillisen väylän jatko-opinnot olivat 

mahdollisia. Ammatillisiin kouluihin tuli olla pääsy myös työssäolon jälkeen. Tällaista 

työssäoloa voitiin pitää vapaaehtoisena harjoitteluna, joka voitiin soveltuvin osin ottaa 

huomioon opiskelussa.1041  

6.2.  ”Ei robotteja vaan aktiivisia ihmisiä”. Päätös eduskunnassa 

Vuonna 1974 valtioneuvosto teki päätöksen keskiasteen koulunuudistuksen valmistelusta, ja 

vuonna 1978 hallitus antoi eduskunnalle esityksen keskiasteen koulutuksen 

kehittämisestä.1042 Hallituksen esityksessä todettiin: ”Yksilön, yhteiskunnan ja työelämän 

tarpeiden huomioonottaminen pitkällä aikavälillä edellyttää, että yleissivistävää ja 
                                                 
1039 Räty 1982, 96–97.  
1040 Räty 1979, 149.  
1041 Luonnos, Ammattikasvatusneuvoston lausunto opetusministeriölle keskiasteen 
opetussuunnitelmatoimikuntien välimietintöjen yhteenvetoon, 15.5.1975, kansio c, pöytäkirjat ja esityslistat 
(yleismuistiot), laatikko n:o 2, Pöytäkirjat ja esityslistat + jäsenet 1966-1988, AKN, OPH.  
1042 HE 1978/37 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi keskiasteen koulutuksen kehittämisestä, Valtiopäivät 
1978, Asiakirjat A1, Hallituksen esitykset 1–70, 3–36.  
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ammatillista koulutusta kehitetään yhteisen tavoitteenasettelun pohjalta, ottaen huomioon 

myös näiden koulumuotojen erilaisuuden. Yhteisellä tavoitteenasettelulla tulee pyrkiä siihen, 

että jokaisen yksilön teoreettisia ja käytännöllisiä taipumuksia kehitetään tasapuolisesti 

hänen kehityksensä eri vaiheissa ja riippumatta siitä, opiskeleeko hän yleissivistävässä vai 

ammatillisessa oppilaitoksessa.”1043 Tavoitteena oli myös ammatillisen koulutuksen laadun 

parantaminen, koulutusväylän rakentaminen ammatillisesta koulutuksesta jatko-opintoihin ja 

ammatilliseen koulutukseen suuntautuvan tutkimustoiminnan kehittämiseen. Uudistusta 

suunniteltaessa lukion ensimmäisellä luokalla ja ammatillisen oppilaitoksen peruslinjalla 

voisi olla samankaltaisia, yhteisesti hyväksyttäviä oppisisältöjä, jolloin opinnoilla voisi 

korvata toisen oppilaitosmuodon opintoja. Tavoitteena oli keskiasteen koulutuksen 

kehittäminen yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti.  

 

Opetusministeri  Kalevi Kivistö (SKDL) aloitti eduskunnassa keskiasteen koulutuksen 

kehittämistä koskevan lain lähetekeskustelun seuraavasti: ”Kunkin kansakunnan 

koulutusjärjestelmä heijastaa yhteiskunnan kulloistakin kehitystilaa ja sen jäsenten 

arvostuksia. Yhteiskunnassa tapahtuva kehitys pääsee varsin hitaasti vaikuttamaan 

koulutusjärjestelmän rakenteisiin ja sen sisäiseen toimintaan. Tämä johtuu siitä, että 

yhteiskunnallisia uudistuksia vastaan sitkeää taistelua käyvät tahot rakentavat yleensä 

viimeisen puolustuslinjansa koulun ympärille.”1044 

 

Eduskunnassa käyty vilkas keskustelu kulminoitui lukion ja ammattikoulun tehtävien jakoon. 

Kritiikkiä esitystä kohtaan tuli pääsääntöisesti poliittisen oikeiston suunnalta, vaikkakin 

esityksen kannattajien ja vastustajien välinen rintamalinja ylitti jälleen puoluerajat ja kulkien 

enemmänkin poliittisen kartan liberaalisen siiven ja konservatiivisen siiven välillä, kuin 

oikeiston ja vasemmiston välillä. Kokoomuksesta Perustuslailliseen Kansanpuolueeseen 

siirtynyt edustaja Kullervo Rainio oli vastustajien keulakuva. Rainion mukaan esityksessä 

                                                 
1043 HE 1978/37 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi keskiasteen koulutuksen kehittämisestä, Valtiopäivät 
1978, Asiakirjat A1, Hallituksen esitykset 1–70, 3–36; Asiaa valmisteli keskiasteen koulunuudistuksen 
johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimi kansliapäällikkö Jaakko Numminen, jäseninä pääjohtaja Erkki Aho, 
toimistopäällikkö Lasse Hoffman, johtava projektisihteeri Pekka Kilpi, suunnittelupäällikkö Liekki Lehtisalo, 
toimistopäällikkö Aulis Lintunen, apulaisosastopäällikkö Leevi Melametsä, osastopäällikkö Pentti Merenkylä, 
ylijohtaja Reijo Virtanen, ylijohtaja Yrjö Yrjönsuuri. Toimikunnan sihteereinä toimi Heikki Mäenpää, Timo 
Luoma-Aho ja Juhani Nyyssönen. Toimikunta aloitti toimintansa 28.8.1974. Toimikauden aikana jäseniä olivat 
myös osastopäällikkö Aslak Lindström, toimintopäällikkö Anneli Mäkinen ja pääjohtaja Seppo Oinonen. 
Toimikunnan tehtävänä oli koordinoida lukion ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia valmistelevien 
toimikuntien työtä. KM 1978:47, Keskiasteen koulunuudistuksen johtoryhmän mietintö 15. 
1044 Lähetekeskustelu ehdotuksesta laiksi keskiasteen koulutuksen kehittämisestä, Ministeri Kivistö, 4.4.1978, 
Valtiopäivät 1978 osa I, Ptk I, Helsinki 1978, 507.  
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käytettiin sosialistista terminologiaa, väheksyttiin käytännön taitojen oppimista ja hyökättiin 

suomalaisesta sivistyksestä huolehtinutta lukiokoulua vastaan. Hän kritisoi myös 

suunniteltua väylää ammatillisista opinnoista korkeakouluun perustellen kantaansa sillä, että 

oli jo olemassa opintoväyliä, muun muassa iltalukio ja teknillisen alan opintoväylät, jotka 

mahdollistivat etenemisen ammatillisen koulutuksen kautta korkeakouluopintoihin. ”Kyllä 

korkeakouluopiskeluvalmius edellyttää sentään muuta kuin tällaista tietyn ammatillisen 

opistoasteen tutkinnon suorittamista.”1045  

 

Kokoomuspuolueen piirissä vaadittiin lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 

kehittämistä erillisinä koulumuotoina. Lukiokoulutusta tuli kehittää omana 

korkeakouluopintoihin johtavana koulumuotona. Kuitenkin korkeakouluväylän avaaminen 

myös ammattikoulun käyneille sai tukea. Edustaja Erkki Pystynen totesi, että koulutuksen 

kokonaisuutena oli turvattava riittävä yleissivistys, joka teki mahdolliseksi yksilön kriittisen, 

omaehtoisen tiedon kartuttamisen ja loi jatkuvan opiskelun motivaation samalla kun 

koulutuksella pidettiin huolta työelämään kouluttamisesta ja kullakin alalla vaadittavan 

modernin ammattipätevyyden antamisesta. Pystysen mukaan ammatillisen koulutuksen väylä 

korkeakouluopintoihin oli kannatettava asia.1046 Keskustelussa yhdeksi keskeiseksi 

kysymykseksi nousikin väylä korkeakouluopintoihin.1047 

 

Edustaja Marjatta Mattsonin (SKDL) mielestä tieteen ja tekniikan edistymisen seuraaminen 

turvasi myös työntekijöille valmiudet itsensä kehittämiseen, osallistumiseen 

yhteiskuntaelämään sekä kulttuuripalvelujen käyttämiseen. Oli perusteltua uudistaa 

ammatillisia opintoja myös väylänä korkeakouluihin. Tämä mahdollisuus houkuttelisi myös 

enemmän opiskelijoita lukiosta ammatillisiin opintoihin. Mattsonin mukaan yksi ongelma oli 

se, että lukio-opiskelijoista enää puolet sijoittui korkeakouluun. Toinen puoli sijoittui 

opistotason oppilaitoksiin tai ammatillisiin kouluihin.1048 

 

Sosiaalidemokraattien piirissä jatko-opiskelun mahdollisuuksien laajentamista kannatettiin. 

Väylää tuli heidän mukaansa kehittää siten, että opiskelijalla oli myös realistisia 

                                                 
1045 Ed. Rainio (Kok.), keskustelu keskiasteen koulutuksen kehittämisestä 4.4.1978, Valtiopäivät 1978 osa I, Ptk 
I, 510–511, 512. 
1046 Edustaja Pystynen (Kok.) Valtiopäivät 1978, ptk osa I, 517. 
1047 Edustaja Saara Mikkola (Kok.), Valtiopäivät 1978, ptk osa 2, 1280–1281; Edustaja Erkki Häkämies (Kok.) 
26.5.1978, Vp 1978, osa II, 1549–1552.  
1048 Edustaja Marjatta Mattson (SKDL) 16.5.1978, Valtiopäivät 1978, Ptk osa II, 1282–1284.  
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mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin. Korkeakoulujen opiskelijavalintaprosesseja tuli siis 

kehittää, jotta myös ammattikoulutaustaiset hakijat otettaisiin huomioon.1049 Edustaja 

Kaarina Suonio lähestyi ammatillista koulutusta laaja-alaisesta näkökulmasta. Suonio nosti 

esiin muun muassa kansainvälisen yhteistyön kehittämisen ja rauhantyön. Ammatillinen 

koulutus, muun koulutuksen ohella, tähtäsi yksilön kaikenpuolisten 

kehittymismahdollisuuksien turvaamiseen. Koulutus antoi valmiuksia koko elämää, ei vain 

työelämää varten. Keskiasteen uudistuksessa oli päästävä siihen, että jokaiselle nuorelle 

turvattiin kiinteämuotoinen oppilaitoksissa annettava koulutus. Suonion mukaan 

oppisopimuskoulutus voi täydentää kiinteämuotoista ammatillista koulutusta. Hän kuitenkin 

epäili oppisopimuskoulutuksen tasoa ja pelkäsi sen opetuksellisen panoksen jäävän 

mitättömäksi.1050 Suonion puheenvuorossa tiivistyy yksi keskeinen näkemys, minkä vuoksi 

Suomeen kehittyi voimakkaasti koulumuotoiseen toteutukseen pohjautuva ammatillinen 

peruskoulutus. Koulumuotoinen koulutus herätti luottamusta. Lisäksi Suomessa painotettiin 

laaja-alaista ammatillista koulutusta ja käsitettä koulutusammatti, jonka pohjalta 

erikoistuttiin työelämän tehtäviin.1051  

 

Eduskunnassa käydyssä keskustelussa edustajat olivat melkoisen yksimielisiä siitä, että 

uudistusten tavoitteena oli ammatillisen koulutuksen arvostuksen ja tason nostaminen. 

Edustaja Anna-Liisa Jokisen (SKDL) mukaan koulutuksen tason kohottamisen tuli näkyä 

myös opettajankoulutuksessa. Ammattikoulun opettajien koulutuksen ja pätevyyksien tuli 

olla verrattavissa lukion opettajien tasoon.1052 Keskustapuolueen ja Suomen Maaseudun 

Puolueen piirissä lakia tuettiin. Puolueen edustajat kuitenkin painottivat, että oli pidettävä 

huoli koulutuksen alueellisen saatavuuden turvaamisesta.1053  

 

Eduskunta hyväksyi lain äänestyksen jälkeen. Keskiasteen koulutuksen 

yhtenäiskouluajatuksesta kuitenkin luovuttiin, ja lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta 

kehitettiin myös keskiasteen uudistuksessa erillään toisistaan. Lain mukaan keskiasteen 

koulutus muodostui lukioiden järjestämästä koulutuksesta ja ammattikasvatushallituksen 
                                                 
1049 Edustaja Riitta Järvisalo-Kanerva (SDP), 16.5.1978, Valtiopäivät 1978, Ptk osa II, 1287–1288. 
1050 Kaarilan Suonio (SDP) 16.5.1978, Valtiopäivät 1978, Ptk osa II, 1291. 
1051Ammattikasvatusneuvosto + työvaliokunta 12.3.1976, muistio koulunuudistuksessa tähtäimessä  
olevasta koulutuksen rakenteesta, kansio C pöytäkirjat ja esityslistat (työjaoston ja työvaliokunnan  
kokoukset) (sihteerin kokoukset), AKN 1966–1988, AKH, OPH; Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä 
474/1978. 
1052 Anna-Liisa Jokinen (SKDL), 26.5.1978, Valtiopäivät 1978, Ptk II, 1552–1553, 1702. 
1053 Edustaja Mattila (Kesk.) 2.6.1978, Valtiopäivät 1978, Ptk II, 1696–1697; Edustaja Kortesalmi (SMP) 
2.6.1978, Valtiopäivät 1978, Ptk II, 1688–1689. 
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alaisten ammatillisten oppilaitosten järjestämästä ammatillisesta peruskoulutuksesta.1054 

Keskiasteen koulutuksessa jako yleissivistävään ja ammattisivistävään koulutukseen säilyi. 

Ammatillisen koulutuksen saaneiden jatko-opintomahdollisuuksia tuli parantaa.1055 

 

Lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta kehitettiin erillisinä koulumuotoina, mutta niille 

asetettiin yhteisiä tavoitteita. Näitä yhteisiä tavoitteita olivat muun muassa persoonallisuuden 

monipuolinen kehittäminen sekä yhteiskunnan, työelämän, ammatinvalinnan, jatko-

opintojen, kansallisen kulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön edistämisen kannalta 

tarpeellisten valmiuksien antaminen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. 

Peruskoulua oli määrä kehittää siten, että sen oppimäärän suorittaminen tuotti kelpoisuuden 

kaikkiin keskiasteen koulutusta antaviin oppilaitoksiin. 

 

Ammatillisessa koulutuksessa keskiasteen uudistus pantiin toimeen koulutusalakohtaisesti 

vuosien 1982 1988 aikana. Ammattikoulujen osalta keskiasteen uudistus astui voimaan 

vuonna 1986.1056 Keskiasteen koulutuksen valmisteluvaiheen jälkeen hallitus antoi esityksen 

laiksi ammattioppilaitoksista.1057 Esityksestä eduskunnassa käyty keskustelu oli lyhyt eikä 

aiheuttanut tunnekuohuja. Esitys sai kannatusta puoluekentän laidasta laitaan. Epäkohtana 

edustajien puheenvuoroissa nostettiin esiin ammattikoulun opetussuunnitelman jako 

peruslinjaan ja erikoistumislinjaan, jolloin opiskelija ei voinut peruslinjalle hakeutuessaan 

tietää, mille erikoistumislinjalle hänellä oli lopultakin mahdollisuus päästä. Tämä aiheutti 

epävarmuutta, ja mikäli opiskelija ei sitten päässyt haluamalleen erikoistumislinjalle, 

pettymys vaikutti opiskelumotivaatioon. Kokoomuksen edustaja Tapio Hovitie moitti 

keskiasteen koulutuksen kehittämislakia vanhentuneeksi ja kaksiportaista opiskelijavalintaa 

ongelmalliseksi. Se ei edistänyt tehokasta resurssien käyttöä.1058 Keskustan edustaja Mauri 

Pekkarinen moitti yleisjaksojärjestelmää ja kaikille yhteisten oppiaineiden määrää 

opetuksessa: opiskelijat olivat kuitenkin hakeutuneet ammattikouluun hakemaan 

käytännöllistä koulutusta. Laki sinänsä oli hyvä ja kannatettava.1059 Edustaja  Heli Astala 

(SKDL), joka kannatti lakiesitystä, löysi ammatilliselle koulutukselle kauaskantoisia 

                                                 
1054 Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä n:o 474/1978.  
1055 Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä n:o 474/1978.  
1056 Asetus keskiasteen koulunuudistuksen ajoittamisesta, 544/1980. 
1057 HE 1986/15, Valtiopäivät 1986, Asiakirjat A1 hallituksen esitykset 1–150, Helsinki 1986. 
1058 Edustaja Holvitien (Kok.) puheenvuoro 28.2.1986, Valtiopäivät 1986, Ptk I, 290–292. 
1059 Edustaja Pekkarinen (Kesk.) puheenvuoro 28.2.1986, Valtiopäivät 1986, Ptk I, 284–298; esim. edustaja 
Nousiainen (Kesk.) puheenvuoro 23.1.1987, Valtiopäivät 1986, Ptk VI, 5270–5271. 
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tavoitteita: ”Tiedon, järjen ja tunteen avulla on mahdollista muuttaa maailma 

paremmaksi.”1060  

 

Eduskunta hyväksyi lain yksimielisesti 23.1.1987. Laki ammatillisista oppilaitoksista kokosi 

ammattikasvatushallituksen alaiset ammatilliset oppilaitokset saman lain yhteyteen. 1960-

luvulla ammattikasvatushallituksen perustamisesta alkanut hallinnollinen yhdistyminen 

näkyi nyt myös ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä. Lain mukaan ammatillisen 

peruskoulutuksen tavoitteena oli peruskoulun ja lukion kasvatustehtävää jatkaen tai 

työkokemukseen perustuen antaa yhteiskunnan ja työelämän sekä niiden kehittymisen 

edellyttämiä, ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä jatko-opintojen 

harjoittamiseksi tarpeellisia valmiuksia.1061 Ammatillisten valmiuksien osalta uudet 

säädökset jatkoivat aiemmin vallinnutta henkeä: ammatillisen koulutuksen tavoitteena oli 

antaa valmiuksia ammattitaidon saavuttamiseksi. Ammattitaito hankittaisiin koulutuksen 

lisäksi työkokemuksella. Yleissivistävissä tavoitteissa tapahtui suuri muutos. Tavoitteet 

monipuolistuivat ja laajenivat. Opetuksen tavoitteena oli persoonallisuuden monipuolinen 

kehitys, elinympäristön ja luonnon suojeleminen, kansallisen kulttuurin edistäminen sekä 

kansainvälisen yhteistyön ja rauhan edistämisen kannalta tarpeellisten valmiuksien 

antaminen, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen sekä opiskelijoiden perehdyttäminen 

yrittäjyyteen, yritystoimintaan ja paikallisiin olosuhteisiin.1062 Laki kumosi vuoden 1958 

lain, samoin kuin vuoden 1974 oppilaitosneuvostoista annetun lain.  

 

Eri koulutusalojen asema säilytettiin säätämällä omat asetukset ammattioppilaitoksista, 

hotelli- ja ravintolaoppilaitoksista, koti- ja laitostalousoppilaitoksista, käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksista, maatalousalan oppilaitoksista, metsä- ja 

puutalousoppilaitoksista, sosiaalialan oppilaitoksista, terveydenhuolto-oppilaitoksista ja 

ammatillisista erityisoppilaitoksista.1063 Ammattioppilaitoksen tavoitteet olivat ammatillisia, 

kasvatuksellisia sekä jatkokoulutukseen tähtääviä. Ammatillisen koulutuksen käyneille 

avautui väylä myös korkeakouluopintoihin. Kolmivuotinen koulutus antoi yleisen jatko-

opintokelpoisuuden, ja kaksivuotisen koulutuksen saaneet saattoivat hakeutua kyseisen alan 

jatkokoulutukseen. 1064 

                                                 
1060 Edustaja Astala (SKDL) puheenvuoro 4.3.1986, Valtiopäivät 1986, Ptk I, 325–326. 
1061 SA 1987/487 Laki ammatillisista oppilaitoksista.  
1062 SA 1987/487 Laki ammatillisista oppilaitoksista. 
1063 SA 1987/491–502; Järvinen 1997, 189. 
1064 SA 1987/491 Asetus ammattioppilaitoksista. 
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Vuoden 1987 laki liitti ensimmäistä kertaa ammatillisen koulutuksen kiinteästi ja 

yhtenäisenä muuhun koulujärjestelmään. Uudet säädökset keskiasteen uudistusten 

yhteydessä veivät kehitystä kohti suurempia, monialaisia oppilaitoskokonaisuuksia. Vuonna 

1899 alkanut ammattikoulun toiminta jatkui monialaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. 
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7. Ammattikoulu kasvattajana ja sivistäjänä 1899-1987 

7.1. Kasvatus liberalistiseen yhteiskuntaan 

  

Koulutukseen liittyvä vallitseva käsitys on ollut, että kansalaisvalmiuksiin ja sivistykseen 

liittyvä koulutus on ollut yleissivistävän koulutuksen tehtävä ja työelämään liittyvä 

käytännön taitojen oppiminen puolestaan on tapahtunut siitä erillään olevan ammattikoulun 

kautta. Yleissivistävä koulu on kouluttanut henkisen työn tekijöitä ja ammattikoulu 

ruumiillisen työn tekijöitä. Keskeinen kysymys tässä tutkimuksessa on, mikä oli 

ammattikoulun rooli oppilaiden sivistämisessä ja kansalaiseksi kasvattamisessa Suomessa 

vuodesta 1899 1980-luvun alkuun. Luontevia jatkokysymyksiä ovat, kenelle ammattikoulu 

oli tarkoitettu ja keiden toimesta ammattikouluja perustettiin ja toimintaa kehitettiin. 

Ammattikoulu tässä tutkimuksessa tarkoittaa työntekijöiden kouluttamiseen tarkoitettua 

koulua, jossa teoreettiset tiedot ja opetusohjelman mukaiset käytännön taidot opittiin 

opettajan johdolla koulun tiloissa tai yrityksen omissa tuotantolaitoksissa, jos kyseessä oli 

yksityisteollisuuden ammattikoulu. Koulu oli nuorille oppilaille tarkoitettu päiväkouluna 

toimiva koulu. 

 

Käsitteet sivistys ja kansalainen sivuavat tässä työssä toisiaan. Kansalaisuuteen liittyi 

näkökulma vapaasti valintoja tekevästä ihmisestä, jolla oli yhteiskunnan tarjoamia oikeuksia 

mutta myös velvollisuuksia. Kansalaisen käsitteeseen liittyi myös moraaliarvostelma, 

näkemys kunnon kansalaisesta. Sivistyskäsitteeseen liitettiin yleensä yläluokkaisuus ja 

koulutus, erityisesti akateeminen koulutus. Sivistyskäsitettä voitiin lähestyä myös 

käytöstapojen ja itsehillinnän näkökulmasta sekä yhteisön kannalta vastuullisen toiminnan 

näkökulmasta. 

 

Vapaa, itsensä ja perheensä omalla työllään ja palkallaan elättävä työntekijäkansalainen 

nousi käsitteenä esiin liberalistisen talouspolitiikan työntäessä syrjään säätyjen privilegiot ja 

isäntäholhouksen. Kansalaissodan jälkeen torppareiden lunastaessa tiloja itselleen, 

pientalonpoikainen maata omistava kansalaisihanne vahvistui. 1950-luvun lopulla alkanut 

nopea elinkeinorakenteen muutos muutti vallitsevat käsitykset elinkeinopolitiikan ja 
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sosiaalipolitiikan suunnasta. Palkkatyöhön tukeutuva elämäntapa tuli vallitsevaksi.1065 

Koulutuspoliittinen muutos tuli viiveellä, vaikka viitteitä muutoksesta olikin esitetty. 

 

Liberalistinen talouspolitiikka nopeutti tekniikan ja teollisuuden kehittymistä sekä 

kaupungistumista1800-luvulla. Ammattikuntalaitoksen järjestämä oppipoikakoulutus menetti 

merkitystään. Yhteiskunnan demokraattiset muutokset korostivat kansalaisena toimimisen 

merkitystä. Oppipoikajärjestelmän ja sunnuntaikoulujen toimintaa jatkamaan perustetut 

käsityöläiskoulut, jotka kouluttivat jo työssä olevia oppilaita, eivät pystyneet vastaamaan 

lisääntyvän kaupunkilaisnuorison koulutustarvetta. Tämä kansakoulun päättänyt 

kaupunkilaisnuoriso ei vielä ikänsä puolesta päässyt vakituiseen palkkatyöhön, mutta sillä ei 

myöskään ollut kunnolla järjestettyä koulutusmahdollisuutta. Oli vaara, että nämä nuoret 

harhautuisivat rikolliseen toimintaan ja saisivat poliittisesti arveluttavia vaikutuksia. 

 

Ammattikoulun synnyn ja varhaisvaiheen kehittymisen taustalla Suomessa voidaan löyhästi 

erottaa kaksi väestöryhmää: liberaali, filantrooppinen kaupunkilainen sivistyneistö ja 

korkeamman teknillisen koulutuksen saaneet henkilöt, joilla usein oli kytköksiä 

elinkeinoelämään. Näiden ryhmien intressit yhtyivät tavoitteessa kouluttaa aktiivisia, itsensä 

omalla työllään elättäviä liberalistisen yhteisön kansalaisia sekä kehittymiskykyisiä 

työntekijöitä laajenevan ja muuttuvan teollisuuden ja käsityöyritysten palvelukseen. 

Ammattikoulun perustaminen liittyi myös yleiseen tavoitteeseen kohottaa työväenluokan 

usein kurjia elinoloja kaupungeissa. Helsingin Polyteknillisen opiston, myöhemmin 

Teknillisen korkeakoulun, opettajat ja sieltä valmistuneet insinöörit ja arkkitehdit olivat yksi 

merkittävä ryhmä ammattikoulun kehittymisessä. 1900-luvun alkupuolella tapahtunut 

ylemmän teknillisen koulutuksen laajeneminen mahdollisti omalta osaltaan myös 

ammattikoulujen lisääntymisen. Nämä sivistyneistön jäsenet toimivat usein kaupunkien 

luottamustehtävissä päättämässä koulun perustamisesta, he toimivat opettajina, rehtoreina ja 

koulujen hallintotehtävissä. He myös paransivat työväestön elinoloja laajemminkin 

esimerkiksi kohentamalla asuinoloja ja kehittämällä työnvälitystoimintaa sekä aikuisväestön 

sivistystoimintaa. He olivat modernin, teollistuva ja kaupungistuvan, tulevaisuuteen katsovan 

yhteiskunnan airuita. 

Ammattikoulu rantautui Suomeen kasvavien, elinkeinorakenteeltaan teollisuuteen ja liike-

elämään painottuvien rannikkokaupunkien kautta. Ensimmäinen ammattikoulu perustettiin 

                                                 
1065 Uljas 2012, 305–306. 
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Helsinkiin vuonna 1899. Tämän jälkeen ammattikouluja perustettiin Poriin, Porvooseen, 

Kotkaan ja Viipuriin. Ammattikoulu oli aikaisempiin kouluihin ja olemassa oleviin kouluihin 

verrattuna uudenlainen koulu. Se sai vaikutteita ylemmän teknillisen alan koulutuksesta, 

käsityöläiskouluista, kansakouluista, aiemmin toimineista sunnuntaikouluista sekä 

ulkomailta. Ulkomaisia vaikutteita haettiin teollistuvista ”sivistysvaltioista” ennen muuta 

Keski-Euroopasta, Hollannista, Skandinaviasta ja Yhdysvalloista. Ammattikoulu kehittyi 

sekä kansallisten vaikutteiden että ulkomailta saatujen vaikutteiden pohjalta kansallisesti 

omintakeiseksi. Lehtori Jonatan Reuter hahmotteli ammattikoulun idean, joka rakenteeltaan 

noudatteli itävaltalaista mallia, joka puolestaan oli saanut vaikutteita Moskovasta Victor 

Della Vos:in ajatuksista. Koulun tehtävä oli työmenetelmien ja työkalujen käytön 

opettamisen avulla antaa oppilaalle valmiuksia työelämään. Koulun antamien valmiuksien 

pohjalta nuori oppi ammattitaidon työelämässä. Tämä malli, välillä hiukan muuttuneena, 

säilyi ammattikoulun perusperiaatteena 1890-luvulta 1980-luvulle.  

 

Hiukan myöhemmin, 1910–1930-luvuilla saksalaisen, Münchenissä toimineen Georg 

Kerschensteinerin työkouluajattelun vaikutukset näkyivät varsinkin sivistyskäsitteen 

muokkaajana ja opetuksellisten ratkaisujen kehittäjänä. Käytännön työtaidot voitiin nähdä 

sivistävänä, kulttuuria luovana toimintana. Hänen ajatuksiinsa tukeuduttiin ammattikoulun 

sivistystehtävään liittyvässä keskustelussa sekä ammattikoulun ja ammattikasvatuksen 

hakiessa omaa rooliaan suhteessa yleiskouluun. Lisäksi hänen työkouluajattelunsa 

vaikuttivat opiskelijakeskeisten, työvaltaisten opetusmenetelmien kehittämiseen.  

 

Ammattikoulussa toimivat opettajat muodostivat epäyhtenäisen ryhmän. Poikien 

ammattikoulussa opettajat jakautuivat työnopettajiin, ammattiteoreettisten aineiden opettajiin 

ja yleisaineiden opettajiin. Tyttöjen ammattikouluissa samat opettajat opettivat sekä 

ammattityön että ammattiteorian. Poikien kouluissa työn opettajat olivat yleensä taustaltaan 

ammattityöntekijöitä, joilla ei välttämättä ollut teoreettista koulutusta. Insinöörit, arkkitehdit 

ja diplomi-insinöörit toimivat ammattiteoreettisten aineiden opettajina ja 

kansakoulunopettajat tai maisterin tutkinnon suorittaneet yhteisten aineiden opettajina. 

Kansakouluun tai keskikouluun verrattuna opettajakunta oli monipuolinen: heillä oli 

erilainen koulutus ja erilaiset tehtävät koulussa. Näin ollen kansakouluun tai oppikouluun 

verrattavaa yhtenäistä opetuksellista linjaa ei ammattikouluun syntynyt. Taustaltaan 

monipuolinen opettajisto yhtäältä haittasi opetuksen kehittämistä ammattikoulussa, toisaalta 

pitemmän kehityskaaren aikana mahdollisti monipuolisten oppimisympäristöjen ja -
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menetelmien käytön. Vaikka järjestelmällistä ammattikoulujen opettajankoulutusta ei ollut, 

opetuksen laatuun kiinnitettiin huomiota jo varhain. Vuodesta 1913 alkaen teollisuushallitus, 

myöhemmin kauppa- ja teollisuusministeriö, järjesti vapaaehtoisia pedagogisia kursseja 

ammattikoulussa opetustehtävissä toimiville henkilöille, varsinkin työn opettajille. Tätä 

kurssitoimintaa voidaan pitää ammattikoulun opettajankoulutuksen alkuna Suomessa.  

 

Kasvatuksellisesti oli tärkeää järjestää nuorille ohjattua mielekästä toimintaa. 

Ammattikoulun välittämään kansalaisideaaliin kuului keskeisesti työn kunnioittaminen ja 

siveellisyys, joka merkitsi lähinnä luotettavuutta ja lainkuuliaisuutta. Koulun tuli antaa 

oppilaalle lupaus siitä, että kansalainen pystyi aktiivisella toiminnalla parantamaan omia 

elinolojaan. Kansalaisen ideaaliin kuului myös kyky vastustaa  itsekkäitä mielihaluja ja 

erilaisia yhteiskunnallisia kumousliikkeitä sekä kyky tarvittaessa asettaa kansakunnan etu 

oman yksilöllisen edun edelle. Ammattikoulun kansalaisnäkemys oli saanut vaikutteita 

hegeliläisestä valtiokansalaisuuden ideasta, joka tuli Suomeen  J. V. Snellmanin välityksellä. 

Yhteiskunnan muuttuessa demokraattisemmaksi kansalaiskasvatus ja koulusivistys tuli 

tarjota kaikille kansalaisryhmille. Ammattikoulun kehittyminen Suomessa oli osa 

kansainvälistä liberalistista ideologiaa, jonka tavoitteena oli sosiaalistaa nuoret liberalistisen 

yhteiskunnan jäseniksi ja työntekijöiksi.  

 

7.2. Isänmaallisuudesta sivistyskamppailuun 

 

1920–1930-luvuilla uusien ammattikoulujen perustamisesta vastasi leimallisesti 

suurteollisuus. Kunnallisten ammattikoulujen perustaminen oli hidasta. Tähän vaikuttivat 

kansalaissodan aiheuttama sekaannus, kunnallisdemokratian uudistaminen, 

valtiontukijärjestelmän epämääräisyys ja kansakoulujen käytännöllistä opetusta painottavien 

jatkoluokkien toiminta. Kuntien asioista päättäminen siirtyi vaaleilla valituille valtuustoille. 

Ne myös olivat vastuussa kuntien taloudesta. Kunnilla oli velvollisuus ylläpitää jatkoluokkia, 

eikä rinnakkaiseksi koetun ammattikoulun ylläpito houkutellut. 

 

Yksityisteollisuus perusti omia ammattikouluja. Kymiyhtiö ja Kone- ja siltarakennus oy 

olivat uranuurtajia 1910-luvun jälkipuoliskolla. Voimakkaampi yksityisteollisuuden koulujen 

perustamiskausi oli 1920- ja 1930-luvun taite, sen jälkeen kun valtiontukijärjestelmän 

uudistaminen ei edennyt eduskunnassa ja lakkoliikehdintä oli pysäyttänyt tehtaita. Muun 

muassa Wärtsilä-yhtymä, Lohjan Kalkkitehdas ja Yhtyneet Paperitehtaat perustivat omia 
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kouluja. Yksityisteollisuuden ammattikoulujen tehtävä oli kouluttaa poliittisesti luotettavia 

työntekijöitä teollisuuden keskeisiin tehtäviin. Kansalaisideaalin kuului työn arvostus, 

isänmaallisuus, solidaarisuus työnantajaa kohtaan ja kyky vastustaa sosialistisia liikkeitä. 

Kasvatustehtävää toteutettiin opetustoimen lisäksi koulun järjestämillä harrastuksilla, joista 

suojeluskuntatoiminta oli keskeisessä asemassa. 

 

Koulujen sivistystehtävästä 1920-1930-luvuilla  käydyssä keskustelussa korostui näkemys 

siitä, että käytännön työtaitoja opittaessa harjoitettiin myös hengenvoimia. Sodat olivat 

katkaisseet yhteydet Keski-Eurooppaan, ja vaikutteita haettiin varsinkin Ruotsista. Suomen 

ammattikoulujärjestelmä ammattikouluineen ja ammattioppilaskouluineen muistuttikin 

Ruotsin järjestelmää. Työkouluideologiaan kuuluvat ajatukset käytännön työtaitojen 

kasvattavasta ja kulttuuria luovasta vaikutuksesta kuitenkin tunnettiin. Ajatukset näkyivät 

ammattikoulujen opetusohjelmien kehittymisessä. Käytännön työnopetusta lisättiin siten, että 

sitä oli noin puolet opetustunneista. Valtakunnallisesti ammattikoulujen opetusohjelmia 

yhdenmukaistettiin. 

 

Vuoden 1939 ammattikoululaki ja vuoden 1942 asetus sekä toinen maailmansota vahvistivat 

ammattikoulun asemaa Suomessa. Laki selkiytti kuntien ammattikoulun toimintaan saamaa 

valtionapua, asetus vahvisti ammattikoulun hallinollista asemaa kauppa- ja 

teollisuusministeriössä, ja sota vaikutti työväestölle suunnatun käytännöllisen koulutuksen 

yleiseen arvostuksen kohoamiseen. Kauppa- ja teollisuusministeriön tulevaisuudennäky siitä, 

että teollisuuden, kaupan ja liikenteen merkitys Suomen elinkeinoelämässä kasvaisi, alkoi 

saada enemmän kannatusta. Ammattikasvatusosaston virkamiehet osastonpäällikön, 

filosofian tohtori Aarno Niinin johdolla toimivat merkittävällä tavalla ammattikoulun 

kehittämiseksi. Näköpiirissä olevaan elinkeinorakenteen muutokseen oli vastattava 

ammattikoulua kehittämällä. Vuosien 1940–1960 aikana ammattikoulu saavutti laajan 

poliittisen tuen, ja tuolloin tehtiinkin suunnitelmat ja päätökset ammattikoulun 

laajentamiseksi. Myös kansakoulun jatkoluokat olivat saaneet tukea säädöksistä ja 

laajenevasta koululaitoksesta. Koulumuotojen tavoitteet olivat samantyyppisiä, ja ne 

tarjosivat koulutusta samantyyppiselle opiskelijaryhmälle. Koulun sivistystehtävän 

korostaminen oli yksi keino, jolla ammattikoulun asemaa pyrittiin parantamaan. 

 

Aikakausi toisen maailmansodan jälkeen 1940-1950-luvuilla oli ammattikouluaatteen 

ideologinen läpimurtokausi, jossa Niini sai akateemista tukea erityisesti Oiva Kyöstiöltä, 
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tämän ammattikasvatuksen alan väitöskirjasta sekä Kyöstiön muista kirjoituksista ja 

toiminnasta. Niinin sivistyskäsitys oli saanut vaikutteita saksalaisesta työkouluajattelusta ja 

yhdysvaltalaisen John Deweyn reformistisista ajatuksista. Niinin sivistyskäsityksessä 

merkittävää oli se, että ammattikoulussa opiskelija sai elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja, 

eli valmiuksia itsensä elättämiseen, joilla mitä suurimmassa määrin oli kasvattava vaikutus 

oppilaaseen. Käsitteellisellä tasolla yleissivistyksen ja ammattisivistyksen välistä raja-aitaa 

madallettiin. Opinnot, jotka yhtäällä koettiin yleissivistäviksi, saattoivat olla toisaalla 

välttämättömiä työnteon kannalta. Ammatillinen koulutus kokonaisuudessaan oli järjestelmä, 

jossa erilaiset opiskelumuodot täydensivät toisiaan.  

 

Niinin mukaan ammattikoulun tehtävä oli kehittää oppilaan persoonallisuutta. 

Persoonallisuudella Niini tarkoitti intellektuaalisen autonomian omaavaa henkilöä, jonka 

kasvattamisessa ammattikoululla oli suuri merkitys. Näin siksi että ammattikoulu tarjosi 

yleiskoulua paremman mahdollisuuden oppilaan taloudelliseen itsenäisyyteen.  Niinin 

näkemykset ilmentävät ihannetta kansalaisesta, joka elättää itsensä omalla työllään. 

Aikaisempaan verrattuna Niinin näkemyksissä korostuu enemmän yksilö kuin 

valtiokansalainen. Ammattikoulun käyneellä piti olla mahdollisuus kehittää itseään työn 

lisäksi jatko-opinnoilla korkeamman asteen kouluissa. Niini halusi irrottaa ammattikoulun 

siitä ajattelusta, että koulu oli työläistaustaisille nuorille tarkoitettu koulu. Ammattikoulun 

tuli olla hyvä koulu kaikille käytännön osaamisesta kiinnostuneille nuorille. 

 

Eduskunnassa ammattikoulun kehittäminen sai kannatusta Sosialidemokraattisessa 

Puolueessa ja Kansallisessa Kokoomuspuolueessa. Maalaisliitto koki hankalaksi tukea 

ammattikoulua, joka koulutti kaupunkilaisiin elinkeinoihin. Puolueen mukaan 

ammattikoulun kustannuksia ei saisi sälyttää maalaiskuntien rasitteeksi. Koulutuksen 

merkitys aluepolitiikan välineenä muutti mielipiteitä ammattikoulua tukevaan suuntaan, ja 

poliittisten puolueiden raja-aidat ylittyivät. Samalta alueelta tulevat, eri poliittisia puolueita 

edustaneet edustajat saattoivat tukea oman alueen ammattikouluhanketta. Raja-aita ei 

välttämättä kulkenut puolueiden välillä vaan niiden sisällä liberaalien ja konservatiivien 

välillä.   

 

Vuoden1958 ammattikoululaki merkitsi ammattikoulun laajentumista. Yli 20 000 asukkaan 

taajamiin tuli perustaa ammattikoulu. Lisäksi kuntia velvoitettiin varaamaan nuorille 

kuntalaisille oppilaspaikkoja ammattikoulusta. Ammattikoululaki yhdessä kansakoululain 
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uudistamisen kanssa suuntasi kansakoulun jälkeisen ammattiin valmentavan koulutuksen 

ammattikoulun vastuulle, ja kansakoulun jatkoluokat muuttuivat kansalaiskouluksi.1066 

 

7.3. Yleissivistys ja ammattisivistys kohtaavat 

 

1960–1970-luvuilla ammattikoulu laajeni määrällisesti. Ammattikoulun avulla pyrittiin myös 

patoamaan maaltamuuttoa perustamalla kouluja pieniinkin kirkonkyliin. 1980-luvulle 

tultaessa saatiin havaita, että pelkkä koulujen perustaminen ei pystynyt estämään muuttoa. 

Ammattikoulu säilyi asutuskeskusten kouluna. Ammattikoulun hallinto keskittyi 

ammattikasvatushallituksen yhteyteen, joka puolestaan siirtyi opetusministeriön alaisuuteen. 

Peruskoulu-uudistuksen yhteydessä ammattikoulutuksesta tuli peruskoulunjälkeistä 

jatkokoulutusta. Opetuksesta vastasivat koulutetut opettajat, ja ammatilliset valmiudet 

korostuivat koulutuksessa.  

 

Ammattikoulusta käydyssä keskustelussa ero ammattisivistyksen ja yleissivistyksen välillä 

madaltui. Kansalaisideaalissa korostuivat yhteiskunnallisuus, poliittisuus ja kriittisyys. 

Nuoret asettivat auktoriteetit kyseenalaisiksi, mutta ammattikoulussa käsiteltiin myös 

teemoja, joissa olemassa olevat olosuhteet asetettiin kyseenalaisiksi. Käsitys kansalaisesta 

laajeni maailmankansalaisuudeksi.  Teollisuus joutui vastaamaan myös luontoarvoihin 

liittyviin kysymyksiin. Kansalaiskäsityksessä ei ollut kyse vain velvollisuudesta vaan myös 

oikeudesta. Aktiivinen kansalainen työllisti itsensä ja teki työtä yhteiskunnan eteen. Hänellä 

oli oikeus myös vaatia yhteiskunnalta palveluita ja olla vaikuttamassa yhteiskunnan 

toimintaan ja suuntaan. Itsensä omalla työllään elättävä työntekijä oli yhä arvossaan. 

Näkemys työntekoon kuitenkin muuttui. Työelämän rinnalle nousivat vapaa-aika, virkistys ja 

yhteiskunnalliset toiminnot. Tavoitteena oli, että ammattikoulu peruskoulun jälkeisenä 

kouluna olisi avoin kaikista yhteiskuntaryhmistä tuleville nuorille.  Ammattikouluun 

hakeuduttiin peruskoulun pohjakoulutuksen ohella keskikoulun kautta, jossain määrin myös 

lukio-opintojen jälkeen. Koulutuksellisessa arvostuksessa ammattikoulu oli vielä kuitenkin 

lukion varjossa. 

 

Kaiken kaikkiaan 1890-1980-luvuilla ammattikoulun sivistykselliset ja kansalaiseksi 

kasvattamisen tavoitteet olivat selkeästi esillä ammattikoulua perustettaessa ja kehitettäessä. 

                                                 
1066 Jauhiainen 2002, 220. 
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Ammattikoulu oli ensi vaiheessa tarkoitettu kaupunkien työläistaustaisille nuorille, jotka 

eivät vielä päässeet palkkatyöhön. Ammattikoulu koulutti vastuuntuntoisia kansalaisia 

yhteiskunnan jäsenyyteen. Sivistys- ja kasvatustehtävää korostamalla pyrittiin myös 

lisäämään ammattikoulun arvostusta muiden koulujen rinnalla. Sivistyksellisiä taitoja 

tarvittiin työelämässä, joten yleissivistyksen ja ammattisivistyksen välinen raja hämärtyi. 

Koululle asetetut sivistykselliset ja kasvatukselliset tavoitteet vaikuttivat siihen, että 

koulumuotoisesta ammattikoulusta muodostui Suomessa valtajuonne varsinkin nuoren 

ikäluokan ammatillisessa koulutuksessa. 

 

Koulumuotoinen, työelämään ja ammattitaitoon valmentava koulutus kehittyi varsinkin 

maissa, joissa ei ollut kovin vahvaa perinteistä ammattikuntalaitosta. Koulumuotoisessa 

ammattikoulutuksessa lähtökohta oli se, että koulu antoi perusvalmiudet ammattiin ja 

työelämään, ja koulutuksen pohjalta ammattitaito opittiin nopeammin. Ammattikoulussa 

oppiminen ja kasvaminen tapahtuivat opettajan ja keskushallinnon kontrollissa. 

Keskushallinto pystyi vaikuttamaan koulutuksen määrään, sisältöön ja laatuun.1067 

Ammattikoulun mallia ei kopioitu ulkomailta, vaan ammattikoulu kehittyi Suomessa 

omanlaisekseen kouluksi ulkomaalaisten vaikutteiden sekä kotimaisten olosuhteiden ja 

vaikutusten kautta.  1960–1970-luvuilla Suomen ammattikoulun kehittämiseksi viranomaiset 

tutkivat hyvinkin laajasti käytänteitä eri maissa. Ruotsin vaikutukset näkyivät koulutuksen 

saavutettavuudessa ja Saksan demokraattisen tasavallan vaikutukset koulujärjestelmän 

rakenteessa.  

 

                                                 
1067 Vrt. Kliebard 1999, 4, 115; Heikkinen 1995, 404–414. 
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Lopuksi

 

Kun paneudutaan verraten vähän tutkittuun teemaan, tutkimusprosessin aikana nousee usein 

esiin uusia tutkimuskysymyksiä. Niin on käynyt tässäkin tutkimuksessa. Ennen ensimmäistä 

maailmansotaa ammattikoulun kehittäjät hakivat vaikutteita Saksasta, mutta mitä oli 

koulutuksellinen yhteistyö kansallissosialistisen Saksan kanssa1930–1940-luvuilla? 

Mielenkiintoinen keskusvirasto ammattikasvatuksen historiassa oli ammattikasvatushallitus 

(1966–1991), jonka historia kaipaa tutkimusta. Ammatillisen koulutuksen 

opettajankoulutuksen historian kokonaisesitys, jossa otetaan huomioon eri ammatillisen 

koulutuksen alat, on tekemättä. Tutkittavaa olisi myös siinä, millainen oli ammatillisen 

koulutuksen asema kuntien koulutoimessa.  Koulumaailmassa astuttiin uuteen aikaan 

keskiasteen koulu-uudistuksen ja 1990-luvulla tapahtuneen Suomen EU-jäsenyyden kautta. 

Minkälaiseen kansalaisuuteen ammatillinen koulutus EU-Suomessa kasvattaa, ja mikä 

onkaan se sivistys, jonka avulla Suomi tulevaisuuteen kulkee? 

 

Ammattikoulu instituutiona asetti kyseenalaiseksi olemassa olevia ilmiöitä: koulutuksen 

luokkakantaisuuden, vallitsevan näkökulman sivistykseen, työelämässä vallitsevan 

tayloristisen työnjohtojärjestelmän ja opettajajohtoiset yleissivistävän koulun 

opetuskäytänteet. Ammattikoulu onnistui tässä kyseenalaistamisessa vaihtelevasti. 

Ammattikoulun kehittyminen liittyi voimakkaasti muutokseen, väestönkasvuun, 

kaupungistumiseen, yhteiskunnan demokratisoitumiseen, talouselämän vapautumiseen ja 

tekniikan kehitykseen. Vaatimattomasta, yhden kaupungin työläistaustaisille nuorille 

tarkoitetusta koulusta kasvoi yhdessä eri alojen ammatillista koulutusta antavien koulujen 

kanssa lukiokoulun rinnalle käytännönläheinen koulutusväylä. 
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Liite 7. Yksityisteollisuuden ammattikoulut 19391

Oppilaitos    Perustamisvuosi  

Kymin Osakeyhtiön Ammattikoulu  1914   
Wärtsilä yhtymä OY   1919   
Lohjan Kalkkitehdas   1927   
G.A. Serlachius, Mänttä   1929 
Yhtyneet Paperitehtaat, Valkeakoski  1929 
Pietarsaaren Konepaja Oy (Wärtsilä Oy)  1929 
Paraisten Kalkkivuori Oy, Parainen  1930 
A. Ahlström Oy, Varkaus   1935 
Nokian Aktiebolag ja
Suomen Gummitehdas Osakeyhtiö. Nokia 1936 
Strömberg Ab, Pitäjänmäki  1937 

 1929 1938 
Koulujen lukumäärä 6 10 
Opiskelijoiden lukumäärä 442 742 
Päästötodistuksen saaneet 145 201 

1 Yksityisteollisuuden ammattikoulut 193, 8.. 
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Liite 10 Valmistavat ammattikoulut1

A. Valmistavat teknilliset ammattikoulut 

Oppilaitos   oppilasmäärä 1945 perustamisvuosi 

1. Hels. kaup. valm. poik. ammattik.  358 1899 
2. Porin kaup. valm. poik. amk.  181 1907 
3. Kotkan kaup. valm. poik. amk  189 1908 
4. Tampereen kaup. valm. poik. amk.  340 1912 
5. Kymin Oy:n poik. amk.   344 1914 
6. Kuopion kaup. valm. poik. amk.  99 1916 
7. Sunilan ammattik.    123 1935 
8. Kemin kaup. valm. poik. amk.  98 1937 
9. Turun kaup. valm. poik. amk.  253 1941 
10. Tainionkosken ammattioppilaitos  59 1943 
11. Jyväskylän kaup. poika mk.  -  1944 
12. Vaasan kaup. valm. poik. amk.  58 1944 
13. Vasa stads forb. yrkkessk. f. gossor.  100 1944 
14. Säynätsalon amk.   49 1944 (Joh. Parviaisen tehtaat) 
15. Lahden kaup. valm. poik. amk.  99 1945 
16. Västra Nylands yrkesläroverk  72 1945  (Karis) 
17. Mikkelin valm. poik. amk.  48 1945 
18. Rauman valm. poik. amk.  - 1945 
18. Haminan valm. poik. amk.  - 1946 (merkitty käsin asiakirjaan) 

B. Valmistavat tyttöjen ammattikoulut tai niiden osat 

1. Helsingin kaup. valm. tyttöjen amk.  272 1904 
2. Kotkan kaup. valm tyttöjen amk.  152 1905 
3. Porin kaup. valm. tyttöjen amk.  353 1907 
4. Kymin Oy:n tyttöjen amk.  201 1914 
5. Tampereen kaup. valm. tyttöjen amk.  235 1925 
6. Kymin kunnan tyttöjen amk.  32 1937 
7. Turun kaup.valm. tyttöjen amk.  186 1941 
8. Tainionkosken ammattioppilaitos  16 1943 
9. Mäntän ammattikoulu   62 1944 
10. Vaasan ammattikoulu   26 1944 
11. Vasa stads yrkessk. för flickor  31 1944 
12. Mikkelin valm. tyttöjen amk.  46 1944 
13. Kemin kaup. valm. tyttöjen amk.  - 1945 (merkitty käsin asiakirjaan) 
14. Kuopion kaup. valm. tyttöjen amk.  - 1946 (merkitty käsin asiakirjaan) 
15. Säynätsalon valm. tyttöjen amk.  - 1946 (merkitty käsin asiakirjaan) 

1 Vallilan ammattikoulu, kansio Fa:11 kirjeistö, laatikko Vallilan ammattikoulu Ca1-Ga, HKA. Listan laatijaa ei mainita. 



Liite 11 

Ammattikoulujen opettajat v. 1946.1 Sisältää valtion keskusammattikoulut (poikain osastot), 
valmistavat ammattikoulut, konepajakoulut, erikoisammattikoulut. 

Päätoimiset opettajat lukumäärä Tuntiopettajat lukumäärä 
1.Teknillisten aineiden
opettajat  

-Insinöörit 
-Teknikot
-Ammattimiehet 

53
2
2

-Insinöörit 36

2. Yleisten aineiden 
opettajat 
-akateeminen tutkinto 
-kansakoulunopettajia

18
13

- Akateeminen tutkinto 
- Kansakoulunopettajat 

42
25

3. Työnopettajat 
-Teknikoita
-Ammattimiehiä 
-Kansakoulunopettajia

54
122
10

- Teknikot 
- Ammattimiehet 

14
68

Yhteensä 274 Yhteensä 185 
Kaikki   459 

1  Ammattiopetuksen opettajanvalmistuskomitean mietintö n:o 2, KM 32:1950 



Liite 12 
  TEOLLISUUDEN AMMATTIKOULUT1

   Jäsenet 
   15.9.1967 

Nimi    Osoite  

1. Aeron ilmailuopisto   Helsinki-Lento  
2. Ahtausteknillinen Opisto  Kotka   
3. Enso-Gutzeit Oy:n ammattikoulu  Vuoksenniska  
4. Hankkijan ammattikoulu  Hyrylä   
5. Heikki Huhtamäen  
   elintarviketeollisuuden ammattikoulu  Turku   
6. Högforsin Tehtaan konepajakoulu  Karkkila   
7. Joutseno Pulp Oy:n ammattikoulu  Joutseno   
8. Karhulan Tehtaitten konepajakoulu,  Karhula  

A. Ahlströn Oy 
9. Oy Kaukas Ab:n ammattikoulu  Lauritsala   
10. Kone Osakeyhtiön hissi- ja  Hyvinkää 
      nosturiteollisuuden ammattikoulu    
11. Kymin Osakeyhtiön ammattikoulu  Kuusankoski   
12. Lentokonetehtaan ammattikoulu  Tampere   
13. Lihateollisuusopisto   Hämeenlinna   
   Kantola   
14. Lohjan Kalkkitehdas Oy:n konepajakoulu Kirkniemi   
15. Lokomon konepajan koulu (lisätty käsin) Tampere 
16. Lönnström-yhtiöitten konepajakoulu  Rauma   
    Ammus-Sytytin Oy 
17. Metalliteos Oy:n ammattikoulu  Helsinki    
18. Myllykosken ammattikoulu  Myllykoski   
19. Oulun teollisuuden ammattikoulu  Tuira   
20. Outokummun kaivoksen ammattikoulu Outokumpu  
21. Porin Konepajan ammattikoulu  Pori   
22. Raahe Oy:n ammattikoulu  Raahe   
23. Rauma-Repola Oy:n konepajakoulu  Rauma   
24. Rautaruukin konepajakoulu  Raahe   
25. Riihimäen ammattioppilaskoulu  Riihimäki   
    Keskusvankila 
26. Sakon Konepajakoulu   Riihimäki   
27. G.A. Serlachius Oy:n ammattikoulu  Mänttä  
28. Oy Strömberg Ab:n konepajakoulu  Helsinki   
    Pitäjänmäki 
29. Oy Strömberg Ab:n Vaasan tehtaiden  Vaasa   
 konepajakoulu 
30. Tampellan konepajakoulu  Tampere   
31. Teollisuuden Työnjohto-opisto  Helsinki   
32. Vaajakosken ammattikoulu  Vaajakoski   
33. Valmet Oy:n Jyväskylän tehtaitten ammattikoulu Jyväskylä   

1 Yhteistyöelimen jäsenluettelot, kansio B1:1, Teollisuus- ja liikealojen oppilaitokset ry. ELKA. 



34. Veitsiluodon Tehtaiden ammattikoulu Veitsiluoto   
35. Oy Wärtsilä Ab Helsingin tehtaan konepajakoulu Helsinki  
36. Oy Wärtsilä Ab, Helsingin telakan ammattikoulu Helsinki   
37. Oy Wärtsilä Ab, Jakobstads Verkstadsskola Pietarsaari   
38. Oy Wärtsilä Ab, Turun telakan ammattikoulu Turku   
39. Oy Wärtsilä Ab, Vaasan tehtaan konepajakoulu Vaasa   
40. Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön   Valkeakoski   
 ammattikoulu     
41. Oy Vuoksenniska Ab:n ammattikoulu Imatra  
 (lisätty käsin) 
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