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Anu-Hanna Anttila Anu Suoranta

Traditioiden vartijoista hyviin tyyppeihin
Kasissasi olevan Ammattia oppimassa -teoksen artikkelit on luokiteltu

kolmen luvun alle. Ensimmaisen "TyOssa oppiminen" -luvun kaksi
artikkelia kasittelevat nimensa mukaisesti tyOn oppimista tyOta teke-
malla seka tyOyhteisOOn sosiaalistumista.

Kirjan avaa Kari Teraksen artikkeli "Oppi oli varastettava". Teras sel-
vittaa, miten 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa oli tapana siirtaa
ammattitaitoa ja ammattikunnan sisaisia traditioita sukupolvelta toiselle
ennen kuin varsinaista ammattikoulujarjestelmaa oli olemassa. Artikke-
lissa tarkastellaan ep5muodollista ammatin oppimista, joka tarkoittaa
itse ammatin hallitsemiseen tarvittavien taitojen oppimista seka myOs
sosiaalistumista tyOyhteisOn saantOihin ja tapoihin. Epamuodollinen am-
matin oppiminen ilmeni mm. erilaisten kaytantOjen ja puhetavan omak-
sumisena mutta myOs ikavammin. Usein uusi tyOlainen, oppipoika tai

sai kilvoitella vanhempien tyOntekijOiden hyvaksynnasta erilais-

ten tehtavien avulla.
Historiallisessa mielessa ammattiin oppiminen on siis tarkoittanut

ammattitaidottoman oppilaan harjaantumista, varttumista ja sosiaalista-
mista oman alansa ja ty6paikkansa taysivaltaiseksi ammattilaiseksi. Mo-

nessakin mielessa tama sama idea patee yield nykyisinkin, silla tyOssa
oppiminen yhdistaa ammattikoulutuksen sisallOt seka tyOelaman tar-
peet ja vaatimukset toisiinsa. Monen alan ammatillisiin opintoihin  sisal-

tyy erityinen oppimisjakso, joka suoritetaan tyOskentelemalla oikeissa
tOissa, kuten Veijo Turpeinen selvittaa artikkelissaan "TyOssaoppimisel-
la ammattiin". TyOssaoppimisjakson aikana tuleva ammattilainen paa-
see harjoittamaan oman alansa ammatillisia ja sosiaalisia tietoja ja taitoja
kaytannOn tybelamassd. Turpeinen toteaa, etta tallainen kaytannOn op-
pimisjakson sisallyttaminen ammattiopintoihin on myOs auttanut monia
sellaisia oppilaita, joilla on ollut vaikeuksia sopeutua ammattikoulutuk-
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sen teoreettispainotteiseen opetukseen.

Artikkelikokoelman toinen osa, "Ammattiin opettaminen", muodos-
tuu kuudesta artikkelista, joita voitaisiin luonnehtia suomalaisen am-
mattikoulutuksen lyhyeksi oppimaaraksi. Artikkelit avaavat nakOkulmia
ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallisiin syihin, linjausten peruste-
luihin seka ammattiin opettamiseen ja oppimiseen moninaisuuteen.

Valtaa jaljitettaessa on kysymysten makitteleminen, agendan asetta-
minen, tarkea vallan muoto. Pauli Kettunen kysyy toisen jakson avaus-
artikkelissa, "Millaisiin kysymyksiin ammatillisella koulutuksella on vas-
tattu?", miten on madritelty ja kuka on madritellyt ne kysymykset, joi-
hin ammatillinen koulutus on esitetty vastaukseksi. Kettunen ldhestyy
artikkelissaan ammattikoulutuspolitiikan ideologisia konteksteja tarkas-
telemalla kasityOldisten asemaa markkinataloudessa, tyOnjohtajaa teol-
lisessa hierarkiassa ja henkistã tyOta kansallisessa yhteisOssa. Kettusen
ideana on purkaa sitd, miten ammatillisella koulutuksella on pyritty
vahvistamaan modernisoituvan kansallisvaltiollisen yhteiskunnan pe-
rusteita.

Kansakoulun jalkeisen jatko-opetuksen syntyminen liittyy ajankoh-
taan, jolloin yhteiskunnallista integraatiota tarvittiin kansallisvaltion ra-
kentamiseen. Annukka Jauhiainen pureutuu artikkelissaan "Kansakou-

lun jatkoluokilta kaytann011isiin ammatteihin" toisen asteen koulutuksen
perusfunktioon: onko kysymys koulutuksesta valineena sosiaaliseen
nousuun vai koulutuksesta itseisarvona. Jauhiainen lahestyy 1900-1u-
vun taitteen molemmin puolin kaytya koulutuskeskustelua. Esiin nou-
see kuusivuotisen kansakoulun jatko-opetuksen niveltyminen ammatil-
liseen koulutukseen ja tybelamadn. Lisaksi Jauhiainen tarkastelee mm.
sita, miten koulutustavoitteet ja opetussisallOt ovat eriytyneet sukupuo-
len mukaan.

Naisten kodin ulkopuolinen ansioty6 yleistyi maailmansotien
aikana. Mervi Kaarninen nostaa artikkelissaan "Ammattia vai perhet-

tä varten" esiin sukupuolitetun ammattiin oppimiseen sisdItyvan ristirii-
dan. Kaarninen rajaa tarkastelunsa tyttOjen ammattikoulutukseen 1920-

7



ja 1930-luvulla. Kaarninen kiinnittaa huomion siihen, etta yhtaalta nais-
ten ja kasity6- ja teol1isuusalan ty6hOn ei kohdistettu samankaltaisia
ammattitaitovaatimuksia kuin miesten ty6hOn ja toisaalta tyttOammat-
tikouluista valmistuneet eivat sijoittuneet ammatteihin, joita he olivat
koulussa opiskelleet. TyttOjen ammattiopetuksen sisallOsta argumentoi-
taessa asettuivat vastakkain kotitalous seka kasityOn ja teollisuuden am-
mattiopetus. TyttO tarvitsi kaksinaista ammattioppia: ammattitaitoa an-
siotyOta varten ja oman kotitalouden jarkiperdiseksi hoitamiseksi. Am-
mattiopetuksen asema oli myOs erilainen tyttOjen ja poikien koulu-ural-

Ia. Kun tytOt paasivat tyttOammattikoulusta, olivat he saaneet kaiken
ammattiopin loppuelamaansa varten.

Kirsi Klemelan artikkeli "Auran takaa ammattikoulun penkille"
sittelee maatalousvdestOn ammatillista koulutusta ja sen suunnittelua
viimeisten sadan vuoden aikana. MaaseutuvaestOn kouluttaminen
aluksi kotiteollisuuskoulutusta, jonka avulla heidan mandollisuutensa
1isaansioihin parani. Sittemmin kotiteollisuuskoulujen rinnalle perustet-
tiin maanviljely- ja metsatalousoppilaitoksia antamaan ammattioppia;
erityisend huomion kohteena olivat pienviljelijat. Klemela selvittaa maa-
talousvaetOn koulutuksen pitkia linjoja. Teollistuvan modernin yhteis-
kunnan seka sen e1inkeinorakenteen muuttuminen aiheuttivat uhkan
maaseudun hyvinvoinnille ja tulevaisuudelle, joten koulutussuunnitte-
lulla ajettiin itsetietoisesti maaseutuvaestOn etuja. Klemela toteaakin,

etta yield 1960-luvulla maatalousalan koulutussuunnittelussa pyrittiin
ennen kaikkea turvaamaan maatalouselinkeinon sailyminen.

Anne Laihon artikkeli "Kaytavavaimo, vartija ja holhooja" kartoittaa
pohjoismaisen sairaanhoitajakoulutuksen syntya ja kehitysta. Sairaan-
hoito oli uraauurtava naisten ammatillisen koulutuksen alue, johon liit-
tyi professionaalisen rajan etsintad niin maallikkosairaanhoitajien kuin
laakarikunnan kanssa. Laiho nostaa artikkelissaan esiin sairaanhoidon
moninaiset juuret, mm. tavallisten kansannaisten ja -miesten panoksen
usein kuvatun valikoidun eliitin tai muutamien ahkerien sankarittarien
rinnalle. Useimmitenhan juuri ja vain "historian suurnaisten" aikaan-

8



saannoksilla legitimoidaan nykypaivan sairaanhoitajakunnan professio-
naaleja pyrkimyksia.

Minkalaista on ollut ammatillinen kurssitoiminta toisen maailmanso-
dan jalkeen, kenelle se on suunnattu ja mihin silla on pyritty vaikutta-
maan? Naihin kysymyksiin pyrkii Rainer Leskinen vastaamaan artikke-
lissaan "Ammatillinen kurssitoiminta Suomessa". MyOs Leskinen nostaa
esiin — toisen osan muiden artikkelien kirjoittajien tapaan useita koh-
deryhmia, joille valtion tukema ammattikurssitus oli ja on tarkoitettu.
Heti sodan jalkeen pikakurssitettiin rintamalta palanneita iniehia. Oman
ryhrnansa muodostivat naiset, nuoret ja invalidit, joita myOs kurssitettiin
ammatteihin. Hyvinkin laajaan ammattikurssitoimintaan on ollut kaksi
keskeista syyta. Ensinnakin taytyi saada ammattitaitoista tyOvoimaa no-
peasti kasvavan teollisuuden palvelukseen sotakorvauksetkin kun tuli
hoitaa. Toiseksi ammattikurssitoiminnan kehitt5mista on ruokkinut aja-
tus niin ikaan koko valtion edusta: tyOttOmyyden ehkaisy ja sen vahen-
taminen.

Jos artikkelikokoelman keskiosa sukelsi ammattikoulutuksen histori-
aan, niin kolmas luku, "TyOssa osaaminen", liikkuu nykyajassa. Nykyi-
sin tyOssa osaaminen ei tarkoita pelkastadn sita, etta tietaa toimenku-
vansa ja hallitsee ammattinsa. Voidaan vaittaa, etta tyOssa osaaminen

koostuu erilaisista selviytymisen strategioista. Niissa otetaan huomioon
seka tybelaman etta tyOntekijan tarpeet. Ideana on jatkuva uudelleen
kouluttautuminen ja elinikainen oppiminen, jotta yha vaativammat ja
monipuolisemmat tyotehtavat saisi hoidettua. Tata problematiikkaa ava-
taan kokoelman kandessa viimeisessa artikkelissa.

Anja Heikkinen ja Lea Henriksson tarkastelevat artikkelissaan "Am-
matillisen kasvun ajat ja paikat" ammatillisen kasvun jatkuvuutta ja kat-
koksia. Kirjoittajat perustavat analyysinsa seka terveydenhoitoalan ja
teknisen alan tyOntekijOiden haastatteluihin etta sairaanhoitajien elama-
kertoihin. Rikkaan ja moni-ilmeisen aineiston avulla pyritaan selvitta-

mddri tyOntekijOiden kdsitykski tyOnteosta, ammatin valinnasta, ammat-
tikoulutuksesta ja ammatissa toimimisesta. Erityisend huomion kohtee-
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na ovat julkisen ja yksityisen sektorin ty6paikoilla tapahtuneet muu-
tokset; erityisesti tarkastellaan muutoksia tyOn ja ammattikasvatuksen
jarjestamista koskevissa intresseissa seka niita koskevissa velvoitteissa ja

oikeuksissa.
TyOssa opitun ammatin taitamisen seka ammattikoulutuksen

tyOntekijOita vaaditaan nykyisin myOs kykya orientoitua muutoksiin. Ar-
tikkelikokoelman paattava artikkeli on Paivi Korvajarven "Ammatin tai-
tamisesta osaamisen esittamiseen". Korvajarvi luo nakOkulmia tyOela-
man muutokseen ja tarkennettuna siihen, miten tyOelaman erilaiset vaa-
timukset ovat muuttuneet palvelualoilla ja teollisuuden palveluksessa
1990-luvulla. Korvajarvi pohtii sita, miten tybelaman tieto- ja taitovaati-
mukset itse asiassa ovat hyvinkin aika-, paikka- ja tyOkulttuurisidonnai-
sia. Ne sanelevat, minkalainen on ideaalinen tyOntekija, mina perusteel-
la hanet palkataan ja mita hanelta odotetaan. Meidan aikamme tyOkult-
tuurissa tyOntekijOihin iskostettavat vaatimukset ovat: sopiva koulutus,
riittava kokemus ja oikeanlainen persoona — mutta tama ei pelkastaan

riita, vaan lisaksi pitaa olla yield "hyva tyyppi", joka joustaa ja mukautuu

tarpeen tullen.
Ammattia oppimassa -teoksen artikkelit muodostavatkin melkoisen

lapileikkauksen ammattikoulutuksen seka ammatissa toimimisen ja op-
pimisen monimuotoiseen kenttaan.

Turussa ja Helsi nissa marraskuussa 2001

Anu-Hanna Anttila & Anu Suoranta
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TyOss5 oppiminen



Kari Teras

"Oppi oli varastettava"
Ammattiin sosiaalistuminen

1900-luvun vaihteessa

Ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen ja muodollisen ammattikoulutuk-
sen yleistymisen valiin jaa mielenkiintoinen aika ammatin oppimisen
nakOkulmasta. Perinteinen oppilasjarjestelma ajautui kriisiin ja menetti
merkitystaan eika uusi koulumuotoinen jarjestelma ollut yield vakiinnut-

tanut asemaansa. Oppilassuhteeseen kuulunut saantely oheni, ja oppi-
laat alkoivat pitaa itseaan normaaleina palkkatyOldisina, joita he olivatkin
uusissa olosuhteissa elinkeinovapauden toteutumisen plkeen. Samalla
mestareiden perinteinen kasvatuksellinen ja siveellinen kontrolli heik-
keni huomattavasti. Jo 1800-luvun lopulla olivat epakohdat oppilaskas-
vatuksessa niin suuria, "etta saann011inen, taydellinen oppilaskasvatus
on alkanut kuulua harvinaisuuksiin". 1 Naytti yha vahvemmin silta, ettei
kukaan kantanut vastuuta ammattiin liittyvien tietojen ja taitojen siirtymi-
sesta sukupolvelta toiselle. SiirtyikO vastuu yha enemman alaspain tyOn-
tekijOille ja korvasiko epamuodollinen saantely muodollisen?

Ammattitaidon kasitteesta on kayty runsaasti kansainvalista tieteellis-
ta 	 Peruskysymyksend on ollut se, etta onko ammatti sosi-
aalinen konstruktio vai syntyivatkO ammattitaitovaatimukset tuotannon
teknologisten vaatimusten perusteella. Epailemdtta kyse oli molemmis-
ta. Dikotomia on hyOdyllinen analyyttisena erotteluna mutta ei niinkaan
empiirisend kuvauksena: poissulkeva maaritys kaventaa ammattitaidon
kasitteen monimuotoisuutta. Vaikeampaa on ma5ritella konkreettisesti
naiden kanden valinen suhde ed ammateissa ja ed aikoina. Olen kui-
tenkin samaa mielta muun muassa Keith McClellandin, John Rulen ja
Peter Cookin kanssa siita, etta ammattitaito, ammattitaitoisen tyOnteki-
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Kari Teras: "Oppi oil varastettava". Ammattiin sosiaalistuminen 1900-luvun vaihteessa

jan status seka menetelm5t niiden hankkimiseksi ja yllapitamiseksi oli-
vat teollisen kehityksen varhaisvaiheessa huomattavassa madrin sosiaa-
lisesti muotoutuneita.2

Sosialisaation kasite on tarked kun tarkastellaan ammatin oppimisen
luonnetta modernisoituvissa tyOelamdn suhteissa. Tassa artikkelissa tar-
koituksena ei ole kasitella sosiaalistumista koko yhteiskuntaan vaan

ammatin rajamaan yhteisOOn. Katson, etta tan sosialisaatiolla oli kauas-
kantoisia vaikutuksia tyOntekijain kollektiiviseen kayttaytyrniseen. Am-
matin oppimisen prosessiin oli "piilotettu" monia sellaisia ilmiOita, jotka
siihen eiv5t nykykatsannossa kuulu. Nayttaisi silt y , etta tyOssa tapahtu-
vaa ammatin oppimista tarkemmin tutkimalla voidaan saada esiin sel-
laisia seikkoja, jotka saattavat tarjota selityksia suomalaisten tyOelaman
suhteiden modernisoitumisen erikoispiirteisiin. Ammatin oppimisen yh-
teydessii tyOprosessissa valitettiin sosiaalisia normeja ja moraalisia koo-
deja, joilla oli tarkea merkitys teollisen modernisaation ristiriitaisessa
prosessissa.3

TyOssd tapahtunutta ammatin oppimista on Suornessa tutkittu histo-
riallisesti sangen vahan. Painopiste on ollut ammatillisen koulutuksen
ja yleisen ammattikasvatuksen tutkimisessa. 4 Kouluopetuksen ja tyOssa
oppimisen suhde on myOs jaiinyt vahalle huomiolle ammattikasvatuk-
sen historiallisessa tutkimuksessa. Sen sijaan kansatieteellisessa tutki-
muksessa tyOn oppimista on tarkasteltu osana yleisempaa ammatti-
ja tyOkulttuurien kdsittelya. Epamuodollisen ammatin oppimisen tutki-
muksessa voidaan tukeutua eri ammattiryhmista koottuihin muistitieto-
ja perinneaineistoihin, joissa on kasitelty tyOn oppimisprosessia ja ty6-
paikkojen sosiaalisia suhteita laajemminkin.

Oppiajan epamaaraisyys

KasityOaloilla sdilyi ammattikunta-ajoilta periytyneitii kdytäntOjd vapai-

den tyOsuhteiden oloissakin. Oppipojasta kisMiksi ja kisallista mesta-
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TyOssa oppiminen

riksi -reitti ohjasi ammatin oppimisen prosessia edelleenkin, mutta sel-

vasti aikaisempaa valjemmin ja ohjeellisemmin. Tie oli katkelmallisempi
ja mutkaisempi kuin aikaisemmin eika perille paasty laheskaan aina.
Vaikka kasi- ja pienteollisuuden harjoittajat ja tyOntekijain ammattiyh-
distyksetkin pyrkivat sailyttamaan saantelyn mandollisimman tiukkana,
jaivat tulokset vahaisiksi: jarjestelma hajosi ja mureni koko ajan. Kirjal-
liset oppisopimukset seka viralliset 	 ja mestaritutkinnot menet-
tivat merkitystaan ja kdvivat yha harvinaisemmiksi. Oppiajasta tehtiin
1900-luvun vaihteen molemmin puolin perinteisilla kasitybaloillakin
paaasiassa suullisia sopimuksia.

Nouseva teollisuuskin otti jossakin mdarin mania kasitybalojen tradi-
tioista, joita ei voitu kuitenkaan siirtaa sellaisenaan alalta toiselle. Am-
matin oppimisprosessiin liittyneet hierarkiat tulivat kuitenkin osaksi sel-
laisten teollisuusalojen arkea, joissa kaytettiin ammattitaitoista työtvaked.

Sen sijaan massatuotantoon keskittyneilla aloilla ammatin oppimisen
prosessi oli profiililtaan matalampi, mutta siihenkin liittyi tarkeita sosi-
aalisia ulottuvuuksia. Tehdasteollisuudessa oppilassuhde oli kuitenkin
selv5sti epamuodollisempi kuin kasityO- ja rakennusaloilla. Tulokkaat
eivat nayta aina maaritelleen itsedan oppilaaksi vaan pikemminkin apu-
tyOntekijOiksi, josta asemasta saattoi ponnistella eteenpain, aina ammat-
timieheksi saakka jos kykyja ja karsivallisyytta. riitti.

Yleisesti 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa oli vallalla sellainen
kasitys, etta ammattimiehen kirjoille saattoi paasta vasta suoritettuaan
oppiajan. Ammatin kasite oli vahvasti sukupuolisesti maaraytynyt: jako
ammattitaidottomiin ja ammattitaitoisiin perustui useilla aloilla pitkalti
sukupuoleen. Ammatti oli nimenomaan miesten "omaisuutta" ja sym-
bolista paaomaa. Naisten tyOt luokiteltiin useilla aloilla seka- ja apu-
tdiksi tai tuotannon kannalta toisarvoisiksi tehtaviksi. Monilla miesval-
taisilla ammattialoilla tyOskenteli naisia, mutta heilta puuttui mandolli-
suus "normaaliin" urakiertoon, etenemiseen parempiin ja korkeammin
palkattuihin tOihin. He olivat uransa huipulla jo tyOelamaan tullessaan.
Nain oli asia esimerkiksi rakennusalalla, satama-alalla ja muissa ns. ul-
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Kari Terns: "Oppi oli varastettava". Ammattiin sosiaalistuminen 1900-luvun vaihteessa

kotOissa. Naisvaltaisilla tehdasteollisuuden aloilla etenemista tapahtui,
mutta askelmat olivat miehisiin ammatteihin verrattuna matalia.

Mutta kuinka pitka oli oppiaika ja kuka mdaritteli sen keston? Se
vaihteli ammattiryhmittain, paikkakunnittain ja yksi1011isestikin, toisilla
ammattimiehen "kirjoille" pansy kesti pitempaan kuin toisilla. Joitakin
yleisia normeja oli olemassa, mutta niihin sisdltyi kuitenkin kaytãnnOs-
sa runsaasti poikkeuksia. Voi yleisesti sanoa, etta useilla ammattitai-
toisilla tyOntekijaryhmilla kolmen vuoden tyOskentely riitti 1900-luvun
vaihteessa perinteisen kisallin asernaan, joko ns. alemmaksi ammatti-
mieheksi tai varsinaiseksi ammattimieheksi. Naiden jalkimmaisten vai-
heiden vailla oli casein pitkakin valimatka: taysin oppineen aseman saa-
vuttamiseen saattoi kulua jopa toiset kolme vuotta tai enemirnankin.
Pitkat oppiajat koskivat myOs ammattitaitoista tyOvoimaa kayttavaa teh-
dasteollisuutta. TelakkatyOssa saattoi ammattioppi kestaa viidesta vuo-
desta kymmeneen vuoteen, ja pitkalti manufaktuurien periaatteella toi-
mineissa konepajoissa se vei paasaantOisesti kolme vuotta.5

Perinteisilla kasitybaloilla oppiajan plkeiseen kisallikauteen, joka ei
ollut enad entisessa mielessa muodollinen suhde vaan lahinna totuttu
kaytantO, liittyi yield 1900-luvun alussa vaeltamisen vanha perinne: ki-
sallit 	 kotimaassa eri mestareiden palveluksessa ja toiset kdvi-
vat aikaisempaan tapaan ulkomaillakin saamassa lisaoppia. Tallainen oli
kaytantO muun muassa suutareilla, kirjaltajilla ja raataleilla. Samaten esi-
merkiksi Helsingin leipureilla vaeltaminen oli "kirjoittamaton laki", joka
sailyi aina toiseen maailmansotaan saakka. 6 TyOskentelemalla useissa
eri verstaissa voitiin hankkia monipuolinen ammattitaito ja oppia erilai-
sia erikoistOita, joilla oli merkitysta suppeilla tyOmarkkinoilla. TallOin
tyOvoiman myyjan valinnan mandollisuudet kasvoivat. Vaeltavat
levittivat myOs ammattiryhman sosiaalisia normeja, kulttuurisia koodeja
ja uutta teknista tietamysta tybpaikalta toiselle.

Oppiajan kestosta oli eri ammattiryhmissa omia normejaan. Niiden

muotoiluun osallistuivat sekd tyOnantajat ettã tyontekijat, ja molemmat

tekivat omia paatOksidan asiasta. TyOnantajien periaatteellisena kanta-
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na oli se, etta oppilassuhteet kuuluivat yksinomaan heidan paatOsval-

taansa, mutta he taipuivat mys5s niiden organisatoriseen saantelyyn. Voi-
masuhteet vaihtelivat aloittain: joillakin aloilla tyOntekijOillakin oli sa-
nanvaltaa ammattioppiin liittyvissa. kysymyksissa. Erdanlaisen daripaan
muodostivat lasitehtaat, jossa Virpi Nurmen mukaan tyontekijain ase-
massa olleet "mestarit paattivat, ei siis tyOnantaja, keita oppiin ottivat"
ja he "pitivat myOs huolta siita, etta oppilaita oli vain sen verran kuin
ty-On tuloksellinen toiminta vaati"; koko oppimisprosessi oli lujasti hei-

dan kontrollissaan. 7 Aluksi kollektiiviset normit olivat epamuodollisia,
mutta niita julkistettiin mm. 1890-luvun lopulta lahtien tehdyissa paikal-
lisissa tybehtosopimuksissa, jotka yleistyivat erityisesti kasityO- ja raken-
nusaloilla. Esimerkiksi Turun maalareiden vuosina 1906-1908 voimassa
olleeseen tybehtosopimukseen sisaltyi erillinen oppilastariffi, jossa mad-
riteltiin laajasti oppilassuhteet ja -palkat. Tavallisesti tyOehtosopimuk-
sissa oli 1900-luvun alussa erillisia oppilasoloja koskevia pykalia; sen
sijaan 1920- ja 1930-luvulla tehdyissa paikallisissa tariffeissa oppilassuh-
teiden maarittely oli melko harvinaista.8

Kysymys ammattitaidoista ratkaistiin lopullisesti tybpaikoilla. Ammat-
timiehet olivat itse erittain tarkkoja asemastaan ja arvostaan. He tiesivat
pennilleen oman ammattitaitonsa hinnan; epamuodolliset palkkanormit
kuuluivat elimellisesti tyOsuhteiden saantelyyn. Viime kadessa ammatin
hallinta osoitettiin kaytannOn tyOssa. Ammattimiehelta edellytettiin etta
han osasi tehda itsendisesti kaikki ammattiin kuuluvat ty6t. Paitsi tyOn-
johtajan myOs tyOtovereiden hyvaksynnalla oli merkitysta, esimerkiksi
konepajassa vanhempi ammattimies hyvaksyi tulokkaan yhteisurakkaan
vasta kun totesi, etta taman tyOvauhti oli sama kuin hanella itsellaan.9
MyOs 1800-luvun lopulta yleistyneiden tyOtodistusten avulla tyOntekija

saattoi osoittaa tyOskennelleensa alalla riittavastil().
Koneellisessa tehdastyOssa, esimerkiksi naisvaltaisella kutoma-alalla,

uudet tyOntekijat perehdytettiin tyOtehtaviinsa alustavasti parissa kol-

messa viikossa, mutta he eivat paasseet yield — ainakaan tyOtovereiden
mielesta — taysinoppineiden kutomatyOldisten asemaan. He olivat
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paisseet era5nlaisen koeajan ja saattoivat aloittaa itsendisen urakka- tai
kappaletyOn koneilla. Turun Puuvillatehtaalla 1800-luvun lopulla kol-
men viikon oppiaika oli palkaton ja "sitte yield saa uusi tulokas olla
muutamia kuukausia puolella palkalla". Koska tehdas ei korvannut
opettajana toimineen vanhemman kutojan ansionmenetysta, taytyi op-
pilaan maksaa hanelle "oppirahaa" heti ensimmaisestd palkasta. " MyO-
hemmin 1920-luvulla kutomatehtaat maksoivat opettajille erillista kor-
vausta. Tehdasteollisuudessa tyOn oppimisen kaytannOt olivat vahem-
man saadeltyja kuin korkeaa ammattitaitoa vaatineilla aloilla.

Tehtaissa tyOtandin kiristyminen urakkatOissii aiheutti ristiriitoja ammatin
oppimisessa: tulokas sai luvan itsendistya mandollisimman nopeasti. Tu-
pakkatehtaan sikariosastolla tulokkaat olivat 1900-luvun alussa kuusi viik-
koa oppilaana, jonka jalkeen sai yrittaa summatyOtd eli ryhtya tekemaan
tuotteita kappalepalkalla: "ja jos summa ei kasvanut, sai palkkaa kuiten-
kin niin, ettei tappiolle joutunut." Opettaminen tapahtui kaytannOssa siten,
etta kun kahta konetta hoiti kolme henked, joista yksi oli oppilas, niin mo-
lemmat vanhenunat sikarintekijat opettivat vuorotellen uutta tyOntekijaa.
TyOnjohtaja antoi vanhemmille tyOntekijOille maarayksen, etta heidan tuli
neuvoa tulokasta tyOssa. Tupakkatehtaalla oli sellaisiakin Oita, esimerkiksi
pakkauspuolella, joissa "kerran vain naytettiin, miten ty6 sujui ja sitten oli
istuttava pOydan careen ja taytettava rasioita". 12 Eri tyOtehtavien arvostus
riippui pitkalti niiden oppimiseen kuluneesta ajasta.

Oppilas- tai apumiesaseman merkitysta korostettiin erilaisilla initiaa-
tioriiteilla, tulokastavoilla, joilla tulokkaille opetettiin ammatin rajoja.
Tulokkaan tuli tuntea kouriintuntuvasti, etta oli aivan eri asia olla yh-
teisOn sisalla kuin sen ulkopuolella. Initiaatiolla siirryttiin selkeasti ase-
masta toiseen. Tulokastavat olivat usein melkoisen karskia hevosen-
leikkia, jolla tulokkaalle osoitettiin paikka ammatti- tai tyOryhman
nanhuippuna. Samalla vanhemmat tyOntekijat hyvaksyivat hanet jouk-
koonsa. Initiaatioriiteista on sailynyt runsaasti dramaattisia kuvauksia ja

kertomuksia, joissa kiusaaminen, hauskanpito ja solidaarisuus yhdistyi-
vat toisiinsa erikoisella tavalla.
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Lapaistyaan initiaatioriitin tulokas osoitti alistuvansa tyOkollektiivin

normeihin ja saavutti aseman, joka antoi hanelle periaatteessa paasyn
ammatin kollektiiviseen tietovarantoon. Maskuliinisissa tyOkulttuureissa
tulokastavoilla oli myOs miehuuskokeen luonne; oppipoika paasi sa-
malla miesten kirjoille. Ammatin praktista tietoa annosteltiin kuitenkin
tulokkaalle vain vahitellen pitkan oppiajan kuluessa. Ammatin oppimi-
nen nayttaa olleen sosiaalisesti kaikkea muuta kuin helppo asia. Sosia-

lisaatioon liittyi lukuisia portaita — ja rotanloukkuja.13

Pitka oppimaara

Eri ammattiryhmista keratty muistitieto sisaltaa runsaasti kuvauksia
oppiajan kauheuksista ja vaikeuksista. Monille muistelijoille juuri nama
kielteiset kokemukset tuntuvat jaaneen parhaiten mieleen. Vaikka van-
hemmissa ammattimiehissa oli eroja, silla toiset opettivat apulaisiaan
auliimmin kuin toiset, niin ty6paikoilla nayttaa yleensa noudatetun
vaikeutettua oppimaarda. Joskus ammattimiehen ja oppilaan suhdetta
luonnehti kilpailu ja toisinaan enemman yhteisty6, mutta kummassa-
kin tapauksessa vanhemman auktoriteetti oli kiistaton. Monien ammat-

tiryhmien perinteessa kuvataan ammattien sisaista hierarkiaa elavin kie-
likuvin: konepajoissa vanhempi ammattimies, paasi, oli "herra ja hilari"
ja kirvesmiehilla han oli "kuin keisari", jota oli ehdottomasti toteltava.

MyOs kirjapainoalalla "taituri", joksi taysinoppinutta kirjaltajaa kutsut-
tiin, oli "suuri herra", jota oppipojan oli "palveltava yhta paljon kuin
liikettakin". 1 4

Tulokas joutui tekemaan aluksi ammatin ulkopuolisia tOita tai sellai-
sia tyOtehtdvia, joita ammattiryhmassa arvostettiin vahiten. Moni oppilas
tuskastui juoksupojan asemaan tai jatkuvaan siivoamiseen. Satulaseppa
kuvasi asiaa niin, etta "oppipoikien tehtaviin kuuluivat yleensa likaisim-
mat ja raskaimmat tyOt ja toisaalta han oli juoksupoika" ja vaskiseppa si-
ten, etta "oppilas sai tehda kaikki vahapatOisimmat tr5t, auttaa toisia ja
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juosta asioilla". Raatalin oppiin 1900-luvun vaihteessa tullut 15-vuotias
nuorukainen ei ensimmaisessa verstaassa "varsinaista raatalintyota juuri
nahnytkaan, vaan aika meni tarkkaan raatalin ja hanen vaimonsa asioil-
la juoksemiseen".15

Oppilaat joutuivat tybpaikkaan tullessaan aluksi kokemaan piina-
viikkoja tai perati -kuukausia. Oppilaiden tybpaivat venyivat erityisesti
kasityOaloilla pitkiksi, koska heille lankesi yield verstashuoneiden sii-
vous varsinaisen tybajan jalkeen. Mutta vahitellen oppilaiden sallittiin
tehda yha lahempana ammatin ydinta olevia toita. Esimerkiksi ns. lisa-
opissa toisessa verstaassa olleet oppipojat paasivat ompelemaan
en avuksi takinteossa joitakin kappaleita, mutta eivat kuitenkaan koko
takkia. TyOprosessin kokonaisuutta koskeva tieto oli ammattiryhman
tarkein omaisuus. Ammatin rajoja opetettiin uusille tulokkaille annoste-
lernalla hapean ja kunnian tuntemuksia tyOssa oppirnisen prosessissa.

Oppiaikana vanhemmat ammattityOntekijat tekivat selvaksi sen, etta
ammatti- ja ei-ammattity011a oli selked ero ja tarkoituksena oh, etta uu-
det tulokkaat oppisivat vahitellen kunnioittamaan tata rajaa. Kokemukset
oppiajasta olivat niin kovia, etta takaisin ei tehnyt mieli palata. Oman
ammatin ala- tai ulkopuoliset tyOt olivat "kiellettyja" ammattilaisilta. Ty6-
taistelutilanteissa tai tp5prosessien rationalisoinnin yhteydessa ammatin

rajat joutuivat joskus koetukselle. Vieraasta työsta kieltaytymista pidettiin
pikemminkin luonnollisena asiana kuin tyOnantajien direktiovallan louk-
kauksena. Ammattiryhman moraalikoodit eivat sallineet sita, etta ty6-
taistelun aikana tehtiin toisiin ammattiin kuuluvia tOita tai etta aikai-
semmin aputoina pidettyja tehtavia osoitettiin varsinaisille ammattityOn-
tekijOille. Naista asioista puhkesi karkeviakin konflikteja. Rakennuksilla,
joissa tyOnteli samaan aikaan useita ammattiryhmia, ainakin muurarit,
maalarit ja kirvesmiehet erottautuivat muista tyontekijoista myOs ulkoises-
ti, pukeutumisellaan. Vaikka tyOn luonne sanelinkin ensi kadessa vaate-
tuksen yksityiskohdat, annettiin sille my45s sosiaalisia merkityksia.

Oppiajan kuluessa vanhemmat ammattimiehet saantelivat epasuoras-
ti myOs alan tyOntekijamaaria. Oppilaiden maara oli erityisesti kasity&
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aloilla yksi vaikeimmista kiistakapuloista tyOnantajien ja tyOntekijain
Ammattimiehet koettivat rajoittaa oppilaiden madrad suojatakseen

ammattia ja turvatakseen tyOn riittavyyden jo ammatissa toimiville. Ta-
voitteena oli estad ammattitaidon "aleneminen" alalla eli vahemman
ammattitaitoisen tyOvaen kayttO varsinaisessa ammattityOssa. Ammatti-
en rajojen puolustamisen tuli kuitenkin entista vaikeammaksi tyOnjaon
syvenemisen vuoksi myOs perinteisilla kasity& ja rakennusaloilla. Am-
matistaan ylpeat maalarit olivat vuonna 1904 huolissaan "oppilaan ni-
mend tyOskentelevain tyOntekijain" ma aran kasvusta ja pohtivat edusta-
jakokouksessaan kysymysta: "Mina tavalla voitaisiin ehkaista nykyista
sietamatOnta tyontekijain lisaantymista ammatissamme?" 16 Joihinkin ka-

sity6- ja rakennusalojen paikallisiin tybehtosopimuksiin kirjattiin pyka-
joissa saadeltiin kuinka monta oppilasta alalla sai olla yhta ammat-

timiesta kohti. Mutta kun oppimisesta tehtiin mandollisimman hanka-
laa, pysyivat vain sitkeimmat ja opinhaluisimmat alalla. Ammattiryh-
man koolla ohi merkitysta tyOsuhteen ehtoja madriteltdessa: suppeilla
tyOmarkkinoilla toimineet ammattiryhmat nayttavat menestyneen muita
paremmin tyOvoimansa myynnissa.

Oppilaalle naytettiin kadesta pitaen hanen paikkansa ammatin
sessa hierarkiassa. Valajana useissa konepajoissa Suomessa ja Ruotsissa-
kin 1900-luvun alussa tyOskennellyt E.K. Louhikko kertoo muistelmis-
saan, etta "ammattimiehet kohtelivat oppilaitaan hyvin yliolkaisesti ja
noyryyttivat meita monella tavalla, jotta meista — kuten oli tapana sanoa
— tulisi kunnon ammattimiehia". 17 Alistaminen ei ollut pelkastaan kiusan-
tekoa. Ammattiin pyrkijOille tehtiin ajan oloon selvaksi, etta heilla tuli jat-
kossa olemaan tarkea — jos asia ilmaistaan Anthony Giddensin termeilla
— "tradition vartijan" asema. 18 Jos ammatti avautui liian helposti, saattoi
sen arvostus laskea. Vaikeutetun oppimisprosessin kautta uudet tulokkaat
perehtyivat ammatin kunnian koodistoon, jolla oli suuri merkitys ammat-
tiryhman sisaisten ja eri ammattiryhmien valisten suhteiden saantelyssa.

Kun ammattiin perehtyminen tehtiin aarimmaisen hankalaksi, pad-
siva uudet sukupolvet perille niista keinoista, joilla ammattia voitiin
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suojata tai sulkea. Vuonna 1912 oppilaaksi tullut satulaseppa kuvasi
myOhemmin ammatin oppimisen prosessia: "Yleensa oppiaika oli sikali

etta oppilas joutui 'varastamaan' oppinsa. Oli monia sellaisia
Oita, joita han ei saanut edes yrittaa tehdd. Ainoa keino oppia oli seu-
rata tarkoin kuinka kisallit tai mestarit tekivat kyseiset tyOt."19

Samanlaisia kokemuksia tulee muistitiedossa esiin muiltakin aloilta.
Oppilaan kannalta olennaista oli seurata, miten kokeneemmat tyonteki-
jat 	 ja kokeilla tilaisuuden tullen omien siipien kantavuut-
ta. Oppilaana vuonna 1908 aloittanut ajokalupuuseppa muisteli, etta
"aluksi katseltiin ty-Ota ja sitten ryhdyttiin itse opettelemaan" 20 . Raken-
nuksilla tiilipojat joutuivat harjoittelemaan muurausta salaa ruokatun-
tien aikana. Vain tall y tavalla saattoi saada murusia ammattitaitoon kuu-
luvasta hiljaisesta tiedosta. Kasitteella tarkoitetaan sellaisia kokemuksen
kautta kertyvaa tietoa, jota ei yleensd esitetty verbaalisesti ja johon ei
voinut tutustua oppikirjoista. Sen piiriin kuuluu myOs tybpaikan sosiaa-
listen suhteiden hallinta. Kaikkia ammattiin liittyvia asioita ei opetettu
vaan ne opittiin. Oppilaalle naytettiin kayt5nnOssa oikeat tyOtavat, jotka
hanen tuli kopioida itselleen. Muistitiedosta voi pdatella, etta varsinaista
suusanallista neuvornista harrastettiin melko vahan. Oppi saatiin teke-
misen sivutuotteena: hiljainen tieto levisi kadesta. kateen. Oppiminen
eteni erityisesta yleiseen eika painvastoin kuten koulumaisessa opetuk-
sessa.

Kokemuksen merkitys nakyi myOs oppilaiden palkkauksessa. Oppi-
laspalkat olivat 1900-luvun alussa tavallisesti alle puolet ammattimies-
ten palkoista. Mutta kirjapainoalalla ammattilaiset ansaitsivat lahes nelja
kertaa enemman kuin oppilaat. Turun konepajoissa oppilaspalkat oli-
vat vuonna 1907 noin puolet pienemmat kuin ammattitaitoisilla tyOn-
tekijaryhmilla. Palkkaerot eivat nayta kaventuneen ainakaan konepa-
jateollisuudessa 1920-luvun loppuun mennessaka an. 21 Oppilaiden pe-
rinteisesti alhaiset palkat ja oppilassuhteen saantelemattOmyys tarjo-

sivat tyOnantajille mandollisuuden kayttdd heita halpana tyOvoimana,
usein ammattiopetuksen kustannuksella. Ammattiryhmiensa murene-
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mista tyOnjaon ja "taloudellisen kehityksen" seurauksena pelanneet am-
mattiyhdistykset esittivat tasta karkevad arvostelua. Mutta nekin hyvak-
syivat kaytannossa suuret palkkaerot suojatakseen ammatin ydinta. Jar-
jestelma oli kuitenkin tyOriantajien kannalta edullinen tapa siirtaa tek-
nologisen kehityksen vaatimat tiedot ja taidot uudelle sukupolvelle.

Useilla aloilla oli sellaisia kaytantOja, etta oppilaiden palkat nousivat
vuosittain tyOkokemuksen karttuessa. Ammattiyhdistykset vaativat kiin-
teiden alimpien tuntipalkkojen madradmista kullekin oppivuodelle. Op-
pilaiden palkkasuhteiden jarjestamisesta puuttuivat kuitenkin yhtendiset
kaytannOt. Esimerkiksi tupakkatehtaissa 1900-luvun alussa tehdyn ty6-
tilastollisen tutkimuksen mukaan vain yhdessa turkulaisessa tehtaassa
tehtiin oppilaiden kanssa kirjalliset valikirjat, joissa maariteltiin oppia-
jaksi kolme vuotta ja kullekin vuodelle paivapalkan suuruus. 22 Kilpailu

tyOvoimasta tuotti kuitenkin vastaavanlaisia kaytantOja muillekin tehtail-
le, vaikka niita ei olisikaan kirjattu julkisiksi valipuheiksi. Oppilaat lah-
tivat hakemaan tyOta muualta, jos palkka ei seurannut ammattitaidon
kasvua, eika tyOnantaja paassyt nauttimaan opetuksen tuloksista. Op-
pilassuhteen saantelemattOmyys tuotti epavarmuutta kummallekin osa-

puolelle.
Ammatin oppimisen prosessissa tulivat senioriteetti- ja ansienniteet-

tiperiaatteet23 vahitellen tutuiksi. Esimerkiksi metallialalla tyOntekijat
maarittelivat keskindisen arvojarjestyksensa ian ja ammattikokemuksen-
sa perusteella. Nama tekijat vaikuttivat palkkaukseen. TyOssaoloaika
saanteli myOs urakiertoa: tyOryhmissa oli mandollista paasta arvoste-
tumpiin tehtaviin tyOssaoloajan ja kokemuksen karttuessa. Senioriteet-
ti- ja ansienniteettiperiaatteet olivat tapa rajoittaa markkinalogiikkaa ja
tyOntekijain keskindista kilpailua. MyOs tyOnantajat tukeutuivat niihin
saadellessaan taloudellisten suhdanteiden mukaisesti tyOsuhteita ja ty;:5-
voiman madrad alalla. Yleisend, joskaan ei ehdottomana, tapana nayttaa
olleen se, etta tilauskannan huonontuessa viimeksi tybpaikalle otetut
joutuivat ensimmaiseksi lyhennetylle tybajalle tai tulivat irtisanotuksi.
TyOnantajien kannalta oli perusteltua pitda kiinni ammattitaitoisesta ja
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lojaalista ydintyovoimasta. TyOsuhteita suhteellisen valjastikin saantele-
kirjoittamattomilla normeilla oli huomattava merkitys olosuhteissa,

joissa kirjalliset tyOehtosopimukset olivat harvinaisia, suppeita ja lyhyt-
aikaisia.21

Ruumis ja kieli

Vaikka koneita alkoikin tulla 1800-luvun lopulla yha useampiin teh-
dassaleihin, pysyi fyysinen ty6 useimpien ammattien ytimessa. Pakko-
tahtinen konetyOkin oli fyysisesti raskasta ja kuluttavaa. TyOntekijat
arvostivat nimenomaan ruumiillista tyOta, johon sisaltyi fyysisen voiman
lisaksi taidokkuus ja katevyys, kasilla tekemisen taitoa pidettiin suuressa
arvossa. Valimatka henkiseen, herrojen, ty-OhOn haluttiin pitaa riittavan
selkeand. Muistitiedon mukaan tyOntekijat pitivat koulutuksen kautta
saatuja tietoja epakaytann011isind eivatka arvostaneet niita kovinkaan
korkealle.

Ruumiillisuuden merkityksia valitettiin tyOn oppimisen prosessissa
monilla eri tavoilla uusille tyOntekijapolville. Oppilassuhteeseen oli jo
vanhastaan kuulunut ruumiillista kuritusta. Mestarit olivat kohdelleet
kovakouraisesti oppilaitaan, lyOmiset ja tuuppimiset eivat olleet 1800-1u-
vun lopullakaan harvinaisia. Tulokastavoissa ruumiillinen koskematto-
muus oli vakavasti uhattuna. KasityOaloilla kisallit jatkoivat vanhoja
mestareiden tapoja antamalla selkasaunoja ja jakelemalla korvatillikoita.
Varsinkin reissusallit osasivat niin halutessaan tehda oppilaiden aseman
tukalaksi.

Tampereen pellavatehtaalla nuoret pojat kiusasivat tulokkaita 1800-1u-
vun loppupuolella "kaikin tavoin", ja tulokas saattoi paiista rauhaan
vasta "kun oli tappelun jalkeen pannut paapukarin koneitten valissa
lattiaan". Fyysisyys kuului poikien keskindiseen kanssakaymiseen: "Tal-

laisessa poikajoukossa oli alati temmellystd, tappelunnujakkaa ja hei-
kompien kiusaamista niin pian kuin tyOlta joutui, ja pojat kylla keksivat
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konsteja."25 Ruumiillisuus naytti korostuvan naisvaltaisessa ymparistOs-
sä: pojilla oli jatkuva tarve osoittaa olevansa "miehia". Pojat opettelivat
kdytannOssa miehista laitosmiehen ammattia, jota pidettiin ammattity6-
n5 toisin kuin varsinaista naisvaltaista konetyOta. Ruumiin kieli oli tar-
ked myOs kaytannOn tyOssa: ilman eleita, ilmeita, fyysista kosketusta
ja merkkeja ei tyOssa tultu toirneen. Saksalaisen etnologin Wofgang
Kaschuban mukaan ruumiillinen kayttaytyminen oli ratkaiseva tyOvaen-
luokan symbolipuheen momentti teollisissa tyOsuhteissa. Osa ammatin

kulttuurisista merkityksista valittyi eteenpain fyysisesti.26
Ammattiryhmilla oli oma kielensa, joka oli olennainen osa ammat-

tikulttuuria. Kielen opiskelu oli keskeinen osa ammatin oppimista. Jo
tulokastavoissa oppilaalle osoitettiin puhunnan merkitys: uusi tyOnteki
ja lahetettiin hakemaan sellaisia tyOkaluja tai esineita, joita ei ollut ole-
massakaan, tai hanta juoksutettiin "olemattomaan" tai vaaraan paikkaan
tyOmaalla. Oma puhunta oli ammatin ja tyOkollektiivin kannalta kes-
keinen identiteetin lande ja yhteinen tietovaranto. Kieli oli keskindisen
kommunikaation edellytys ja myOs tekija, joka yhdisti alan "ammattilai-
sia" yli oman tyOpaikan rajojen.

TyOtovereista ja tyOnjohdon edustajista kaytetyt lempinimet kuului-
vat ty6paikan sosiaalisten suhteiden hallintaan, ne oli olivat ytimekkaita
kertomuksia yksittdisten henkilOiden ominaisuuksista ja tyOkollektiivin
sisaista suhteista. Osa niista oli karkeita ja osoittelevia ja osa suhteel-
lisen neutraaleja. Kaikissa tapauksissa ne olivat melkoisia kekselidisyy-
den osoituksia. Oman kielen avulla tuotettiin myOs yhteenkuuluvaisuu-
den tunnetta. Esimerkiksi turkulaisessa Peilitehtaassa ja taidetakomossa
tyOporukalla oli merkillinen sanonta "sivetsa karatsi", joka oli pelkas-
taan tyOryhman sisaista kielta ja jolla saatettiin tarkoittaa monia erilaisia
asioita; sita kaytettiin muun muassa tervehdyksend kaupungilla.27

Rakentajaperinteessa on kuvattu oman kielen merkitysta oppilaan ja
ammattimiehen valisissa suhteissa tavalla, joka ei jata epaselvaksi am-
mattipuhunnan hallitsemisen tarkeytta: "Oppilas tuli rappausporukkaan
ja kysyi etumiehelta ennen aloittamistaan, 'etta onko tama ty6 vaikea
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oppia'. Etumies vastasi, etta ei ole vaikea se tehdaan nain cad ensin
rossataan ja rassataan, vedetaan hieno paalle ja kierretaan, sitten mita-
taan ty6 ja otetaan rahat mestarilta."28

Kieli oli niin erikoistunutta, etta ulkopuoliset tai edes tyOnjohtajat-
kaan eivat olleet perilla sen yksityiskohdista ja kaikista merkityksista.
TyOkaluilla, tyOkoneilla, tyOprosessin eri vaiheilla, raaka-aineilla, tyd-
paikan tilalla olivat omat terminsa, joista osa oli ammattiryhman yhteis-
ta omaisuutta ja osa pelkastaan ty6paikkakohtaista slangia. Muistitie-
dosta voi paatella, etta tyOntekijat olivat ylpeita omasta puhunnastaan
ja etta sen siirtamista uusille tyOntekijapolville pidettiin tarkeand osana
sosialisaatioprosessia.

TyOmaahuumori oli merkittiiva osa tyOyhteis011ista puhuntaa. Huu-
mori oli, kuten Seppo Knuuttila on todennut, myOs yhteisOn sisaisten
ristiriitojen laukaisija ja puhdistaja. Vaikeita asioita voitiin kasitella huu-
morin varjolla. Varsinkin sellaiset tilanteet, joissa taytyi ylittaa yhteisOn
sisaisia statusjarjestelmia, oli paras tehda huumorin kautta. 29 Naurun
avulla voitiin seka oppia end kaantaa paalaelleen teollisia hierarkioita.
Arkinen karnevalismi ja kiistamisen kulttuuri elivat tyOmaahuumorissa,
joka auttoi jaksamaan pitkien ty6paivien aikana. Initiaatioriititkin olivat
osaltaan verbaalista hauskanpitoa ammatin kunnian piirissa oleville —
sinne pyrkijOiden kustannuksella.

Sosiaalisten suhteiden hallinta

Oppilas perehtyi oman tyOnsa menetelmiin, valineisiin ja prosesseihin,
mutta samalla han oppi teollisia hierarkioita ja niiden viiistamisen ja
ohittamisen mekanismeja. Ammattitaitoiset tyontekijaryhmat pyrkivat
raivaamaan itselleen mandollisimman paljon tilaa ja aikaa tybpaikalla.
Ammattimiesten mielesta heilla tuli olla "tyorauha": tyOnjohtajatkaan

eiyat saaneet tulla Man lahelle tai puuttua tyOn tekemisen yksityiskoh-
tiin. Eri ammattiryhmien kulttuureihin kuuluivat sellaiset tavat ja kay-
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tannOt, joilla ne ottivat haltuunsa tyOnantajan madrittelemad sosiaalista
tilaa.3°

Tulokkaalle opetettiin alusta pitaen, mita ammattiryhma tai tybkol-
lektiivi piti sallittuna ja kiellettyna. Jo initiaatioriiteissa ilmaistiin, miten
ammattilaiset suhtautuivat tybpaikan kuriin ja jarjestykseen ja kuinka
paljon vapauksia oli luvallista ottaa. Tulokastapojen kautta uusi tyOnte-

alistui ryhman kontrollin ja kurinpidon kohteeksi. TyOryhmauskol-
lisuutta pidettiin suuressa arvossa ja silla olikin suuri merkitys oloissa,

joissa tybsuhteiden organisatorinen saantely oli heikkoa ja epavakaista.
Ammattiryhman kayttaytymista saantelevat sosiaaliset normit olivat

kirjoittamattomia saantOja, jotka opittiin paaasiassa yksittaisten tapahtu-
mien ja tekojen kautta. Ne eivat olleet niinkaan teollisen kurin vastai-
sia kaytantOja vaan sellaisia, joilla maariteltiin sen patevyyden rajoja ja
annettiin sille omia tulkintoja. Ammattitaitoiset tyOntekijaryhmat eivat
pitaneet 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alussa tybpaikan jarjestysta
yksinomaan tyOnantajan valtaoikeuksiin kuuluvana alueena. Tehtaissa
tai verstaissa julkipannut tyOsaannOt olivat vain yksi tulkinta tybpaikan
kurista ja jarjestyksesta. Se oli toki vaikutusvaltaisin, mutta normien toi-
mivuus ratkaistiin lopulta aina tyOelaman lattiatasolla.

Tulokastapoihin liittyi rituaalista juomista ja tyOmaajuopottelu oli
muutoinkin yleista miesvaltaisilla ammattialoilla. Ongelman laajuus

vaihteli aloittain ja ty6paikoittainkin, mutta ainakin useilla kasitybaloilla
ja satamissa juopottelu oli elimellinen osa tyOmaakulttuuria. Tapana oli,
etta tulokkaan tuli kestita tyOryhmad, jonka jaseneksi han oli pyrkimas-
sä. Kestitseminen tapahtui hieman eri tavoin eri tybpaikoilla ja ammatti-
aloilla, mutta periaate oli kaikkialla sama. Puusepanverstaassa laittoivat
tyOntekijat pOydalle pullon, johon oli kiinnitetty lappu: mina olen "nyy-
man". Tulokkaan tuli tayttaa tama "nyymannin nirkki" viinalla, minka
jalkeen han paasi tybporukan tasavertaiseksi jaseneksi. 31 Han osoitti us-
kaltavansa uhmata tehdasjarjestysta ja toimia ammattiryhman vaatimus-
ten mukaisesti. Vanhemmilla ammattimiehilla oli tapana lahettad oppi-
poikia hakemaan kaupungilta viinaksia tybpaivan aikana; tehtava
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riskinsa mestarin valvovan silman alla. Pitkan oppiajan kuluessa oppi-
laalle kavi selvaksi, mita kaikkea hanen kuului tehda ollakseen "oikea"

ammattiryhman jasen. Ammatin kunnian normistojen oppiminen tuntuu
olleen erityisesti kasityoaloilla vahintaan yhta talked asia kuin ammat-
tiin kuuluvien tyOtehtavien hallitseminen.

Ammattiryhma oli merkittava — joskin epamuodollinen — kollektiivi-
nen toimija oloissa, joissa ammattiyhdistykset olivat suhteellisen heik-
koja eika niilla ollut legitimoitua asemaa tyOsuhteissa. Ammatin rajaa-
ma yhteisO artikuloi tyOntekijain tarpeita ja ajoi sen kollektiivisia intres-
seja suoraan tyOelaman lattiatasolla. Ammattiryhmat esittivat 1900-luvun
vaihteen molemmin puolin omia palkkavaatimuksiaan tai mutta paran-
nuksia tyOsuhteen ehtoihin muodollisten ammattiyhdistysorganisaatioi-
den ulkopuolella. Toisaalta jalkimmaiset saattoivat tukeutua omassa toi-
minnassaan ammatin omiin kollektiivisiin koodijarjestelmiin, joita yl-
lapidettiin ja uusinnettiin ammatin oppimisen prosessissa. Suomessa
olivat ammattitaitoiset kasityOlaisryhmat ja rakennustyontekijat muiden
maiden tavoin myOs ammatillisen jarjestaytymisen karjessa. Ammatin
rajojen suojelu ja sulkeminen perustelivat muodollista organisoitumista
ja omien asemien turvaamista toisten kilpailua vastaan. Nana kaytannOt
pohjautuivat yhtaalta pitkiin ammattikuntaisiin perinteisiin ja toisaalta
ammattiopin kontrolliin pitkan oppiajan kuluessa.

Ammattikoulutus ja oppilassuhteen saantely

Koulumainen ammattikasvatus oli tarkastelujaksolla suhteellisen vahaista,
mika jatti tilaa ja tarvetta epamuodolliselle tyOssa oppimiselle. Sunnun-
taikoulujen tilalle 1880-luvun puolivalista alkaen perustettujen kasityO-
laiskoulujen perustehtavand oli tukea tiedollisesti ty6paikoilla tapahtu-
nutta oppilaskasvatusta, mutta ne eivat kyenneet antamaan varsinaista

tyOnopetusta — erillisia kursseja lukuun ottamatta. Ongelmana oli lisaksi
se, etta oppilaat suhtautuivat sangen levaperdisesti opiskeluun kasi-
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tyOldiskouluissa: monet jattivat koulun kesken tai kavivat siella epa-

saann011isesti. Tilanne ei korjautunut, vaikka kasityOlaisyhdistykset pyr-
kivat jarjestamaan tarkastusta ja palkitsemaan ahkeria oppilaita. Ilta-
kursseina jarjestettyjen kasityOldiskoulujen opetusohjelmissa painottui-
vat 1900-luvun alussa yleissivistavat ja yleisia ammatillisia valmiuksia
tuottaneet oppiaineet, kuten ammatti- ja konepiirustus. Kansakoululai-
toksen kehittyessa voitiin kasityOldiskouluissa keskittya yha enemman
yleisiin ammattiaineisiin ja teknillisen tiedon valittamiseen.32

Oppilasoloja saanneltiin vuonna 1879 hyvaksytyssa elinkeinolaissa
vain valjasti. Laki ei sisaltanyt sitovia madrayksia kirjallisista oppiso-
pimuksista eika oppilasolojen valvomisesta. Ammattikasvatuskomitea
totesi vuonna 1912 julkaisemassaan mietinnOssa elinkeinolain madra-
yksista, etta "oppilaslaitoksen alalla ilmenevia hajoamis- ja rappeutu-
misoireita ei tama lainsaadantO voinut estaa edelleen kehittymastd, ja
kasityOn edustajien piirissa huomataan Oman johdosta levinnytta tyyty-
mattOmyytta ja kasvavaa alakuloisuutta" 33 . Nama tunnelmat ja voimatto-

muus vaajaamattOmalta tuntuneen kehityksen edessa tulivat jatkuvasti
esiin kasi- ja pienteollisuutta edustaneissa Suomen teollisuudenharjoit-
tajain kokouksissa, joissa valiteltiin tyOntekijain tyOtaidon vahentyneen
suhteessa ulkomaiseen kehitykseen. Syyksi mainittiin muun muassa
tevyysvaatimusten rapautuminen, "Mild ja horjuva kuri ja isantavalta
tyOntekijOihin nanden" ja oppilaiden omapaisyys ja valinpitamattOmyys

ammattiopista. 34 Ammattikasvatuskomitean ehdotus laiksi teollisuusam-

mattien oppilasoloista ei toteutunut kaytannOssa ennen kuin eduskunta
hyvaksyi vuonna 1923 oppisopimuslain, jossa saanneltiin oppilassuh-
detta ja luotiin jarjestelma sen valvomiseksi. Laista huolimatta oppilas-
kasvatus ei yleistynyt merkittavasti.35

KasityOammateissa koettiin "kysymys oppilaskasvatuksen jarkiperai-
sesta jarjestelysta" suoranaisena "elinkysymyksend". Sen sijaan suurteol-
lisuus suhtautui asiaan ammattikasvatuskomitean mukaan "pitkalle ke-
hittyneen ty6eristelyn takia" levaperaisesti. Tata jatkui aina 1910-luvul-
le saakka, jolloin erityisesti metalli- ja konepajateollisuudessa, mutta
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myOskin muilla aloilla, lisaantynyt ammattityOntekijain puute alkoi syn-
nyttaii harrastusta "jarjestettyyn oppilaskasvatukseen". 36 Alusta pitaen
uuden 1900-luvun vaihteessa perustetun koulutyypin, valmistava am-
mattikoulun, tehtdvand oli valmistaa palkkatyontekijoita myOs suurteol-
lisuuteen37.

Valmistavissa ammattikouluissa perehdytettiin oppilaita nykyaikais-
ten koneiden kayttOOn ja kehitettiin heissa tehokkaarnmille tyOmenetel-
mine ja teknillisille uudistuksille taipuvaista mielta. Ammattitaidon ko-
hottamista tiirkeampand perusteluna valmistaville ammattikouluille oli
kuitenkin huoli kansakoulun paiittaneesta nuorisosta, jonka pelattiin
sortuvan kaduille huonotapaiseen elamaan ennen kuin ovet saiin-
n011iseen tyOelamaan avautuisivat heille. Toisin kuin perinteiset kasi-
tyOldiskoulut, valmistavat ammattikoulut olivat paivakouluja, joissa nuo-
ret saattoivat sosiaalistua teollisuudessa tarvittavien kurinalaisuuden ja
saannollisyyden hyveisiin. Koulujen prjestyssaannOt muistuttivat teh-
taiden tyOsdantOja. Ensimmaisessa teollisuuslaitoksen omassa ammatti-
koulussa, joka perustettiin vuonna 1914 Kymi-yhtiOOn, ei alkuperaisend
tarkoituksena ollut valmistaa tehtaalle tuotantotyOntekijOita. Ammatti-
koulussa haluttiin kasvattaa tyttOja selviytymilan kodinhoidosta ja 5itiy-
desta seka antaa pojille valmiuksia korjauspaja- ja puurakennustyOnte-
kijain ammattiin, jotka olivat tarkeita avainryhmia metsateollisuudessa-
kin. Tehdas tarvitsi tyOnantajalle lojaalia tyOvoimaa hairiOttOman tuotan-
non takaamiseksi kaikissa olosuhteissa.38

Kun ammattitaito ja tyOtehtavat opittiin paaasiassa tyOssa ja kun var-
sinainen tyOnopetus oli jarjestamatta, syntyi eri aloille ja ty6paikoille
vaihtelevia kaytantOjd ammattiin kuuluvien tietojen ja taitojen va1itta-
misessa uusille tyOntekijapolville. Epamaarainen ja saantelematOn tilan-
ne loi mandollisuuksia yllapitaa ammattitaidon kriteereja sosiaalisesti
ja kontrolloida sen oppimisen prosesseja tyOeliiman arjessa. Entista tar-
kempi arjen tutkimus saa tastakin teollisen kehityksen kannalta merkit-

tavasta seikasta lisaperusteluja.
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TyOssaoppimisella ammattiin

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kasvattaa uudet sukupolvet
itsekuriin ja rationaaliseen elamantapaan sek5 taata sellaiset sivistyksel-
liset ja ammatilliset valmiudet, joita tyOmarkkinoilla edellytetaan. Ope-
tuksessa pyritaan yksi1011isyyteen ja yhteistoiminnallisuuteen. Oppimis-
tilanteet yleensa rakentuvat sen varaan, miten oppilaitoksessa on tul-
kittu ammatillisia kvalifikaatioita, joiden perusteella tarpeelliseksi katso-
tut tiedot ja taidot on sisallytetty opetussuunnitelmiin seka miten niita
opetetaan yhta aikaa koko opiskelijaryhmalle. Ammatillisten perustut-
kintojen uudistumisen myOta tutkintoihin on sisallytetty tyOssaoppi-
mista, jonka tarkoituksena on lisata ammatillisen koulutuksen ja ty6-
elaman yhteistyOta ja vastaavuutta seka laajentaa nakemysta erilaisista
oppimisymparistOista.

Tassa artikkelissa tarkastelen ammatillisiin perustutkintoihin sisalty-
van tyOssaoppimisen lahtOkohtia ja tyOssaoppimisen taustalla vaikutta-
vaa konstruktiivista oppimiskasitysta. Lisaksi kasittelen yksi1011isyyden
huomioonottamista tyOssaoppimisessa ja oppimisen ohjaamisessa, opis-
kelijan kokemuksista lahtevaa oppimista, epamiellyttavaa oppimisko-
kemusta seka erilaisten oppimis- ja tiedonhankintatyylien tuntemuksen
merkitysta opiskelijan ohjaamisessa.

TyOssaoppimisen lahtOkohtia

Elinkeinorakenteen ja ammattitaitovaatimusten nopeat muutokset edel-
lyttavdt tiivista koulutuksen ja ty6e15man yhteistyOtd. TyOelaman ja
yhteiskunnan muutoksista johtuu, etta ammatillisessa koulutuksessa
on tapahtumassa kokonaisvaltainen koulutuksen uudistus juuri tybeld-
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mayhteistyOn suuntaan. Ethan vaikuttaa myOs uudistunut kasitys oppi-
misesta. Nykyisin oppiminen nandaan tapahtumana, jossa oppija raken-
taa oman tietamyksensa ja taitonsa seka aktiivisesti itse toimien etta

vuorovaikutuksessa ymparistOnsa kanssa. MyOs Euroopan Unionin jase-
nyys on aiheuttanut kehittamispaineita. Suomi haluaa, etta ammatillinen
koulutus ja ammattitutkinnot tunnustettaisiin, mika puolestaan edel-
lyttaisi koulutusajan ja koulutuksen tuottaman kaytdnnOn osaamisen
sopeuttamista yleiseurooppalaiseen tasoon.

Valtioneuvosto on paattanyt koulutusta koskevassa kehittamissuun-
nitelmassaan vuosille 1995-2000, etta kaikkiin toisen asteen kolmivuo-
tisiin 120 opintoviikon laajuisiin ammatillisiin tutkintoihin sisallytetaan
vahintaan 20 opintoviikkoa tyOssaoppimista. TyOssaoppimisen laajen-
tamisen tavoitteena on lisata koulutuksen tybelamavastaavuutta, paran-
taa oppimisen laatua ja syventad ammatillista osaamista. Lisaksi ha-
lutaan helpottaa nuorten siirtymista tybelamaiin seka edistad nuorten
ty011istymista. Valtio ja tyOmarkkinoiden keskusjarjestOt ovat allekirjoit-
taneet 21.1.1998 suosituksen nuorten tyOssdoppimisesta, jonka tavoit-
teena on tukea oppilaitosten ja tybpaikkojen yhteistyOta asian hoitami-
sessa.

TyOssdoppimisen kokonaisvaltaisempaan toteuttamiseen on siirrytty
asteittain taman vuoden alkuun mennessa. Tama on tarkoittanut tut-
kintojen uudistamista ja uusien opetussuunnitelmien kayttOOnottoa eri
aloilla. Koska tyOssaoppimisen ja oppilaitoksessa oppimisen tulee thy-
dentää toisiaan, tdma edellyttaii oppimis- ja opetuskulttuuria, jossa am-
matillisen koulutuksen yhteys tyOelaman kanssa on jokapaivaista ja
luonnollista yhdessa tekemista. TyOssaoppimisen toteuttamiseksi jokai-
nen ammatillinen oppilaitos laatii tybelamaosaamisesta ja -yhteyksista
kehittamissuunnitelman yhdessa tybelaman edustajien kanssa.

Oppilaitoksen vastuulla on myOs jarjestaa yhdessa opiskelijan kanssa
tyOssaoppimispaikka ja varmistaa, etta tybantajalla on edellytykset ty6s-

saoppimiskoulutuksen jUrjestamiseen: riittayasti tuotanto- ja palvelutoi-
mintaa, tyOvalineistOii seka ammatillisesti ja koulutuksellisesti patevad
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henkilOkuntaa. Opiskelijan arnmattiin oppimisen ja ammatinhallinnan
kannalta on tarkeda, etta tyOssaoppimisjaksot ovat riittavan pitkia. Pad-

saantOisesti tyOssaoppiminen jarjestetaan siten, etta opiskelija ei ole ty6-
suhteessa tyOnantajaan. Ta.IlOin han on oikeutettu saamaan opintotu-
kea ja opintososiaalisia etuuksia. Oppilaitoksen ja tyOnantajan valisessa
kirjallisessa sopimuksessa sovitaan kummankin osapuolen tehtavista ja
tyOssaoppimisen tavoitteista, mandollisista korvauksista, vakuutuksista
ja muista kaytannOn jarjestelyista seka nimetaan vastuulliset ty6paikan

tyOssaoppijan ohjaajat. Opiskelijan henkilOkohtaisessa opiskelusuunni-
telmassa maaritellaan tyOssaoppimisjakson tavoitteet, kesto ja ajoitus
seka opiskelija-arvioinnin menettelytavat.

Konstruktiivinen oppimiskasitys
tyOssaoppimisen taustalla

Oppimistapahtumaa voidaan tarkastella erilaisten oppimiskasitysten poh-
jalta. Konstruktiivisen oppimiskasityksen taustalla on joukko oppimisteo-
rioita, joilla on teoreettisina lahtOkohtina konstruktiivinen tieteenteoria ja
kognitiivinen psykologia. Immanuel Kant, Jean Piaget ja Johan Thomas
Baldwin edustavat konstruktivismin perusajatuksia. Nykyinen konstruk-
tiivisen tieteenteorian suosio on merkki niista vaikeuksista, joihin usko-
mus oppimisesta valmiiden mallien siirtamisena on johtanut. Kognitiivi-
sen psykologian suuntauksen uranuurtajia ovat Piaget, Lev Semenovic
Vygotsky, David Ausubel ja Jerome Bruner. Se korostaa opiskelijan
havaintoja omien tietojensa riittamattOmyydesta oppimisen lahtOkohtana.
Konstruktivistinen koulukunta on omaksunut myOs humanistisen ihmis-
kasityksen periaatteita, kuten opiskelijan nakemisen uteliaana, aktiivisena
ja pdamadratietoisena yksilOnd seka informaation vastaanottajana, kasitte-
Nana ja tuottajana. TaIlOin korostetaan tiedon prosessointia — ei niinkaan
sen tuotoksena syntyvaa tietoa. Hyvan oppimisen taustalla on siis kasitys

ihmisesta sosiaalisena ja inhiinillisena olentona.2

34



Veijo Turpeinen: TyOssaoppimisella ammattiin

Konstruktivismi korostaa opiskelijan tietoa ja tietdmista toimintana, ei
ulkoisen informaation merkitysta. Sen mukaan ihmisprki ei voi tutkia ob-
jektiivista todellisuutta liittamatta sita omien kokemustensa maailmaan.
Tasta seuraa, etta kuulemamme, nakemamme tai tuntemamme eivat
muodosta ulkopuolista todellisuutta sellaisenaan vaan joukon muodosta-
miamme kuvia ja Usityksia todellisuudesta. Nain tieto nandaan sisaisena
toimintanamme ja informaatio osana ulkoista maailmaamme. Pasi Sahl-
berg ja Asko Leppilampi toteavat, etta opiskelija rakentaa itse oman sub-
jektiivisen todellisuutensa ja oman teoriansa. Naiden selitysmallien avulla
hanen kokemuksistaan tulee mielekkaita. Subjektiivisista kokemuksista
muodostuu objektiivista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja opiskeli-
joiden keskinaisen yhteistoirninnan avulla, jolloin opiskelija voi verrata
omia kasityksidan muiden kokemuksiin. Tassa on yhteistoiminnallisen
oppimisen yksi ydinkohta. Yhteistoiminnallisuus ei valttarnatai nopeuta
tehtiivien tekemistd tai tarjoa oikotieta laajojen kokonaisuuksien omaksu-
miseen. Sen tjrkein merkitys on opiskelijan tiedonmuodostuksen vahvis-
taminen ja tiedollisten ristiriitojen synnyttaminen hanen ollessa vuorovai-
kutuksessa toisten samassa tilanteessa olevien kanssa. Ongelmatilanteet
luovat uutta tietoa ja tietamysta.3

Oppimiseen vaikuttavat oppimisymparistO, tiedon luonne seka opis-
kelijan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Konstruktivismin mu-
kaan ratkaisevimpia ovat opiskelijan ennakkokasitykset ja aikaisemmat
kokemukset, informaation ja tiedon luonne seka asiayhteys, jossa op-
piminen tapahtuu. Oppimista vahvistaa monipuolinen sosiaalinen vuo-
rovaikutus opiskelijoiden kesken seka opettajien kanssa. Oppiminen
on siis opiskelijan itsensd tekemaa tiedon rakentamista, konstruoimista
syklisend prosessina. 

4

Konstruktivistisen nakemyksen mukaan tapahtuu roolin vaihdos, kun
kouluttaja muuttuu tietojen jakajasta ja kaskijasta oppimisen ohjaajaksi
ja oman tiedonalansa asiantuntijaksi. Tasta seuraa, etta oppimaan oh-

jaajan on tunnettava opiskelijoidensa oppimis- ja tiedonhankintatyylit
ja ohjattava heidan oppimistaan niiden pohjalta mandollisimman hyvin.
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Paavastuu oppimisesta on kuitenkin oltava opiskelijalla. Kouluttajan on

luotettava hanen aktiivisuuteensa. Vastuuta voidaan lisata suunnittele-
malla opetusta yhdessa, oppimalla yhdessa ja arvioimalla oppimistulok-

sia yhdessa.
Konstruktivismin mukaan oppiminen on tietojen prosessointia, tieto-

rakenteiden muokkaamista ja muistin hallintaa. Siksi opetuksen on ol-
tava suurelta osin epasuoraa vaikuttamista.llOin opetus tarkoittaakin
sellaisten olosuhteiden jarjestamista, jossa opiskelija on tekemisissa ym-

paristOssdan olevan tiedon kanssa ja hanella on mandollisuus kasitella
sita vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Entista enemman pitaisi oppia
tyOskentelemaan ja oppimaan yhdessa. Tahan tyOssaoppiminen antaa

hyvat mandollisuudet.

Yksilo oppijana

Yksikillisyys Vissdoppimisessa ja oppimisen ohjaamisessa

Ammatilliseen koulutukseen tulevat opiskelijat ovat oppimisedellytys-
tensa osalta hyvin eritasoinen joukko. Eroja syntyy henkiledden persoo-

nallisista ja suorituksiin liittyvista eroista. Erojen laatu ja voimakkuus
maaradvat millaisiin yksi1011isiin ratkaisuihin opiskelijan ohjaamisessa on
keskityttava. Opiskelijalla voi olla vaikeuksia tiedon vastaanottamisessa,
valikoinnissa, arvioinnissa, tallentamisessa seka yleensa tiedon kasitte-
lyssa ja kielellisessa ilmaisussa. Lievimmat vaikeudet ilmenevat oppimi-
sen hitautena. Fyysisten toimintojen heikkous, esimerkiksi heikko moto-
rinen suoritustaso ja katevyys, voivat haitata tyOssaoppimista enemman

kuin puutteelliset tiedot.
Yksi1011isyyden huomioonottaminen tyOssaoppimisessa ja oppimisen

ohjaamisessa on vasta kehitteilla. Yksi1011isyys on tilan antamista yksi-
ion inhimilliselle kasvulle ja persoonallisuuden kehittymiselle. Jarmo
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Toiskallio kuvaa inhimillista kasvua yksilOn persoonallisuuden kehitty-
misend. Se on kehittymista yksilOnd ja mielekkyyteen pyrkimista omas-
sa elamassa. Mielekkyyteen voi paasta ainoastaan oppimalla ymmarta-
mdan maailmaa ja omia kasityksia niin maailmasta kuin omasta itsesta
seka lOytamalla oma maailmankatsomus. 5 Ari Antikaisen mukaan per-
soonallisuuden kehitys tapahtuu yksilOn ja ymparistOn vuorovaikutuk-
sessa: jokainen yksilO soveltaa ja kehittaa kykyjaan vastaanottaa, hallita
ja muuttaa sosiaalista ja aineellista todellisuutta.6

Lahjakkaan opiskelijan tiedonkasittelyvalmiudet ovat keskimadraista
paremmat ja han tarvitsee riittavasti haasteita tiedollisen ja taidollisen
kehityksensa rakennuspuiksi. Haasteeton ja vahavirikkeinen oppimis-
ymparistO voi havittad opiskelumotivaation. Kari Uusikyla kirjoitti Hel-

singin Sanomien mielipidepalstalla seuraavasti:

Lahjakkaat eivat tarvitse muita hauskempaa saati helpompa2t koulua. I le
ansaitsevat sen minks muutkin eli mielekiista ja	 tyOta, tukea ja
ymmarrysta. Samat opetusmenetelmat ja valineet sopivat periaatteessa kai-
kille opiskelijoille; kaikki eivat kuitenkaan pysty hyOdyntamadn esimerkiksi
tietokoneita samalla tavalla. Opetus pitaisi ihannetapauksessa eriyttad

jokaisen opiskelijan kykyrakenteen, kehitystason ja oppimistyylin
mukaisesti.

opiskelijan monipuolinen kehittyminen edellyttaa yksikillisyytta ja
yksi1011isen oppimisprosessin tukemista. Yksiliillisyys on ongelmallista,
koska siihen liittyy maarittelemisen vaikeus siita, mild. on yksi1011inen
tarve, kuka tarpeet maarittaa ja mita yksi1011istaminen kaytannOssa tar-
koittaa. Oheisessa kuviossa olen tiivistetysti kuvannut yksilOn oppimis-
prosessin vaiheita. Prosessin ohjaaminen vaatii erilaisia toimintoja, joita
kuviossa ei ole aseteltu mitenkaan kronologiseen jarjestykseen. Ohjaa-
jalle on tarkeaa tiedostaa millaista ohjausta yksilO kulloinkin tarvitsee.

Usein korostetaan keskustelun merkitysta opetustilanteissa ja oppi-
misen ohjaamisessa. Pentti Hakkarainen tuo esille vuorovaikutteisen
opetusmuodon, dialogin, merkityksen oppimisprosessin ohjaamisessa.

Se on yksi valine oppimisprosessin ohjaamisessa. Dialogi ja keskustelu
eivat ole samanlaisia puheenvuoroja. Keskustelu muistuttaa enemman
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KlIsitys itsest ihmisentl,
oppijana.

Tavoitteiden asettaminen

Oppijan tavoitteet ja Wan-
non toimenpiteet.

•

Opp im inen

Oppia oppimaan, tutkia
omaa ajattelua, tunteita, te-
koja ja niiden suhteita.
Oman oppimisen ohjaami-
nen.

Oppimisen ulkoistaminen

Kokemuksen sisAitArnAn vii-
sauden nakyvAksi tekeminen.
Autonomia.

Tylissa oppiminen

OPPIMISPROSESSIN VAIHE	 OHJAUSTOIMINTO

Kuvio 1. Oppimisprosessi

Yksikillisen kasvun tukeminen.

Oppijan kokemustaustan hyOdyntilmi-
nen.

Ohjata yhteistoiminnalisuuteen.

Ohjata ongelmanratkaisuun.

Ohjata itsearviointiin.

Ammattipersoonan kasvun tukeminen.

Oppimisprosessi

monologia kuin dialogia, jos jokainen keskustelija pyrkii pitaytymaan

omissa nakemyksissaan ja puolustamaan niita. Opettajan ja opiskelijan
valista vuorovaikutusta voidaan nimittaa dialogiseksi vasta silloin, kun
suhteen paamadrand ei ole lopullisen vastauksen tai johtopdatOksen
loytaminen, vaan osapuolten erilaisten nakemysten yhdistaminen.9

Oppimisprosessissa oppiminen on jatkuva dynaaminen ja dialekti-
nen prosessi, jossa opiskelijan omakohtainen kokemus vaikuttaa Oman

paivan kokemuksiin, ja sita kautta kokemukset vaikuttavat tapahtumi-
en tulkintaan. Vahvan oppimisprosessin tuloksena jokin konstruktio —
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Pohdiskeleva havainnointi
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malli tai struktuuri — on muuttunut, kehittynyt tai uudistunut. Opiskeli-
ja on aktiivinen oman toimintansa ohjaaja ja tiedon konstruoija. Tama
prosessi ohjaa opiskelijaa olemaan lahella omaa kokemustaan.

Opiskelijan kokemuksista lateva oppiminen

Oppiminen on aktiivista ja tietoista toimintaa, jonka avulla opiskelija
pyrkii ratkaisemaan ongelmia seka hallitsemaan ymparistOdan ja teh-
tavikin entista korkeatasoisemmin. Kysymys on tiedon valikoinnista,
muokkaamisesta, tulkinnasta ja soveltamisesta. TyOssaoppimisessa hyO-
dynnetaan opiskelijan omaa kokemuspohjaa. KaytannOn ty-Ossa saatu
kokemus on tarttumapinta uusille kokemuksille. Kokemuksellisen oppi-
misen mallissa oppimisella on kaksi oppimisen ulottuvuutta, tiedosta-
maton ja tiedostettu ymmartaminen seka niihin liittyen nelja vaihetta,
jotka painottavat oppimista eri tavoin.10

Omakohtainen kokemus luo perustan tyOssaoppimiselle. Se on vali-
tOnta, intuitiivista, tunnepitoista ja luovaa oppimista, jossa ei pyrita il-
miOn kasitteelliseen yminartamiseen. Asian hallinta tapahtuu omakoh-
taisen kokemisen kautta. Pohdiskeleva havainnointi korostaa ilmiOn eri

vatitlin omakohtainen
kokemusi

tiedostamaton      

Aktiivinen toiminta

Kokemuksellisen oppimisen
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nakOkulmien ja oman oppimisen pohdintaa, jolla ilmiO pyritaan Iliad-

maan aiempiin kokemuksiin ja tietoon seka syventamaan itsetuntemus-
ta. Tama vaihe on uuden asian oppimisen kannalta tarkea. Omakoh-
taisen pohdinnan lisaksi yhdessa työ•paikkaohjaajien ja toisten tyOnteki-
piden kanssa tapahtuva kokemusten kasitteleminen auttaa opiskelijaa
loytamaan uusia nakOkulmia kokemuksilleen. Ta116in pyritdan koke-
muksen tietoiseen ymmartamiseen ja kasitteellistamiseen. Kasitteellista-
misessa edetaan kurinalaisen, systemaattisen ajattelun kautta ongelmia
ymmartavaan ratkaisuun ja sopivan teorian muodostukseen. Opiskelija
rakentaa kokemustensa ja havaintojensa kasittelemisella uutta tietoa.
Asian hallinta vaatii loogista ajattelua. Aktiivista, kokeilevaa toimintaa
korostava oppiminen pyrkii etsimaan toimivia kaytannOn ratkaisuja ja
sovelluksia seka muuttamaan asioita. Siind on oleellista padmadrahakui-
nen toiminta, johon kuuluu myOs epaonnistumisen riski.11

TyOssa saatujen kokemusten ja oppimisen kautta henkilOn teoreetti-
nen tietoaines lisaantyy. Oppimisen kannalta olisi tarkeda, etta tyOssa
saatu kokemus muodostuisi tehtavakokonaisuuksista ja osaaminen ul-
koistuisi soveltavana tekemisend, johon sisaltyisi omakohtaista ajatte-
lua, itsendista paatOksentekoa ja tehtyjen ratkaisujen perustelua. Haas-
teeksi nousee se, miten tyOssdoppimisessa saadaan oppimisilmapiiri ja
-tilanne sellaiseksi, etta oppiminen koetaan mielekkaaksi ja henki1O-
kohtaisesti tarkeaksi.

Kayttaytymiseen vaikuttava epamiellyttava
oppim iskokem us

TyOtehtavat ja niihin liittyvat kysymykset, joilla halutaan saada selville
opiskelijan omakohtaista kokemusta, tietoa ja osaamista, eivat aina
toimi, jos opiskelija kokee olevansa opettajan tai tyOssaoppimisen
ohjaajan vaikutuksen kohteena. Opiskelija reagoi tahan piilevaan val-
tasuhteeseen. Valtasuhde voi paljastua tehtavanannossa, johon sisaltyy
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a sioiden toistettavuus seka se, etta tieto on tarkoitus tuottaa lahinna
vain opettajaa tai ohjaajaa varten. TaIlOin opiskelija voi olla haluton tuo-
maan julki osaarnistaan. Lyhytjannitteisen opiskelijan, joky reagoi nope-
asti ymparistOn arsykkeisiin eika halua oppia "teoriassa", on vaikea
alkaa pohtia asioita yksin tai ryhmassa. Tallainen oppimistilanne on
handle andistava.

Tutkittuani ammatillisessa koulutuksessa olevien opiskelijoiden kayt-
taytymista tyOsalityOskentelyn aikana, nousi yhdeksi keskeiseksi kayt-
taytymiseen vaikuttavaksi tekijaksi opiskelijan kokema sosiaalinen ah-
distus. Tata tilannetta ja siita johtuvaa kayttaytymisen muutosta opiskeli-
ja kuvaa epamiellyttavaksi oppimiskokemukseksi. Opiskelijan kokemaa
andistuneisuutta ja siita seurauksena ollutta voimakasta kayttaytymisen
muutosta yliaggressiiviseen suuntaan ilmeni silloin, kun opettaja esi-
merkiksi halusi neuvoa opiskelijaa yksittaisessa tyOsuorituksessa. Opet-
taja saattoi haluta, etta opiskelija toimisi tietylla tavalla laajemman koko-
naisuuden tekemisessa, mutta opiskelija ei itse voinut vaikuttaa siihen,
vaikka olisi halunnut. Opiskelija tiesi, etta toimi opettajan mielesta so-
pimattomasti ja etta seurauksena olisi erilaisia rankaisuja, kuten moittei-
ta ja arvostelua. Vastaavanlaisen vuorovaikutustilanteen toistuttua, opis-
kelija koki voimakasta sosiaalista andistusta ja hanen kayttaytymisensa
muistutti edella kuvattua kayttaytymista. Opiskelijalla oli aiemmin ollut
vaikeita ja epamiellyttavia kokemuksia auktoriteetiksi kokemiensa hen-
kilOiden kanssa. Merkittavad opiskelijan kayttaytymisessa oh, ettei ah-
distusta esiintynyt silloin, kun han sai toimia oma-aloitteisesti ja oman
ratkaisunsa mukaisesti.

Toskala on neurootikkoja ja foobikkoja tutkiessaan todennut, etta
ihmiselle muodostuu monivaiheisen ehdollistumisen kautta laaja enna-
koivien arsykkeiden kerma., jolloin sosiaalinen andistuneisuus aktivoi-
tuu jo erilaisten negatiivisten odotusten perusteella. Negatiivisia odo-
tuksia aktivoivat lopulta moninaiset vihjearsykkeet, jotka antavat infor-

maatiota mandollisuudesta joutua rankaisevan kokemuksen kohteeksi.
Taman mallin mukaan sosiaalinen fobia on suhteellisen pysyva kdyttay-
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tymismuoto, jonka perustana ovat negatiiviset, sosiaalisiin arsykkeisiin

liittyvat ehdollistumat. Toskala esittaa metakognitiivisen mallin sosiaa-
lisen andistuksen perustaksi. Sosiaalisessa andistuksessa ihminen kes-
kittyy liiaksi kognitiivisiin ja havaintotoiminnallisiin operaatioihin, jotka
liittyvat omaan itseen eika han silloin pysty keskittymaan muiden ha-
vainnointiin. HenkilE5 havainnoi ja ajattelee omaa fysiologista reagoin-
tiaan, meneillaan olevaa suoritustaan, muiden havaintoja omasta itses-
taan kyvyttOmana, hermostuneena ja psykologisesti epdadekvaattina.
Tama metakognitiivinen prosessi sisaltaa korkean tason abstraktioita
sosiaalisen andistuksen syista, luonteesta ja seurauksista. Omaan mi-
naan keskittyvat metakognitiot ovat taman mallin mukaan keskeisin

epdadaptiivisuuden tuottaja sosiaalisessa andistuksessa.
12

Oppimis- ja tiedonhankintatyylien tuntemuksesta
yksi1011iseen ohjaamiseen

TyOssaoppiminen on tyOn tekemisen ja sosiaalisten taitojen seka erilais-
ten tiedon hankintaan ja kasittelyyn liittyvien taitojen oppimista. Ihmi-
set eroavat toisistaan siina, miten he tekevat havaintojaan, jasentavat
ja kytkevat niita muistiinsa olemassa olevan tietorakenteen osiksi tai
taydennykseksi. Oppimis- ja tiedonhankintatyyleja voidaan tarkastella
sen pohjalta, miten opiskelijan ja opettajan tyylit eroavat toisistaan tai

sopivat yhteen.
Anna-Liisa ja Jarkko Leino ovat maritelleet oppimistyylin tavaksi, jota

kaytetadn opiskelussa lahestyttaessa ja jasennettaessa oppimiskohdetta
seka kasitellessa sita." He korostavat, etta tyylien tunteminen ja ilmene-
minen erilaisten tehtavien oppimisessa antaa opettajalle mandollisuu-
den ohjata opiskelijan opiskelua paljon yksityiskohtaisemmin kuin esi-
merkiksi opiskelijan aikaisempien koulusaavutusten ja kotitaustan tun-
teminen. Oppimistyylit eivat ole kasitteita, joiden perusteella opiskelijat
tyypitellaan kuuluviksi tiettyihin pysyviin luokkiin. Ne antavat kuiten-
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kin keinoja kompleksisen oppimisilmiOn ymmartamiseen. Oppimistyy-
lit mandollistavat myOs eriyttamisen ja siten opiskelijan yksi1011isen huo-
mioon ottamisen. Oppimistyylien tavoitteena on lisata opiskelijoiden ja
opettajien itsetuntemusta ja kehittaii erilaisia ohjaustapoja taman tiedon
avulla seka kayttad niita joustavasti erilaisten opiskelijoiden kanssa.1

TyOssaoppiminen tapahtuu erilaisissa oppimisymparistOissa. Koska
ymparistOssa on yleensa suunnattornasti enemt-nan informaatiota, kuin
mita on mandollista tietoisesti prosessoida, ihminen on kehittanyt tapo-
ja suunnata tarkkaavaisuuttaan ja poimia prosessoitavaksi tarkeita teki-
pita. Se, miten ihminen oppii, on yhteydessa informaation prosessoin-
tiin ja kognitiivisiin kontrolleihin.

Informaation prosessoinnin vaiheita ovat C. A. Letterin esittamassa
tyylijarjestelrassa havaintojen tekeminen, muistiin tallentaminen ja ai-
kaisemmin opitun tiedon kayttaminen. 1 ' Tyylit han ilmaisee kognitii-
visena profiilina, joka koostuu seitsemasta komponentista, jotka ovat:
(1) analysoiminen, jota tarvitaan monimutkaisen informaation tunnista-
misessa ja arvioimisessa, (2) suuntaaminen, jota tarvitaan erottelemaan
oleellinen tieto epaoleellisesta, (3) vertaaminen on taito, jonka avulla
voidaan lOytda kayttOkelpoisin tieto, (4) kaventaminen on taito, jota
tarvitaan arvioitaessa asiayhteyden eri tekipiden tarkkuutta ja johdon-
mukaisuutta vieda uusi tieto pitkaaikaiseen muistiin, (5) yhdistaminen,
jonka avulla uusi tieto jasennetaan ja liitetadn aiemmin opittuun, (6)
tarkentaminen on taito, jota tarvitaan pidettaessa erillaan tallennetun
tietorakennelman eri osat ja estetaan niita sotkeutumasta toisiinsa, ja
(7) ristiriidan sietaminen on taito, jota kaytetaan aikaisemmin tallenne-
tun tiedon kanssa ristiriitaiselta tuntuvan informaation kasittelemiseen.
Jos henkilb ei sieda ristiriitaista informaatiota, han ei myOskaan pysty
muuntamaan aikaisemmin hankkimaansa tietorakennetta.

Tiedonhankintatyylia Outi Lappalainen kuvailee seuraavasti: Tiedon-
hankinnan episteemisella tyylilla tarkoitetaan henkilOn yleisempia ta-

poja rakentaa maailmankuvaa siihen liittyvine tietoineen ja uskomuksi-
16

neen. Kyse ei ole itse tiedosta ja sen liitta misesta sisaiseen tietovaran-
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Loon, vaan tyypillisesta tavasta hankkia luotettavana pidettavaa tietoa

kaytettavaksi ihmisen tavanomaisessa toiminnassa. Tiedonhankintatyy-
lit ovat yhta pysyvia ihmisen toiminnassa kuin arvotkin, ja ne ovat vuo-
rovaikutuksessa ymparistOnsa kanssa. Lappalainen siteeraa Roycen jaot-
telua, jossa em. tyyleista erotetaan kaksi tasoa. Alemmalla, psykomoto-
risella tasolla on ihmisen ja hanen ymparistOnsa valitOn vuorovaikutus.
Tana tasolla tyyli on informaation kasittelemista aistien ja lihasten avul-
la. Ylemmalle tasolle kuuluvat empiirinen, rationaalinen ja metaforinen

tyyli.
TyOssaoppija, joka on omaksunut empiirisen tyylin, oppii parhaiten

toiminnallisten lahestymistapojen, induktiivisen havaintoaineiston, esi-
merkkien ja faktojen avulla. Rationaalisen tyylin omaksunut oppii ajat-
telemalla loogisesti. Opiskelija odottaa hyvin jasenneltya opetustapaa,
ensin saannOt ja sitten sovellukset. Metaforisen tyylin omaksunut oppii
muodostamalla itselleen mielekkaita symboleja. Opiskelija kaipaa ver-
tauskuvallista lahestymistapaa, esimerkiksi inhimillisesti koskettavaa ta-
paustietoa paastakseen persoonalliseen kosketukseen asian kanssa seka

mandollisuutta omien kokemusten kertomiseen.
17

Opiskelijoiden oppimis- ja tiedonhankintatyylien tunteminen auttaa
opettajaa ja ty6paikkaohjaajaa organisoimaan ohjaus- ja oppimistilan-
teet yksilollisia tarpeita vastaaviksi. Mita dominoivampana jokin tyyli
ilmenee oppimaan ohjaajalla itsellaan, sita varmemmin han opettaa ja
ohjaa tyyliinsd kuuluvalla tavalla. Kaikki tyylit eivat ole relevantteja ope-
tus- ja ohjausjarjestelyjen kannalta. Relevanttiuden kriteerind voidaan
pitaa sita, missa maarin tyyli ilmaisee yksilOn herkkyytta erilaisia ympa-
ristOja kohtaan ja missa maarin yleensa voidaan tyylin perusteella teh-
da erilaisia opetus- ja ohjausjarjestelyja. Oppimisen ohjaajan on tarkeda
tunnistaa, miten opiskelijoilla on taipumus keskittya parhaiten; tapah-
tuuko se yksin, tybpareissa vai pienryhmissa. Samoin han voi tunnistaa,
miten opiskelija oppii tehokkaimmin: keskustelemalla, kuuntelemalla,
nakemalla, kirjoittamalla, tekemalla itse tai naiden yhdistelmana. Eri op-
pimis- ja tiedonhankintatyylien kayttO ohjausmenetelmien kehittamises-
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sä voi parhaimmillaan toimia oppimista rikastuttavana tekijana, mutta se
edellyttaã oppimaan ohjaajan perehtyneisyytta eri tyylien luonteeseen
ja herkkyytta nãhda opiskelijan tyyleja eri opiskelu- ja oppimisprosessin
vaiheissa.

Hairitikayttaytyja — haasteellinen opiskelija
ammatillisessa koulutuksessa

Viime vuosien aikana on keskustelunaiheeksi noussut ammatillisessa
koulutuksessa olevien opiskelijoiden kayadytyminen. On pohdittu syita,
miksi opiskelija tuottaa hliribta eli kayttaytyy eritavalla kuin mita yleensa
ammattiin opiskelevan opiskelijan oletetaan kayttaytyvan. Ammatilliset
opettajat ovat olleet aidosti huolissaan naista hdiriOkayttaytyjista. Hannu
Savolaisen mukaan opiskelijalle annettavaa maaritetta "kayttaytymishai-
ribinen" voidaan tarkastella joko diagnoosina, joka johtaa yksilOn tar-
peita vastaavaan toimintaan, tai koulun kannalta hankalien oppilaiden
leimaamisena "hairikOiksi", jolloin kysymys yksilOn tarpeista jää taka-
alalle. KayttaytymishairiO nandaan liian usein yksilOssa olevaksi ominai-
suudeksi, jopa diagnosoitavissa olevaksi sairaudeksi. Vaikka kyse on
sosiaalisesta iltniosta, sille voidaan antaa arkielamassa naennaisl5ake-
tieteellinen tulkinta. HairiOkayttaytymista ei voi maaritella pelkastaan
yksikin piirteeksi, koska kyse on aina vuorovaikutuksesta ymparistOn
kanssa. Toisaalta vuorovaikutustulkinnat ovat aina subjektiivisia: kulla-
kin ihmisella on omat tulkintansa siita millainen kayttaytyminen on riit-
tavan poikkeavaa, jotta sita voidaan sanoa hairiOkayttaytymiseksi.18

KaytannOn opetustilanteissa opiskelijan hairiOkayttaytyminen on vai-
keaksi koettu ongelma. Hairio ilmenee sosiaalisessa tilanteessa, jossa
opiskelijan lisaksi mukana on opettaja tai joku muu opiskelijan kanssa
vuorovaikutuksessa oleva henki145 tai useampia henkilbitd. HairiOkayt-

taytyminen on monitahoinen ongelmakokonaisuus, jolloin yhden osa-
tekijan eliminoiminen ei riita poistamaan itse ongelmaa. Aimo Naukka-
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rinen toteaa olevan epajohdonmukaista, etta opetustilanne maaritellaan
nojautuen kolmijalkaan opettaja—opetus—oppilas, koska tyOrauhaongel-
mien ilmetessa tuo kolmijalka useimmiten seisoo yhdella jalalla ja on

julkisesti arvioitavissa vain oppilaan osalta.19
YksilOn sopeutumattomuus sisaltad tunnepitoista tyytymattOmyytta,

psyykkista tuskaa tai karsimysta. Sopeutumaton opiskelija on lyhytjan-
nitteinen. Hanen kayttaytyminen voi olla aggressiivista ja hanella on

alhainen epavarmuuden sietokyky. ROyhkeasta kayttaytymisesta huoli-
matta han voi olla pelokas ja arka. Opiskelija voi olla hyvin lahjakas,
mutta han suoriutuu tehtavista huomattavasti alle omien edellytystensa
eika han arvosta omaa suoritustaan. Eri ikakausina sosiaalinen sopeutu-
mattomuus ilmenee eri tavoin. Peruskoululaisella voi olla vaikeuksia so-
peutua ryhmaan ja ikaistensa joukkoon, ja han voi laiminlybda koulun-
kaynnin. Murrosiassa sopeutumaton vastustaa normeja, tuhoaa omai-
suutta ja tekee rikoksia. KouluyhteisOssa han voi hairita jatkuvasti ja

vahattelee rangaistuksia.
Hannu Koskelan tekemassa tutkimuksessa tarkasteltiin ongelmalli-

seksi koettujen oppilaiden tilannetta suurehkossa ammatillisessa oppi-
laitoksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaiset oppilaat ovat ongelmal-
lisia ja millainen kasitys opettajilla on oppilashuollosta. Lisaksi tarkastel-
tiin oppilaiden minakuvaa ja sosiaalista statusta seka luokkamuotoises-
ta erityisopetuksesta tulleiden opintojen keskeyttamistd. Tutkimukseen
osallistui kaikkiaan 218 oppilasta ja 15 opettajaa. Opettajien mielesta

ongelmallisiksi koetuista oppilaista neijasosa karsi motivaation puut-
teesta, vajaa viidennes (18 %) heikosta keskittymisen kyvysta ja heikois-
ta perusvalmiuksista (16 %). KaytOshairibita esiintyi vain reilulla kuu-
desosalla (14 %). Seitseman oppilaan selviytyminen tybelamassa arvi-
ointiin hyvaksi, kuudentoista arveltiin parjaavan kohtalaisesti ja vain yh-
delle ennustettiin ongelmia. Lisaksi kandeksalle toivottiin tukiopetusta
tai eriyttamista, kuudelle valmennusta sosiaalisissa taidoissa ja kolmelle
henkilOkohtaista ohjausta. Kaikkiaan kolmasosalla arvioitiin ongelmien
syyna olevan kotiolot. Kyseiset oppilaat karsivat motivaation puuttees-
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ta, huonosta keskittymiskyvysta ja heikoista perusvalmiuksista. Kaik-
kiaan koettiin, etta opintojen keskeyttamista voitaisiin parhaiten ehkais-
tä vdhentamalla opetuksen teoreettista osuutta ja lisdamalla kaytannOn
tyOta. Ongelmaoppilaille suositeltiin oppisopimuskoulutusta.2°

Naukkarinen tutki yhden peruskoulun ylaasteen oppilaiden ei-toivo-
tun kayttaytymisen muotoja ja niihin liittyvia ongelmanratkaisutapoja.
Koulun ongelmaratkaisukulttuurissa mdaritellaan ongelma usein oppi-
laan ongelmaksi. Talloin yhteis011isyys on kouluymparistOssa lOyhda
ja ongelmien ratkaisussa yksi paastrategia on autoritaarisen sosiaalisen
kontrollin kayttO. Oppimisen, opettamisen ja ongelmanratkaisun
sitteiden avulla madritellaan, miten koulussa ratkaistaan ei-toivottuun
kayttaytymiseen liittyvia ongelmia. Oppilaan ei-toivotun kayttaytymisen
julkisen arvioinnin sijasta voitaisiin keskittya oppimisymparistOn mer-
kityksen arviointiin. TallOin oppimisymparistba arvioitaisiin juuri op-
pilaan kayttaytymiseen vaikuttavana tekijana, ja tallOin tarkasteltaisiin
onko kyse siita, etta oppilaan kayttaytyminen ilmentaakin koulun kult-
tuuria ja toimintaa.21

Lopuksi

Ammatillisessa koulutuksessa sopeutumattomat opiskelijat on integroitu
muuhun opiskelijaryhmaan. Opiskelijalle on tarkeda, etta han saa yksi-
1011ista ohjausta saavuttaakseen omat tavoitteensa. Han tarvitsee aikaa
ja tilaa oman ajattelunsa kehittamiselle ja kehittymiselle. Tarkat ohjeet ja
mallit voivat muodostua oppimista rajaaviksi, jopa suoranaisiksi oppi-
misen esteiksi. Estella ne ovat silloin, kun opiskelija ei halua noudat-
taa ulkokohtaisia normeja. Korkean motivaatiotason yllapito edesauttaa
omien tavoitteiden asettamista ja reflektiivisen ajattelun kehittymista.
Opiskelijan tulisikin loytaa merkityksia eri asioiden valisille yhteyksille

ja omalle toiminnalleen.

TyOssaoppimisen, medioiden ja harrastusten piirissa tapahtuvalle op-
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pimiselle on yleensa ominaista suunnittelemattomuus, eriytyneisyys,
fragmentaarisuus ja usein myOs omien virheiden kautta oppiminen.
Oppilaitos sita vastoin pyrkii tuottamaan suunniteltuja ja kumuloituvia
oppimiskokemuksia, jossa asiasisallOt pyritaan liittamaan laajempiin ra-
kenteisiin. Mina eri tahoilla tapahtuvat oppimistavat voisivat taydentaa
toisiaan; tyOssaolo, vapaa-aika, kuluttaminen, harrastukset ja medioiden
seuraaminen toimivat uusina oppimisymparistOina, jotka oppilaitoksen

pitaisi nanda mandollisuutena.
Nykyinen oppilaitos ei oppimisymparistOna pysty kilpailemaan edel-

la mainittujen uusien oppimisymparistOjen tuottamien oppimiskoke-
musten kanssa. Mutta on selvd, etta nama uudet oppimisymparistOt
voivat taydentaa oppilaitoksen toimintaa. Tama tarkoittaa sita, etta esi-
merkiksi opiskelijoiden tyOssaoppimisessa saamat omakohtaiset oppi-
miskokemukset tuodaan osaksi oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua.
Oppilaitoksen ei nain ollen valttamatta tarvitsisi pyrkia opettamaan run-
saasti uusia asioita ja tietoja, vaan opetuksen tehtavana olisikin harjaan-
nuttaa opiskelijan kommunikointitaitoja ja valikointikykya seka auttaa
jasentamaan fragmentaariseksi jaaneita kokemuksia ja tietoja.

Ammatillisessa koulutuksessa olevan yksilollisia oppimistarpeita
omaavan oppijan sijoittuminen tyOssaoppimisjaksoille oppilaitoksen ul-
kopuolelle tyOelamaan on haaste oppilaitoksille ja tyOelamdlle seka
mandollisuus opiskelijalle itselleen. Olisikin tunnettava opiskelijoiden
yksi1011iset oppimisedellytykset ja kyettava muokkaamaan oppimis- ja
opetusymparistOja siten, etta opiskelijoiden mandollisuudet ammatilli-
seen ja inhimilliseen kasvuun toteutuisivat taysimadraisina.
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Pauli Kettunen

Millaisiin kysymyksiin ammatillisella
koulutuksella on vastattu?

Kysymyksenasettelun valta

Erimielisyys siita, mild. on oikea vastaus annettuun kysymykseen, tahtoo
peittaa nakyvista kysymyksen asettamisen vallan. Nain nayttaa kdyvan
esimerkiksi kiisteltdessa siita, vaatiiko kansallinen kilpailukyky talouden
vapauttamista sosiaalisesta s5antelysta vai hyvinvointivaltion luomaa
ennustettavuutta ja turvallisuutta. Itse kysymys — "Miten parhaiten vaa-
limme kilpailukykyamme?" — kohoaa kyseenalaistamisen ylapuolelle, ja
sen voima poliittisen agendan madrittapna. vahvistuu. Toisinaan jokin
vastaus tuntuu oivalliselta useaan eri kysymykseen. Min se luo kuvan
noiden kysymysten harmonisesta yhteenkuulumisesta ja antaa niille
siten itsestaan selvan oikeutuksen. Koulutus nayttaa olevan tallainen
vastaus, keino joka pyhittaa tarkoituksen.

Esimerkiksi Euroopan unionissa, myOs Euroopan tyOntekija- ja tyOn-
antajajarjestOjen eli 	 "sosiaalisten kumppaneiden" kesken,
vallitsee suuri yhteisymmanys siita, etta koulutus on keskeista ty011isyy-
den, yritysten kilpailukyvyn ja sosiaalisen kiinteyden vahvistamiselle.
EU:n ohjelmissa ja sosiaalisten kumppaneiden yhteisissa kannanotoissa
koulutus, eritoten ammatillinen koulutus, esiteta5n keinona, joka paitsi
palvelee kutakin naista tavoitteista erikseen myOs vahvistaa hyvaa ke-

jolla nama tavoitteet tukevat ja edellyttavat toisiaan.1
Koulutuksen nykykorostukset vetoavat seka menneesta irtautumisen

vaatimuksiin etta jatkuvuuden kaipuuseen. Innovatiivista kilpailukykya
palveleva koulutus on vastaamista "globalisaation uusiin haasteisiin".
Samalla koulutuksen ilosanoma saa kuitenkin voimaa siita, etta vapai-
den markkinoiden vallitessakin se osoittaa kansallisvaltiolle edelleen
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aktiivisen roolin. Se nayttad myOs jattavan rnandollisuuden vaalia hyvin-
vointivaltion rakentamisvaiheessa laajasti omaksuttua nakemysta, jonka
mukaan taloudellisen kasvun, ty011isyyden ja sosiaalisen kiinteyden
find vallitsee itsedan vahvistava hyva keha.

Ammatillista koulutusta koskevat historiankuvat sisaltavat samoja ai-
neksia kuin ajankohtaiset tulkinnat ammatillisen koulutuksen merki-
tyksesta. On ollut helppoa tulkita ammatillinen koulutus vastaamiseksi
teknologisen edistyksen ja teollisen uudenaikaistumisen luomiin ongel-
miin ja tarpeisiin. Siihen tapaan sita luonnehtivat historian oppikirjat ja
yleisesitykset. "Elinkeinoelaman asettaessa sen piirissa oleville kasvavia
vaatimuksia oli tarkedta kohottaa koulutustasoa", Suoinen taloushisto-

ria —teos vuodelta 1982 selittaii alan uudistukset maailmansotien
sen ajan Suomessa. 2 Vastatessaan teollisen modernisaation vaatimuksiin
ammatillinen koulutus yhdistaa tassa kuvassa tuotantoelaman tarpeita ja
tyOntekijOiclen tarpeita. Se on toimintaa eturistiriitojen ylapuolella.

Koetan ottaa etaisyytta tallaiseen tulkintaan. Tama ei tarkoita sen sy-
sadmista syrjaan. Tulkinta yllyttaa tutkimaan, miten ammattikoulutus on
liittynyt modernisaation viitekehyksessa madriteltyihin taloudellisiin ja
sosiaalisiin ongelmiin.3

Kysymykset eivat synny luonnostaan, vaan ne asetetaan. Valtaa ka-
sittelevissa tutkimuskeskusteluissa on jo ennen Michel Foucault'ta ke-
hitelty nakemystd, jonka mukaan kulloinkin ajankohtaisina ja asianmu-
kaisina pidettavien kysymysten madritteleminen, agendan asettaminen,
on tarkea vallan muoto. 4 Tata valtaa jaljitettdessa on kysyttava, miten on
maaritelty ja kuka on maaritellyt kysymykset, joihin ammatillinen kou-
lutus on esitetty vastaukseksi. Kyse on prosessista, jossa ty6, tyOnteki-
jat ja tyOsuhteet ovat tulleet tiedon ja politiikan kohteiksi. Viittaaminen
taloudellisen ja teknologisen muutoksen omaan logiikkaan ei riita. Sen
osoittavat ne ammatillisen koulutuksen tutkimukset, joissa kiinnitetaan
huomiota poliittisiin ja kulttuuriin konteksteihin ja niista johtuviin kan-

sallisten kaythntOjen eroihin. Mllaista historiallista tutkimusta on tehty
Suomessakin.5
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Modernisoituva kansallisvaltiollinen yhteiskunta

Hahmotan suomalaisen ammatillisen koulutuksen historiallisia konteks-
teja siten, etta rajoitun etsimaan muutamia nimenomaan modernisaation
"odotushorisontissa" 6 maariteltyja kysymyksia, joiden ratkaisuksi on esi-
tetty ammatillinen koulutus. Milta suunnalta naita kysymyksia
hakea? Voitaisiinko tahan saada opastusta teollisen tyOelaman muutok-
sen kertomuksista, joita voidaan lukea tyOelaman tutkimuksen julki-
teksteista ja rivivaleista?

On tunnistettavissa kaksi erilaista "suurta kertomusta". Ensimmainen
kertomus kuvaa lahtOtilanteeksi kasityOmaisen tuotanto-organisaation,
jota hallitsee kokemuksesta syntyva, traditiona valittyva ammattitaito.
Tehdasteollisen muutoksen myOta ammattitaito murenee ja ty6 kOyh-
tyy. Tieto ja suoritus erkaantuvat toisistaan; tyontekijain tyOtaan ja ty-O-
markkina-asemaansa koskeva kokemus- ja traditiotieto hajotetaan. Ky-
symykset tiedosta ja tyOsta asetetaan uudelta pohjalta, tyOorganisaatios-

sa tietoa hallitsevan managementin kysymyksina.7
Toisen kertomuksen alkukuvana on despoottinen tehdas, jossa raa-

tavat juuriltaan tempaistut ihmiset. Ty6 vaatii mitatOntd ammattitaitoa,
ja siihen on tarjolla yllin kyllin tilatonta vakea maaseudulta. TyOmark-
kinoita leimaa kaikkinainen epavarmuus. Tasta alkaa kohoaminen ja
kulku kaaoksesta jarjestykseen. Tuotannollisen edistyksen ja tyOnteki-

kollektiivisen toiminnan tuloksena ty6 tehostuu, sosiaalinen kiin-
teys lujittuu, tyOntekijain itsekuri vahvistuu, heidan oikeutensa laajene-
vat, kansalaisuuden periaatteita sovelletaan myOs tyOelamdan ja kaikilta

vaaditaan entista enemman tietoa.8
Edenista. voidaan sanoa vieraantumisen, jalkimmaista demokratisoi-

tumisen kertomukseksi. Keskendan ristiriitaisinakin ne antavat yhdessa
vihjeen, eta modernisaation odotushorisontissa asetetut kysymykset
ovat koskeneet modernin ja traditionaalisen suhdetta. Seka modernille
etta traditionaaliselle on annettu kandet kasvot. Moderni on ollut seka
olevan rikkomista etta jarjestyksen tekemista. Traditionaalinen taas on
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ollut yhteis011isyytta, jonka moderni hajottaa, ja irrationaalisuutta, jonka
tilalle moderni tuo rationaalisuuden.

Kun oppisivistysta saaneet ryhtyivat 1800-luvun Suomessa arvioi-
maan modernisaation uhkia ja mandollisuuksia, he suhteuttivat ne kan-
sallisvaltion kehittymiseen. Modernisoituminen — millaisin sanoin se ii-
maistiinkin — ja kansallisvaltiollistuminen olivat heille rinnakkaiset ja
paallekkaiset odotushorisontit. Ne lankesivat yhteen ennen muuta vii-
tattaessa 'yhteiskunnaksi' nimettyyn kokonaisuuteen ja maariteltaessa
yhteiskunnallisia kysymyksia. 9 Modernisoituvan kansallisvaltiollisen yh-
teiskunnan viitekehyksessa (kuvion 1 ympyra) ongelmia maariteltiin
kandesta toisiaan leikanneesta nakOkulmasta. Yhtaalta ne maariteltiin
rationalisoimisen ja rationalisoiturnisen kysymyksiksi, toisaalta sosiaa-
lisen kiinteyden yllapitamisen, luomisen ja palauttamisen ongelmiksi.
Naiden kanden nakOkulman leikkauskohdasta avautuivat kysymykset,
jotka koskivat ihmisten subjektiutta. Niiden yhteydessa luotiin muun
muassa ian, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan mukaisia normeja ja kri-

Kuvio 1. Modernisoituva kansallisvaltiollinen yhteiskunta ongelman-
mddrittelyjen viitekehyksena.
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teereja, joiden avulla maariteltiin ja arvioitiin ihmisten toimija-asemia ja
-kykyja markkinoilla, tuotannossa, perheessa, kansallisessa yhteisOssa.

Tietoa, jonka varassa naita erilaisia ongelmia asetettiin ja ratkottiin,
voidaan eritella usealla tavalla. Tassa asiayhteydessa nayttaa merkityk-
selliselta erottelu, jota voidaan luonnehtia asiantuntemuksen ja sivistyk-
sen (Bildung) kasitteiden avulla. Naiden kasitteiden ero liittyy edella
kuvaamiini eri tapoihin suhteuttaa toisiinsa moderni ja traditionaalinen.

Tieteeseen perustuva asiantuntemus suuntautui kaikkea sita vastaan,
mika nahtiin traditionaalisena irrationaalisuutena. Esimerkki tasta on hy-
gieenisen tiedon kehittyminen ja instituoituminen Suomessa 1800-luvun
jalkipuolella. Vanhat tavat ja tottumukset kuvastivat tietamattOmyytta.
Tilalle asiantuntijavalistajat halusivat tuoda tyOnjaon, jossa heilla oli tun-
nustettu patevyys hygieenisen erityistiedon haltijoina ja vdestO, ennen
muuta mybs kOyha vaki, noudatti arkielamassaan tuosta erityistiedosta
johtuvia ohjeita.1()

Sivistyksella tarkoitan tassa toisentyyppista tiedollista nakOkulmaa
modernisoituvan kansallisvaltiollisen yhteiskunnan ongelmiin. Saksa-
laista 1800-luvun sivistysporvaristoa, Bildungsbfirgertumia, kasittelevas-
sa tutkimuksessa on korostettu, etta Oman ryhman ideologia, Bildung,
toimi "integraatioideologiana" 11 . Niin monia erityispiirteita kuin saksa-
laiseen sivistysporvaristoon liittyikin, koulutuksella ja koulutetuilla oli
yleisesti keskeinen osa kansakunnan tekemisessa. Taman tehtavan kan-
nalta traditiot eivat olleet vain tielta lakaistavia edistyksen esteita. Tradi-
tioille lankesi kahtalainen tehtava. Ensiksikin traditionaalisen yhteisOn
kuva tarjosi kriteerit, joilla maariteltiin modernisaatioon yhdistettyja yh-
teiskunnallisen kiinteyden uhkia. Toiseksi kansallisiksi tulkituista tra-
ditioista tuli uuden "kuvitellun yhteisOn" 12 sidosainetta. Moderniteetti
edellytti traditioita, ei ainoastaan valistuneen asiantuntemuksen ja kas-
vatuksen hyOkkayskohteiksi, vaan myOs modernisaation voimavaroiksi.
Nationalismin ja modernisaation suhde oli ristiriitainen. Tata kuvastivat
esimerkiksi Saksassa kaydyt taistelut "kulttuurin" puolesta "sivilisaatio-
ta" vastaan 13 samoin kuin suomalaiskansallisen liikkeen, fennomanian,
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teollistumista ja kaupungistumista vastustaneet danenpainot. Tdrkeampi
nakOkohta on tassa kuitenkin se, etta kansallinen sivistys edusti moder-
nisaatiossa jatkuvuuden ja integraation tietoa.

Perinteista kokemusperusteista tietoa vastustettiin professionaalin asi-
antuntemuksen avulla, ja perinteita elvytettiin, etsittiin ja keksittiin kan-
sallisen sivistyksen tieta. Mina olivat kaksi puolta samassa prosessissa,
kansakunnan ja kansallisvaltion rakentamisessa. Suomen asema Vend-
jan keisarin suuriruhtinaskuntana loi 1800-luvulla suotuisat edellytykset
talle prosessille. Byrokraattisen kansallisvaltion kehittyminen muodosti
kontekstin tiedon hallintaan perustuvien, omia rajojaan muodollisilla
patevyysvaatimuksilla vahvistaneiden ammattiryhmien muodostumisel-
le eli professionalisoitumiselle." Eliitti loi itselleen ja halusi opettaa
muillekin valtiokeskeisen tietoisuuden kansantaloudesta, kansallisesta
taloudesta, saihan tama omat instituutionsa, kuten tullit, valuutan ja
valtionrautatiet. Teollisten suuryritysten rakentaminen pysyi kuitenkin
pitkaiin vaatimattomana. Nailta pohjin insinooriprofession synnylla oli
vahva kaytann011inen ja aatteellinen yhteys kansallisiin hankkeisiin,
etenkin rautateiden rakentamiseen, ja valtiolliseen byrokratiaan. 15 Tek-
nillisen koulutuksen Suomessa ja ulkomailla saaneille ylikansallisen tie-
don ja asiantuntemuksen hallitseminen perusteli vaatimusta tunnuste-
tusta asemasta kansallisen sivistyksen edustajina. InsinbOrien jarjestOt
halusivat osoittaa, etta ammattikunnan patevyyteen kuului yhteiskun-
nallisesti olennaisten kysymysten ratkominen.

Teollisen modernisaation varhaisissa vaiheissa ongelmia madriteltiin
yhtddlta kriteerein, jotka saatiin traditionaalisen yhteisOn kuvasta.
Siten esimerkiksi teollistumisen vaikutuksia kritisoitiin viittaamalla ai-
empiin henkilOkohtaisille siteille perustuneisiin kasityOtuotannon or-
ganisaatioihin ja ammattitaidon oppimisen tapoihin. Toisaalta ongel-
manmadrittelyille ja —ratkaisuille tuli ominaiseksi rnodernisaation enna-
kointi. Suomalainen oppisivistyneistO omaksui 1800-luvulla keskuksen

ja periferian asetelman siina, miten se jäsensi todellisuutta. Oletuksen
mukaan perifeerisen maan eliitin — ja myOhemmin myOs kansanliik-
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keiden, kuten tyOvaenliikkeen — oli mandollista ja valttamatOnta muo-

dostaa sosiaalinen ja poliittinen ajattelunsa edistyneempia yhteiskuntia
koskevan tiedon pohjalta. Ongelmia piti ennakoida ja niiden ratkaisuja
hahmottaa hankkimalla tietoa teollistumisen keskumaiden kokemuk-

sista, ratkaisuista ja virheista.16
Tassa toteutettiin sita, mita. taloustieteilip Alexander Gerschenkron

kutsuu "jalkeenjaaneisyyden eduksi". 17 Tuloksena oli kuitenkin myOs

keskendan vastakkaisia vallitsevien asiaintilojen tulkintoja. Olevan ku-
vauksena saattoi toirnia ennakoitu tulevaisuus, jolloin ylikorostettiin
Suomen uudemjikaistumista, sosialististen tyOvaenjohtajien puhunnassa
kapitalistista kehitysta. Vaihtoehtoisesti "sivistysmaiden" nykyisyydeksi
paateltya kuvaa kaytettiin kontrastina osoittamaan, miten takapajuisia
kotoiset olot olivat. Rakenteelliseksi piirteeksi muodostui joka tapauk-
sessa pitka aikavali ongelman ja sen ratkaisun ensi esittelyn ja oppien
kaytann011isten sovellusten valilla. Suomalaisen ammatillisen koulutuk-
sen historiassa tama piirre nakyy selvasti.

Otan esiin muutamia 1900-luvun ensimmaisella puoliskolla asetettu-
ja kysymyksia, joihin ammatillinen koulutus esitettiin vastaukseksi. Kes-
kityn nakemyksiin, joissa ammatilliselle koulutukselle annettiin merkit-
tava osa taloudellisessa rationalisoinnissa, sosiaalisen harmonian toteu-
tuksessa ja yksilOiden toimijuuden muovaamisessa. Kdsittelemissani esi-
merkeissa paaosa varattiin ryhmille, jotka olivat eri tavoin sijoitettavissa
"keskelle" yhteiskunnan rakenteissa. Naissa tapauksissa paahuomion
kohteina olivat kaupunkien kasityOldiset, teollisuuden tyOnjohtajat seka
"henkisen tyOn" tekijat.18

Esimerkkivalikoima on ilmiselvan vino suhteessa suomalaisen yhteis-

kunnan elinkeinorakenteeseen. Vuonna 1910 kolme neljasosaa suoma-
laisista sai elantonsa maa- ja metsataloudesta ja yield vuonna 1940 noin

60 prosenttia. 19 Tapausten valintaa ei sovi perustella vaittamalla, etta

taloudellisen tehokkuuden, sosiaalisen sovun ja itsekuriin kasvavan yk-
silOn teemat eivat koskettaneet maataloutta tai ettei maatalous kuulu-
nut ammatillisen koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen piiriin. Nama
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vaittamat eivat pida paikkaansa. 1900-luvun ensi puoliskon Suomessa
uudenaikaistumista ei samastettu teollistumiseen ja kaupungistumiseen.
Toisen maailmansodan edella, 1930-luvun jalkipuolella, Suomi oli mo-
nen aikalaisvaikuttajan ja —uudistajan mielestã pysyvasti maaseutuvaltai-
nen, nopeasti nykyaikaistuva yhteiskunta. 2() Maatalouden modernisoin-
tiin kuului isantien ja emantien koulutusta ja tyOtehovalistusta. 21 Maa-
talouden ulkopuolisista aloista esimerkiksi kauppa, terveydenhoito ja
opetustoimi jadvat sivuun tarkastelustani. Naiden ammattialojen kasitte-
leminen olisi valttamatOnta, jotta voitaisiin syventya tyOelaman ja am-
matillisen koulutuksen sukupuolittuneisiin rakenteisiin.

Kuitenkin valitsemieni tapausten avulla on mandollista tuoda esiin
joitakin tãrkeità puolia siita, milla ehdoin jotkut asiat on maaritelty am-
matillisen koulutuksen avulla ratkaistaviksi ongelmiksi. Esimerkit johta-
vat pohtimaan modernin ja traditionaalisen suhdetta ammatillisen kou-
lutuksen perusteluissa. Kaikissa tapauksissa tulevat esiin myOs tiedon ja
vallan moninaiset yhteydet. Tieto ja koulutus ovat kietoutuneet ryhma-
ja luokkaintresseihin. Usein tama on tapahtunut ideologisesti. Ammatil-
lista koulutusta perusteltaessa vallitsevat sosiaaliset rakenteet ja proses-
sit on esitetty luonnollisina ja jotkut erityisintressit yleisina.

Valitut tapaukset tuovat esiin myOs sen, miten anunatillisella koulu-
tuksella on pyritty vahvistamaan modernisoituvan kansallisvaltiollisen
yhteiskunnan perustavia instituutioita. Tallaisia instituutioita ovat, kayt-
taakseni heuristisesti sosiaaliantropologi Mary Douglasin kehittelyjd,
markkinat, hierarkia ja yhteis6. 22 Ammatillisen koulutuksen perustelut
juontuivat seuraavissa tapauksissa siita, etta huolenaiheina olivat en-
siksikin kasity615isten asema markkinoilla, toiseksi tyOnjohtajien asema
teollisen tyOorganisaation hierarkiassa ja kolmanneksi "henkisen tyOn"
asema kansallisessa yhteisOssa. Lopuksi palaan lyhyesti siihen, mina ta-
voin ammatillinen koulutus on kytketty kilpailukyvyn tavoitteluun glo-
baalissa taloudessa.
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Kasitydainen markkinataloudessa

Jalmari Kekkonen (1878-1948) oli ammattikoulutuksen puuhamies
1900-luvun ensi vuosikymmenelta 1930-luvulle. Vuonna 1911 hanet
valittiin teollisuushallituksen kasityOldis- ja ammattikoulujen tarkasta-
jaksi uuden viran ainoana hakijana, ja han toimi tassa sittemmin kauppa-
ja teollisuusministeriOn alaisessa tehtavassa vuoteen 1931 saakka. Kek-
konen oli filosofian maisteri, mutta myOs polyteknillisessa opistossa
opiskelleena kaytti mieluummin arkkitehdin tittelia.23

Kekkosen vuonna 1911 saama virkatehtava oli valvoa paaasiassa
kandentyyppisia kouluja, kasityOldiskouluja, joita oli kahta tasoa, alem-
pia ja ylempia, seka valmistavia ammattikouluja. Kasityeddiskoulut antoi-
vat tietopuolista opetusta nuorille kasitybalojen tyOntekijOille, jotka oli-
vat ammattiuransa oppilasvaiheessa. Ne periytyivat 1840-luvulla kayn-
nistetyista ruumiillisen tyOn tekijOille tarkoitetuista kaupunkien sunnun-
taikouluista. Naista oli kansakoululaitoksen laajetessa kehitetty ammat-
tiopetukseen keskittyvia, iltaisin toimivia kasityOldiskouluja. Valmistavat
ammattikoulut olivat uudempaa perua. Alkuaan niiden paatehtavand oli
ehkaista tyOvaenluokan varhaisnuorten turmiollinen toimettomuus kan-
sakoulun ja tyavaensuojelulailla rajoitetun ansioty6hOn paasyn valise-
na aikana. Ensimmainen tallainen koulu oli Helsingin kaupungin vuon-
na 1899 perustama poikien valmistava ammattikoulu. KasityOlaiskou-
luja oli vuonna 1911 yhteensa 37, valmistavia ammattikouluja seitse-
man, niista pojille nelja ja tytOille kolme. Naiden lisaksi Kekkosen
kuului valvoa Helsingin taideteollisuuskeskuskoulua seka Suomen ylei-
sen kasiteollisuusyhdistyksen puuteollisuusammattikoulua. Hanen tar-

kastettavakseen asetetuissa oppilaitoksissa oli vuonna 1911 yhteensa

runsaat 3 300 oppilasta. 24 Taman lisaksi teollisuushallituksen valvon-
nassa toimi teollisuuden ja rakennusalan esimiestehtaviin kouluttaneita
teollisuuskouluja, joita varten oli oma tarkastajansa. Kekkonen oli tybs-
kennellyt aiemmin Porin teollisuuskoulun rakennusosaston opettaja-

na. 25
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Kun Kekkonen astui virkaansa, ammattikoulutuksen uudelleen-
jarjestelyja pohti Viktor Julius von Wrightin johtarna ammattikasvatus-

komitea. Sen ehdotukset ja myOs Kekkosen toimeliaisuus pohjustuivat
1920-luvulla tapahtuneita kdsityOalojen ja teollisuuden ammattikoulu-
tuksen organisaatiouudistuksia. Jarin suuresti eivat ammatillisen koulu-
tuksen oppilasmadrat kuitenkaan kasvaneet. Vuonna 1930 teknisen alan
ammattikouluissa oli noin 4 700 oppilasta. Ripeammin kasvoi vuosina
1910-1930 ammattikoulutasoa ylempi teknillinen opetus. Teollisuuskou-
lua, teknillista opistoa tai teknillista korkeakoulua kavi vuonna 1910 va-
jaat 1 000 opiskelijaa. Vuonna 1930 naiden oppilaitosten opiskelijamdd-
rd oli yhteensd 2 300.26

Sivuutan kuitenkin tassa Kekkosen tarkastajantyon, enka paneudu
myOskaan hanen valvomansa koulutuksen sisaltOihin ja muotoihin. Ka-
sittelen Kekkosen nakemyksid erityisesta nakOkulmasta. Se avautuu ha-
vainnosta, etta ennen ensimmaista maailmansotaa hdn toimi tarmolla
sekd "keskisdatypolitiikan" (Mitte/standspolitik) 27 etta "tieteellisen liikkeen
hoidon" (scientc management) tuomiseksi Suomeen. Han oli yhtd ai-
kaa sekd kasityOn ja kdsityOldisyyden etta taylorismin puolestapuhuja.

Havainto on akkiseltdan yllattavd. Olihan amerikkalaisinsinOOri Fre-
derick Winslow Taylorin opin ydinta se, etta tyOntekijain kokemustieto
ja traditiot oli korvattava managementin asiantuntemuksella. Tata on
totuttu pitamdan vastakkaisena kaikelle kasityOammatteihin kuuluvalle.
Kekkosen pyrintOjen yhdistelmdd ei kuitenkaan sovi ohittaa yksi1011i-
send eriskummallisuutena. Pikkuporvaristoa — itsendisid kasityOldisid ja
pienkauppiaita — kasittelevissa kansainvdlisesti vertailevissa tutkimuk-
sissa on hyldtty vanha muutoskuva, jossa kasityOldisten esitetdan yksi-
oikoisesti havidvan taistelun tehdasteollistumista vastaan. 28 Taistelussa
kasityOmdisen tuotannon ja ammattitaidon puolesta lOydettiin keinoja
sopeutua modernisaatioon. Kekkosen tapaus antaa aiheen kysyd, saat-
toiko tally taistelulla olla vieldpd aktiivinen osa teollisessa rationalisoi-

tumisessa, Suomessa tai muualla.

Taylorin pdateoksesta The Principles of Scientific Management (1911)
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julkaistiin vuonna 1914 Jalmari Kekkosen suomennos Tieteellisen liik-
keenhoidon periaatteet. Pian taman jalkeen Kekkonen suomensi myOs
taylorismin etumaisen suomalaisen sanansaattajan, geologiprofessori
J. J. Sederholmin kirjan Arbetets vetenskap, Tyon tiede (1915).29

Kekkoselle scientific management ei ollut niinkaan ratkaisu suurteol-
lisuuden tyOorganisaation ongelmiin kuin tapa parantaa kasityO-
tuotannon ja pienteollisuuden kilpailuedellytyksia. Ennen naiden kaan-
nOsten julkaisemista Kekkonen oli laatinut tassa hengessa lukuisia
si- ja oppikirjoja laajasta aihepiirista: kustannuslaskennasta, hinnoittelus-
ta, ammattipiirustuksesta, oman kodin rakentamisesta ja sisustamisesta
seka rakennusmateriaaleista. Hanen vuoden 1915 kirjallisiin tuotok-

siinsa kuuluivat Sederholm-kaannOksen lisaksi Keisityeildisen taskukirja
seka ompelijattaren opas Kukin oma ompelijansa. Kdytiinneillisen pu-
kuompelun keisikirja, jonka han laati vaimonsa Saima Kekkosen kanssa

saksalaista teosta Suomen oloihin sovittaen. Kirjoituksissaan Kekkonen
tandensi rationaalisen suunnittelun ja kirjanpidon tarkeytta ammattityOn
menestymiselle.

Vuonna 1910 Kekkonen julkaisi Keisityei- ja teollisuuslehdessei artikkelin
"keskiluokka-liikkeesta". Han kertoi Oman liikkeen kasvaneen huomat-
tavaksi Keski-Euroopassa ja jonkin verran myOs Skandinaviassa. Keski-
luokka koostui ryhmista, jotka sijoittuivat "spekuloivan suurkapitalismin"
ja "revolutsiona arisen tyOvaenluokan" valiin. Namd kaksi alati sotajalalla
olevaa voimaa uhkasivat tuhota v5lissaan olevat. Keskiluokkaan kirjoitta-
ja luki ensiksikin itsendiset kasityOldiset, pienehkOt tehtailijat ja kauppiaat
ja toiseksi "n.s. `vapaiden ammattien' harjoittajat" eli juristit, laakarit, tek-
nikot, opettajat, virkamiehet ynna muut sellaiset. Nailla oli kaikilla omat
ryhmaintressinsa, mutta myOs yhteinen "luokkaharrastus". Tama luokka-
intressi erosi koko olemukseltaan kapitalistien ja proletariaatin intresseis-
td. "Kapitalismi toiselta puolelta ja demokraattinen sosialismi toiselta ta-
vottelevat yhden ainoan asujamistoluokan yksinomaista vallitsemisoike-
utta sortaen kaikkia muita." Sita vastoin "jarkiperainen keskiluokkapoli-
tiikka" puolusti kokonaisuuden etua ja jokaisen oikeuksia.3°
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Kekkonen oli tutustunut keskiluokkapolitiikkaan ja —liikkeeseen
vuonna 1909 senaatin apurahan turvin tekemallaan opintomatkalla Kes-
ki-Eurooppaan ja Skandinaviaan. Aloittaessaan vuonna 1911 tarkastajan
viran hoitamisen han jalleen kerran opintomatkaili Keski-Eurooppaan
ja osallistui talloin kolmanteen kansainvaliseen keskisaatykongressiin
Miinchenissa. Kokous paneutui seka "teollisuuskeskisdadyn" etta vd-
hittaiskauppiaiden ongelmiin. Viimeisend kokouspaivana saatiin kuulla
"erdan naisen, tohtori neiti G. Scharf'in Charlottenburgista" alustavan
aiheesta "Nainen kasityOn alalla". Kekkosen selostuksen mukaan useat
osanottajat kavahtivat ajatusta naisten hakeutumisesta itsendisiksi am-
matinharjoittajiksi, koska siten heikennettiin "miehilta mandollisuutta
oman talouden perustarniseen". Niinpa "paitsi alustajaa sai osakseen vil-
kasta suosiota eras vanhanpuoleinen nainen, joka taydella vakaumuk-
sella painosti tyttOjen kehityksen tarpeellisuutta kotitaloudessa". 31 Ken-
ties Kekkonenkin osoitti suosiotaan "eradlle vanhanpuoleiselle naisel-
le", vastasihan jako ammattimieheksi kasvattavaan poikien ammattikou-
lutukseen ja perheenemannan taitoja valittdvaan tyttOjen opetukseen
myOs ammattikoulutuksen suomalaisia kehitysnakymia.32

Miinchenin kansainvalisen keskisdatykongressin keskustelu suku-
puolten suhteista saattoi osaksi kuvastaa keskisaatypolitiikan kytkOksia
katolilaisuuteen, seikka johon Kekkonen ei nayta kiinnittaneen huomio-
ta. Kongressin jarjesti vuonna 1903 perustettu kansainvalinen keskiluok-
kajarjestO, jonka toimisto oli Brysselissa. Tama tietoa tuottanut ja valitta-
nyt pikkuporvarillinen internationaali ammensi voimansa sosiaalisen ka-
tolilaisuuden piirista. Ryhma belgialaisia katolisia sivistyneistOn jasenia oli
hankkeen moottorina. Belgiassa les classes moyennes oli otettu huolenpi-
don kohteeksi erityisen virallisin, 	 muodoin.33

KasityOmaisen tuotannon puolustaminen ja uudenaikaistaminen oli
joka tapauksessa myOs Jalmari Kekkosen katsannossa sosiaalisen ja
poliittisen integraation paateema. Hanen kiinnostustaan keskiluokka-

kysymykseen virittivat paitsi teollistumisen pitkdkestoiset vaikutukset
myOs sen hetken poliittiset olot.
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Venajan vuosien 1905-1907 vallankumouksellisen liikehdinnan yhtey-

dessa joukkojen politiikka oli noussut Suomessa ennennakemattOmaksi
voimaksi. Saatyedustuksen tilalle oli tullut muodoiltaan Euroopan de-
mokraattisin kansanedustuslaitos. Vaikka demokratian rajat osoittautui-
vatkin ahtaiksi Venajan keisarin valtaoikeuksien vuoksi, poliittiseen jar-
jestelmaan kuului vuodesta 1906 yleinen ja yhtalainen, naisillekin suotu
danioikeus ja vaalikelpoisuus. Euroopan maatalousvaltaisimpiin kuulu-

neessa maassa tyOvaenpuolue saavutti vahvemman vaalikannatuksen
kuin mikaan muu tyOvaenpuolue maailmassa. TyOvaenluokan ja tyOva-
en kasitteet saivat Suomen tyOvaenliikkeessa teollista palkkatyOvaestOd
paljon laajemman sisallon. Ne kattoivat maalaiskOyhalistOn lisaksi myOs
jonkinlaisissa keskiasemissa olleita ryhmia. Maaseutupaikkakunnilla si-
nansa suppealla kasityOldisten ryhmalla oli usein keskeinen osa tyOva-
enyhdistyksen perustamisessa ja johtamisessa.

Ajankohtana, jona Kekkonen ryhtyi markkinoimaan keskiluokka-
liiketta Suomeen, 1910-luvun alussa, tyOvaenliikkeen poliittinen voima
oli kuitenkin heikentynyt. Kekkosen pyrkimyksend ei ollutkaan antaa
uutta suuntaa senhetkiselle tai nakOpiirissa olevalle keskiluokan poliit-
tiselle aktiivisuudelle. Sen sijaan han luotti keskiluokkaan yhteiskuntaa
epapolitisoivana voimana, jota han halusi vahvistaa. Keskiluokkapoli-
tiikka oli pidettava ehdottomasti erossa puoluepolitiikasta, han kirjoitti
vuonna 1910.34

"Jarkiperaisessa keskiluokkapolitiikassa" kasvatuksella ja koulutuksel-
la oli paaosa. Keskiluokkaliiketta esitelleessaan Kekkonen mainitsi sen
vaatimuslistalta ensimmaisina opetuksen "Iiikkeenhoidon jarkiperaisem-
maksi tekemiseksi" seka "ammattitaidon ja sosiaalisen sivistyksen ko-
hottamisen". Itsendisten kasityOldisten ja pienteollisuudenharjoittajien
liikkeenjohdollisia ja teknillisia taitoja oli parannettava ammatillisen
koulutuksen avulla.

Tama koulutus jo sellaisenaan tarkoitti mybs yhteiskunnan kiinteyt-
ta vahvistavien keskiluokan voimien ja kykyjen edistamista. Nama voi-
mat ja kyvyt nousivat tyOn merkityksesta sosiaalisen jarjestyksen pe-
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rustana. Yhteiskunnan jasenten oikeudet perustuivat ty6hOn. Luonnol-
listen oikeuksien teorian hengessa Kekkonen tandensi keskiluokkaliik-
keen ydinsanomana, etta "se joka ei tyOta tee, alkOOn mitadn omistako,
mutta jokaisella, joka tyOta tekee, olkoon mandollisuus paasta omista-
maan" .35

TyOn korostaminen sosiaalisen jarjestyksen perustana liitti keskiluok-
kapolitiikan muihin ammatillisen koulutuksen perusteluihin. Kekkonen
jakoi monien huolen joutilaisuuden tuhoisista vaikutuksista.lle al-
tistuivat eritoten kaupunkien ja teollisuuspaikkakuntien tyOvaestOn lap-
set ildkautena, jolloin he eivat enad ldyneet kansakoulua, mutta olivat
ainakin lain mukaan viela liian nuoria kokopaivaiseen ansioty6hOn.
Vuonna 1905, Porin teollisuuskoulun opettajana toimiessaan, Kekko-
nen oli tehnyt teollisuushallituksen apurahalla opintomatkan selvittaak-
seen, miten poikasten ja tyttOstenkin toimettomuutta oli estetty erityi-
sesti Saksassa kansakoulun jatkokoulujen ja ammattikoulujen avulla.36
Pelko laajentuvan teollisen palkkatyOn sosiaalisista vaikutuksista johti
nain perustelemaan ammattikoulutusta toimintana, joka tyOldisperhei-
den elamista skintelem511a itse asiassa normaalistaisi palkkatyOta.

Varhaisnuorten vetelehtimista vastustettiin 1900-luvun ensi vuosina
perustamalla valmistavia ammattikouluja. Samaan ongelmaan vetosivat
1920-luvulla asetetut komiteat, jotka suunnittelivat ammattikasvatuk-
sellista ainesta sisaltanytta kansakoulun jatko-opetusta. Vuonna 1933
mietintOnsa antanutta kansakoulusta paasseiden ty-Oskentelyn suunnit-
telukomiteaa huolestutti epakohta, joka oli pahentanut tata ongelmaa,
ditien lisaantyva ansioty6 kodin ulkopuolella. Yhteiskunnan oli entista-
kin tandellisempaa saattaa lapset kansakoulun plkeen valvottuun hyb-
dylliseen toimintaan.37 Kekkosen ajattelussa tosin teravOityi 1920-luvul-
la kanta, jonka mukaan ammatillinen koulutus valmisti ammattiin ja
poikkesi siind nuorten toimettomuuskautta tayttaneesta, ammattikasva-
tukselle sinansa hyOdyllisestd kansakoulun jatko-opetuksesta.38

Itsendisten kasity6- ja pienteollisuusyrittdjien kerrostuman vahvista-

minen — mika tarkoitti myOs tahan asemaan myOhemmin kykenevien
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tyOntekijOiden kasvattamista — oli ammattikoulutuksen ydinta niin Kek-

koselle kuin yield arvovaltaisemmalle ammattikasvatusmiehelle von
Wrightille. Tama pyrkimys kiteytyi "ammattienedistamislaitoksen" hank-

keessa.
Opintomatka Saksaan, Itavaltaan, Unkariin, Sveitsiin, Belgiaan, Tans-

kaan, Norjaan ja Ruotsiin vuonna 1909 tuotti tulokseksi Kekkosen ja ha-
nen matkakumppaninsa, kultaseppa Isak Sahan suunnitelman ammat-
tienedistamislaitoksen perustamiseksi. Laitoksen tehtavana olisi "varus-
taa ammattilaiset, kasityOlaiset ja pienliikkeenharjoittajat niilla henkisilla
ja aineellisilla apuneuvoilla, mita he olemassaolonsa sailyttamiseksi tar-
vitsevat". Esikuvat tulivat Saksasta, lavaRasta, Belgiasta ja Tanskasta.
Kolmatta sataa sivua kasittaneessa matkakertomuksessa Kekkonen tii-
visti hankkeen perusteluksi, etta kaikissa sivistysmaissa "jarkiperainen
valtiotalous on huomannut olevan syyta hengissa pitaa n.k. keskiluok-
kaan kuuluvaa ainesta ryysykOyhalistOn ja suurkapitalistien kultaisena
keskivalina ja naiden vastakohtien tasottajana".39

Kekkosen ja Sahan opintomatka ja sen pohjustama suunnitelma oli
pantu alulle teollisuudenharjoittajien, kaytannOssa kasityOn ja pienteol-
lisuuden edustajien, kansallisissa kokouksissa. Mina kokoukset olivat
kaupunkien virallisten elinkeinoyhdistysten yhteistoimintaa. Lakisaatei-

set elinkeinoyhdistykset oli perustettu ammattikuntalaitoksen tultua lak-
kautetuksi vuonna 1868. Yhteisten kokousten lisaksi niilla oli yhteinen
keskuselin, Suomen tollisuusvaltuuskunnan keskuskomitea, ja danen-

kannattaja,	 ja teollisuuslehti. Jo 1800-luvun viimeisind vuosi-
kymmenind tama virallinen etujarjestO oli keskeinen foorumi ja toimija
ammattikoulutuksen asioissa. Ammattikoulutuksen kentta maariteltiin
kasityOtaidon ja —tuotannon puolustamisen nakOkulmasta, mutta puo-
lustaminen pohjattiin teknologiseen modernisointiin ja markkinatuotan-
toon. 4() 1800-luvun lopussa Oman organisaation johtomiehet, erityisesti
rottinkitehtailija von Wright, sijoittivat kysymyksen paljon laajempaan-
kin kansanvalistuksen yhteyteen. TyOn ja ammatin yhteiskunnallisesta
keskeisyydesta lahteneisiin valistus- ja kasvatuspyrintOihin kuului myOs
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se, etta oli tuettava tyOvaenyhdistysten perustamista ja johdettava
Ennen pitkaa tyOvaenliike kuitenkin irtautui tast y sittemmin
syydeksi nimetysta hankkeesta omaksumalla luokkataistelulinjan ja so-
sialismin.11

KasityOlaisten ja pienteollisuudenharjoittajien kasvatusprojekti tuotti
konkreettiseksi tulokseksi Helsinkiin vuonna 1922 perustetun Ammat-
tienedistamislaitoksen. Kekkosen ja Sahan ehdotuksen pohjalta tallainen
opisto oli sisallytetty von Wrightin johtaman ammattikasvatuskomitean
mietintOOn vuodelta 1912 42, ja laitosta pohjustivat suurimpien kaupun-
kien elinkeinoyhdistysten 1910-luvulla jarjestamat mestarikurssit. 43 Ko-
mitean ehdotus valtiollisesta laitoksesta ei tosin toteutunut, vaan Am-
mattienedistamislaitoksen omistajaksi tuli yksityinen saatio. Se sai kui-
tenkin saann011ista valtionavustusta, ja sen hallinto perustui korporatis-
tiselle edustukselle, jossa olivat osallisina kasity-Otuotannon ja piente-
ollisuuden harjoittajat, maataloustuottajat, tyOnantajain ja tyOntekijain
keskusprjestOt, Helsingin yliopisto, Helsingin kaupunki ja eradt mum
tahot. Suomen teollisuusvaltuuskunnan keskuskomitean pitkaaikainen
puheenjohtaja von Wright valittiin saatiOn hallintoneuvoston ensimmai-
seksi puheenjohtajaksi, ja han hoiti tehtavaa vuoteen 1933. 14 Silloin oli
kulunut puoli vuosisataa siita, kun von Wright oli nuorena miehena
pannut alulle Helsingin ty6vdenyhdistyksen. Hanelle tyOvaenyhdistys ja
Ammattienedistamislaitos olivat olleet samaa projektia.

"Suurteollisuuden kehitys jouduttaa sosialismin voittoa, mutta pikku-
teollisuus sita kehitysta jarruttaa", tyOvaenjohtaja Matti Paasivuori Nat-
teli vuonna 1909 arvostellessaan senaatin "pikkuteollisuutta suosivia"
esityksia ty-Ovaensuojelulaeiksi. 45 Keskustelussa tyOvaensuojelusta sa-
moin kuin tyOvaenliikkeen tehtavanasetteluissa tehtaan kuva oli viiteke-
hyksend, niin vahaisen osan kuin suurteollinen tehdasty6 muodostikin
kaikesta suomalaisten tekemasta tyOsta. Ammattikasvatuskeskustelussa
viitekehys oli toisenlainen. Sosialististen tyOvaenjohtajien nakokulmasta

siind puolustettiin haviOOn tuomittuja tuotantotapoja ja identiteettejii.46
Tallaista havibta esimerkiksi Ammattienedistamislaitoksen puuhaajat ei-
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vat kuitenkaan joutuneet todistamaan. 1920- ja 1930-luvulla alle viiden
tyOntekijan toimipaikoilla tyOskennelleiden madra kasvoi jopa nopeam-
min kuin teollisuuden ja kasityOn koko ty011isyys. Noina vuosikymme-
nind suunnilleen viidennes teollisuuden ja kasityOn koko tyOvoimasta
sijoittui tallaisille

Lyhyisiin kursseihin keskittynyt Ammattienedistamislaitos ei vastan-
nut toimintamuodoiltaan taysin sita, mita Kekkonen ja ammattikasva-
tuskomitea olivat ehdottaneet. Sisal101taan koulutus ulottui kuitenkin
ydinaluetta, kasityOn ja pienteollisuuden edistamista, laajemmalle. Am-
mattienedistamislaitos myOtavaikutti myOs maatalouden rationalisointiin
opastuksen ja koulutuksen keinoin. Laitoksen ohjelmaan sisallytettiin
ennen pitkaa myOs koulutusta, joka tuki "teollisuuskeskisdatya" muus-
sa mielessa kuin edistamdlla kasityOta ja pienteollisuutta. Tama toimin-
ta, teollisuuden tyOnjohtajien kouluttaminen, on seuraava esimerkkini
suomalaisen ammattikoulutuspolitiikan ideologisista konteksteista. Sii-
na ammattikoulutusta perusteltiin keinona vakiinnuttaa teollisen tybela-
man hierarkioita siten, etta samalla lujitettaisiin yritysyhteisOd ja kansal-
lista yhteisOa.

TyOnjohtaja teollisessa hierarkiassa

SosiaaliministeriOn sosiaalinen tutkimustoimisto selvitti vuonna 1929
yritysten "teknillisen henkilOkunnan" ty6- ja palkkausoloja. Tutkituista
tyOnjohtajista ja mestareista puolet oli kansakoulun tai sita vahaisem-
man koulusivistyksen varassa. Runsaalla 40 prosentilla oli kansakou-
lun lisaksi jonkinlaista ammattikoulutusta. 48 Teollisuuskoulun (vuodesta
1942 teknillisen koulun) kayneiden — teollisuusteknikkojen ja rakennus-
mestarien — maara oli tosin kohoamassa. Vuonna 1925 teollisuuskou-
luista valmistuneita oli 170, vuonna 1935 jo 431. 49 Tama koulutus koski
silti suhteellisen pienta osaa esimiestehtavissa olleista ja vain vahai-
sessa maarin niita lattiatason tyOnjohtajia, jotka olivat paivittain suorassa
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yhteydessa tyOldisiin. TyOnjohtajat olivat tavallisesti entisia ammattity6-
miehia, jotka olivat vain sen kokemuksensa varassa kohonneet esimies-
asemaan.

TyOnjohtajan piti olla lojaali tyOnantajalle, ja hanella oli oltava olla
auktoriteettia suhteessa tyOntekijOihin. TyOvaenluokasta kohonneilla
mestareilla ja etumiehilla oil tyOnantajille arvokasta kokemustietoa, eri-
tyisesti sellaista, joka auttoi heit5 havaitsemaan ja heikentamiian tyOn-
tekijain keskindisia ajan ja tilan kaytOn normeja. 5() TyOnjohtaja, joka
hallitsi kokemuksellaan tyOtehtavat ja tyOldisen kasittelyn, saattoi herat-
tad tyOntekijOissa enemman kunnioitusta kuin teknillisen korkeakoulun
(vuoteen 1908 polyteknillisen opiston) insinOOrikoulutuksesta tai teol-
lisuuskoulusta tullut nuori paallikkO teoriaoppeineen. Kuitenkin jo esi-
merkiksi Suomen metalliteollisuudenharjoittajain liiton esitelmasarjassa
tyOnjohtajille vuonna 1910 olivat esilla lojaalisuuden ja auktoriteetin on-
gelmat, joita ilmeni, kun mies — Miles aina nimenomaan mies — kohosi
tyaiisestd tyOnjohtajaksi. 51 Ongelmaan kiinnitettiin huomiota tyOnanta-
jajarjestOissa useita kertoja seuraavien vuosikymmenten aikana. Ratkai-
suksi todettiin koulutus.52

Teollisuuskoulujen opetusohjelmissa oli jonkin verran johtamistai-
dollista ainesta, ja teknillisen alan koulutussuunnitelmiin, vielapa vuon-
na 1920 annettuun asetukseenkin, sisaltyivdt myOs varsinaiset tyOnjoh-
tajakoulut. Ne jaivat tuolloin perustamatta. Sen sijaan tyOnantajajarjestOt
ryhtyivat 1920-luvun lopulla jarjest5maan kokemustiedon varassa olleil-
le mestareille tyOnjohtajakursseja yhdessa Ammattienedistamislaitoksen
kanssa. Tama toiminta oli ennen toista maailmansotaa maaraltaan vaa-
timatonta, mutta osoitti ongelman asettamista.

Sattuma ei ollut, etta teollisuuden tyOnjohtajien tietoihin, taitoihin ja
asenteisiin kiinnitettiin aiempaa aktiivisempaa huomiota juuri 1920-1u-
vun lopulla. Asia oli tuohon aikaan esilla kansainvalisissa keskusteluissa
rationalisoinnista ja tyOrauhasta. "Rationalisointiliike" seka "tyOrauhalii-

ke" etsivat keinoja, jotka yhta aikaa tehostaisivat tyOprosesseja ja ehkai-
sisivat tyOriitoja. Suomen tyOnjohtajakursseille olivat tarjolla erityisesti

69



Ammattiin opettaminen

ruotsalaiset esikuvat. TyOnjohtajakoulutuksen kaynnistys oh kuitenkin
myOs osa suomalaisten teollisuusyritysten tyOnantajapolitiikan systema-

tisointia, jota tyOnantajajarjestOt kansallisesti koordinoivat. 53

Erdanlaisen modernin paternalismin mukainen yhtiOyhteisO oli teol-
lisuusyritysten tavoitteena monessa maassa, Ruotsissakin, mutta suoma-
laisyritykset tavoittelivat tassa myOs sellaista, mihin ruotsalaistyOnantajat
eivat kyenneet eivatka enda halunneetkaan. Pyrkimyksend oli sulkea
ammattiyhdistykset tyOsuhteiden ulkopuolelle. Etenkin puunjalostusyh-
dyskunnissa tama niin repressiivisin kuin ideologisin keinoin toteutet-

tu linja saavutti huomattavaa menestysta 1920-luvun lopulta lahtien.
Talouslama muutti tyOmarkkinoiden voimasuhteita tyOvoiman ostajien
eduksi, ja sisaisesti hajanaisen ammattiyhdistysliikkeen heikentamista

merkityksettOmaksi edesauttoi samanaikainen poliittinen kriisi, vuoden
1918 sisallissodan valkoisen perinnOn poliittinen aktivointi lapuanliik-
keen muodossa ja johdolla.

Vaiheeseen kuului myOs yritysten omien ammattikoulujen perusta-
minen. Muutamilla harvoilla yrityksilla oli oma ammattikoulu jo ennen
1920-luvun jalkipuolta, ensimmaisena Kymin Osakeyhti011a. Sen am-
mattikoulut pojille ja tytOille aloittivat toimintansa vuonna 1914. Se, etta
useat yritykset kiinnostuivat ammattikoulutuksesta 1920-luvun lopulla,
johtui tybelaman konfliktien kokemuksista ja ennakoinnista.

Lakoissa vaikeimmin korvattavia olivat korjauspajojen ammattimie-
het. Lohjan Kalkkitehtaan vuorineuvos Petter ForsstrOm havaitsi sen,
kun hanen yhtiOnsa tyOlaiset ryhtyivat lakkoon vuonna 1927. Paaosan
lakkolaisista han korvasi sujuvasti ja pysyvasti lakonmurtajilla, mutta
tuon avainryhman uudistamiseksi han katsoi parhaaksi perustaa oman
ammattikoulun. ForsstrOm ehdotti saman tien teollisuuden yhteistyOta
talla saralla. Puunjalostusteollisuuden ja kalkki- ja sementtiteollisuuden
oli hanen ehdotuksensa mukaan perustettava yhteinen ammattikoulu
luotettavien metallityOntekipiden kasvattamiseksi valkoisessa hengessa.
Yhteisen koulun perustamisen sijasta omaksuttiin kuitenkin puunjalos-
tusteollisuuden tyOnantajaliiton suosittelema linja, jonka mukaan yrityk-
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set perustaisivat omat, sisaoppilaitoksina toimivat ammattikoulunsa, jot-
ka noudattaisivat yhteisia periaatteita yhteisessa valvonnassa. Karkeen
astuneet yritykset, Lohja, Yhtyneet Paperitehtaat, Serlachius ja Wartsild,
tekivat vuoden 1930 alussa yhteistyOsopimuksen. Siind maariteltiin am-
mattikoulujen toimintaperiaatteet ja perustettiin yhteistybelin, joka palk-
kasi yhteisen tarkastajan. Muut taman jalkeen ammattikouluja perusta-
neet yritykset liittyivat tahan yhteisty6hOn.54

"Luotettavan tyOntekijdn" lisaksi "luotettava tyOnjohtaja" nostettiin
tarkeaksi tavoitteeksi puunjalostusteollisuuden suurten yritysten suun-
taamassa tyOnantajapolitiikassa. Puunjalostusteollisuuden tyOnantajalii-
ton liittokokous joulukuussa 1928 teki naista asioista useita paatoksia.
Liitto arvioi, etta ty6vdenluokasta suoraan nousseilta mestareilta ja etu-
miehilta "puuttuu tarpeellista taitoa kasitella tyOvaked", mika haittasi
tyOnantajan pyrkimyksia parantaa tyOldisten suhteita heidan palvele-
maansa yritykseen. Jasenyrityksille ilmoitettiin, etta liiton toimeksiannos-
ta Ammattienedistamislaitos jarjestaisi Helsingissa "mestareille kursseja
pedagogiikassa, kansantaloudessa ja psykologiassa". 55 Samana paivand
lahettamassaan toisessa kiertokirjeessd tyOnantajaliitto liittokokouspaa-
tOksen mukaisesti kehotti jasenyrityksiaan varmistautumaan mestarien
ja koneenhoitajien poliittisesta luotettavuudesta. Kaikki epaluotettavat
tyOnjohtajat ja koneenhoitajat oli puhdistettava yrityksista, ja samalla
piti yksi1011isten tyOsopimusten avulla kohentaa luotettavien asunto-,
palkka- ja lomaetuja ja kiinnittad heidat siten tiiviimmin tyOnantajan ta-
voitteisiin.56

Ammattienedistamislaitos jarjesti ensimmaiset tyOnjohtajakurssinsa
vuonna 1927, konepajojen tyOnjohtajille. Puunjalostusteollisuuden tyOn-
johtajien ensimmalset kurssit olivat vuonna 1929. Opetusohjelmat kes-
kittyivat ei-teknillisiin aiheisiin, kuten kasvatusoppiin, sielutieteeseen
ja tyOnjohto-oppiin, talousoppiin ja kustannuslaskentaan, työtvaenlain-
sdadantOOn seka tapaturmantorjuntaan ja ammattihygieniaan. Pariviik-

koiset kurssit prjestettiin laitoksen ja tyOnantajajarjestOjen yhteisty011a.
Vuonna 1937 alkoivat yleiset teollisuuden tyOnjohtajakurssit, joiden jar-
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jestelyorganisaatioon kuuluivat tarkeimmat tyOnantajajarjestOt, Ammat-
tienedistamislaitos seka KonepajainsinOOriyhdistys. Toisen maailmanso-
dan jalkeen, vuonna 1946, tyOnantajat perustivat Teollisuuden tyOnjoh-
to-opiston, nykyisen Johtamistaidon opiston.57

Enemman kuin muilla ammattikasvatuksen alueilla juuri tyOnjohtotai-
tojen kehittamisessa tyOnantajilla oli intressi pitaa toiminta omassa val-
vonnassaan. Tdma oli erityisen ilmeista 1940-luvun puolivalissd, halli-
tuspolitiikan vasemmistolaisen kaanteen ja ammattiyhdistysliikkeen sa-
manaikaisen suurnousun vaiheessa. Kun Teollisuuden tyOnjohto-opis-

ton perustaminen pantiin vireille Suomen tyOnantajain keskusliitossa
kevaalla 1945, korostettiin, etta "tyOnantajien luottamusmiehet" tarvitsi-
vat "kaikki ne aseet, joita nykyaikainen koulutus voi antaa", kun tais-
teltiin "vasemmiston ty6paikoilla harjoittamaa hajoittavaa toimintaa vas-
taan".58

Poliittisen ulottuvuuden kanssa lankesivat osittain yhteen tyOnjohto-
koulutukseen liitetyt tehokkuustavoitteet. Kyse oli teollisen tuotanto-
organisaation hierarkian muovaamisesta ja perustelemisesta.

TyOnjohtajilla, muillakin kuin teollisuuskoulun kayneilla, oli halua kor-
keampaan statukseen ja erottautumiseen tyOldisista koulutuksen ja eri-
tyistietojen ja —taitojen tuella. Tiedon avulla tehtavat erottelut olivat ku-
vassa toisellakin tavalla. Korkeamman teknillisen sivistyksen haltijat pyr-
kivat sisallyttamaan tyOnjohtotaitojen ja koulutustarpeiden maarittelyn
omaan professionaaliseen patevyyteensa, insinOOritietoon. 59 lta nakO-
kannalta tyOnjohtajien kouluttaminen ei tandannyt vain tyOnjohtajien ase-
man kohottamiseen, vaan myOs mestarien ja etumiesten perinteisen val-
tapiirin formaaliin rajoittamiseen ja eriyttamiseen. Tukiessaan tyOnjohta-
jakoulutusta insinOOrit ja teollisuusteknikot ajoivat erityisetujaan tavoit-
telemalla organisaatiota, jossa kukin tehtava edellyttaisi spesifia tietoa.
Sellaisessa organisaatiossa toteutuisi kokonaisuuden etu ja sosiaalinen
harmonia. Se ei toteutuisi ristiriitaisten intressien kompromissin tieta,

vaan itse organisaation funktionaalisen tehokkuuden myOta.
Ajattelutapaa voidaan kutsua funktionalismiksi. Se tarjosi tyborgani-
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saation hierarkialle ideologisen oikeutuksen siten, etta hierarkia esitet-
tiin teknologiaan perustuvana objektiivisena asiaintilana ja tehokkuu-
den edellytyksend. Funktionalismin valityksella tahan legitimaatioon
voitiin kuitenkin liittaa myOs yhteis011isyyden periaate. Tassa suunnassa
jotkut insinOOrit kehittelivat "yhteiskunnallisen kysymyksen" ratkaisuja.

Pian sisallissodan jalkeen, vuonna 1919, Bertil von Alfthan (18654963)
julkaisi tallaisen ratkaisuesityksen kirjassaan Yhteiskuntapolitiikka ja
teollisuushallinto. Tohtori-insinOOri von Alfthan vakuutti, etta yhteis-
kunnallisten ristiriitojen ja levottomuuksien juuret havitettaisiin parhai-
ten luomalla "uusi teollinen keskiluokka".60

Yhteiskuntarauhan paauhka piili von Alfthanin mukaan tyOldisintelli-
gentsiassa, johon kuului kolmasosa kaikista tyOldisista. Tama luokkansa
vahemmistO oli lahjakasta ja kykenevaa suoriutumaan erilaisista tyOn-
johdon, suunnittelun, valvonnan ja organisoinnin tehtavista, mutta sille
ei ollut avautunut tilaisuutta paasta naihin tehtaviin. Nain ollen tyOldis-
intellektuellit turhautuivat ja tulivat vastaanottavaisiksi agitaattoreiden
sanomalle.

Teollisen edistyksen omaan dynamiikkaan sisaltyi kuitenkin ratkaisu.
Ongelman paasyy oli, etta teolliset organisaatiot ja johtamisen muodot
olivat laahanneet jaljessa talouden kehityksesta. Tehokkuuden kannal-
ta teollisissa organisaatioissa oli liikaa ruumiillista työta ja liian 1751-Ian
hallinto- ja aivotyOta. Jo ennen von Alfthania taylorismin maahantuoja
Sederhohn oli arvostellut tata epasuhtaa ja geologina paatellyt ongel-
man samaksi, joka oli vienyt pienilla aivoilla ja valtavalla ruumiilla va-
rustetut dinosaurukset perikatoon61 . Von Alfthan uskoi, etta ruumiilli-
sen Won ja aivotyOn suhteen muuttaminen eli tehokkuuden lisadminen
johtaisi sosiaaliseen harmoniaan, jossa kukin henkilO tayttaisi lahjojaan
vastaavaa tehtavaa. Tama patisi myOs siihen ty-Ovaenluokan kahteen
kolmannekseen, jolle ruumiillinen ty6 oli luonnollinen kutsumus. Han
otaksui, etta pitkalla tahtayksella erot mielenkiintoisen insinObrityOn ja

uuvuttavan ja yksitoikkoisen ruumiillisen tyOn vdlilla hdvidisivat. Uuden
teollinen keskiluokan muodostuminen olisi joka tapauksessa keskeinen
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prosessi, kun sosiaalista harmoniaa luotaisiin "effektivismin" pohjalle.

Von Alfthanin mukaan uuden teollisen keskiluokan ydin muodostui
ammatillisen, kaupallisen ja teknillisen koulutuksen saaneista.

Vuonna 1919 von Alfthan oli vakuuttunut, etta tyOprosessien ja yri-
tysten rationalisointi johtaisi koko yhteiskunnan rationalisoitumiseen ja
tieteelliseen hallintaan. Tata luottamusta 1930-luvun talouslama horjutti
nun Suomessa kuin muualla Euroopassa ja myOs Amerikassa, johon von
Alfthan oli monien muiden tavoin tahynnyt rationalisointikaytantOjen ja

—oppien edellakavijana. Vuonna 1930 han vaati rationalisoinnin laajen-
tamista myOs yhteiskunnallisten ristiriitojen hallinnan tieteeksi. 1930-1u-
vulla hanen katseensa kaantyi Saksaan, josta saapunut sanoma yhdisti
uusin poliittisin latauksin rationalisointia, hierarkiaa ja yhteisOlfisyytta.
1930-luvulla ja toisen maailmansodan aikana von Alfthan toimi useissa
pienissa natsiryhmissa. Samaan aikaan han myOtavaikutti aktiivisesti
myOs tyOn rationalisoinnin menetelmien, erityisen tyOntutkimusten,
omaksumiseen Suomessa.62

On kuitenkin pidettava mielessa, ettei Suomen taloudellinen ja so-
siaalinen rakenne tarjonnut laajaa pohjaa "keskiluokkapolitiikalle", pe-
rustuipa tama sitten "vanhaan" keskiluokkaan, kuten Kekkosella, tai
"uuteen", kuten von Alfthanilla. Sisallissodan jalkeen tallaiset yhteiskun-
tarauhan nayt olivat paljon vahemman vaikuttavia kuin se, joka luotti it-
sendisen talonpoikaisvaestOn laajentamiseen. Taman vision mukaan oli
olennaista estaa urbaanin proletariaatin vaikutusta maalaiskansan flake-
myksiin ja erista.a teollisten palkkatyOsuhteiden ristiriitoihin sisaltynyt
poliittinen uhka. Tallaisen kansallisen yhteisOn tekemisessa koulutuk-
sen, sivistyksen ja sivistyneistOn osuus oli keskeinen ja ongelmallinen.
Kolmas esimerkkitapaukseni on "henkisen tyOn" puolustus kontekstina,

jossa kehitettiin ammatillisen koulutuksen perusteluja.
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Henkinen ty6 kansallisessa yhteisOssa

Eino Jutikkala on kirjoittanut, etta 1920- ja 1930-luvun Suomessa vallitsi
"oppisivistyneistOn ja talonpoikaiston henkinen ilmapiiri". 63 Sivistyneis-
ton ja talonpoikaisen kansan siteita ovat korostaneet muutkin suoma-
laistutkijat. Naiden yhteyksien luominen, talonpoikaiseksi ymmarretyn
kansan tahtoon vetoaminen, on todettu tarkeaksi osaksi fennomaani-
sen sivistyneistOn ideologiaa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. 64 On
myOs paatelty, etta fennomaaninen sivistyneistO saavutti suurta menes-

tysta pyrkiessaan avaamaan rahvaalle opintien ja opettaessaan Suomen
kansan arvostamaan koulutusta.65

Muutamat huomiot 1920- ja 1930-luvun poliittisista erimielisyyksistd
nayttavat kuitenkin sopivan huonosti talonpoikaiston ja oppisivistyneis-
ton henkista yhteytta korostavaan tulkintaan. MaanviljelijavaestOn ja
koulutettujen ryhmien poliittisten edustajien valilla oli katkeria konflik-
teja. Yksi syvimpia koski virkamiesten palkkoja. Ne olivat noiden vuo-
sikymmenten riidellyimpia aiheita, ja siina maalaisliitto edusti yhta jari-
paata, toista tans edustivat edistyspuolue ja kokoomuspuolue, erityises-
ti naiden puolueiden virkamiessiivet. VirkamiesjarjestOt eivat tyytyneet
nOyriin anomuksiin vaatiessaan korotuksia palkkoihin, joiden reaaliar-
vo oli eritoten ylimmiss5 rylamissa romahtanut maailmansodan ajan in-
flaatiossa. Poliittisilta seurauksiltaan arvaamaton, eduskuntaa vastaan
suuntautuva laaja virkamieslakko — valtiokoneiston ja poliittisen demo-
kratian konflikti — oli lahella ensin vuonna 1922 ja sitten vuonna 1929.
Virkamiesliikehdinniin tulilinjalla olivat maalaisvaestOn ja tyOvaestOn
puolueet, jotka suhtautuivat penseimmin virkapalkkavaatimuksiin. So-
siaalidemokraatitkaan eivat leimautuneet yhta virkamiesvastaisiksi kuin
maalaisliitto. Heilla oli ymi-narrysta alempien virkamiesten, ns. palve-
lusmiesten, asialle huolimatta siita, etta naiden ryhmien aiemmat jarjes-
tOyhteydet tyOvaenliikkeeseen olivat katkenneet, kun esimerkiksi rau-
tatielaitos oli puhdistettu punikeista sisallissodan jalkeen.66

Havaintoja tallaisista eturistiriidoista ei kuitenkaan ole perusteltua tul-
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kita niin, etta teesi talonpoikaiston ja oppisivistyneistOn yhteydesta pi-
taisi hylata. Pikemmin ne auttavat tunnistamaan Oman yhteyden joita-

kin tarkeita merkityksia. Tassa en paneudu siihen, mista sivistyneistO
rekrytoitui ja miten pitavia ovat sen talonpoikaista taustaa korostaneet
tulkinnat67 . Kiinnitan sen sijaan huomion talonpoikaiston ja oppisivis-
tyneistOn yhteyden ideologiseen merkitykseen. Tulkintani mukaan tuo
yhteys oli ideologinen siina mielessa, end 1920- ja 1930-luvun Suomessa
se maarittyi juuri virkapalkkakysymyksen kaltaisia "valkoisen Suomen"
sisaisia eturistiriitoja vastaan. Jutikkalan kuvaama "henkinen ilmapiiri"
oli tassa mielessa poliittisesti vaikuttava voima. Nakemys kansallisesta
yhteisyydesta, joka perustui talonpoikaiston ja oppivistyneistOn yhtey-
teen, oli aktivoitavissa vastustamaan niiden eri ryhmien keskindisia etu-
ristiriitoja, jotka olivat tavalla tai toisella tyOvaenluokan
Nain tapahtui erityisesti lapuanliikkeen noustessa keskeiseksi poliitti-
seksi voimaksi vuonna 1930.

Ideologisena rakennelmana oppisivistyneistOn ja usein maanviljelija-
vaestOon yhdistetyn "kansan" liitto oli myOs tapa, jolla kouluja kayneet
ryhmat viestittivat, etta heidan etunsa oli kansallisen kokonaisuuden

etu. 68 Tahan oli kuitenkin myOs konkreettisempi tapa, "henkisen tyOn"
asian ajaminen.

Henkisen tyOn asema ei ollut uusi aihe 1920- ja 1930-luvulla. Monen
muun teeman ohella tamakin sisaltyi jo fennomaanijohtaja YrjO Koski-
sen artikkelisarjaan "ty6v5en-seikasta" vuodelta 1874. Koskisen mukaan
kaikista vanhoista sivistysmaista kiiri valitus, end oli syntynyt henkisen
tyOn proletariaatti, samalla kun ruumiillisen tyOn palkat olivat ainakin
osaksi nousussa. Valituksen takana oli se Koskisen mielesta sinansa
myOnteinen seikka, etta tavallisen kansan koulutuksen kohentuminen
oli kaventanut kuilua sen ja sen henkista tyOta tekevien valilla. Ongel-
ma syntyi kuitenkin liiallisesta halukkuudesta paasta henkisen tyOn teh-
taviin. Nama olivat tulleet Man houkutteleviksi, koska henkinen ty6 oli
tehnyt Iiiton valtion kanssa. Se kykeni kayttamaan valtiota hyvaksi saa-
vuttaakseen etuoikeuksia, kuten yha lukuisampia ja yha useammin tar-
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peettomia virkoja. Ennen pitkaa valtio ei kuitenkaan voisi "heille kai-
kille elatusta toimittaa, ja niinpa syntyy henkinen proletariaatti, josta
epailematta nousee arvaamattomia vaaroja yhteiskunnalle". Viela suu-
remman vaaran aiheutti tosin henkisen tyOn liitto padoman kanssa. Ta-
man liiton vaikutuksesta ruumiillinen ty6 Koskisen mukaan muuttui ta-
valla, joka tukandutti ja esti tyOldisten henkisten kykyjen kehityksen.69

Tosiasiassa Koskinen ei puhunut 1870-luvun Suomesta. Henkisen
tyOn kasittelyssakin nakyi hanen kirjoitussarjansa perusidea: perifee-
risen maan johtajien oli mandollista ja valttamatOnta ennakoida yh-
teiskunnallisia ongelmia ja kehitella niiden ratkaisuja "eurooppalaiselta
kannalta" eli edistyneempia maita koskevan tiedon avulla. Valitukset
henkisen tyOn tekijain proletarisoitumisesta tulivat Suomessa kaytan-
nOssa ajankohtaiseksi aiheeksi puoli vuosisataa myOhemmin, ensim-

maiseen maailmansotaan liittyneen inflaatiokauden jalkeen. Henkisen
tyOn kasite omaksuttiin institutionaaliseen kayttOOn, kun vuonna 1922
perustettiin Henkisen tyOn yhtyma, 1990-luvun alussa konkurssiin ajau-
tuneen Toimihenki1O- ja virkamiesjarjestOjen keskusliiton TVK:n edeltd-
ja. Jarjeston puheenjohtajana toimi sen ensimmaisen neljannesvuosisa-
dan ajan sosiaaliministeriOn kansliapaallikko Niilo A. Mannio.7°

"Henkinen ty6", ruotsiksi "intellektuellt arbete", oli moniselitteinen
kasite. Se piiriin saatettiin sisallyttda vakea kauppa-apulaisista profes-
soreihin. 71 Epamaaraisyys tarjosi myOs taktisia mandollisuuksia. Esimer-
kiksi 1930-luvun pulavuosina paisuneeseen tyOttOmien joukkoon kuu-
lui henkisen tyOn tekijOiksi laajasti luokiteltavia siina madrin 72, etta alan
joukkomittaiseen tyOttOmyyteen voitiin vedota mybs ajettaessa sup-
peamman henkisen tyOn tekipiden ryhman, akateemisen sivistyneistOn,
asiaa. Henkista tyOtii puolustettaessa yksi konkreettisista etukysymyk-
sista oli virkamiesten palkkaus. Kasite sopi samalla kertaa sekii peruste-
lemaan virkamiesten vaatimuksia etta sovittamaan konfliktia heidan ja
"kansan" valilla. Eduskunnassa, jonka budjettivaltaan virkapalkat olivat

itsendistymisen jalkeen siirtyneet, enemmistOn muodostivat ruumiillisen
tyOn edustajat, tyOvaenpuolueet ja maalaisliitto. Henkisen tyOn tekijOi-
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den piti jarjestaytya osoittaakseen yhteiskunnallisten tehtaviensa todel-
lisen arvon. Tama arvo taas ei perustunut pelkastaan siihen, etta heidan

toimintansa oli henkistd, vaan myOs siihen, etta se oli tyeitd.
Henkisen tyOn kasitteella voitiin seka osoittaa kuulumista "kansaan"

etta tehda sosiaalista eroa. Henkisen tyOn asian ajajat teroittivat, etta
henkinen ty6 oli tyOta aivan yhta paljon kuin ruumiillinen tyOkin ja etta
siihen pall sama tyOn etiikka. He todistivat my6s, eta henkisen palk-
katyOn tekijat olivat menettaneet itsendisyyttaan paljolti samalla tavalla
kuin ruumiillisen palkkatyOn tekijatkin. Kuitenkin esimerkiksi Henkisen
tyOn yhtyman julkaisuista valittyi myOs katkeruus siita, etta kyseiset ryh-
mat, ennen muuta virkamiehet, olivat karsineet taloudellisia menetyksia
sosiaalisen statuksensa alenemisen myOta ja etta heidan mandollisuu-
tensa erottautua elamantavallaan tavallisesta kansasta olivat heikenty-
neet. Mukana oli koko ajan myOs huoli siita, etta henkisen tyOn edus-
tama asiantuntemus syrjaytettiin paatOksenteosta yleisen ja yhtalaisen
danioikeuden myOta syntyneen maaravallan oloissa. 73 Henkisen tyOn
tekijat saatettiin heidan etujaan ajettaessa sijoittaa keskiluokkaan ja silla
tavoin yhteiskunnan kiinteyden yllapitajiksi, mutta vahintaan yhta tac-
ked oli todistelu, jossa henkinen ty6 sijoitettiin yhteiskuntaorganismissa
ei keskelle vaan ylhaalle, yhteiskunnan aivoiksi.74

1930-luvun alussa moni sivistyksellisen ja poliittisen eliitin jasen paat-
teli, etta "kansallinen heratys" ja kansanvalistusliikkeet olivat onnistu-
neet liian hyvin. Yliopistosivistysta arvostettiin kaikilla tahoilla. Vuonna
1920 yliopistoissa, teknillisessa korkeakoulussa ja kauppakorkeakou-
luissa oli kirjoilla yhteensa 3 300 opiskelijaa, vuonna 1930 6 500. Nais-
ten osuus oli kasvanut huomattavaksi.1930-luvun alkuvuosina Helsin-
gin yliopistossa loppututkinnon suorittaneista kolmannes oli naisia. Eu-
rooppalaisessa vertailussa yliopisto-opiskelijoiden osuus oli Suomessa
korkea ja sosiaalinen tausta oli varsin laaja, jos kohta kaukana siita,
end se olisi vastannut vaeston luokkarakennetta. Samaan aikaan nuo-
ren polven yliopistosivistyneiden tulevaisuudennakymat olivat huono-
nemassa. Kaynnistyi keskustelu "ylioppilastulvasta". Vuonna 1934 Ki-
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vimaen hallitus asetti "ylioppilastulvan vastustamiskomitean". Puheen-
johtajaksi tuli professori Edwin Linkomies ja sihteeriksi maisteri L. A.
Puntila. Komitean tehtavand oli selvittaa ylioppilaiden madran huoles-
tuttavan kasvun syita ja yhteiskunnallisia seurauksia.75 Henkisen tyOn
yhtyman johtohenkilOt osallistuivat aktiivisesti liikatuotanto-ongelman
nostamiseen julkisuuteen.76

Pelkastaan kotoisia eivat keskustelun perusteet nytkaiin olleet, vaan
1930-luvun laman aikana vastaava keskustelu nousi eri Euroopan mais-
sa ja henkisen tyOn tekijain kansainvalisen yhteistoiminnan piirissa.77
Joka tapauksessa ongelmanasettelussa nakyivat oppisivistysta saanei-
den ryhmien intressit omien erityisasemiensa sailyttamiseen. Taman rin-
nalla ja yhtend naiden intressien oikeuttamisen tapana nostettiin esille
uhat, joita Koskinen oli ennakoinut vuonna 1874. "Sivistyneen kOyhalis-
tOn" syntyminen oli ehdottomasti estettava, koska "oppineen proletari-
aatin" jasenet kaantyivat helposti vallankumouksen johtajiksi. Nain yli-
oppilastulvan vastustamiskomitean sihteeri Puntila perusteli tehtavaa.78
Henkisen ty-On yhtyman sihteeri Iisakki Laati piti vuonna 1936 Sosiaali-
poliittisessa yhdistyksessa esitelman "koulunkayneiden liikarunsauden"
aiheuttamista ongelmista. Hanestakin kysymys oli "yhteiskunnanvastai-
suuden" ehkaisemisesta: "Jos riittavan toimeentulon mandollisuuksia
vailla olevat ruumiillista tyOta tekevat joukot ovat yhteiskunnalle vaaral-
lista ainesta, niin lukenut kOyhalistO on paljon vaarallisempaa juuri sen
vuoksi, etta sen katse on teravampi ja ajatus valppaampi."79

Henkisen tyOn asian ajajat paatyivat puhumaan ammatillisen koulu-
tuksen laajentamisen puolesta. Samalla kun akateemiseen oppiin ha-
keutuvien madrad rajoitettaisiin, piti avattaman etenemismandollisuuk-
sia niille, joilla oli lahjoja kaytann011isille aloille. Ylioppilastulvan vastus-
tamiskomitea ehdotti uusia "kaytann011isen" ja "teknillisen" koulutuksen
reitteja. 8() Tarkoituspera oli sama kuin von Alfthanilla, kun han oli
lissodan jalkeen asettanut toivonsa "uuteen teolliseen keskiluokkaan".

TdssJ asiayhteydessa ammattikoulutukselle lankesi tehtdvd siind, miten
sosiaalista hierarkiaa institutionalisoitiin koulutuksen pohjalta ja samalla
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turvattiin henkisen tyOn asemaa organismiksi ymmarretyn kansallisen

yhteisOn aivoina.
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden paasy5 yliopisto-opintoihin ei ra-

joitettu ennen toista maailmansotaa. 81 Kaytann011isen ja teknillisen kou-
lutuksen reitteja taas suunnittelivat konkreettisemmin muut komiteat
kuin ylioppilastulvan vastustamiskomitea. Kuitenkin edella kuvattua
ajattelu- ja toimintatapaa vastasi se, etta teknillisen koulutuksen hierar-
kiaa selvennettiin 1930-luvun lopulla. Sivistyksen hallinnan portaikko

sai maiden merkitysten ohella myOs aiempaa selvemman ammatillisen
ulottuvuuden. Korkeimman teknillisen koulutuksen, teknillisen korkea-
koulun, asemaa osana akateemista Bildungia vahvistettiin. Samalla tek-

nillisen koulutuksen alemmat tasot maarittyivat ammatillisiksi johdan-
naisiksi ylioppilastutkintoa alemmasta pohjakoulutuksesta. MyOs tutkin-
tonimikkeet ja niiden hierarkia selvennettiin. Vuodesta 1942 lahtien
teknilliset koulut (aiemmat teollisuuskoulut) kouluttivat teknikkoja, tek-
nilliset opistot insinOOreja ja teknillinen korkeakoulu diplomi-insinOO-

reja.82
Toimintaperiaatteina koulutusperusteinen hierarkia ja henkisen tyOn

ohjaama kansallinen yhteisO tukivat erikseen ja yhdessa nakemysta
kouluinstituution keskeisyydesta. Ammattikasvatus oli paaosin kauppa-
ja teollisuusministeriOn alaisena hallinnollisesti erilliian opetusministeri-

on ja kouluhallituksen alaisista kansakouluista ja oppikouluista. Kou-
lumuotoisuutta samoin kuin valtion ja kuntien osuutta korostettiin kui-
tenkin myOs ammattikasvatusuudistuksen suunnittelussa 1930-luvulla,
kuten jo 1800-luvun lopulla. Oppisopimusjarjestelma vahvistettiin lailla
vuonna 1922, mutta sita sovellettiin merkittavasti vain muutamilla aloil-
la, kuten kirjapainoissa. Suomalainen ammattikasvatus muotoutuikin
kansainvdlisesti katsoen harvinaisen koulumaiseksi jarjestelmaksi, kun
valtakunnallinen ammattikouluverkosto rakennettiin valtiollisin paatOk-
sin ja kuntien yhteisty011a 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkupuolelle

ulottuneena ajanjaksona.83
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Kilpailukyky-yhteisOn tarpeet

Koulutusuudistusten suunnitelmista 1930-luvun Suomessa voidaan tun-
nistaa ajattelutapa, jossa nakemys yhteiskunnasta kansallisena yhtei-
sOnd sulautui yhteiskunnan ymmartdmiseen rationalisoitavana tyOnjaol-
lisena kokonaisuutena. Toisen maailmansodan aikana tama yhdistelma
sai aivan uutta voimaa, ja sodanplkeisind jalleenrakennuksen, sotakor-
vausten ja yha jatkuneen taloudellisen saannOstelyn vuosina sille oli
edelleen vahvat edellytykset. Sen poliittiset lataukset muuttuivat ja vaih-
telivat, mutta tyOvaenliikkeen eri suunnillakin sin oli huomattava sija.

Ajattelutavan mukaan yhteiskunta voitiin ja piti asettaa suunnittele-
van tiedon objektiksi, mutta yhteiskunta oli myOs suunnittelevan tie-
don subjekti: sen nimissa suunniteltiin. Kansallisiksi valttiimattOmyyk-
siksi madritellyt tehtav5t voitaisiin tilyttad muovaamalla seka yhteiskun-
nan tOita etta yksilOiden orninaisuuksia.

Yhteiskunta koostui rationalisoitavista tehtavista, jotka kuului jarjes-
tad tiedon hallintaan perustuvaksi hierakkiseksi tyOnjaoksi. MyOs ty6vd-
enliikkeelle tyOorganisaatioiden hierarkia naytti pitkalti annetulta, tek-
nologian omalakisen kehityksen t-nãaradmalt5 asiaintilalta. Tamil kat-
santokanta pysyi Suomessa kyseenalaistamattomana laajemmin ja pi-
tempaan kuin muissa Pohjoismaissa. 81 Kun puhuttiin psykologian so-
veltamisesta tyOelamaan tai maariteltiin ammattikoulutuksen tarvetta ja
tehtavita, arvioitiin osaamisen ja sopeutumisen vaatimuksia, joita teollis-
tuva yhteiskunta ja sen hierarkkisesti rationalisoitavat tyOorganisaatiot
asettaisivat tyOvoimalle.85

Sosiaalinen liikkuvuus edellisen sukupolven asemista ylOspain yhdis-
tettiin ennen muuta korkeamman yleissivistavan koulutuksen hankki-
miseen, lukion kayntiin tiend "henkiseen ty6hOn". MyOs nakemykset
koulutuksesta tasa-arvon lisadmisen keinona yhta hyvin kuin vaatimuk-
set koulutuksen tasa-arvoistamisesta kohdentuivat ennen 1970-lukua

valtaosalta yleissivistavaan koulutukseen. 86 Tasa-arvon ja demokratian
periaatteet olivat koulutuskeskustelussa paljon nakyvampiã kuin ennen
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toista maailmansotaa, mutta koulutuksen ja tasa-arvon yhteyksia koske-
vissa argumenteissa oli merkittavaa jatkuvuutta. Tasa-arvon nakOkulma

tarkoitti ensiksikin sita, etta oli edistettava kasvatusta kansalaisuuteen,
ja toiseksi sita, etta alempien yhteiskuntaluokkien ja syrjaseutujen lasten
joukossa olleille "lahjakkuusreserveille" oli avattava tie korkeampaan
sivistykseen.

Kansakoulun ja oppikoulun jaon lakkauttaminen loi 1970-luvulla
uudet edellytykset ajatella ammattikoulutusta koulutuksellisen ja yhteis-
kunnallisen tasa-arvon termein. Samaan aikaan yhteiskunnan ja tyOeld-

man muutoksesta tehtiin johtopaatoksia, jotka yhta aikaa seka edellyt-
tivat ammatillisen koulutuksen laajentamista etta kyseenalaistivat ideaa-
lin, jonka mukaan koulutuksessa voitaisiin tavoitella valitOnta yhteytta
tyOelaman tehtavien ja yksilOiden taitojen valilla. Peruskoulu-uudistusta
seurannut "keskiasteen" uudistushanke 1970- ja 1980-luvulla pyrki tasa-
arvoistamaan peruskoulun jalkeiset lukion ja ammattikoulutuksen reitit
seka maaritteli yleissivistavan koulutuksen ei ainoastaan ammatillisen
koulutuksen pohjaksi vaan myOs sen osaksi ja keinoksi.87

Kansallisen koulutuspolitiikan tavoitteenasetteluun sisaltyi kuitenkin
jannitteita. Oli luontevaa perustella koulutusta tapana, jolla tasa-arvo
voitiin asettaa taloudellisen tehokkuuden ja sosiaalisen harmonian hy-
van kehan voimaksi. Tasa-arvon lisadminen oli tulkittavissa yksilOiden,
ryhmien ja kansakunnan tuottavien voimavarojen vapauttamiseksi. Kui-
tenkaan koulutusjarjestelma ei voinut vapautua sidoksistaan tyOmark-
kinoiden ja tuotanto-organisaatioiden sulkemis- ja erottelumekanismei-
hin. Naiden mekanismien olemassaolo aiheutti, etta huomattava osa
koulutuksen sisdistei tasa-arvoa edellyttaneesta puheesta jai puheeksi.
Tama koski esimerkiksi peruskoulun jalkeisten koulutusreittien tasa-
arvon korostusta. 88 Kansallisen yhteisOn ajatuksella oli kaksinainen osa.
Se tarjosi perusteita tasa-arvovaatimuksille, mutta se myOs oikeutti so-
siaalisia erotteluja, joita tyOelamassa tehtiin ja yllapidettiin kansallisten
valttamattOmyyksien, ennen kaikkea tuotantomi-ne kilpailukyvyn nimis-

sa.
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Keskustelu koulutuksesta muuttui 1980-luvun puolivalin jalkeen. Ra-
hamarkkinoiden vapauttamisen ja globalisoitumisen myOta paljon
mika aikaisemmin kuului kansallisen politiikan asialistalle, siirrettiin ul-
koisten pakottavien toimintaehtojen, "markkinavoimien", maailmaan.
On huomattava, etta tallainen asetelma on antanut uutta voimaa kan-
salliselle "me"-retoriikalle niin Suomessa kuin muualla. Voidaan puhua
globalisaation nationalismista, joka liittyy kilpailukyvyn muuttuneisiin
merkityksiin. 89 Aikaisemmin vallitsi selva kuva kansantaloudesta, kan-
sallisesta taloudesta, ja sen sisalla "meidan" yrityksistamme, joiden piti
olla kilpailukykyisia maailmanmarkkinoilla. Kaikkea poliittista ja ana-
lyyttista voimaansa tama kuva ei ole menettanyt, sen osoittaa Nokian
asema suomalaisessa tietoisuudessa. Uutena kilpailukyvyn vaatimukse-
na on kuitenkin se, etta "meidan" — kansallisena tai paikallisena yhteisO-

n5, tyOyhteisOna, Euroopan yhteisOnd taytyy olla kilpailukykyisia, luo-
tettavia ja houkuttelevia niiden ylikansallisten toimijoiden edessa, joi-
den laskelmoinnit ohjaavat rahavirtoja seka tuotannon ja ty6paikkojen
sijaintia. "Meidan" on osoitettava osaamisemme ja innovatiivisuutemme
korkea taso.

Tavoiteltavina kilpailuetuina innovaatio, koulutus ja osaaminen saa-

vat taakseen laajan yhteisymmarryksen. Ne edustavat hyv-da kilpailustra-
tegiaa vastakohtana huonolle, jossa luotetaan kilpailijamaita alempiin
palkkoihin, sosiaalikustannuksiin ja veroihin. Ammattiyhdistysliike on
eri Pohjoismaissa ja myOs pohjoismaisen yhteistyOn avulla etsinyt itsel-
leen aktiivista osaa yritysten, paikkakuntien ja kansakuntien uusissa kil-
pailustrategioissa, jotka keskittyvat ammattitaito- ja koulutuskysymyk-
siin tai, kuten nykyisin pitaa sanoa, kompetenssin kehittamiseen. Tut-
kimustiedot tallaisen osallisuuden eduista9() ovat luoneet toiveikkuutta.
Kasilla nayttda olevan aktiivinen vaihtoehto vanhojen instituutioiden
reaktiiviselle puolustamiselle uusliberalistista saiintelyn purkamista vas-
taan.

Ndky "pohjoismaisista" tybeldman ja hyvinvointivaltion instituutiois-
ta tietoon ja osaamiseen perustuvien kilpailustrategioiden palvelukses-
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sa on antanut lohtua ja rohkaisua "pohjoismaisen mallin" puolustajille.
Naissa kilpailustrategioissa on sellaista, inika vetoaa vanhaan pohjois-

maiseen luottamukseen siihen, etta hyvat asiat tukevat toisiaan, erityi-
sesti taloudellinen kasvu, sosiaalinen tasoitus ja demokratian laajenta-
minen. Tallaista hyvan kehan ideologiaa etenkin ruotsalaiset sosiaalide-
mokraatit ryhtyivat toteuttamaan jo 1930-luvulla.

Kun kilpailukykya vaalitaan tietoon, koulutukseen ja innovaatioon
luottaen, sosiaaliset, kulttuuriset, ekologiset ja eettiset nakOkohdat saa-
vat sijan kilpailuetuina ja innovaation lahteita. "Eettinen yritys parjaa
maailmankaupassa", ja "ilmastonmuutos on Suomen tilaisuus", tilaisuus
ymparistOteknologian vientiin. 91 Kilpailukykya kohottavan "kansallisen
innovaatiojarjestelman" kehittamiseen sopii hyvin, etta otetaan mukaan
teknologian yhteiskunnallisten edellytysten analyysi ja sosiaalisten ja
ymparistOvaikutusten arviointi. Kilpailukyvyn korostetaan edellyttavan
hierarkioiden madaltamista, suunnittelun ja suorituksen tayloristisen ra-
jan havittamista, kommunikaatioon ja "suoraan osallistumiseen" penis-
tuvia tyOorganisaatioita seka asiakaskeskeisesti suunniteltuja turvallisia
tuotteita.

Kuitenkaan kyse ei ole samanlaisesta hyvasta kehasta kuin se, jota
koskeneet oletukset ohjasivat ennen muuta pohjoismaisten sosiaalide-
mokraattien tilanteen- ja tehtavanmaarittelyja 1930-luvulta lahtien ja var-
sinkin toisen maailmansodan jalkeisina vuosikymmenina. Pohjoismai-
nen luottamus kasvavan talouden, laajenevan demokratian ja lisaanty-
van tasa-arvon kehaan sisalsi sen, etta tasa-arvo ja solidaarisuus olivat
seka keino ja taloudellinen tehokkuuden kohottamiseksi etta padmadria,
joiden saavuttamiseksi talouskasvu oli keskeinen keino. Toisen maail-
mansodan jalkeisind vuosikymmenind ennen 1980-lukua tama luotta-
mus hallitsi julkisen keskustelun odotushorisonttia. Pohjoismaisissa ny-
kykeskusteluissa yhdenvertaisuuteen perustuvien, sita tukevien toimin-
tojen asema on toisenlainen.

Kilpailukyky-yhteisOd tavoiteltaessa esimerkiksi koulutusjarjestelman
tasa-arvoperiaatteille annetaan tunnustusta keinoina, mutta niilla ei ole
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autonomiaa ja itseisarvoa. Kilpailukyvyn edellytykset ja sisallOt ovat ta-
sa-arvotavoitteiden nakOkulmasta kaukana toisistaan. Monet yhdenver-
taisuutta tukevat toiminnot on sisallytetty innovatiivisen kilpailukyky-
yhteisOn infrastruktuuriin. Esimerkiksi tyOelaman osallistumiskaytannOt,
myOs ammattiyhdistysten ja luottamusmiesten osallisuus, hyvaksytaiin
suhteellisen laajalti ja tasavertaisuutta tukevia traditioita pidetaan kan-
sallisen kilpailukyvyn edellytyksina. Taman kilpailukykyisen yhteisOn
jasenelta vaaditaan kuitenkin ominaisuuksia, joista egalitarismi on kau-
kana. YksilOn kilpailukyvyn aiempaa olennaisempana osana on kyky
tarkkailla omaa kilpailukykya kilpailukykyisen yhteisOn kommunikatii-
visena ja ja innovatiivisena jasenena ja siten kyky taistella tuon yhteisOn
tosi jasenyydesta, kuulumisesta "meihin".

MerkityksetOnta ei ole, muodostuvatko yksilOn mandollisuudet tehda
itsensa kilpailukykyiseksi enemman vai vahemman tasa-arvoisessa kou-
lutusjarjestelmassa. Samoin on merkitysta silla, toimiiko yksi1011isen kil-
pailun rinnalla kollektiivisia sosiaalisen saantelyn instituutioita. Kuiten-
kin kilpailukyvyn uudet sisallOt tarkoittavat myOs Suomessa ja muissa
Pohjoismaissa, etta yksilOn on aiempaa vahemman hyvaksyttavaii syyt-
tad `yhteiskuntaa' tai tukeutua `yhteiskuntaan'. Han saa syyttaa itseaan
kilpailukyvyn puutteestaan.

Ammatillinen koulutus esitetaan kuitenkin vastauksena myOs toisen-
laisiin kilpailukyky-yhteisOn tavoittelusta ehdollistuviin kysymyksiin. Ne
koskevat niita, jotka syysta tai toisesta eivat kykene innovatiivisen kil-

pailukyky-yhteisOn tosi jasenyyteen. Kun pitkaaikaistyOttOmien kasva-
neen joukon elamanmenoa saannellaan koulutuksella ja luodaan siihen
tyOttOmyyden, kurssien ja patkatOiden vaihtelua, koulutuksen yhtend

perusteluna on tasa-arvo, muttei taloudellisen kasvun ja sosiaalisen har-
monian hyviin kehan voimana. Seka Casa-arvoajatus etta sosiaalinen nä-
kOkulma on tassa yhteydessa irrotettu tai vapautettu tallaiselta kehalta.
Ty011isyyskoulutuksen tehoavuutta arvosteleville esimerkiksi tyOminis-

terion virkamiehet vastaavat, etta koulutus on jo siniinsa perusteltua vd-
linearvoja katsomattoman ihmisarvon kannalta. Koulutuksen perustelu-
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na on myOs sosiaalisen jarjestyksen yllapito. Tassa koulutuksen tavoit-
teet muistuttavat sita, mita sosiologi Charles Sabel on arvellut Pohjois-

Euroopan maiden saattavan tavoitella kansalaistulon avulla: "hiljaisen
rinnakkainelon" yllapitamista "uuden talouden" sisa- ja ulkopuolella
olevien valilla. 92 "Aktivoinnista" on tullut iskusana. Sen avulla aktivoi-
daan tyOyhteiskunnallista normistoa, jonka pohjalta joutilaisuuden tor-
junta nostettiin jo 1800- ja 1900-lukujen taitteessa yhdeksi ammatillisen
koulutuksen perusteluksi.
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Annukka Jauhiainen

Kansakoulun jatkoluokilta kaytann011isiin
ammatteihin

Yleissivistavan ja ammatillisen koulutuksen suhdetta voidaan syysta
pitaa yhtend suomalaisen koulutusjarjestelman kesto-ongelmista, joka
on nakynyt koulutuskeskustelussa eri aikoina eri tavalla. 1 Joustavammat

koulutusjarjestelmat ja yleissivistavan ja ammatillisen aineksen yhdista-
minen on nahty oppimisen ja opiskelun keskeisind haasteina myOs laa-
jemmin eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa. Erityisesti ammatillisen
koulutuksen statusta on pyritty nostamaan ja akateemisen koulutuspe-
rinteen yliarvostusta kyseenalaistamaan.2

1990-luvulla Suomessa oli tarkoitus toteuttaa ammattikorkeakoulu-
uudistuksen ohella myOs nuorisokoulu-uudistus, joka olisi merkinnyt
varsin radikaaleja muutoksia totuttuihin ammattikoulu-lukio -linjauk-
siin. Pyrkimys purkaa ammatillisuuden ja tieteellisyyden raja-aitaa he-
ratti kuitenkin naiden eri koulumuotojen taustalla vaikuttavat intressiris-

tiriidat ja poliittiset intohimot. Perinteita uhmaava nuorisokouluvisio ja
puuttuminen "kansallisen glorian ja suomalaisen ydinsivistyksen jakajan
hohdokkuutta" kantavaan lukiokoulutukseen muodostui erityisesti Ko-
koomukselle poliittiseksi kynnyskysymykseksi. Poliittisen vastustuksen
takia nuorisokoulua landettiin Suomessa kokeilemaan huomattavasti al-
kuperaisia suunnitelmia matalammalla profiililla.3

Mielenkiintoinen vertailu-ulottuvuus perusasteen jalkeisen koulutuk-
sen kesto-ongelmiin loytyy kasvatushistorioitsija Gary McCullochilta,4
joka on tutkinut englantilaisen koulutusjarjestelman muutoksia erityi-
sesti tyOvaenluokan toisen asteen koulutuksen nakOkulmasta. McCul-
lochin mukaan koulutuksen muotoutumiseen on liittynyt sosiaaliseen
taustaan liittyva erottelu, jossa kullekin sosiaaliryhmalle on luotu sille
sopiva koulutusmuoto. Yleissivistavan koulutuksen synty on kytkOksis-
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sa eliittien kouluttamiseen ja perusasteen jalkeisella koulutuksella
lyi McCullochin mukaan pitkdan elitistinen leima. Tekninen ja ammatil-
linen koulutus on liittynyt ammattitaitoisten tyOldisten kouluttamiseen
ja talle koulutukselle on ollut ominaista alhaisempi status suhteessa
yleissivistavaan koulutukseen. Lapi koko 1800-luvun vallitseva kasitys
oh, että perusasteen koulutus riitti tyOvaenluokalle. 1900-luvun aikana
yleistyi kasitys, etta mandollisuus pidempaan koulutukseen kuului kai-
kille riippumatta sosiaalisesta taustasta.

Toisen asteen koulutuksen perusluonteeseen kuuluu vahva erottelu
ja luokittelu. Vaikka taman luokittelu ilmenee koulutusmuotojen erotte-
luna toisistaan, kulkee erottelun sisählä selked sosiaalinen jako. Alhaisen
statuksen koulumuodot ovat sosiaalisessa nousussa epaonnistuneiden
tyOvaenluokan hasten kouluja, parempien koulujen onnistujat taas ovat
peraisin keskiluokasta tai ovat onnistuneet koulutuksen aikana omak-
sumaan koulukilpailussa valttamattOmat keskiluokkaiset arvot ja tavoit-
teet.6

Tassa artikkelissa haluan muistuttaa, etta yleissivistavan ja ammatilli-
sen koulutuksen ristiriidoilla on 1800-luvulle ja pidemmallekin ulottu-
va historiansa, jossa kysymys ammatillisuudesta ei ole rajoittunut vain
varsinaisiin ammatillisiin kouluihin. MyOs kansakoulun sisalla on kayty
keskustelua ammatillisten ja kaytann011isten taitojen opettamisesta. Tar-
kastelen artikkelissani, millaista keskustelua kysymys tyOvaestOn pi-
demmasta koulutuksesta heratti erityisesti kansakouluvaessa 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun ensimmaisina vuosikymmenind ja millaisia am-
matillisia taitoja tyOvaestOn nuorille haluttiin valittaa kansakoulun jat-
ko-opetuksessa. Kansakoulun jatko-opetus tarkoittaa varsinaisen kuusi-
vuotisen kansakoulun jatkoksi perustettuja 1-2-vuotisia jatkokouluja ja
-kursseja, joiden pohjalta luotiin myOhemmin 1950-luvun lopulla kan-
salaiskoulu. Olen rajannut tarkasteluni erityisesti kaupungeissa toteutet-
tuun jatko-opetukseen.

Kansalaiskoulun historia ulottuu 1800-luvun loppupuolelle, jolloin
myOs Suomeen levisi — ilmeisesti ulkomaisten mallien seurauksena — aja-
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tus kansakoulun pidentamisesta jatkokurssien tai jatkokoulujen myOta.
Aluksi vapaaehtoisen, myOhemmin oppivelvollisuuteen kytkeytyvan jat-
ko-opetuksen kautta pidennettiin sita aikaa, jonka nuoret viettivat val-
tiollisen koulutusjarjestelman suojeluksessa ja kontrollissa. Jatko-opetuk-
sen kohdalla keskusteltiin paljon sen niveltymisesta ammatilliseen kou-
lutukseen ja tyOelamaan. Jatkokoulut syntyivat vuosisadan vaihteessa
koulun ja tyOmarkkinoiden valiseen taitoskohtaan aikana, jolloin am-

matillisia kouluja oli yield harvassa ja ne oli yleensa tarkoitettu varttu-
neemmalle, usein jo ammatissa toimivalle vaelle.

Jatkokoulujen synty

Vuonna 1882 ryhma helsinkilaisia naisopettajia paatti pistaa pystyyn
koulun, joka oli tarkoitettu kansakoulun paattaneille tytOille. Opettaja-
kuntaan kuulunut Maiju Kantele muisteli koulun alkuvaiheita 50 vuotta

myOhemmin seuraavasti:

Jo hyvin varhain herasi naisopettajain kesken kysymys jatko-opetuksesta.
Huone saatiin Kasarminkadun koulun vastapdata, en enda muista kouluko
vai opettajat sen maksoivat. Sinne keraãntyi aika lauma opinhaluisia nuoria.
Me opettajat, tietysti palkattomina, jaoimme opetusta: kukin aineessaan par-
haan ymmarryksensa mukaan. Vakituista vahvistettua ohjelmaa ei ollut. Vih-
doin otti koulu vuosien paasta asian omakseen. Entisessa talouskoulussa
Vironkadun varrella eri talousopettaja antoi opetusta ja meille teoreettisten
aineiden opettajille alettiin maksaa 40 p. tunnilta. Se oli jo suurenmoista.7

Nain alkoi jatkokoulun historia Suomessa: naisopettajien toimeen-
panemana vapaaehtoistyOna. Tasta vaatimattomasta alusta sai alkunsa
koulumuoto, joka kaupungeissa vakiintui — tosin vahitellen ja vaival-
loisesti — tyOvaestOn nuorten nuorisokouluksi. Jo naissa jatkokoulun
ensiaskelissa on nahtavissa Oman koulumuodon yhteys sosiaalisiin on-
gelmiin. Vironkadun opettajattarien pyyteetOnta tyOta lienee siivittanyt
yksinkertaisesti huoli nuorten helsinkilaistyttOjen tulevaisuudesta kan-
sakoulun paattyessa jo 13 vuoden iassa.

Helsingin lisaksi kiinnostusta jatkokoulun perustamiseen virisi vahi-
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tellen myOs muissa kaupungeissa. Turussa kaupungin valtuusmiehille
esitettiin jo 1880-luvun alussa 2-vuotisen jatkokoulun perustamista. Eh-
dotukseen ei kuitenkaan suostuttu. 8 Ensimmainen laajempi keskustelu
trOvaestOn jatko-opetuskysymyksesta kaytiin, kun asia otettiin 1880-1u-
vun puolivalissa esille Kansakoulun Suosijain Seuran ensimmaisessa
ja ainoaksi jaaneessa vuosikokouksessa Turussa. 9 Turkulainen opettaja
Kaarle Werkko'° piti aiheesta esitelman, joka julkaistiin kokouksen jal-
keen Kansakoulun lehdessa.

Esitelmassa.an Werkko kantoi huolta kansansivistyksen alalla esille
tulleesta epakohdasta. Kansansivistyslaitos oli osoittautunut vaillinai-
seksi: pohja ja perustus oli pystytetty, mutta toinen kerros rakennukses-
ta puuttui. Toisella kerroksella Werkko tarkoitti kansakoulun tyOn tay-
dentamista jatkokoululla. Werkon mukaan kokemus oli osoittanut, etta
kansakoulussa opittu tieto unohtui muutamassa vuodessa eika kysymys
ollut pelkastaan puutteellisista tiedoista ja taidoista. Nuorten siveellinen
kehitys oli vaarassa ja niinpa varsinkin kaupungeissa kokematon nuo-
rukainen saatettiin houkutella huonoille teille.11

jatko-opetuksen tarpeellisuus nayttaytyi tassä ensimmaisessa aihetta
vakavasti esittelevassa lehtiartikkelissa vahvasti kansainvalista taustaa vas-
ten. Werkon mukaan perusopetusta tiiydentavan jatko-opetuksen tarve
oli monissa sivistysvaltioissa tunnustettu ja han esitteli seikkaperaisesti jat-
kokoulujen historiaa ja erilaisia toimintamuotoja monissa Euroopan mais-
sa, kuten Saksassa, Sveitsissa, Norjassa ja Ruotsissa. Han ulotti jatkokou-
lujen historian uskonpuhdistuksen aikaan, jolloin protestanttisissa maissa
oli toiminut "jatkokoulun tapaisia oppilaitoksia". Nallla Werkko tarkoitti
sunnuntaikouluja. Sunnuntaikoulujen 1isaksi myOs iltakoulut ja teknilli-
set koulut olivat edeltaneet nykyista jatkokoululaitosta. Werkon mukaan
keskeinen rajanveto naiden koulumuotojen vahihha olikin tapahtunut, kun
yleiset jatkokoulut oli selkeasti erotettu erityisista ammatillisista jatkokou-
luista. Erityisia jatkokouluja olivat esimerkiksi teknilliset- eli teollisuus-

jatkokoulut, joiden tehtavdna oli ammattiinvalmistus. Yleiset jatkokoulut
taas jatkoivat ja syvensivat kansakoulun vaikutusta.12
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Werkko sivuutti esityksessaan ammatilliset jatkokoulut ja keskittyi
pohtimaan varsin laajasti ja perusteellisesti yleisten jatkokoulujen tarvet-
ta ja toimintaedellytyksia Suomessa. Varsinaisia jatkokouluja ei maassa
Helsingin tyttOkansakoulun jatkoluokkaa lukuunottamatta yield toimi-
nut. Kansakouluasetuksessa oh i kuitenkin selvasti tavoiteltu jonkinlaista
jatko-opetusta, kun opettajat ohi asetuksen 125 §:ssa" velvoitettu opet-

tamaan myOs kansakoulun lapikayneita henkilOita."
Werkko piti esitelmassaan valttamattOmand, etta jatko-opetus saatai-

siin myOs Suomessa lahitulevaisuudessa prjestykseen ja lainsdadannOn
alaiseksi. Aluksi asiassa tuli kuitenkin edeta vapaaehtoisuuden tieta.
Helsingissa Jo vapaaehtoisesti virinnyt toiminta toimi hyvand esimerk-
kind muille kaupungeille ja Werkko arvelikin ettei jatkokoulujen pe-
rustaminen kaupungeissa tulisi tuottamaan ylipaasemattOmia vaikeuk-
sia. Sen sijaan maalaiskunnissa Werkko ennakoi jatkokouluidean saa-
van vastaansa kovaa vastarintaa. MaalaisvaestOssa esiintyi vastustusta
kansakouluakin kohtaan ja kaikki koulukustannukset herattivat pelkoa.
Tasta syysta Werkko katsoi, etta jatkokouluasiassa ei tulisi maaseudulla
kiirehtia. Jatkokouluja kannattaisi perustaa vain paikkakunnille, joissa
kansakoulu ohi jo vakiinnuttanut asemansa. Valtion tuli myOs osallistua

kustannuksiin maksamalla opettajille erilliskorvausta jatko-opetuksen

jarjestamisesta.1'
Werkolle jatko-opetuksen keskeisin tavoite oli edistad kansansivistysta

kasvattamalla arvostelukykyisia kansalaisia ja hyvia ihmisia. Tamä tavoite
voitiin saavuttaa useiden oppiaineiden avulla. Historian ja maantiedon
avulla heratettaisiin rakkautta isanmaahan ja omaan kansaan. Valtio-opin
alkeiden kautta oppilaat tulisivat tietoisiksi kansallisista velvollisuuksista.
Aidinkiehi taas sopi oppiaineeksi herattamaan kiinnostusta isanmaan ru-
nouteen ja valmistamaan oppilaita kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun.
MyOs kaytann011isempia oppiaineita, laskentoa, mittausoppia, piirustusta
ja luonnonoppia samoin kuin maanviljelyksen alkeita voisi kuulua jatko-
koulun ohjelmaan. Erityisasema tuli Werkon mukaan kuitenkin antaa us-
konnolle siveellisen kasvatuksen turvaamiseksi.16
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Werkko muistutti kirjoituksessaan pariinkin otteeseen, etta jatko-ope-
tusta tarvittiin seka tytOille etta pojille. Han kiitti erityisesti Ruotsin jatko-
koulua siita syysta, etta siella opetettiin myEis tyttOja. Saksassa ja Sveit-
sissa jatko-opetus puolestaan oli tarkoitettu vain pojille:

Jatkokoulun harrastajat Ruotsissa ovat tietaneet mika suuri merkitys yhteis-
kunnalle ja perheelle on naissuvun kasvatuksella. Mikan nuorta tyttOa on
huolellisesti kasvatettu, sikali voi han tilyttaa velvollisuutensa vaimona ja
perheenemantana ja terveellisesti vaikuttaa omiin lapsiinsa. Sivistynyt nainen
on kieltamatta etenevan sivistyksen tarkeimpia vaikuttajia ja nuoren naisen
sivistaminen on siis pidettava yhta tarkeana kuin michenkin./

Werkon puheenvuoro jatkokoulukysymyksesta Suomessa ajoittuu yl-
lattavan varhaiseen vaiheeseen niin kansakouluaatteen ideologista la-
pimurtoa kuin ruohonjuuritason kansakouluverkoston kattavuutta aja-
tellen. 1880-luvulla oli hadin tuskin tunnustettu kansakoululaitoksen
tarpeellisuus kaiken rahvaan kouluna eika kansakoulun suorittaminen
varsinkaan maaseudulla ollut yield tavallista.18

Werkon esitelmasta virinnyt keskustelu Kansakoulun Suosijain Seu-
ran kokouksessa toi esiin monia niista nakOkannoista, jotka tulevina
vuosikymmenind hallitsivat jatko-opetuksesta kaytya keskustelua. Eri-
tyisesti keskustelijoiden mielipiteet erosivat sen subteen, mika oli jatko-
koulun perustehtava: tuliko jatkokoulussa antaa kaytann011ista ja am-
matillista opetusta vai oliko siveellinen, yleissivistava opetus asetettava
ensisijalle."

Yleisissa kansakoulukokouksissa jatko-opetus nousi 1890-luvulla kes-
kustelunaiheeksi useampaan otteeseen. Koulun ammattivaki keskusteli
aiheesta innokkaasti. Heti alkuvaiheessa erotettiin maaseudun ja kau-
punkien jatko-opetuskysymys toisistaan. Kaupungeissa kansakoulu-
kaynti oli vakiintunut. 1880-luvulta lahtien 7-12 -vuotiaista noin 70 pro-
senttia kavi kansakoulua. Jaljelle jaanyt osuus sai yksityisopetusta, kavi
oppikouluun valmistavaa koulua tai oppikoulua. Sen sijaan maaseudul-
la 7-12 -vuotiaista kavi vuonna 1880 kansakoulua vain kandeksan pro-

senttia ja vuosisadan vaihteessakin vain 27 prosenttia.2()
Vuoden 1890 kansakoulukokouksessa ei nahty yield erityista tarvetta
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jatko-opetuksen jarjestamiselle kaupungeissa. Opinhaluisten katsottiin
voivan hakea lisdoppinsa oppikoulun alaluokilta. Sen sijaan maaseu-
dulla jatkokurssit nahtiin tarpeellisiksi jo kansakoulunkaynnin vahaisyy-

denkin vuoksi.21 Kolmessa vuodessa kanta kaupunkien jatko-opetusta
kohtaan kuitenkin muuttui taysin ja vuoden 1893 kansakoulukokouk-
sessa jatkokouluja toivottiin perustettavan erityisesti kaupunkeihin. Ko-
kouksessa hyvaksyttiin ehdotus, jonka mukaan jokainen kaupunkikun-
ta jarjestaisi jatkokouluja oman tarpeensa mukaisesti ja saisi niiden ylla-
pitamiseen valtionapua. Perustelut olivat samoja, jotka myOhemminkin
mainittiin useasti jatko-opetuksen yhteydessa. Kansakoulunsa paatta-
neiden nuorten nahtiin 13-14-vuotiaina olevan liian kehittymattOmia
siirtymaan tybelamaan. Erityisesti pelattiin ajautumista vahaista ammat-
titaitoa vaativiin sekatOihin ja tilapaistOihin. Toisaalta oppikoulun kayn-
nin pelattiin lisaantyvan yha laajemmissa kansankerroksissa. Jatkokou-
lun nahtiin tyOvaestOn kouluna muodostavan rinnakkaisen koulumuo-
don ja vaihtoehdon kirjasivistysta jakavalle oppikoululle. Tarvittiin siis
koulu "johon voisi panna lapsen silloin, kun se ei yield paase ammat-
timiesten oppiin, ei tehtaisiin, ei liioin palvelukseen, ei teollisuuskou-
luun, ei kauppakouluun, ei seminaariin eika maanviljelyskouluun, jotka

kaikki vaativat korkeampaa ikaa sisaanpaasyd varten".22
Helsingissa vuodesta 1882 toiminut tyttOjen yksityinen jatkoluokka

liitettiin osaksi kunnallista kansakoulua vuonna 1885. Samalla jatko-
opetusta ryhdyttiin — taaskin opettajien ja talla kertaa miesopettajien
aloitteesta — jarjestamaan myOs pojille. Vuodesta 1890 lahtien annis-
keluyhtiO alkoi avustaa koulua ja alkuvuosille tyypillinen kansakou-
lukurssien kertailu korvautui kaytantOpainotteisella opetusohjelmalla.
Oppiaineisiin sisallytettiin kotitalous ja kasitOiden madrad lisattiin huo-
mattavasti. Oppiaineisiin kuuluivat myOs uskonto, historia, lukeminen,
laskento, laulu ja kirjanpito.23 Iltakursseiksi jarjestettyyn poikien jat-
kokouluun ei riittanyt halukkaita oppilaita ja useana vuonna luokka
jai perustamatta oppilaspulan takia. Esimerkiksi lukuvuonna 1902-1903
tarkastaja valitti kansakoulun vuosikertomuksessa ettei poikien jatko-
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luokalle ollut ilmaantunut yhtakaiin oppilasta. Tosin myOs tyttOjen jat-
kokoulun oppilasmadrad jai pieneksi. Niiden tyttOjen, joilla oli tyOvel-
vollisuuksia kotona, oli vaikeaa osallistua kokopaivaiseen jatkokou-
luun.

Helsingissa toimivat jatkokoulun rinnalla valmistavat ammattikou-
lut25 , joista poikien koulu aloitti toimintansa vuonna 1899 ja tyttOjen
vuonna 1904. TyttOjen ammattiopetuksen jarjestamista ei nahty yhta kii-
reellisend kuin poikien. Ammatillisten koulujen perustamista valmistel-
lut Jonatan Reuter oli tutustunut Keski-Eurooppaan tekemallaan laajalla
matkalla myOs tyttOjen ammattiin valmentaviin kouluihin. Reuterin mie-
testa Helsingissa toimineet tyttOjen jatkoluokat vastasivat paapiirteissaan
sellaisia talousopetusta antaneita kouluja, joita oli perustettu ulkomailla
useille paikkakunnille.26

Alkuperaisessa Jonatan Reuterin tekemassa ehdotuksessa tyttOjen
valmistavan ammattikoulun ensimmainen luokka vastasi sisal101taan
kansakoulun jatkoluokkia. Kaytann011iset aineet olivat kotitaloustOita ja
ompelua. Toisella luokalla ammatillisiksi aineiksi suunniteltiin pukuom-
pelua, liinaompelua, kudontaa tai taideompelua. Kansakoulujohtokun-
nan ja naisyhdistysten aloitteesta koulumuotojen rinnasteisuus kuiten-
kin valtettiin asettamalla kansakoulun jatkoluokan kayminen ammatti-
kouluun paasyn ehdoksi. Kansakoulun piirissa jatkokoulu nahtiin tar-
keand kasvatuksellisena valivaiheena kansakoulun ja ammattiopintojen
valissa. Helsingissa alettiin siis korostaa ammattikoulun ja jatkokoulun
erilaisia tavoitteita ja tehtavia. Valmistavan ammattikoulun ohjelmaa
muutettiin ammatillisempaan suuntaan ja lisattiin ammattiopetusta en-
simmaisen vuoden opetusohjelmaan.27

Turussa aloitteen jatkokoulun perustamisesta teki vuonna 1895 kan-
sakouluntarkastaja Waldemar Weckman. Han perusteli koulun tarvetta
toimettomuuskaudella ikavuosina 13-15, jolloin monet nuorista lopetti-

vat kansakoulun, mutta eivat yield paasseet ansioty6hOn. Weckmankin

toi esiin jatkokoulun nimenomaan tyOvaestOn omana kouluna, silla op-
pikoulunkaynti ei hanen mukaansa ollut muodostunut varattomien van-
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hempien lapsille "erityisen ilanduttavia tuloksia antavaksi". Jatkokoulun
kautta tuli luoda opillista sivistysta antavalle oppikoululle rinnakkainen
vayla, joka harjaannuttaisi kaytann011isen elaman tehtaviin: pojilla ka-
sityOammatteihin, kauppa-alalle ja tehdasteollisuuteen, tytOilla lahinna
perheenemannan tehtaviin.28

Weckman sai ehdotuksensa lapi. Jatkokoulu perustettiin Turkuun
vuonna 1896 "tarkoituksena antaa niille lapsille, jotka tyydyttavalla ta-
valla ovat lapikayneet kansakoulun, tilaisuus yli maaratyn kansakoulu-
kurssin hankkia itselleen yleissivistyksen alkeita, suorastaan edistaen

heidan kelpoisuuttaan kaytann011isessa elamassa.""
Tampereelle jatkokoulu perustettiin vuonna 1894, samoin Vaasaan.

Itsendisyyden ajan alussa noin joka kolmannessa kansakoulukaupun-
gissa toimi myOs jatkokoulu.3° Jatkokouluja perustettiin alkuvaiheessa
varsin verkkaiseen tahtiin, ainoastaan isommissa kaupungeissa jatko-
opetuksesta muodostui yleisempaa. Erityisesti Helsinki, Turku ja Tam-
pere voidaan nostaa esiin kaupunkeina, joissa jatko-opetusta kehitettiin
1890-luvulta lahtien osana kansakoululaitosta ja joissa jatko-opetus ohi
vakiinnuttanut toimintamuotonsa 1920-luvulle tultaessa.

Tyttbjen ja poikien jatko-opetuksen ammatilliset
linjaukset

Kansakoulun jatko-opetukselle, jolla on ollut seka kansalaiskasvatuk-
seen etta puhtaasti kaytann011isten taitojen kehittamiseen liittyvia tehtd-
via, on ollut leimallista tiukasti sukupuolen mukaan eriytyvat tavoitteet
ja opetussisallOt. Hieman yksinkertaistaen voidaan vaittda, etta jatko-
opetuksen alkuvaiheessa tyOldispojat pyrittiin sosiaalistamaan saann011i-
seen palkkaty6hOn, ahkeriksi ja kurinalaisiksi ammattityOmiehiksi teol-
lisuuden palvelukseen tai kasityOammatteihin. TyttOjen ammatillisuus
ja kansalaiskelpoisuus taas sidottiin ditiyteen, perheenemannyyteen ja

kodin hoitamiseen.
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Turussa jatkokoulu toimi ensimmaiset kymmenen vuotta lahinna ko-
titalouskouluna, jossa vuosittain opiskeli noin nelisenkymmentd tyttOd.
Kaytann011iset aineet, kasityOt ja kotitalous, lohkaisivat yli puolet 33
viikkotunnista. Koulu oli yksivuotinen. Poikien mdard ei ylittdnyt kym-
mentd yhtendkaan vuonna ja niistakin harvoista pojista, jotka kouluun
tulivat, useimmat erosivat kesken lukukautta. 31 MyOs muissa kaupun-
geissa jatkokoulusta muodostui alkuvaiheessa tyttOjen koulu. Esimer-
kiksi 1920-luvun alussa vain noin joka neljds jatkokoulun oppilas oli
poika. Sukupuolijakauma alkoi tasoittua vasta 1930-luvulla.

Turussa tytOt opiskelivat kasitOita ja kotitaloutta aamupdivisin.
visin yleensd kello viiden jalkeen opiskeltiin lukuaineita, kuten uskontoa,

maantiedettd, historiaa, laskentoa ja luonnonoppia. Lukuai-
neiden opetus, jossa pojat olivat samassa ryhmassa tyttOjen kanssa, muo-
dostui kansakoulukurssien kertaukseksi. Lisdksi opetusohjelmaan kuului
2-3 viikkotuntia piirustusta. TyttOjen kotitalouden — tai taloudenhoidon,
kuten sita opetussuunnitelmassa nimitettiin — tarkoituksena oli "opettaa
tyttOjd huolellisesti, puhtaudella ja sdastavaisyydella hoitamaan yksinker-
taista taloutta ynna kaikkea mitd siihen kuuluu." Oppilaat oli jaettu 7-8
hengen ryhmiin, "perheisiin". Opetukseen kuului ruoka-aineiden ostami-
nen "perheelle" talousopettajan johdolla, ruoanlaitto, silitys, leipominen,
moan tarjoilu, astianpesu ja keittiOn puhdistaminen.32

Vuonna 1906 jatko-opetus Turussa uudistettiin vastaamaan parem-
min poikien koulutustarvetta. Poikien ja tyttOjen opetus eriytettiin taysin

toisistaan, ja opetus laajeni kaksivuotiseksi. Sisdanpadsyvaatimuksiksi
asetettiin papintodistus, pdastOtodistus kansakoulusta, 13-16 -vuoden
ikd, kuulustelu didinkielessd, laskennossa ja piirustuksessa sekd pojilla
aikomus valmistua kasiteollisuuteen tai tehtaan ty6hOn. Poikien opetus-
ohjelmaan lisattiin paitsi kaytann011ista tybpajatyOskentelyd myOs luon-
nonoppia, mittausoppia, "keinotiede- ja aineoppia", "projektsionioppia"
ja ammattipiirustusta. Palkkaus- ja materiaalikustannukset poikien jat-

kokoulussa muodostuivat noin puolet suuremmiksi kuin tyttOjen jatko-
koulussa.33
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Tampere ja Turku ovat esimerkkeja kaupunkien jatko-opetuksen eri-
laisista kehityssuunnista. Tampereella jatkokoulu laheni toimintatavoil-
taan tyOvaenopistoa. Koulu toimi iltaisin. Sen monipuolinen ohjelma
oppilaskunta- ja kerhotoimintoineen suunnattiin ansiotyOssa oleville
tyOvaestOn nuorille. Kouluun perustettiin paivaosastoja vasta vuonna
1918. Koulusta muodostui suosittu varsinkin tyttOjen keskuudessa. Ty-
tot opiskelivat innokkaasti erityisesti kasitOita, kaupallisia aineita ja koti-
taloutta. Muita opiskelumandollisuuksia tamperelaisilla tyOldistytOilla ei
juuri ollut ja jatkokoulun virkistdvad vastapainoa ansioty011e osoittaa se,

etta monet tytOt viihtyivat jatkokoulun eni kursseilla vuosikausia. Tam-
pereen jatkokoulun poikkeuksellista suosiota osoittaa se, etta 1900-1u-
vun alkuvuosikymmenind jopa puolet kaikista kaupunkien jatkokoulu-

laisista ohi tamperelaisia.34
Turussa sen sijaan jatkokoulu houkutteli uudistusten jalkeen kouluun

myOs poikia. Vuosisadan vaihteessa poikien osuus jatkokoululaisista ohi

noin reilu kolmannes. Erityisesti pojilla jatkokoulu sai enemman am-
mattikoulun luonteen ja Turussa koulu korvasi osittain perustamatta
jaaneen ammattikoulun.35 Jatkokoulu toimi jo vuodesta 1907 lahtien
sdann011isesti kaksivuotisena paivakouluna.

Turussa jatkokoulun oppilaiden sosiaalinen tausta oh i hyvin saman-
tapainen kuin varsinaisen kansakoulunkin; valtaosa oppilaista oh i perai-

sin tyOvaestOsta. Kansakoulutilastot tuolta ajalta antavat kuitenkin viit-

teita siita, etta jatkokoulua kavivat myOs keskikerrostumista tulevat nuo-
ret. Turku kehittikin erityisesti poikien opetusta ammatilliseen suun-
taan varsin kunnianhimoisesti, era anlaiseksi vastineeksi perustamatta
jaaneelle ammattikoululle. Tarkoituksena nayttaa ilmeisesti olleen saada
kaupunkiin ammattimiesten koulu, eika kOyhainkoulua.

Nayttaa siltä, etta vaikka jatkokoulu yleisesti ohi alempien yhteiskun-

taluokkien koulu, sen oppilaat olivat varsinkin aluksi valikoituneet pa-
rempiosaisesta tyOvaestOstd. Kodeissa, joissa toimeentulomandollisuu-
det olivat kaikkein heikoimmat lapset eiv5t useinkaan kayneet edes
kansakoulua loppuun. LTsein lapset joutuivat etsimaan tyOta jo kesken
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koulunkaynnin. Tyadisperheita tutkinut Pirjo Markkola muistuttaa per-
heiden monimuotoisuudesta yhden yhteiskuntaluokan keskuudessa.
TyOvaestO ei ollut yhtendinen ryhma vuosisadan vaihteessa. Se jakau-
tui alaryhmiksi esirnerkiksi tyOsuhteen luonteen, ammattitaidon ja per-
heellisyyden suhteen. TyOvaestOn "eliittia" olivat saann011isen toimeen-
tulon omaavat ammattitaitoiset tehtaalaiset. Heihin verrattuna kausity6t-
tOmyydesta karsival sekatyOldiset olivat huomattavasti huonommassa
asemassa.36

Kun vuonna 1912 tyOskennellyt ammattikasvatuskomitea selvitti am-
mattityOntekipiden koulutustaustaa selvisi, etta noin 40 prosentilla oli
koulupohjana ylempi kansakoulu, noin 12 prosenttia oli kaynyt jotain
ammatillista koulua ja lahes puolella oli hyvin vaillinainen koulusivistys.
Eri teollisuudenhaaroista erottuivat kirjansitomotyOntekijat ja kirjapai-
notyOntekijat: nailla aloilla koulusivistys oli huomattavasti yleisempaa
kuin muilla aloilla. Myos teollisuustyontekijoissa oli kohtuullisen paljon,
noin puolet, ainakin kansakoulun suorittaneita ja erityisesti nuoremmal-

la, yield opissa olevalla tyontekijapolvella yli 80 prosentilla oli vahin-
taan kansakoulupohja. Sen sijaan vahemman kouluja kaynytta vakea
loytyi lasitehtaista, kutomotyOntekijOista ja paperi- ja puumassatyOnte-
kijOista.37

Soinisen jatkokoulu

Mikael Soininen38 on 1800- ja 1 900-lukujen taitteessa vaikuttanut kan-
sakoulumies ja koulupoliitikko, jonka merkitysta jatko-opetuskysymyk-
sesta puhuttaessa ei voi sivuuttaa. Han oli jo 1900-luvun ensimmaisella
vuosikymmenella mukana linjaamassa jatko-opetuksen asemaa ope-
tussuunnitelma- ja suojelukomiteassa. Voimallisemmin Soininen alkoi
ajaa jatko-opetuksen asiaa 19 1 0-luvulla. Soininen oli tehnyt ulkomaan-

matkan Eurooppaan 1906 ja tutustunut sielia Georg Kerschensteinerin
jatko-opetushankkeisiin ja tybkouluaatteeseen. Kun koulukeskustelua
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enimmakseen kaytiin oppikoulun suunnasta ja kansakouluakin arvi-
oitiin pitkalti oppikoulun pohjakouluna, pyrki Soininen kiinnittamadn
huomion siihen suuren enemmistOOn, joka siirtyi tybelamaan suoraan

kansakoulun jalkeen.
Vuonna 1911 julkaistussa kirjassaan Kansakoulun jatko-opetuksen

uudistus. Ajankysymys kansanopetuksen alalla Mikael Soininen esitti

painokkaan puheenvuoron jatko-opetuksen merkityksesta osana kan-
sanopetusta. Opettajakuntaa sytyttavista puheistaan tunnettu Soininen
puhui koko nuorison sivistystarpeisiin vastaamisesta "vuosisadan suu-

rena tehtavana", haasteena, johon kaikkien sivistyskansojen ohi vastat-
tava, mikäli ne tahtoivat pysya ajan tasalla. Oppikoulu tai kansakoulun
pohjalle rakentuvat ammatilliset koulut tarjosivat oppia ja ammatillista

sivistysta vain osalle nuorisoa.

Tassa on puhe sen nuorison sivistystarpeista, joka ei koskaan astu jalkaansa
oppikouluun eika varsinaiseen ammattikouluun. Se on ainakin 90 % kansan
kasvavaa polvea. Taman valtavan enemmistOn oloista olemme tahan saakka
sangen vahan huolineet ja huolehtineet, sen jalkeen kun kansakoulun ovi
on sen takana sulkeutunut. Sen ehka ratkaisevimmat kehitysvuodet ovat
jadneet kaikkea yhteiskunnan huolenpitoa vaille. Mutta se kuitenkin muo-
dostaa muutaman vuoden perasta kansan pdaosan, jonka sivistyskannasta
lopultakin ja ennen kaikkea jaa riippumaan kansan kunto — tai sen kunnot-
tomuus. Ja tarnd seikka se antaa nykyajan het-ad-vane huolenpidolle nuoruus-

sivistystarpeista sen ylen suuren merkityksen.39

Tarvittiin siis uutta kerrosta nykyisen kansakoulun 	 nuoruus-

jar) koulua. Jatko-opetuksen yleiskasvatuksellisena tavoitteena ohi si-

veellisen luonteen kasvattaminen. Kansakoulun ty6 luonteenkasvatuk-
sen suhteen jai kesken. Kansakoulukurssinsa paattaneet 13-14 -vuoden
ikaiset nuoret tarvitsivat yield kansakoulun kasvatuksellista vaikutusta,

sihhä "tassa iassa luodaan ja vakaannutetaan ihanteet ja periaatteet tai —
hukutetaan ne nautintojen pyOrteeseen".

Soininen perusteli jatko-opetuksen tarvetta seka kansalaiselaman end
tyOelaman lisaantyvilla. vaatimuksilla. .Aanioikeuden saaminen ja yleisen
kansanvaltaisuuden lisdantyminen edellyttivat yhteiskunnallista kasva-
tusta. Toisaalta tybelamassa vaadittiin yha enemman tietoja ja taitoja:
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...ei missaan ammatissa nuori polvi voi enaa jdttaytya yksinomaan taman
kayGinn011isen valmistuksen varaan. Sen taytyy oppia myOskin tietopuoli-
sesti ymmartamaiin ammattiansa ja kayttiimaan hyvakseen niita apuneuvoja,
joita tiede tai taide hanelle tarjoaa. Mitã tassa on sanottu yksityisestã ammat-
tilaisesta, se koskee myOskin ammattia kokonaisuudessaan ja niinmuodoin
koko yhteiskuntaa. Se ammatti, jonka nouseva polvi ei saa 	 ajanmu-
kaista valmistusta, se rappeutuu ja menettda kilpailukykynsa. Ja niin koko
kansa talta kohdalta jaapi takapajulle nykyajan ankarassa taloudellisessa kil-
pailuss-a muiden kansojen kanssa.41

Yksi jatko-opetuksen prjestamisen tarked vaikutin oli siis taloudelli-
nen kilpailu. 42 MyOs kaytann011isissa ammateissa tarvittiin Soinisen mu-
kaan koulutettua tyOvoimaa, jotta kansainvalinen kilpailukyky turvattai-
shin. Soininen katsoi, etta tyavaestOn sivistystasoa ohi mandollista nostaa
luomalla omaleimainen tyOvarestOn koulu, jossa yhdistettiin tietopuoli-
nen ja idytann011inen opetus.

Jatko-opetuskysymys alkoi vahitellen kohdentua kysymykseksi op-
pivelvollisuuskoulun kaytann011isesta linjasta. Vuoden 1921 oppivelvol-
lisuuslaki madrasi jatko-opetuksen kaupungeissa pakolliseksi, periaat-
teessa oppivelvollisuuteen kuuluvaksi opetukseksi. Seuraavana vuonna
Mikael Soinisen johdolla tyOskennellyt jatko-opetuskomitea suunnitteli
ohjeellisen jatkokoulun opetussuunnitelman. Sen mukaan jatko-ope-
tuksen yleisind tehtavina olivat yleinen uskonnollinen ja siveellinen
kasvatus, kansalaiskasvatus, ruumiin kasvatus ja valmistus ammattiin.
Opetussuunnitelmassa pyrittiin yhdist5maan kansalaiskasvatus ja am-
mattiopetus siten, etta jatko-opetuksen ensimmainen vuosi painottui
yleiseen kansalaiskasvatuksen ja toinen vuosi ammattiaineiden opetuk-
seen. Toinen vuosi suunniteltiin linjajakoiseksi ohjaamaan oppilaita eri
ammattialoille. Erilaisina linjoina jatko-opetuskomitea esitteli yleislinian,
kauppalinjan, teollisuuslinjan ja maatalouslinjan. 43 Opetuksen jarjestd-
misesta ammatillisiksi linjoiksi tuli kaytantO kaupunkien jatkokouluissa
ja myOhemmin kansalaiskoulussa.

Ensimmaisen vuoden opetusohjelma eriytyi sukupuolen mukaan
osittain siten, etta pojille ja tytOille yhteisia aineita olivat uskonto, si-

veysoppi, kansalaistaito, aidinkieli asioimiskirjoituksineen seka lasken-

to. Sen sijaan piirustusta, voimistelua, opastusta ammatinvalintaan seka
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kaytann011isia tOita tuli opettaa erikseen. Erityisesti komitea tandensi

kotitalouden opetuksen merkitysta "jos tandotaan menestyksella vas-

tustaa nykyaikana nun helposti nuorten naisten keskuudessa vallalle
paasevaa vieraantumista kotoisista tehtavista ja velvollisuuksista". Siten
myOs ammatinvalinnalle voitiin tyttOjen opetusohjelmassa antaa yksi
viikkotunti vahemman kuin pojille, jotta kotitalouden opetukseen jaisi
riittavasti aikaa. Tata perusteltiin myOs silla, etta naisille "avoimet ja so-
veliaat" ammatit olivat enimmakseen toiset kuin miehillä, nun etta tama

opetus joka tapauksessa sopivimmin annettiin erikseen."
Jatko-opetuskomitean arvio naisille soveliaista ammateista kay ilmi

toisen opintovuoden ammatillisista linjoista. Kauppalinjan katsottiin so-
veltuvan yhtalailla tytOille kuin pojillekin. Teollisuuslinjan sisällä osa
ammattiryhmista ja opetus erosi sukupuolen mukaan. Yhteinen ammat-
tiryhma oh graafillisen- ja paperiteollisuuden ryhma. Oma erillinen ope-
tussuunnitelma sen sijaan suunniteltiin vaatetusteollisuuteen tahtadville
tytOille. Oman opetussuunnitelmansa sai myOs "emannyysryhma", joi-
hin kuuluvia ammatteja olivat keittajat, pesijat, silittajat, siivoojat, tar-
joilijat, lastenhoitajat, emannOitsijat, emannat ja kotiapulaiset. Ammatti-
opetus taman ryhman kohdalla tarkoitti ennen kaikkea kaytann011ista
kotita1ousopetusta.45

TyttOjen jatkokoulu ja kotitalousideologia

TyttOjen jatko-opetukselle loytyi siis perustelu niista kaytann011isista tai-
doista, jotka jokaisen naisen oh i hallittava perheenemantand ja
TyOvaestOn tyttOjen katsottiin tarvitsevan erityista ohjausta ja opastusta
kotitalousaskareisiin. TyOldisperheiden ja tyOldisaitien kykyyn ohjata
tyttarensa taloudenpitoon ei taysin luotettu. MyOs sosiaalistamistehtava
ohi tasked: kotia ja kodin tOita oil opittava arvostamaan ja rain tyttOjen
jatko-opetuksen tavoitteet ja sisallOt kytkeytyivat selkeasti tyOldisper-
heen naisille sovitettuun naisideaaliin.
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Kodin ja lasten hoitoon liittyvien oppiaineiden ottamisesta kansakou-
luasteelle oli keskusteltu jo 1860-luvulla kansakouluasetusta valmistelta-

essa. Kotitalousopetuksen merkitysta naisten sivistykselle olivat koros-
taneet esimerkiksi Uno Cygnaeus ja Agathon Meurman. Cygnaeuksen
kansakoulua koskevissa suunnitelmissa annettiin tarked sija paitsi

myOs kodin taloustoimien opettamiselle. Tuolloin ajatus tyttOjen
kouluttamisesta kodin ja perheen hoitoon osana kansakouluopetusta
herdtti kuitenkin vastustusta eika kotitalousopetusta sen paremmin kuin
lastenhoitoakaan otettu kansakoulun oppiaineisiin. Vastustajiin kuului
mm. Cygnaeuksen ehdotuksia tarkistaneen komitean jasen Elias LOnn-
rot, joka totesi, etta vuosia kestava kurssi oli tarpeeton. Lastenhoidon
oppi kylla yhdessa iltapaivassa.46

1800-luvun lopun yhteiskunnassa keskustelu kotitalousopetuksen ot-
tamisesta kansakoulussa tyttOjen opetusohjelmaan virisi uudelleen en-
lista voimallisempana. Yhteiskunnallista tilannetta leimasi tuolloin toi-
saalta nopea muutos ja edistys, teollistuminen ja kaupungistuminen.
Koululaitoksen laajeneminen oli aktivoinut uusia ihmisryhmia kuten
suomenkieliset, naiset, kaupunkien ja maaseudun varattoman vaestOn.
Toisaalta oli alettu pohtia perinteisen tietopainotteisen kouluopetuksen
muuttamista kaytann011isempaan ja toiminnallisempaan suuntaan. Kaik-
ki tama muodosti maaperan kotitalouskysymykselle.'7

Kotitalouskysymyksen nousuun Suomessa` 18 vaikutti muista maista saa-
tu esimerkki. Teollistumiskehityksen karkeii edustavissa Englannissa ja
Skotlannissa alettiin ensimmaisina pohtia ravinnon ja ruoanvalmistustai-
don merkitysta kansakunnan ja erityisesti sen varattoman tyOvaenluokan
terveydelle. Jo vuoden 1870 koululaki oli suosittanut ainakin tietopuolis-
ta kotitalousopetusta ja vuodesta 1874 alkaen aloitettiin opetuskokeiluja
useissa kaupunkikansakouluissa. 1880-luvulta kotitalousopetus laajeni ja
saavutti suuren suosioe samalla kun aluksi ruoanvalmistukseen keskit-
tynyt opetus laajeni sisallOiltaan koskemaan kaikkia kodin tOita.5°

Suomessa naisten kotitalousopetuksen jdrjestamistd kasitellyt komi-
tea piti valttamattOmand saada kotitalousopetus kansakoulun oppiai-
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neeksi. Suurimmalle osalle kansan jasenia kansakoulu jai ainoaksi kou-

luksi ja kansakoulun valityksella kotitalouden opetus saatiin ulotettua
kaikkiin naisiin. Komitea ohi varma, etta erityisesti kansakoulun jatko-
luokkien ohjelmassa kotitalous kaytann011isend ja hyOdyllisend ainee-
na tulisi lOytamaan sijansa, haluttiinhan jatkoluokkien ohjelma yleisesti
saattaa mandollisimman lähelle kaytann011ista, jokapaivaista ja kotoista
elamad.51

Opettaja Olga Moberg arvioi 1910-luvun puolivalissa kotitalouden
vakiinnuttaneen paikkansa taysin tyttOjen jatko-opetuksessa yhtend jat-
kokoulun tarkeimpanii aineena "jolle vanhemmat alun pitden antoivat
nun suuren merkityksen, etta useat heista jo yksinomaan sen tanden

lahettivat lapsensa kouluun."52
Kotitaloustaitojen opettamisessa ei ollut kysymys pelkastaan kaytan-

n011isten taitojen oppimisesta. Samalla kun opittiin keittamaan, paista-
maan, leipomaan, pyykkaamaan jne. opittiin myOs huolellisuutta, puh-
tautta ja kaunista kaytOsta. Kuopion kansakoulussa jarjestetysta keitto-
ja talousopetuksesta kirjoitti Nanny Lundgren:

Siina on todellakin tilaisuutta opettaa hyvia tottumuksia ja kauniita tapoja.
Siind saa rajua hillita, hidasta innostaa, arkaa rohkaista, kehottaa, kaskea ja
varottaa, terottaa silmaa siisteyteen, harjottaa katta. jarjestykseen. Siind voi
helposti ja havinnollisesti osottaa kuinka ty6 tekijaansa palkitsee tai rankai-
see, huomauttamalla, kuinka tyOn onnistuminen tuottaa ahkeralle ja huolel-
liselle parhaan ilon ja kiitoksen, ja toisaalta ndyttamallA, kuinka huonosti
tehdysta pilkistaa esille huolimaton, huono luonne. Tuo opetus painuu var-
masti mieleen. flyvid tapoja totuttamalla pyritaan siis tdssakin opetuksessa
lujan siveellisen luonteen kasvattamista edistamaan.

Lundgren kiitteli tyttOjen innostusta keittiOtyalskentelyyn: silmat satei-
posket punoittivat ja jopa keittiOn siistiminen tapahtui nopeasti ja

tehokkaasti. Lundgren ohi iloinen myOs siitä, etta vanhemmat antoivat

tunnustusta talle kaytann011iselle opetukselle:

Eraskin diti kiitollisena kyynelsilmin huomautti, ettei nyt enda tarvitse pel-
pta, etta koulu vierottaa tytarta tyOsta, vaan äiti saa hiinesta uutteran, innok-
kaan auttajan, joka jo koulussa on oppinut pitamjan arvossa ennen halvek-
sittuja didin pienia arki-askareita.53
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Keviialla 1914 Olga Moberg kirjoitti Opettajain-lehteen laajan, use-
aan eri lehden numeroon jaetun reportaasin Saksaan ja Sveitsiin suun-
tautuneelta opintomatkaltaan, jossa han tutustui tyttOjatkokoulujen toi-
mintaan. Mobergin mukaan jatkokoulukysymys oli "nykydan tarkeimpia
kysymyksia kaikissa sivistysmaissa". Jatko-opetusta kehittamalla koho-
tettiin kansan pohjakerrosten sivistystasoa ja "kaikissa piireissa ymmar-
retaan jo myOskin vahitellen jatkokoulujen laajakantoinen kansantalou-
dellinen merkitys."

Moberg vieraili Saksan matkallaan seitsemassa eri kaupungissa ja lu-
kuisissa kouluissa, joissa han seurasi opetusta ja keskusteli opettajien
ja kouluviranomaisten kanssa. Yhteenvetona Saksan tyttOjatkokouluista
han totesi, etta ne oli keskitetty kotitalous- ja kasityOtyOskentelyn ympa-
rille ja toiminta monilla paikkakunnilla oli hyvin jarjestettya. Kuitenkin
Moberg esitti kasityksenaan, etta Saksan kaltaisessa suuressa teollisuus-
maassa tyttOjen kansakoulun jalkeisen koulutuksen oli muututtava am-
matillisen koulutuksen suuntaan siten, etta naisetkin saisivat "sen am-
mattisivistyksen ja ne tiedot ja taidot, jotka tekevat heidat kelvollisiksi
omalla ammattialallaan". Jatkokoulujen oli muututtava poikien jatko-
koulun tapaan pakollisiksi ja

Jatko-opetus eriytyi seka tavoitteiltaan etta sisallOiltaan selkeasti suku-
puolen mukaan. Opetus eriytyi nimenomaan kaytann011isten aineiden osal-
ta siten, etta perheen ja kodin hoitoon valmentavat aineet muodostivat ty-
tOilla pitkan aikaa jatko-opetuksen keskeisen sisallon, kun taas pojat saivat
muuta ammattiopetusta. TyttOjen jatko-opetuksessa "ammatillisuus" tarkoit-
ti siis lahinna kodinhoitoon liittyvia taitoja. Jatkokouluika nahtiin otollisena
ikavaiheena valmentaa tyttOja perheenemannan tehtaviin.

TyOldistyttOjen koulutusideologia solahti nain yhteen niiden naiskan-
salaisuuden% ihanteiden kanssa, jotka olivat tuttuja jo 1800-luvun alku-
puolelta ja jotka siis vahitellen laajennettiin ylemmista yhteiskuntaryh-
mista koskemaan myOs kansan naisia. Taman "tutuksi tulleen kaavan

mukaisesti ensin todettiin aitien moraalisen vaikutuksen tarkea merkitys

koko yhteiskunnalle, jonka jalkeen vaadittiin parempaa ja syvallisem-
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pad naiskasvatusta, jotta sivistyneet didit voisivat paremmin perheen

kautta palvella isanmaata".57
Tampereen tyOldistyttOjen koulutusta tutkinut Mervi Kaarninen on

todennut, etta naisten ammatillinen koulutus on ollut pitkan aikaa ris-
tiriitainen kysymys. TyttOjd ei ole koulutettu niihin ammatteihin, joissa
he ovat yhteiskunnassa toirnineet. Erityisesti vandvaraisten tyOldiskotien
tyttarien ulottuvilla oleva opetus on painottunut lahinnd kotitalouden
ja perheenemannan taitojen opetteluun. 1920-luvulla vaikuttanut keski-
luokkaisten naisten kotitalousliike ajoi perheenemannyytta koulutusta
vaativana ammattina. Kotitalousopetuksen tehostaminen ja kotitalous-
ideologian ldpimurto 1920-luvun lopulla johtivat siihen, etta erityisesti
tyOldistyttOjen tavoiteltavissa ollut muu naisten ammattiopetus jai ko-
titalouden varjoon. TyttOjen monipuolisia opintoja ja virkauran laajen-
tamista ajettiin sen sijaan keskiluokan perheiden tyttarille. Voidaankin

sanoa, etta "kysymys tyttOjen ammattiopista ohi lopulta kysymys varalli-

suudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta".58

Miksi jatko-opetusta ?

Keskustelu jatko-opetuksesta kaynnistyi Suomessa yllattavan varhai-
sessa vaiheessa eli aikana, jolloin nuorten tyOssakdynti oh i yleistd, oppi-

velvollisuutta ei oltu saddetty eika kansakoulun suorittaminen koko-

naan yield ollut itsestdanselvyys.
Jatkokoulu muodostui selkedsti ty6vdestOn hasten ja tulevien ruumiil-

lisen tyOn tekijOiden kouluksi. Ammattikoulutuksen kehittaminen ohi
kaukana edessapain eika oppikoulu ollut reaalinen vaihtoehto ty6vdes-
ton hasten enemmist011e. Niinpa jatkokoulusta pyrittiin luomaan alem-
man asteinen kansakouluopetusta taydentava ja yleista kansalaiskasva-

tusta antava koulumuoto.
Aluksi vapaaehtoinen ja myOhemmin oppivelvollisuuteen liitetty jat-

ko-opetus merkitsi ty6vdestOn nuorten koulunkdyntiajan pidentymistd.
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Pidentyvii koulutus tuli jasentamaan myds tyOvaestOn nuorten elaman-
kulkua ja nuoruus alettiin mieltad ikdkaudeksi, joka kaipasi erityista yh-
teiskunnallista suojelua. Tahan liittyi lasten ja nuorten tyOskentelyn ra-
joittaminen lainsaiidannOn avulla 1800-luvun lopulla. Nuorta tydvoimaa
alettiin suojella ennenaikaisen raskaan tyOnteon aiheuttamilta vammoil-
ta. TyOkunto pyrittiin sallyttamaan hyvand siihen vaiheeseen, jolloin seta
pystyttiin ottamaan irti maksimaalinen teho. Koulunkayntiaikaa pidenta-
mdlla nuoret pyrittiin pitamaan yli kriittisten vuosien koulun kasvattavassa

ilmapiirissa ja suojelemaan heita henkisesti erityisesti kaupunkielamassa
vaaroilta ja huonoilta elam5ntavoilta.

Kaikissa tydlaisperheissa vaatimukset koulunkaynnin pidentamisesta
eivat yield kohdanneet vastaanottavaista maaperad. Monissa perheissa
tarvittiin kipeasti lasten ansaitsemia markkoja eika koulunkayntia jatko-
koulussa nahty kotien taholta erityisen hyddylliseksi. Jatkokoulun kaynti
ei tarjonnut lupausta sosiaalisesta noususta. Vaikka sen opetusohjelmaan
useimmiten kuului myds ammatillisia aineita, se ei antanut mydskaan var-
sinaista ammattipaevyytta, vaan oli tarkoitettu lahinna ammattiopintojen
pohjaksi. Oppivelvollisuuslain jalkeisina vuosina esimerkiksi Turun kan-
sakoulun koulunkaynninvalvojan kertomuksista piirtyy kuva jatkokoulus-
ta, joka koettiin kodeissa "vaIttamattOmaksi pahaksi". Koulunkaynnin jat-
karninen kansakoulun jalkeen ei saanut osakseen ymmartiimysta varsin-

kaan kOyhissa tyOldisperheissa, joissa jatkokouluildiset olivat perheen
elatuksessa valttamatOnta tydvoimaa. Lapset pantiin kouluun vasta pakon
edessa, sakkojen ja uhkavaatimusten pakottamina.

Lasten opettaminen tyOntekoon nahtiin keskeisend ohjattaessa ty6-
laisperheiden lapsia oikeanIaiseen elamantapaan. Vuosisadan vaihtees-
sa59 juuri joutilaisuuden vastustamiseen kiinnitettiin erityista huomiota
seka filantrooppien etta viranomaisten taholta. Pahinta joutilaisuutta
edusti lasten ja nuorten oleskelu kaduilla. Ihneisesti tydlaisperheiden
lapset nakyivat huomiota herattavalla tavalla katukuvassa. 60 Pirjo Mark-

kola onkin todennut, end lasten oleskelu kaupungilla tulee ymmarret-
tavaksi kun ottaa huomioon, miten pienia tydvaestOn asunnot olivat.
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MyOs lasten tyOskentely, joka tapahtui kadulla eli kaupustelu ja sano-
malehtien myynti tulkittiin joutilaisuudeksi.61

Sosiaalisen kontrollin korostuminen nimenomaan suhteessa tyOvden-
luokan nuoriin ohi yleisempi kansainvalinen ilmiä• 1800-luvun lopulla.
Stephen Humphries on lOytanyt kaksi kasitteellista tapaa, jotka leima-
sivat kasitysta tyOvaenluokan nuorista. Han nimea5 nama massayhteis-
kuntateoriaksi ja deprivaatioteoriaksi. Massayhteiskuntateorian mukaan

yhteiskunnan sivistyksellinen eliitti pelkasi teollistumisen, massatuotan-
toon perustuvan yhteiskunnan rapauttavan perinteiset arvot. Erityisesti
tyOvaenluokan nuorten katsottiin olevan alttiina moraalisille ongelmille
ja sita kautta pelattiin heidan integroitumisensa yhteiskuntaan vaaran-
tuvan. TyOvaenluokan nuorten kayttaytymisessa nahtiin merkkeja epa-
vakaisuudesta, vakivaltaisuudesta ja jengiytymisesta. Deprivaatioteoria
taas sisalsi ajatuksen, etta tyOvaenluokan nuorilta puuttui alyllinen ka-
pasiteetti, mikä muodostui esteeksi heidan koulutettavuudelleen. Hei-
kot alynlahjat yhdistettiin rikolliseen kayttaytymiseen.62

Kysymys jatko-opetuksen jarjestamisesta kytkeytyi jo alkuvaiheessa
moniin koulujarjestelmaa koskeviin peruskysymyksiin. Yksi niista ohi
kysymys oppivelvollisuudesta ja sen pituudesta. Mikael Soinisen johdol-
la toimineen oppivelvollisuuskomitean mietinnOssa vuodelta 1907 eh-
dotettiin, ett5 kaupunkeihin tuli perustaa vuoden kestava pakollinen
jatkokoulu. Samalla ehdotettiin jatko-opetuksen kytkemista osaksi op-
pivelvollisuutta. Kaupungeissa katsottiin siis tarpeelliseksi seitseman
vuoden oppivelvollisuus, kun taas maaseudulla riitti kuusi vuotta. Syy-
nä olivat erilaiset kasvatukselliset olosuhteet. Maaseudulla lapsi saattoi
osallistua erilaisiin tyOtehtaviin ja olla avuksi perheen toimeentulon
hankkimisessa. Sen sijaan kaupungeissa 13-14 -vuotiaat lapset, varsin-
kin pojat, kuljeksivat kansakoulun kaytyaan useimmiten tyOttOmand pit-
kin katuja ja "oppivat pelkkaa pahaa". Tata pakollista toimettomuutta
torjumaan ehdotettiin vuoden kestavaa, kansakoulun yhteyteen penis-
tettavaa jatkokoulua, joka antaisi kaytann011isiin toimiin ja ammattiin
valmistavaa opetusta. Periaatteena oppivelvollisuusajan saatamiselle pi-
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dettiin siis kaytantOd, etta se ulottuisi ikadn, jolloin lapsi saattoi pdasta
kasiksi ty6hOn ja ansioon.63

Vaarallinen toimettornuusaika, kaupunkien katueldman viekoitukset
ja tilapaistOiden turmiollisuus olivat teemoja, joihin jatkossa vedottiin
toistuvasti jatko-opetuksen tarpeellisuudesta keskusteltaessa. 64 Alkuvai-
heessa opetuksen sisallOksi riitti hyvin kansakoulukurssien kertailu ja
paaasia tuntuikin olevan se, etta kansakoulunsa paattaneet saataisiin pi-
dettya yli vaarallisen ikakautensa koulun suojelevien seinien sisapuolel-
la. Kun siveellisten vaarojen ja kadulla vetelehtirnisen nahtiin uhkaavan
poikien kansalaiskuntoa, perusteltiin tyttOjen jatko-opetuksen tarvetta
toisesta suunnasta. TyttOjen jatko-opetuksen toivottiin koulivan nuorista
tyOldistytOista neuvokkaita perheenditeja.

Jatko-opetuksen syntyminen voidaan liittaa ajankohtaan, jolloin yh-
teiskunnallista integraatiota tarvittiin sisaisesti vahvan kansallisvaltion
pystyttamiseksi. Saaty-yhteiskunnan murtuessa teollistumisen alkuaikoi-
na yhteiskunnalliset ristiriidat nakyivat selvasti ja uhkasivat yhteiskun-
nallista prjestysta. Poliittisten vaikutusmandollisuuksien kasvu valtiol-
listen ja kunnallisten oikeuksien laajentuessa koskemaan myOs ty-Ova-
estOd koettiin hallitsevien yhteiskuntaluokkien taholta vaaralliseksi ja
jatko-opetuksen tarvetta perusteltiin juuri tasty syysta. Jatko-opetuksen,
samoin kuin ammattiopetuksen tehostamisen taustalla voidaan nanda
paitsi pedagogisia tai ammattitaitoon liittyvia perusteluja, myOs nuori-
sonsuojeluun, suojelukasvatukseen ja ennaltaehkaisevaan kOyhainhoi-
toon liittyvia syita. Nuorisoa oli kasvatettava kayttamaan vaikutusmah-
dollisuuksiaan oikealla tavalla, nakemdan "yhteinen hyva" ja valtion etu
ennen omaa etuaan.

TyOvaest011e tarkoitettuna koulumuotona jatko-opetus liittyy kes-
kusteluun massojen koulutustason nostamisesta. McCullochin mukaan
myOs tyOvaest011e tarkoitettuja toisen asteen koulutusmuotoja alettiin

kehittaa useissa maissa 1900-luvulle tultaessa, jolloin koko kansan pe-

ruskoulutus oli jo toteutettu. Perusasteen jalkeisen koulutuksen laajene-
miselle oli ominaista, etta opetussisaltOja kehitettiin samaan aikaan
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hemman elitistiseen suuntaan, laajemmille kansankerroksille sopiviksi.
Toisaalta samaan aikaan tapahtui toisen asteen koulutuksen tutkinnol-

listamista siten, etta tutkinnon suorittamisesta ja siind menestymisesta
alkoi tulla toisen asteen koulutuksen paamdara.65

Kun ajatus tyOvaenluokan koulutuksen pidentamisesta virisi
1800-1900-luvun vaihteen Englannissa puhuttiin kandesta en i mallista.

"Tikapuumalli" perustui sosiaalisen nousun ajatukselle: lahjakkaimmil-
le tyOvaestOn nuorille tuli antaa mandollisuus jatkokoulutukseen perus-
koulutuksen jalkeen. Tikapuumallissa toisen asteen koulutuksen arvot,

jarjestelmat ja perinteet haluttiin pitaa muuttumattomina ja se sisalsi sel-
kean erottelun liberaalin, yleissivistavan toisen asteen koulutuksen ja
teknisen tai ammatillisen toisen asteen koulutuksen väiillä. MaIli teki

kuitenkin selkean erottelun sukupuolen mukaan: tyOvaenluokan poi-
kien sosiaalinen nousu ohi mandollinen, mutta tyOvaenluokan tyttOjen
kohdalla ajatukseen suhtauduttiin epailevasti. Toinen malli pidentaa
koulutusta oil luoda tyOvaenluokalle oma erillinen jatkokoulutuksen
muoto, jonka tuli erota sisal101taan ja statukseltaan muusta toisen asteen
koulutuksesta. McCullochin tulkinta 1900-luvun alun kehityksestä Eng-
lannissa onkin, etta toisen asteen koulutus pyrittiin pitamaan elitistisend
ja varjelemaan sen ylaluokkaisia kulttuurisia ja sosiaalisia piirteitd pita-
malla tyOvaenluokan lapset koulujen ulkopuolella.66

Jatko-opetuksen historian Suomessa on mielenkiintoisia yhtyma-
kohtia McCullochin analyysiin tyOvaenluokan koulutuksen uudistuspyr-
kimyksiin 1900-luvun Englannissa. Nayttaa siitä, etta koulutuksen ke-
hittaminen muuten kuin eliittien nakOkulmasta on ollut ongelmallista
ja yritykset luoda ty6vdest011e "sopiva", omaleimainen ja omaehtoisesti
kehittyva koulutus ovat toistuvasti epaonnistuneet. Koulutusuudistusten
epaonnistumisen pdaasiallinen syy on ollut syva ristiriita "ihanteiden"

ja "todellisuuden" valilla. Sosiaalinen erottelu on kuulunut sisdanraken-
nettuna mekanismina toisen asteen koulutukseen, jolla on juurensa
kouluhistoriassa: toisen asteen koulutus on syntynyt keskiluokan kou-
lutukseksi, perusasteen koulutus taas tyOvaestOn koulutukseksi. Erotte-
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lut, hierarkiat ja sosiaalitaustaan kiinnittyva epatasa-arvo ovat koulutuk-
sen perusluonteeseen kuuluvia ja muutosta vastustavia perusmekanis-
meja. Perusristiriita toisen asteen koulutuksessa on koskenut koulutuk-
sen perusfunktioita: onko kysymys koulutuksesta valineena sosiaaliseen
nousuun vai koulutuksesta itseisarvona.67
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Ammattia vai perhetta varten.
TyttOjen ammattikoulutus 1920-30-luvullai

Oppikoulu vai ammattikoulu?

Suomessa on arvostettu suuresti oppikoulunkayntia, ylioppilastutkin-
toa ja yliopistoa. Ammattiopetus jai 1800-luvun lopulla laajenevan oppi-
koulun jalkoihin. Fennomaanien tavoitteena oli perustaa suomenkieli-
sia oppikouluja, joissa painottui klassinen sivistys. 1880-luvun lopulta
lahtien "yksityisoppikoululiikkeen" ansiosta perustettiin yhteiskouluja
aluksi kaupunkeihin ja pian myOs maaseudulle. Nain pa5sivat tytOtkin
opintielle. Oppikoulun avulla haluttiin tukea suomalaisten henkisia ja
kansallisia pyrkimyksia tarjoamalla yha useammille mandollisuus hank-
kia korkeampaa sivistysta. Jo 1880-luvun lopussa professorit ja oppi-
koulujen opettajat ryhtyivat pohtimaan koulutusinnon haittavaikutuk-
sia. Suomea koetteli jo 1880-luvun lopussa ylioppilastulva, josta yliopis-
ton rehtori Th. Rein kirjoitti vuonna 1887 Valvojassa:

Kansa ei toki cid paljaalla akatemiallisella oppivaisuudella, vaan mytiskin
maanviljelykselld, kaupalla ja teollisuudella. Moni nuorukaincn, jonka luon-
nonlahjat olisivat tehnect hanesta oivallisen suutarin tahi radtalin, tunkeutuu
nyt yliopistoon, tullaksensa sielta huonoksi virkamieheksi tahi oppineeksi.
Tuskin missdan muussa maassa tavattaneen niin suurta kdytann011isten ela-
tuskeinojen halveksimista ja niin daretOnta valtion virkojen jumaloitsemista
kuin Suomessa, vaikka kovan ilmanalan tanden ahkera aineellinen tyOnteko
tii5115 enemmankin kuin muualla on kansan olemisen ehto.2

Kun tiedostettiin teollisuuden ja kasityOn ammatteihin kasvatuksen
tarpeet ja olemassa olevan jarjestelman puutteet, asetettiin 1900-luvun
alusta Idhtien useita komiteoita suunnittelemaan ammattikasvatusta.
Ammattikasvatuksen tarvetta perusteltiin muun muassa Suomen teolli-
suuden kilpailukyvyn yllapitamisella ulkomaisen kehityksen tasalla. Esi-
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merkiksi vuonna 1918 ammattikasvatuskomitean mietinnOssa. 3 todettiin,
etta "meikaldiset kasityeinharjoittajat ja ammattityOntekijat sivistyksensa
ja tietojensa puolesta ylipaansa ovat huomattavasti aleinmalla kehitysas-
teella kuin ulkomaiset, jota puutetta on pidettava erittain heikkona koh-
tana. Alan oppilaitokset olisi pitanyt saada vastaamaan todellista tarvetta
ja ne olisi pitanyt saattaa edistystd vastaavaan kuntoon".

1900-luvun alussa todettiin yksiselitteisesti, etta maahamme tarvittiin
koulutuksen saaneita ammattityOntekijOita ammattimiehid. Vahitellen
ryhdyttiin kaymaan keskustelua myOs tytteijen ammattikasvatuksesta.
Naihin ammattikasvatusta koskeviin keskusteluihin liitettiin plan myeis
sosiaalipoliittisia ja lastensuojelullisia kysymyksia, jotka ohjasivat jatkos-
sa koulutusprjestelman rakentamista. TyttOjen ammattikasvatuksen jar-
jestiiminen oli poikien ammattikasvatusta monitahoisempi kysymys. Tyt-
tOjen koulutuksessa ei riittanyt puhdas "ammattitaito- ammattimiesajat
telu". TyOta tekevan naisen tehtava lisaksi perheenemantand ja lasten-
kasvattajana asetti omat vaatimuksensa tytte5jen koulutukselle.

Valtion asettamien komiteoiden ohella koulutuskysymyksiin otettiin
kantaa opettajien kokouksissa, sanoma- ja aikakauslehdissd sekd kau-
nokirjallisuudessa. Esimerkiksi kansallisuusintoinen kirjailijatar Maila
Talvio hyokkasi voimakkaasti vuonna 1916 ilmestyneessa romaanissaan
Kultainen lyyra tyttOjen ylenmaaraista koulunkayntia vastaan:

Mutta kestavathan huonopaisemmatkin (koulunkaynnin) . Niin kuin sekin
Kilpisen Martta. Mikas hankaan nyt oli ottamaan maisterin tutkintoa.
I tanen isansa onkin suutari, niissa on aina vahan ajattelijan vikaa, sanoi
agronomi.
Mutta mitenkas me nyt olisimme saattaneet jattaii I Ielmia huonommalle, kun
kOyha. Kilpinenkin toimitti tyttarensa yliopistoon!
No niin, sanoi agronomi ja	 levean kammenensa pewtaiin, — kilpaa pitaa
juostaman yliopiston rappusia, kesti terveys tai ei. Olisikos I telmi nyt huo-
nommalla osalla kuin maisteri Martta, jos flan olisi emantana jossakin talossa
tai vaikkapa karjakkona?

Tassa sitaatissa nousee esiin 1900-luvun alkupuolen koulutuskeskus-

telun ydinkysymykset: ensinnakin keiden kuului kouluttaa lapsiaan, toi-
seksi keiden kuului kouluttaa tyadriaiin, entã miksei kunnon ruumiilli-
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nen ty6 riittanyt ja lisaksi mita hyOtya oli oppikoulusta ja akateemisista
opinnoista?

Ammattikasvatus osana koulujarjestelmaa

Oppivelvollisuuslaki saadettiin vuonna 1921. Ammattikasvatuksen laa-
jenemisen vuoro tuli 1920-luvulla. Ammattikasvatuksen organisointi ja
sen nivominen muuhun koulujarjestelmaan tuotti ongelmia, mista kerto-
vat lukuisat 1920- ja 30-luvulla ammattikasvatusta jarjestamista pohtineet
komiteat. 5 Ammattikasvatuksen tehostamispyrkimykset nakyivat kuiten-
kin jo 1920-luvun lopulla. KasityOn ja teollisuuden ammatillisissa oppi-
laitoksissa oppilasmaara lisaantyi moninkertaisesti. 1920-luvun alussa
koko maassa kasity6- ja teollisuusalojen oppilaitoksissa oli vain 800
opiskelijaa enemman kuin kaupallisen alan kouluissa, mutta vuonna
1935 kasityOn ja teollisuuden opiskelijamaara oli yli kaksinkertainen
verrattuna kauppakoulujen ja kauppa-apulaiskoulujen opiskelijamaa-
raan. Kehitys eri alojen oppilaitoksissa oli Tampereella ja koko maassa

Oppilaitokset 1920 1925 1930 1935

Maa- metsatalous 2077 3246 4169 4022
Kotitalous 1188 1651 2062 2219
Usity6- ja teollisuus 3941 4527 6231 7852
Kauppa 3160 3294 3199 3277
Kotiteollisuus 3502 3887 1934 2438
Muut 124 121 249 294
Yhtensd ammattiopetuksessa 13992 16726 17844 20102
Kansakoulun jatkokoulu 9096 20322 50764 77168
Oppikoululaisia 32511 44643 48670 50332
Ylioppilastutkinnon suorittaneita 1142 1378 2105 2509

Taulukko 1. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelleiden meieireit Suo-
messa 1920-1935.7

Lahteet: STV: 1921, 1926, 1931, 1937; SVTIX. Oppikoulut1919/20, 1924/25, 1929/30,1934/35;
SVT X. Kansanopetus 1919/20, 1924/25, 1929/30, 1934/35.
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samansuuntainen. Samalla kuitenkin jouduttiin toteamaan, ettei tyttojen
ammattiopetusta oltu kehitetty samaa tahtia poikien ammattiopetuksen
kanssa.6

Kun verrataan ammattiopiskelijoiden madrad oppikoululaisiin, tulee
nakyviin ammattiopetuksen erittain marginaalinen asema. Vuonna 1910
ammattikouluissa oli hiukan yli 3300 oppilasta, sen sijaan oppikoulu-
laisia oli noin 24000 ja ylioppilastutkinnon suoritti ldhes 1000 henki-
16a. Oppikoulu laajeni erittain merkittavasti 1900-luvun alussa. Vuo-
sina 1900-1914 sai perustamisluvan 32 uutta suomenkielista oppikou-
lua, joista melkein kaikki kolmea lukuun ottamatta olivat yhteiskouluja.
1920-luvulla perustettiin 43 uutta yksityiskoulua ja 28 valtion koulua.
Vuonna 1920 oppikouluissa oli 30000 oppilasta ja nelja vuotta my&
hemmin oppilaiden maard oli kasvanut jo yli 40000 oppilaaseen. Op-
pikouluun liittyi ongelmia, silhä koulunkaynti ei kasvattanut oppilaita
ammattiin. Oppikoulun valitutkinnoksi perustettiin keskikoulututkinto,
silly monet jattivdt koulunkaynnin kesken ennen ylioppilastutkintoa.
Valitutkinto saattoi olla pohjana ammattityalle tai -opinnoille. Samalla
haluttiin myOs supistaa 1900-luvulla alkanutta ylioppilastulvaa.

Ammattioppiin ja pois kaduilta

Uusien valmistavien ammattikoulujen perustaminen vaikutti kasityOn ja
teollisuuden ammattiopetuksen laajenemiseen. Valmistavat ammattikou-
lut syntyivat 1890-luvun lopussa. Helsingin kaupunki lahetti vuonna 1898
kaupungin teollisuuskoulun lehtori Johan Reuterin tutustumaan ulkomai-

kouluty6pajoihin. Reuterin ehdotuksen pohjalta aloitti Helsingissa
syksylla 1899 poikien valmistava ammattikoulu. Koulu sai seuraajia muilla
paikkakunnilla. Poika-ammattikouluja perustettiin vuonna 1907 Porvoo-
seen ja Poriin seka seuraavana vuonna Kotkaan ja Tampereelle. 8

Reuter laati myOs ehdotuksen tyttOjen talous- ja ammattikoulua var-
ten aivan vuosisadan alussa, vuonna 1902. Sen mukaan koulun tavoit-
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teena oli opettaa kansakoulun suorittaneille tytOille niita taitoja, joista

heilla olisi hyOtya perheenemantina, palvelijattarina tai ammatinharjoit-
tajina. Ehdotus oli laadittu Pariisissa toimineiden talous- ja ammattikou-
lujen opetusohjelman pohjalta. Taman ehdotuksen pohjalta syntyivat
suomalaiset tyttOammattikoulut: ensimmaisena aloitti Helsingin tyttOam-
mattikoulu vuonna 1905, Porin tyttOammattikoulu kaynnisti toimintansa
kaksi vuotta myOhemmin ja Kotkassa tyttOammattikoulu aloitti toimin-
tansa vuonna 1913. Naiden lisaksi Viipurin yksityinen talouskoulu jar-
jestettiin samaten toirnimaan tyttOjen ammattikoulujen mallin mukaan,
kun sinne perustettiin liina- ja pukuompeluosastot.

Koska tyOsuojelulainsdadantO rajoitti alle 15-vuotiaiden mandolli-
suuksia paasta oppilaiksi tehtaisiin ja kasityoverstaisiin, valmistavien
ammattikouluja perustamisen tavoitteena oli ammattiin opettamisen
saksi myOs varastointi: Alle 15-vuotiaat kaupunkilaispojat haluttiin saa-
da pois kaduilta maleksimasta koulunpenkille. Alkuvaiheessa naiden
koulujen tavoitteeksi ei asetettu korkeatasoisen ammattitydvoiman kou-
luttamista, silla pojat saavuttivat ammattitaidon tybpaikalla ammattiop-
pilaina. Nain valmistavan ammattikoulun tehtavana oli "valmistaa" poi-
kia ammattimiehen tyOuralle.

Suomessa oli vuonna 1920 yhteensa 11 valmistavaa ammattikoulua ja
15 vuotta myOhemmin niita oli toiminnassa jo 25. 9 Viela. vuonna 1920
Suomessa oli ollut kauppakouluja enemman kuin valmistavia ammatti-
kouluja. Kauppakouluissa oli ollut lahes 600 oppilasta enemman kuin
valmistavissa ammattikouluissa. Oppilasmaarien kohoaminen ei poista-
nut sita tosiseikkaa, end enemmistO nuorista jai yha ammattiopetuksen
ulkopuolelle.1°

TyOnantajat perustivat useita omia ammattikouluja 1920-luvulla. Yh-
teista niille oh se, etta ne olivat kahta poikkeusta lukuun ottamatta pojil-
he tarkoitettuja korkeampiasteisia ammattioppilaitoksia. Naissa ammatti-
kouluissa tyOnantajat kasvattivat itselleen tyOntekipita. Teollisuuslaitos-
ten yllapitamat ammattikoulut erosivat monipuolisen opetuksensa puo-
lesta kuntien valmistavista ammattikouluista. Esimerkiksi Walkiakosken

124



Mervi Kaarninen: Ammattia vai perhetta varten. TyttOjen ammattikoulutus 1920-30-luvulla

oppilaskoulussa toimivat aluksi metallity6-, mallipuuseppd- ja sahkO-
tyOlinjat. 1930-luvun alussa koulussa ryhdyttiin opettamaan ammatti-

miehia myOs paperin- ja sellunvalmistustehtaviin. 'nista opetuksesta sai
alkunsa paperiteollisuusosasto. 1 ' KasityOn ja teollisuuden ammattiope-
tusta pyrittiin tehostamaan myOs vuonna 1922 perustetun Ammattien-
edistdmislaitoksen kursseilla. Laitoksen taustalta loytyvat myOs tyOnan-
tajatahot: Ammattienedistamislaitoksen perustivat Suomen TyOnantajain
Keskusliitto, Suomen Teollisuusvaltuuskunnan keskuskomitea ja Maata-
loustuottajain Keskusliitto. Laitos jarjesti seka ammatteihin valmistavia
kursseja etta taydennys- ja jatkokursseja, ja se sai kurssitoimintaansa
varten valtionapua alusta asti.12

Kuitenkin kaikkein vanhin arnmattikasvatuskanava kasity6- ja teol-
lisuusammatteihin oli oppisopimusjarjestelma. Jarjestelmad uudistamal-
la yritettiin parantaa kasityOn ja teollisuuden ammattiopiskelumandol-
lisuuksia ja tyOntekipiden ammattitaitoa. Oppisopimus oli samalla ol-
lut selkeasti poikien ammattikoulutusvdyla. OppisopimuslainsaddannOn
uudistamisesta oli keskusteltu 1800-luvun lopulta lahtien. 13 TyOn tulok-
set nakyival vuoden 1923 oppisopimuslaissa, jossa maariteltiin seka op-
pilaan etta tyOnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Viranomaisten suun-
nitelmien mukaan lain oli tarkoitus olla ratkaisu myOs nuoriso-ongel-
maan. Sijoittamalla nuoria oppilaiksi kasityOlais- ja kauppiasperheisiin
siten, etta oppilaat asuivat tyOnantajan luona kasityOldiskodissa, olisi
kasvatus kunnon ihmiseksi ja arnmattitaitoiseksi tyOntekijaksi mandol-
lista saavuttaa samalla kertaa.14

Uuden oppisopimuslain saatamisen jalkeenkin koulutus sailyi poiki-
en ammattioppivaylana. Oppisopimuskoulutuksen jonkinasteisesta el-
pymisestd kertovat tilastot: Vuoteen 1927 mennessa oli koko maassa re-
kisterOity 1244 oppisopimusta, joista vajaa puolet oli tehty Helsingissd,
ja vuoteen 1930 mennessa oli ammattioppilaslautakuntia perustettu 17
kaupunkiin ja kandelle tehdaspaikkakunnalle. Ylivoimaisesti suurin osa

oppilaista oli opissa 	 ja koneteollisuudessa.15
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Sukupuolitettu ammattiin oppiminen

Naisten kasity6- ja teollisuusalan ty6hOn ei kohdistettu samankaltaisia
ammattitaitovaatimuksia kuin miesten tyOhOn. 16 Miesten ty6 kasity6- ja
tehdaslaitoksissa oli muotoutunut sellaiseksi, etta siihen sisaltyi erillinen
oppilasvaihe. Naiset taas toimivat aputyOvoimana. Kysymys oli kanden-
laisesta tyOnjaosta. Ensinnakin naiset ja miehet tyOskentelivat paaasiassa
eri teollisuuden aloilla: naiset tyOskentelivat tulitikku-, tekstiili- ja tupak-
katehtaissa, joissa miehet hoitivat tyOnjohdon. Toiseksi samoilla ty6pai-
koilla miesten kanssa tyOskennelleet naiset tekivat erilaisia tOita kuin
miehet, ja heidat oli sijoitettu eri tyOpisteisiin. Naissakin tehtaissa naiset
toimivat miesten alaisuudessa.17

Oppisopimuskoulutuksessa olevien oli opiskeltava iltaisin yleisissa
ammattilaiskouluissa. Naiden edeltajia olivat sunnuntaikoulut ja kasi-
tyOldiskoulut. 18 TyttOjen ja naisten opiskelua teollisuuskoulussa ja ylei-
sessa ammattilaiskoulussa ei oltu saadOksilla rajoitettu. TyttOja ei kui-
tenkaan sijoittunut naihin oppilaitoksiin. TyttOjen ja poikien ammat-
tiopinnoissa yleisilla ammattilaiskouluilla oli eri kaupungeissa erilainen
asema. Esimerkiksi Tampereen kasityOldiskouluissa oli viimeisend luku-
vuonna 1923-1924 yhteensa 50 oppilasta, joista tyttOja oli yli puolet.
Koulun muuttuessa lukuvuoden 1924-1925 alussa yleiseksi ammatti-
laiskouluksi oppilasmaara kaantyi nousuun. Syksylla ilmoittautui en-
simmaiselle luokalle 56 oppilasta ja toiselle luokalle 15 oppilasta. Tyt-
tOoppilaiden osuus kaantyi samalla voimakkaaseen laskuun. Syksylla
1924 koulun oppilaista ainoastaan noin viidesosa oli tyttOja. Seuraava-
na vuonna tyttOjen osuus pienentyi edelleen 12 prosenttiin. 19 Viipurin
ja Turun yleisissa ammattilaiskouluissa tyttOjen osuus oli 1920-1930-1u-
vulla selvasti korkeampi kuin Tampereella. Turussa tyttOja oli noin kol-
mannes ja Viipurissa joinakin vuosina jopa yli puolet oppilaista. MyOs
Helsingin yleisessa ammattilaiskoulussa oli ajoittain selked tyttOenem-
mistO2() ja Hameenlinnan yleisessa ammattilaiskoulussa tyttOja oli noin
40 prosenttia. 21 Turussa, Hameenlinnassa ja Kuopiossa tyttOoppilaiden
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suureen maardan vaikutti se, ettei paikkakunnalla ollut tyttOammatti-

koulua tai muuta ammatillista oppilaitosta.
Teollisuuskouluissa ja teknillisissã opistoissa ei ollut 1920-luvulla tyt-

tOoppilaita paria kolmea enempaa. TytOt alkoivat kiinnostua teknilli-
sesta koulutuksesta 1930-luvun lopulla, jolloin teollisuuskouluihin pe-
rustettiin kutomateollisuuslinjoja ja kemianlinjoja. Tampereella, Suomen
vanhimmassa vuonna 1886 perustetussa teollisuuskoulussa, tytOt olivat
1920-luvulla harvinaisia. Teollisuuskoulu olikin tarkoitettu "eteville ty6-
miehille, jotka halusivat hankkia teknillisia tietoja pystyakseen tyOnjoh-
tajiksi tai hoitamaan paremmin ammattiansa". TyOnjohtajia olivat mie-

ja alan opetus teollisuuskoulussa oli tyOnjohtajakoulutusta. 1920-1u-

vulla koulun kurssin suorittaminen kesti kaksi lukukautta, jotka kum-
pikin kestivat yhdeksan kuukautta. Paasyvaatimuksena oli 17 vuoden

kansakoulun pkistOtodistus seka kanden vuoden tybkokemus silta
alalta, jota koulussa aikoi opiskella.22

Tamperelaiselle teollisuustyOvaest011e oli jarjestetty vuodesta 1889
Lihtien sdann011isesti iltakursseja teollisuuskoulussa. Tekstiiliteollisuu-
den kaupungissa kutomateollisuuskurssi jarjestettiin ensimmaisen ker-
ran vuonna 1906. 23 1920-luvun kutomateollisuuskursseilla ei ollut nais-
opiskelijoita. Vuonna 1930 valmistui kutomailtakurssilta yhdeksan oppi-
lasta, joiden joukossa oli yksi tyttO, mutta seuraavan vuoden syksylla
alkaneen kurssin oppilaista oli jo neljasosa naisia. Kutomakurssi jar-
jestettiin vaikeana pula-aikana. Ilmeisesti kurssin suosio liittyi siihen,
etta tehtaista lomautetut tyOntekijat pyrkivdt opintielle. Kurssin ohjel-
maan kuului kutomateknologiaa, sidosoppia, kaavanharjoitusta, suun-
nittelua, tehdaskaytannOn jarjestelya, laskentoa ja ammattipiirustusta.
Erikoiskurssien oppilaista monet keskeyttivat opintonsa jo syyslukukau-

della ja kaikki loppuun asti mukana olleetkaan eivdt saaneet kurssito-
distusta. 24 Kurssilaiset olivat tamperelaisia tehdastyOldisia, joilla oli kan-
sakoulupohja ja alan tybkokemusta.

Vuonna 1930 teollisuuden tyOntekijOista oli naisia noin 27 prosent-

tia. 25 Alan oppilaitoksissa joka viides opiskelija oli naispuolinen. Nama-
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Koulut
1920

tytOt pojat
1930

tytOt pojat

Valmistavat ammattikoulut 337 484 823 1133
Yleiset ammattilaiskoulut 876 1628 552 1564
Ammattioppilaskoulut - - 17 100
Teollisuuskoulut - 355 1312
Teknilliset opistot 148 - 236

Yhteensa 1213 2615 1392 4345

Taulukko 2. Teollisuuden ja kiisityein ammattioppilaitosten oppilaat
sukupuolen mukaan vuosina 1920 ja 1931.

Lahteet: KM 1933:4, 30; STV 1937; Ammattikoulujen tarkastajan kertomus 1920/21.
Kauppa- ja teollisuushallituksen tiedonantoja.

kaan luvut eivat taysin kuvaa todellista tilannetta, koska tyttOjen opis-
kelupaikat olivat ainoastaan valmistavissa ammattikouluissa tai iltaisin
toimivissa yleisissa ammattilaiskouluissa. Suomessa oli 1920-luvulla toi-
minnassa kaksi teollisuuslaitosten omistamaa tyttOammattikoulua. Juuri
naissa kandessa tyOnantajan tyttOammattikoulussa tulee esiin tyttOjen
ammattiopetuksen tavoitteiden ristiriitaisuus. Kymintehtaiden

valmistava ammattikoulu oli tarkoitettu seka tytOille etta pojille, ja
se perustettiin vuonna 1914. 26 KymiyhtiOn koulussa opetettiin tytOille
kotitalouden ja kasitOiden lisaksi kankaankudontaa seka puu- ja kas-
vitarhanhoitoa. TyttOammattikoulu ei pyrkinytkaan ammattityOntekijOi-
den kouluttamiseen. Siena kasvatettiin sen sijaan tyOmiehille vaimoja.27

Toinen teollisuusyrityksen yllapitama tyttOammattikoulu perustettiin
Nokialle, kun Suomen Gummitehdas OsakeyhtiO lahjoitti vuonna 1924
miljoona markkaa ammattikoulua varten. Aluksi piti perustaa poika-
ammattikoulu, mutta Nokialta ei lOytynyt tarpeeksi suurta huoneistoa,
ja poikien ammattikoulun perustaminen lykkaantyi. Nokia Aktiebolag
(paperitehdas) luovutti koulun kayttOOn huoneen ja nama kaksi yhtiOta
paattivat perustaa tyttOammattikoulun. Koulu aloitti toiminnan vuonna
1925. Kuten muuallakin Nokian tyttOammattikoulussa tytOt opiskelivat
pukuompelu-, liinaompelu- ja talousosastoilla.28
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Taulukko 3 a. TyttOjen lukumadrei kansakoulupobjaisissa eri alojen
ammatillisissa oppilaitoksissa v. 1920 ja 1930.

Oppilaitos 1920 1930

Maanviljelys- ja
maamieskoulut 127 223
Karjanhoitokoulut 595 1468
Kotitalouskoulut 1188 1736
Meijerikoulut 42 77
Puutarhakoulut 25 15
Kauppalliset koulut 1878 1503
Teollisuus- ja käsityä
Valmistavat ammattikoulut 337 823
Yleiset ammattilaiskoulut 876 552

Yht. 5068 6397

Taulukko 3 b. TyttOjen lukumdeirei kansakoulupobjaisissa ammatilli-
sissa oppilaitoksissa elinkeinoaloittain v. 1920 ja 1930

Taulukko 3 b. TyttOjen lukumiikj kansakoulupohjaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa
elinkeinoaloittain v. 1920 ja 1930.

Elinkeinoala 1920 1930

Maatalous 789 1783
Kotitalous 1188 2136
Teollisuus ja kasityO 1213 975
Kauppa 1878 1503

Yht. 5068 6397

Lahteet: Maataloushallituksen kertomukset 1920 ja 1930; Ammattikoulujen tarkastajan ker-
tomus 1920/21. Kauppa- ja teollisuushallituksen tiedonantoja. KM 1933:4; Kauppaoppilai-
tosten kertomukset.

TyttOjen ammattiopetuksen ristiriidat

Ammattiopiskelujarjestelma oli jakautunut sukupuolen mukaan. Kasi-

tyOn ja teollisuuden ammattitaidon edistaminen kohdistui suurimmaksi

osaksi poikiin. Kasity0- ja teollisuusaloilla tytOt sijoittuivat Ndasiassa
valmistaviin ammattikouluihin. Tyttbjen opiskelumandollisuudet
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tyivat maataloudellisissa oppilaitoksissa, kotitalousoppilaitoksissa ja

valmistavissa tyttOammattikouluissa. Valmistavien tyttOammattikoulujen

opetusohjelma oli kuitenkin ristiriitainen: puolet opiskelijoista ohi talous-
osastolla ja toinen puoli joko puku- tai liinaompeluosastolla. Nain ollen
valmistavien ammattikoulujen oppilasmaarien kohoaminen ei merkin-

nyt tyttOjen kasity6- ja teollisuusammattitaidon lisaantymista samassa
suhteessa. Uudet valmistavat ammattikoulut lisasivat itse asiassa kotita-
lousopetusta. Kaupan alalla opiskelevien tyttOjen madra vaheni, koska

muutamia kauppa-apulaiskouluja lakkautettiin 1930-luvulla. Helsingissa
toimi eri alojen erityisammattikouluja kuten puuteollisuus-, vaatturi-,
verhoilija-, ompelija- ja maalariammattikoulut. Vuonna 1930 niissa oli
oppilaina sata poikaa ja vain 17 tyttOa. Tyttojen ammattiopetus alkoi
kuitenkin vahitellen laajentua palvelualoille. Tasta kay esimerkiksi
Suomen Parturi- ja Kahertajaliiton Helsingin osaston parturiammatti-
koulu. Vuonna 1935 kaynnistyi Helsingissa hotelli- ja ravintola-alan eri-
tyisammattikoulu. TeollisuustyOnantajat sen enempaa kuin kunnatkaan
eivat nahneet tarpeellisena perustaa ammatillisia oppilaitoksia naisval-
taisen teollisuuden aloille.29

TyttOjen ammattiopetuksen sisalloista kaydyissa keskusteluissa aset-
tuivat vastakkain kotitalousopetus seka kasityOn ja teollisuuden ammat-
tiopetus. Toinen periaatteellinen kysymys koski koulumuotoa. TyttO-
jen kasity6- ja teollisuusammattiopetusta varten haluttiin muitakin kuin
valmistavia ammattikouluja, mutta naissa pyrkimyksissa ei onnistuttu.
Mina ristiriitaiset mielipiteet ilmenivat selkeasti Tampereen tyttOammat-
tikoulun 17 vuotta kestaneessa perustamisprosessissa seka niissa peri-
aatteellisissa keskusteluissa, joita alan asiantuntijat kavivat.3()

Tampereen tyttbammattikoulua perustettaessa ei paasty yksimielisyy-
teen talousosaston tarpeellisuudesta. Suomalaisen Naisliiton Tampereen
osasto teki valtuustolle vuonna 1909 esityksen tyttOammattikoulun pe-
rustamiseksi. Valtuusto oli juuri paattanyt valmistavan poika-ammatti-
koulun perustamisesta, mutta tyttOammattikouluun suhtauduttiin epai-
levasti, koska Tampereella toimivat jo ennestdan talouskoulu, Ahlmanin
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emantakoulu ja Kasvatusopillinen kasityOkoulu. Naisliiton tekemii aloi-
te johti kuitenkin toimenpiteisiin.

Kaikkiaan kolme komiteaa valmisteli tyttOammattikouluhanketta vuo-
sina 1909-1926. Ensimmainen komitea piti itsestaan selvana, etta am-
mattikouluun perustetaan ompeluosastot ja talousosasto. Tamperelai-
set Oa ttajat eivat kuitenkaan hyvaksyneet suunnitelmaa, vaan virka-
miesten huomio kiinnittyi talousopetuksen ja erityisesti opetuskeittiOn
kustannuksiin. MyOs kasityOldiskoulujen tarkastajan Jalmari Kekkosen
ja valtion ammattikasvatuskomitean mielesta talousopetus ei kuulunut
valmistavien ammattikoulujen yhteyteen. Sen sijaan tyttOammattikoulu-
komitean naisjasenet pitivat talousopetusta ensiarvoisen tarkeand. He
olivat toimineet jo vuosia Tampereella talousopetuksen tehostamiseksi.
Vuonna 1913 uusi komitea esitti perustettavaksi vain ompeluosastot tyt-
tOammattikouluun. MietintOOn liitettiin Suomalaisen Naisliiton Tampe-
reen osaston ja Tampereen Naisyhdistyksen eriava mielipide. Taman
jalkeen suunnitteluty6 keskeytyi sota-ajan vuoksi.

Asiaan palattiin 1920-luvun alussa. Kotitalousopetusta perusteltiin nyt
toisin argumentein kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. TyttOammat-
tikoulun talousopetusta perusteltiin kotitalouksien ulkopuolella tehta-
valid ammattity011a: tarvittiin ammattityOntekipita laitoskeittiOissa. Itse-
naistymisen jalkeen oli perustettu useita kunnallisia ja yksityisia hoito-
laitoksia. Talousosaston poisjattaminen ei voinut enda tulla kysymyk-
seenkdan, vaikka Jalmari Kekkonen lausunnossaan sita vastusti. Han
ei ymmartanyt, miksi kotitaloutta varten tarvittiin ammattikoulussa kah-
den vuoden oppiaika, kun talouskouluissa tehtavasta selvittiin puolen
vuoden ja kolmen kuukauden mittaisilla kursseilla. Kekkosen kantaan
vaikutti valmistavien ammattikoulujen hallinnollinen asema. Ne kuului-
vat kauppa- ja teollisuusministeriOn alaisuuteen, ja kotitalous vei osan
kasityOn ja teollisuuden ammattiopetusvaroista.

Talousosaston hisäksi ongelmia aiheutti koulumuoto. Vaihtoehtona

oli perustaa Tampereelle valmistavan ammattikoulun sijasta korkeam-
paa ammattiopetusta antava jatkokoululle pohjautuva ammattioppilas-
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koulu. Uusi ammattikoululainsdadantO tarjosi talle edellytykset. Am-

mattioppilaskoulu olisi ollut arnmattitaitoa ja ansiotyOta painottava rat-
kaisu. 31 TyttOammattikoulukomitea tandensi, etta tytOt piti johdattaa
valmiina ammattilaisina tyOelamdan. Opetus annettaisiin ty6pajaopetuk-
sena ty6paikoilla, ja kouluun pdasy edellytti kansakoulun ja jatkokou-
lun suorittamista. Oppilaat olisivat jo 16-17-vuotiaita koulusta pois pads-
tessdan. Tallainen pitempdan kurssiin perustuva ammattioppilaskoulu
oli esilla myOs vuoden 1928 ammattikoulukomiteassa. Tama suunnitel-
ma ei kuitenkaan toteutunut. Valmistava tyttOammattikoulu perustettiin
vuonna 1926 Tampereelle. Koulu sai myOs talousosaston. Kasity6- ja
teollisuusalan ammattiopetus sai Tampereen tyttOammattikoulussa kui-
tenkin vahvan aseman, silly koulun ensimmaiseksi johtajaksi valittiin
kansanedustajanakin toiminut Eva Somersalo.

Tythista ammattityOntekijOita

Eva Somersalo korosti tyttOjen kasity6- ja teollisuusalan ammattiope-
tusta. Ammattitaidon avulla tytOt pystyivat elattamdan itsensd kaikissa
eldmantilanteissa. Hdn esitti kasityksensa vuoden 1928 ammattikoulu-
komiteassa, jossa hdn toimi tyttOjen kasvatuksen asiantuntijana. Han
oli komitean ainoa naisjasen. 32 Somersalo halusi uudistaa tyttOjen val-
mistavat ammattikoulut. Han ei pitanyt tyttOjen kaksivuotista kurssia
riittavand ammattitaidon hankkimiseen. TytOt olivat liian nuoria kou-
lusta pdastessdan, eivatka yield olleet kykenevid tekemdan lopullista
ammatinvalintaansa. TyttOjen ammattikoulutusta jarjestettdessa oli otet-
tava huomioon tyttOjen erilainen eldmantilanne ammattikoulun jalkeen.
TytOt eivat myoskaan voineet pdasta ammattioppilaiksi tehtaisiin ja

Lisaksi tyttOjen asema oli erilainen perheessa, koska
13-15-vuotiaat tytOt joutuivat ottamaan osaa taloustOihin aidin apuna
pitkan koulupdivdn jalkeen. Somersalon kritiikki kohdistui myOs tyt-
tOammattikoulujen oppisisaltOihin. Han vaitti niista joidenkin pyrkivan
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vain kotikulttuurin kohottamiseen eika ammattitaidon opettamiseen.
Somersalo halusi ratkaista ongelman laajentamalla tyttbammattikoulut
kolmivuotisiksi.33

Somersalo vaati, etta tytOista koulutetaan ammattityOntekijOita, ja hei-

dan ammattipatevyytensa saavuttaminen edellytti vahintaan kolmivuo-
tista ammattikoulukurssia. 34 Han sai tahtonsa osittain lapi vuoden 1928
ammattikoulukomitean suunnitelmassa, joka sisalsi esityksen tytOille
perustettavasta valtion omistamasta ammattioppilaskoulusta. Siena piti
antaa opetusta puku-, paallysvaate-, liinavaateompelijattarien, hatunso-
mistajien, kutojien ja kotiapulaisten ammatteja varten. Koulun piti olla
koekoulu, jonka avulla saataisiin selville, mika koulumuoto oli sopivin
ja vastaisi Suomen oloja ja vaatimuksia. Helsinkiin sijoitettavan koulun
piti pohjautua kansakoulun jatkokoululle. Kouluun haluttiin sellaiset
linjat ja osastot, joilta valmistuneille lOytyisi työspaikkoja. Suunnitelmasta
ilmeni, mita pidettiin tyblaistytOille sopivina ammatteina. Mita olivat
kotiapulaisen, kutojan seka ompelijattaren ammatit.Oin ei esimer-
kiksi kotiapulaisen rinnalle otettu laitoskeittajalinjaa eika ravintolatyOn-
tekiplinjaa. Julkiset ruokalat, kahvilat ja ravintolat alkoivat kuitenkin
tassa vaiheessa ty011istaa yha enemman naisia. Naisia tyOskenteli myOs
jalkineteollisuudessa, mutta nahka-alan Oita ei kaavailtu otettavaksi oh-
jelmaan. Ammattioppilaskouluun ei suunniteltu parturiopetusta tai kir-
japaino-opetusta, joilta aloilla naisia myOs tybskenteli.35

Somersalo korosti voimakkaasti ammattitaidon merkitysta, ja hanelle
tyttOjen kyky elattaa itsensa meni perheenemannyyden ja kotitalouden
ohi. Han jatti kotitalouden ja perheenemannyyden tassa kohdin syrjem-
malle, vaikka han itse oli samalla kotitalouden ja kasityOtaidon edistaja.
Somersalon asenteeseen vaikutti tamperelaistausta. Han oli elanyt kau-
pungissa, jossa naiset tekivat tyOta tekstiiliteollisuuden palveluksessa.
Han ymmarsi, mita tehdaskaupungin tyttO tarvitsi pystyakseen elatta-
mdan itsensa. Tampereen tyttOammattikoulun johtajana han myOs tunsi

tyOldistyttOjen kotiolot ja perheiden aseman. 36 johtajattaren aloitteesta
Tampereen kaupunki perusti ammattikoulun pukuompeluosaston suo-
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rittaneille tytOille kolmannen luokan. Samoin Somersalon aloitteesta tyt-
tOammattikoulu alkoi jarjestaa tyOttOmille tamperelaisnaisille ammatti-
kursseja, joista ensimmaiset kaynnistyivat kevaalla 1929.

Kotitaloustaitoja parantamalla tyOtaakka helpottuu

Somersalon kanssa osittain samoilla ja osittain eri linjoilla oli tyOldisnais-
liikkeen vahva vaikuttaja Miina Sillanpaa. Kotitalousajattelu lOi itsensa

lapi tyOldisnaisliikkeessa juuri Sillanpaan johdolla. 37 Hanen tavoitteek-
seen tuli tyOldisaitien tyOtaakan helpottaminen kotitalouden ammatti-
taitoa parantamalla. Sillanpaa kysyi "eikO yleinen rappeutuneisuus ole
ainakin osittain siita saanut vaikutteensa, kun koti ja lapset jaavat vaille
aidin hoivaa ja kasvatusta". Miina Sillanpaan ajatuksena oli, etta tyOldis-
perheen isa huolehtii perheen tuloista ja dill menoista kotitalousope-
tusta saaneena kodin ammattilaisena.

Kuten Somersalo myOs Sillanpaa piti valmistavia ammattikouluja, joi-
hin tytOt menivat suoraan kansakoulusta, ongelmallisina. 38 Sillanpaa ha-
lusi kehittaa tyttOjen ammattiopetusta tybpajakoulun ja ty6paikalla op-
pimisen suuntaan. Hanen esityksensa lahtOkohtana oli 1920-luvun alus-
sa toteutettu ammattikoululainsdadannOn uudistus, jolloin oli synnytetty
ammattioppilaskoulut aivan uutena koulumuotona. Ne olivat korkeam-
piasteisia oppilaitoksia, joihin paasyn edellytyksend oli kansakoulun
jatkokoulun suorittaminen. 39 TeollisuustyOnantajien ammattikoulut toi-
mivat talla periaatteella — tamantyyppisid oppilaitoksia Sillanpaa halusi
myOs tyttOja varten. Kun tytOt olivat ensin saavuttaneet kansa- ja jatko-
koulussa perheenemannan ammattitaidon ja -patevyyden, piti heidan
sitten hankkia ammatti, jolla elattivat itsensa. Sillanpaa esitti perustetta-
vaksi tytOille ammattikouluja eri kasityOnaloja varten, silla han piti tar-
keand, etta suomalaista kasity6- ja ompelutaitoa pidettiin ylla. Suomesta
oli haviamassa kasityOtaito ja ulkomailta tuotiin liikaa vaatteita, joita oli-
si voitu valmistaa kotimaassa. Samanaikaisesti "satoja naisia kavi tyOttO-
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mina". Sillanpaan mukaan tallaisia ammattikouluja olivat: liinavaate- ja
pukuompelukoulut, koulut naisten- ja miestenradtalityOta varten, lasten-
vaatteiden ompelukoulut, villavaatteiden kudontakoulut ja muotiompe-
lukoulut. 4()

Kotitalousopetuksen painotus heratti kritiikkia ja keskustelua tyOldis-
naisten joukossa. Kun Sillanpaa kysyi "mista saa tyttO sen opetuksen,
jonka han tarvitsee kodinhoitajana, lastenkasvattajana, ruuanvalmistaja-
na, terveydenhoitajana, perheen vaatevarastonhoitajana, ja joiden hoi-
dolla on suuri siveellinen ja kansantaloudellinen merkitys", hanelle vas-
tattiin: "YhdkO siis samaa kotiorjuutta, samaa keittamista ja paistamista
tuhansille naisille, kun tekniikka on niin huimaavasti kehittynyt kaikilla
muilla aloilla? HeitetilankO kirves kaivoon, ennen kuin on edes koettu
pystyykO se mihinkdan?" 41 Erityisesti Sylvi-Kyllikki Kilpi ja Martta Sal-
mela-Jarvinen kritisoivat toiminnan keskittamista kotitalousvalistukseen.
Toveritarlehdessa puolustettiin tyOldisaitien kodin ulkopuolista ansio-
tyOta ja kritisoitiin niita nakemyksia, joissa vaadittiin naimisissa olevien

naisten erottamista ansiotyOsta.42

TyttOjen kaksinainen ammattioppi

Sillanpad piti tarpeellisena tyttOjen kasityOn ja teollisuuden ammatti-
opetuksen tehostamista, mutta kotitalousopetuksen asemasta tyttOjen
ammattiopetuksessa han puhui hyvin samanlaisin danenpainoin kuin
Laura Harmaja. Sillanpaalle ja Harmajalle oli yhteista, end he vaativat
perheenemannan toimen kohottamista ammatiksi. 43 Harmaja toimi
1920-30-luvuilla hyvin monipuolisesti kotitalouksien aseman kohottami-
seksi, ja tassa tyOssa han naki perheenemdnnan ammattitaidon paran-
tamisen keskeiseksi keinoksi. Harmaja tarkasteli lukuisissa kirjoituksis-
saan kotitaloutta kansantalouden nakOkulmasta. Jo vuonna 1915 Laura

ja Leo Harmaja olivat yhdessa julkaisseet kansantalouden oppikirjan.
Harmaja vaati, etta kotitalous piti asettaa oikeaan suhteeseen kansanta-
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louteen nanden ja siihen piti kohdistaa sama huolenpito kuin muihin

elinkeinoihin. Kotitaloudelle oli varattava asianmukainen paikka valtion
elimissa.44

Harmaja muotoili kasityksen tyttOjen "kaksinaisesta ammattiopista".
TyttO tarvitsi ammattitaitoa ansiotyOta varten naimattomuuden, leskey-
den ja tilapaisen ansioiden heikkenemisen varalta, mutta hanella oli
oltava taitoa ja patevyytta pystyakseen hoitamaan oman kotitaloutensa
jarkiperaisesti. Han tarvitsi kodin ulkopuolisen ammatin harjoittamistai-
dot ikaan kuin jonkun onnettomuuden varalle. Harmaja piti kotitalo-
usopetusta tyttOjen tarkeimpana ammattioppina ja perheenemannyytta
ensisijaisena ammattina ja tyOurana. Hanen mukaansa perinnainen tie-

to ja taito ei "nykyajan" — siis 1920-luvun — yhteiskunnassa siirtynyt
polvesta toiseen kotoisen harjoittelun kautta. Teknillinen kehitys, aitien
ansioty6 ja tyttOjen koulunkaynti olivat luontaisen oppimisen esteina.
Yhteiskunnan ohi pidettava huoli siita, etta opin hankkimiseen oli riitta-
vasti tilaisuuksia. Olemassa olevaa ammattiopetusta Laura Harmaja piti
pienend ja vaatimattomana, kun sita ja sen saamaa tukea verrattiin mui-
den elinkeinojen yhteiskunnalta saamaan tukeen.45

Harmaja puhui perheenemannan tyOn ammatillistamisesta, jolla han
tarkoitti sita, etta perheenemannan ty6 tunnustettiin samanarvoiseksi
kuin kodin ulkopuolella suoritettu ansioty6. 46 Ammattitaitoinen per-
heenemanta pystyi jarjestamaan kotitalouden niin jarkiperaisesti, tehok-
kaasti ja terveellisesti, etta han sai pienetkin tulot riittamaan perheen
toimeentuloon. Jarkiperaisen ja ammattitaitoisen taloudenhoidon joh-
dosta perheenditi voi tyOskennella omassa kodissaan kotitalouden am-
mattilaisena ilman, etta hanen taytyi menna ansioty-OhOn. 47 Naimisissa
olevan naisen taytyi ansaita erittain hyvin, ennen kuin kodin ulkopuoli-
nen ansioty6 tuli taloudellisesti kannattavaksi. Harmaja kohdisti sanan-
sa erityisesti tyOldisperheiden aideille. Epakohdat, jotka han havaitsi ai-
heutuvan taitamattomasta kotitalouden hoidosta, olivat yleensakin ty6-
laiskotien ongelmia. Mita olivat tuberkuloosi, pikkulasten sairastavuus
ja imevaiskuolleisuus seka epasiistit asunnot. 48 Harmaja pitikin tayspai-
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vaista perheenemannyytta vaihtoehtona, jonka nainen saattoi valita.
Sillanpaan ja Harmajan ajatuksilla tyttOjen ammattiopetuksesta oli yh-

teisia piirteita, mutta myOs eroja. Sillanpaa tunsi tyOldisnaisten tyOtaa-
kan ja heidan toimintansa raskaissa rakennus- ja lastaustOissa. Han piti
ammattitaidon puutetta syyna siihen, miksi runsaasti naisia tyOskenteli
Suomessa raskaissa ulkotOissa. Sillanpaa naki kotitalouden jarkiperai-
sen hoidon tuovan naiselle mandollisuuden omistautua kodin hoitoon,
ja samalla se "vapauttaisi" naiset raskaista ulkotOista.

Kotitalousideologia ja perheenemannan tyOn
ammatillistaminen

Arnmattiopetuksen asema oli erilainen tyttOjen ja poikien koulu-uralla.
Kun tytOt paasivat 14-15-vuotiaina tyttOammattikoulusta, olivat he mita
todennakOisimmin saaneet kaiken ammattiopin loppuelarnaansa varten.
Sen sijaan pojilla vasta alkoi todellinen opintoura, kun he yrittivat saada
oppisopimuspaikan valmistavan ammattikoulun jalkeen ja jatkoivat ehka
myOhemmin opiskelua teollisuuskoulussa. Valmistavilla ammattikouluilla
oli erilainen asema tyttOjen ja poikien elamassa. TyttOamrnattikoulussa
painotettiin sosiaalisia nakOkohtia ja tyttOjen asemaa perheessa. Kaikessa
tytOille tarkoituksessa ammattiopetuksessa otettiin huomioon heidan teh-
tavansa uuden sukupolven kasvattajana ja perheeniiiteina. Valmistavissa
ammattikouluissa kanden vuoden koulukurssiin sisaltyi kolmen viikon
jakso, jonka aikana ompeluosastojen tytOt perehtyivat kotitalousosaston
oppiaineisiin ja talousosaston oppilaat perehtyivat ompeluty6hOn. Nain
kaikki oppilaat saivat opetusta ruuanlaitossa, lapsenhoidossa ja ompelu-
tyOssa. Aluksi opetusohjelmaan ei kuulunut voimistelua, mutta se liitettiin
pian opetusohjelmaan, koska opettajat pitivat liikuntaa tarkeand kasva-
vien nuorten tyttOjen terveydelle.

TyttOammattikoulusta hankittujen tietojen ja taitojen merkitysta tyttb-
jen elamanuralle on vaikea arvioida, silla esimerkiksi Tampereella tyt-
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tOammattikoulun kayneet sijoittuivat ammatteihin, joihin tamperelaistytot

yleensakin sijoittuivat. Ompeluosastolta valmistuneet tytOt tekivat tyOta
ompelijoina. Talousosaston kayneet tytOt eivat sen sijaan sijoittuneet ko-
titalouksiin tai laitoskeittibihin vaan tehdastyOhOn. Vuosina 1906-1911 oli
Helsingin ja Porin tyttOammattikoulusta valmistunut 284 oppilasta, joista
yli puolet (52 %) tyOskenteli opiskelemallaan ammattialalla. Ty011isyysti-
lanne oli erilainen 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa, jolloin tam-
perelaiset tyttOammattikoululaiset olivat sijoittumassa tybelamaan. Lisaksi
Tampereen tyOmarkkinat olivat erilaiset Helsinkiin verrattuna. Helsinki-
laistytot sijoittuivat ompeluliikkeisiin, joita Tampereella ei ollut yhta run-
saasti kuin paakaupungissa. 49 1920-luvun lopussa ammattikoulukomitean
mukaan lukuisat ammattikoulun kayneet tytOt sijoittuivat aivan muihin
tehtaviin kuin mita koulun ammattilinja osoitti.50

Valtio jatti perustamatta tytOille kasity6- ja teollisuusalan oppilaitok-
sen, jota vuoden 1928 ammattikoulukomitea oli esittanyt. MyOskaan
tyOnantajat tai kunnat eivat perustaneet ammattioppilaitosta naisvaltai-
sen teollisuuden ammattiopetustarpeita silmallapitaen. Sen sijaan vuon-
na 1928 perustettiin valtion omistama Kotitalousopettajaopisto. Lisaksi
seuraavana vuonna saadettiin laki kotitalousoppilaitosten valtionavus-
ta, mika muodostui kotitalousopetuksen kaannekohdaksi: Se teki koti-
talouskoulujen saaman valtionavun saann011iseksi ja merkitsi koulujen
opetusohjelmien yhtenaistamista. 51 Samanasteisten eri paikkakunnalla
toimivien koulujen kurssit eivat enad saaneet erota kovin runsaasti toi-
sistaan. Koulujen oli taytettava tietyt ehdot saann011isen ja lakiin pe-
rustuvan tuen saamiseksi. Valtionavun ehdoksi asetettiin tietty oppilas-
madra. 52 Periaatteessa lain piiriin kuuluvien koulujen toiminta oli tahan
asti ollut epavarmalla pohjalla, koska aiemmin annettu avustus ei ollut
perustunut lakiin vaan vuosittain eduskunnan myOntamiin maararahoi-
hin. 53 Koulujen toiminnan edellytyksend oli pateva ja ammattitaitoinen
opettajakunta. Hedvig Gebhard luonnehtikin valtion Kotitalousopetta-
jaopiston kaynnistymista vuonna 1928 seka koko naissivistyksen etta
kotitalousopetuksen merkkitapahtumaksi. Koulu valmisti opettajia kaik-
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kiln kotitalousoppilaitoksiin. Aikaisemmin kotitalousopettajien valmis-
tus oli keskittynyt yksinomaan Helsingin kasvatusopilliseen talouskou-
luun.54

Nama. 1920-luvun lopulla toteutuneet uudistukset merkitsivat sita,
etta perheenemannyys tunnustettiin koulutusta ja ammattitaitoa vaati-
vaksi ammatiksi. Eri kotitalousoppilaitoksia koskevissa asetuksissa
riteltiin koulujen tehtavaksi kodinhoidon opettaminen ja kotitalouden
edistaminen. Emantakouluissa seka kiinteissa ja kiertavissa kotitalous-
kouluissa opetettiin maalaiskodin hoidossa tarvittavia taitoja. Kaupun-
kien talouskoulujen opetus sisalsi perheenemantakoulutuksen kotoista
tarvetta varten ja ammatillisen emannOitsijalinjan laitoskeittibiden hen-
kilOkuntaa varten. 55 EmannOitsijakurssin lisaksi toisen ammatillisen ryh-
man muodostivat kotitalousopistojen neuvojat, joita valmistui niinikaan
kotitalousopistoista. 56 Suomalaisten naisten toiminta kotitalouden edis-
tamiseksi ja perheenemannan tyOn ammatillistamiseksi ei ollut miten-
kaan ainutlaatuista. Monissa maissa naisten kodin ulkopuolisen ansio-
tyOn yleistyminen, naisten teollisuusty6, tyttOjen koulunkaynti, korkea
imevaiskuolleisuus ja yleensa viranomaisten havainnot vaestOn terveys-
tasosta johtivat huomion kiinnittamiseen tyttOjen kotitalousopetukseen,
lastenhoitoon ja aitiystehtavaan.

Kuten taulukoista 2 ja 3 ilmenee ammattiopiskelijoiden maara pysyi
uudistuksista huolimatta vahaisena. KaytannOssa jatkokoulut toimivat
kaupungeissa ja 1930-luvun loppupuolella myOs maaseudulla tyttOjen
"ammattikouluina", "emantakouluina" ja "kansalaiskouluina". Jatkokou-
lujen oppilasmaarat kohosivat nopeasti sekii kaupungeissa etta maa-
seudulla. Vuonna 1920 jatkokoululaisia oli noin yhdeksan tuhatta ja
1930-luvun puolivalissa lukumdard oli kohonnut enemi-nan kuin kah-
deksankertaiseksi. Samana ajanjaksona ammatillisissa oppilaitoksissa
opiskelevien maara kohosi kuudella tuhannella. Tampereen jatkokoulu
oli oppilasmadraltalin ylivoimaisesti suurin. 57 1920-luvun alussa siella

oli lahes puolet kaupunkien jatkokoulujen oppilaista. Jatko-opetusta oli
vuonna 1925 saanut kaupungeissa 4,5 prosenttia oppilaista ja maaseu-
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dulla 6,1 prosenttia. 58 Vuonna 1930 jatko-opetusikaisista sai opetusta
maaseudulla kaksi viidesta ja kaupungeissa noin viidesosa. Kaupunkien
jatkokouluissa opetettiin kotitaloutta, kasitOita ja kaupallisia aineita
maaseudulla otettiin opetuksessa huomioon maanviljely ja karjanhoito.
Kaupunkien jatkokoululaista reilu enemmistO (80 %) oli tyOldisperheista
ja vajaa viidesosa pikkuliikkeenharjoittajien lapsia. Keski- ja ylaluokan
lapset eivat juurikaan jatkokoulua kayneet.59

1930-luvulla pohdittiin, pitikO jatkokouluissa opettaa ammattiaineita.
Kiistaa oli siita, olisiko valmistavien ammattikoulujen pitanyt pohjautua
kansakoulun jatkokoulun vai kansakoulun oppimaaraan ja olisiko jat-
kokouluissa pitanyt opettaa ammattiaineita kuten puu- ja metallitbita,
ompelua ja kotitaloutta. Jatkokouluissa haluttiin antaa ammattiopetuk-
sen alkeita, mutta kasity6- ja teollisuusalan ammattikasvattajat eivat ym-
martaneet, etta ammattiopetus voisi olla joidenkin alkeiden opettamis-
ta. Yleissivistavan jatkokoulun kannattajat kritisoivat kaytann011isyytta,
silla he halusivat tarjota ruumiilliseen ty6hOn sijoittuville nuorille evaita
henkisesti rikkaampaan elamaan.6°

Ammattiopiskelumandollisuuksien lisadminen ei yield sotien
la kaudella oleellisesti muuttanut ammattiopetuksen asemaa yhteiskun-
nassa. Suomalaisissa kasityOldisperheissa lapset laitettiin oppikouluun
eika kasityOldistraditiota yllapidetty kotona. Suomeen ei ollut muodos-
tunut sellaista tyOldisaristokratiaa kuin moniin muihin maihin. Oppi-
koulu ja arrunatilliset oppilaitokset olivat keskindisessa kilpailutilantees-
sa, jota esimerkiksi tyOldiskirjailija Alli Walli kasitteli 1930-luvulla ilmes-
tyneessa romaanissaan. Han kaytti puheenvuoron ammattiopetuksen
puolesta. Wallin sanat eivat paljoakaan eronneet siita, mita Th. Rein kir-
joitti noin 40 vuotta aikaisemmin.

(N)ain uuden ja kOyhiin maan ei kannattaisi uhrata kansalaistensa aikaa ja
voimia teoreettisiin tietoihin ja opintoihin. Kohta ollaan siina, etta meilla on
joka toinen ihminen oppinut ja sivistynyt; pystytdan kylla keskustelemaan
hienosti ja henkevasti, osataan v5han vieraita kielia mongertaa ja muistetaan
kasviopista ja historiasta joitakin hajatietoja, mutta sita, mika on kansakun-
nan varsinainen mahti ja voima, taloudellista riippumattomuutta ei saavuteta
runojen lukemisella tai yrttien keraamisella, siihen tarvitaan pitkalle kehitty-
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nyttii ammattiopetusta, yhteiskunnallista tietoa ja koko kansakunnan varalli-
suuden kohottamista. Meilla alkaa kohta olla lukeneita liiaksi, mutta meilla
ei tule koskaan olleeksi kiiteviii 	 Iiikanaisesti.'"
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Kirsi Klemela

Auran takaa ammattikoulun penkille.
MaatalousvaestOn ammatillinen koulutus

Tarkastelen tassd artikkelissa, miten Suomessa on perusteltu maatalo-
udesta elantonsa saaneen vaestOn — erityisesti pienviljelipiden ja maa-
taloustyOldisten — ammatillisen koulutuksen jarjestamisen ja laajenta-
misen tarpeellisuutta. Perusteluja koulutuksen jarjestamiselle olen etsi-
nyt komiteanmietinnOista. 1 Komitealaitos on ollut Suomessa erittain
keskeisessa asernassa ammatillisen koulutuksen kehittamisessa aina
1980-luvulle saakka. Tarkastelemani ajanjakso ulottuu 1800-luvun puo-
livalista 1970-luvulle.2

Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnalliset tehtavat

Marja Jarvelan mukaan koulutuksella on vahintaan kaksi yhteiskunnal-
lista tehtavaa. Ensinnakin sen tehtavana on tuotannon ja vallitsevien
instituutioiden palvelu, eli koulutuksen olisi tuotettava sellaisia
joilla on tuotantoelaman kannalta sopivat tiedot, taidot ja valmiudet.
Toiseksi koulutuksen tehtavana on yllapitaa, luoda ja kohottaa kansa-
laisten sivistysta.3

Ehka yleisemmin tunnettua on jakaa koulutuksen tehtdvat kvalifi-
kaatioiden tuottamiseen, sosialisaatioon ja valikointiin. Kvalifikaatioi-
den tuottamisella tarkoitetaan Jarvelan luokituksen mukaista tuotannon
palvelutehtavaa. Sosiaalitehtavaansa koulutus hoitaa valmistamalla uut-
ta sukupolvea toimimaan yhteiskunnassa eri tehtavissa. Koulun kaytan-
nOissa oppilas omaksuu yhteiskunnassa yleisesti hyvaksyttyja arvoja ja
asenteita ja oppii toimimaan kulttuurin mukaisesti. Koulutus on sosiali-
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saatiotehtavan hoitajana varsin nuori, sill y yield 1800-luvulla ihmiset so-
siaalistettiin kulttuuriin ja tuotantoon paaasiassa koulutusinstituution ul-
kopuolella. Tuolloin oppikouluun mentiin, mikali haluttiin yliopistoon
eli valmistua papiksi tai valtion virkamieheksi 4 ; ammatillisiin oppilaitok-
siin menijat valmistuivat lahinna tyOnjohtajiksi.

Kun trOhOn sosiaalistaminen siirtyi kodin ja lahiyhteisOn ulkopuo-
lelle, ammattiopetusta alettiin jiirjestaii paaasiassa kolmella tavalla. Am-
mattitaito opetettiin joko oppisopimuskoulutuksena tyOn yhteydessa,
koulumuotoisena ammatillisissa oppilaitoksissa tai osana yleissivistavad
koulutusta. 5 Suomessa oppisopimuskoulutus ei kehittynyt yleiseksi am-
mattiin oppimisen muodoksi samalla tavoin kuin saksankielisissa mais-
sa, ja se jai vahitellen ldhes kokonaan ammatillisissa oppilaitoksissa
annettavan ammattiopetuksen varjoon. Ammattikoulujarjestelmamme
voimakas kehittaminen alkoi sotien jalkeen, mutta yield 1960-luvulla
ammattiin opiskelu koulun penkilla oli harvinaista. 1980-luvulla toteu-
tetussa keskiasteen uudistuksessa ammattitaidon oppiminen koulumais-
tettiin Niles taydellisesti.

Koulutuksen valikointitehtavalla tarkoitetaan teknista valikointia, jol-
la tarkoitetaan nuorten valikoitumista koulutusprosessin kuluessa eri
koulutuslinjoille ja sita kautta tybeliimaan, seka sosiaalista valikointia,
Jolla tarkoitetaan koulutuksen tehtavaa luokka- ja kerrostumarakenteen
uusintajana tai uudistajana. Suomalaisesta koulutusjarjestelmasta on ko-
etettu tehda mandollisimman vahaisessa maarin oppilaan lahtOkohtien
mukaan valikoiva esimerkiksi muuttamalla rinnakkaiskoulujarjestelma
peruskouluksi, luomalla maantieteellisesti hajautettu keski- ja korkean
asteen oppilaitosten verkosto, mandollistamalla eteneminen korkea-
kouluopintoihin ammatillisten opintojen kautta seka takaamalla opin-
tielle lahtijOille opintososiaalisia etuuksia.6

Epailyja koulutuksen mandollisuudesta yhteiskunnallisen tasa-arvoi-
suuden luojana on kuitenkin esitetty aina 1960-luvulta ahtien. Suomes-

sa koulutuksen valikoinnista on esitetty toisestaan poikkeavia nake-
myksia. Yhtaditil koululaitoksen on todettu olleen kansainvalisesti kat-
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soen erityisen avoin sosiaalisen muutoksen ja liikkuvuuden vayla viime
vuosisadalla. Hankittu koulutus on maarittanyt, mihin asemaan kukin

on paatynyt. 7 Toisaalta on esitetty, etta huolimatta koulutusjarjestelmas-
sa tehdyista tasa-arvoistaviksi tarkoitetuista jarjestelyista sosiaaliset lah-
tOkohdat ja erityisesti vanhempien koulutustaso maarittivat 1990-luvul-
lakin voimakkaasti sita, mina todennakoisyydella nuoret valikoituivat
koulutusurille, kuinka kauan he jatkoivat koulunkayntiaan ja mille kou-
lutustasolle yltivat.8

Lisaksi koulutuksen yhtend tehtavana voidaan pitaa varastointia. Vie-
la kymmenisen vuotta sitten varastoinnin liittamiseen yhdeksi koulutuk-
sen julkilausutuksi tehavaksi suhtauduttiin epailevasti9, vaikka kiistatto-
mana tavoitteena tyOvoimakoulutuksen ja peruskoulun kymmenennen
vuoden (ns. kymppiluokan) kohdalla oli kayttaa koulutusta tyOvoiman
varastoijana. Nykydan koulutuksen kayttO varastona on ilmiselvaa myOs
ammatillisen koulutuksen kohdalla. Vuosina 1996 ja 1997 tehdyilla laki-
muutoksilla evattiin niilta nuorilta, joilla ei ollut mitdan ammattikoulu-
tusta, oikeus tyOmarkkinatukeen, mikali he eivat hakisi ammatilliseen
koulutukseen. Ammatillista koulutusta kdytetaan siten tyOttOmyysluku-

jen pienentamiseen.

Koulutuksen laajentumista selittavat mallit

Koulutuksen yleismaailmallinen laajeneminen oli voimakasta 1950-1970-
luvuilla. Tuolloin muotoutui luja usko koulutuksen kykyyn edistaa
yhteiskunnallista kehitysta. Koulutuksen merkitysta korosti ajanjakson
aikana kehittynyt ns. inhimillisen padoman teoria. Sen mukaan koulu-
tus oli mekanismi, jolla yksilOita voidaan muokata yhteiskuntaa entista
paremmin hyOdyttaviksi yksilOiksi ja kansalaisiksi.

Koulutuksen laajentumista ja institutionaalistumista on selitetty kol-
mella mallilla. 1950- ja 1960-luvuilla huippukautensa nahnytta funktio-

nalismia pidetaan edelleenkin kayttOkelpoisena	 Funktiona-
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lismin juuret ulottuvat Durkheimin ajatuksiin koulutuksen tehtdvistd.
Durkheimin mukaan kouluista tuli tarkeita sosiaalistamisen valineita
teollistumisen ja kaupungistumisen myOta. TyOnjaon lisaantyessa ja
yhteiskunnan monimuotoistuessa ei voitu enda olettaa, etta vanhem-
mat pystyisivat sosiaalistamaan lapsensa uusiin ammatteihin ja nopeas-
ti muuttuvaan kulttuuriin. Koulutuksen tuli sosiaalistaa uusi sukupolvi
yhteiskuntaan ja yhteisOihin ja varmistaa nain yhteiskunnan olemassa-
olon edellytykset. 1  Funktionalismin mukaan koulutus on teollistuvien
yhteiskuntien valttamatbn mekanismi, jolla ihmiset saadaan luokiteltua
heidan kykyjensa mukaisiin asemiin.

Funktionalismin perussisaltO tiivistyy kolmeen kohtaan: (1) Ensinna-
kin teoria olettaa, etta teollisten yhteiskuntien ammattitaitovaatimukset
kasvavat jatkuvasti teknologisen kehityksen myOta. Prosessi on kahta-
lainen: aihaista ammattitaitoa edellyttavat tyOtehtavat vahenevat ja sa-
moinakin pysyvien tyOtehtavien edellyttamat ammattitaitovaatimukset
lisaantyvat. (2) Toiseksi ammattitaitovaatimusten kohoamisen katsotaan

edellyttdvan sellaista erityisosaamista tai yleisia kykyja, joita vain for-
maali koulutus voi tuottaa. (3) Viimein tydvoimalta edellytettavat koulu-
tusvaatimukset kasvavat ja yha suuremman osan vaestOsta edellytetadn
viipyvan yha pidemman aikaa koulussa.12

1960- ja 1970-luvuilla nousseet uudet tulkinnat haastoivat funktiona-
listisen teorian optimisen kasityksen koulutuksen laajentumisen syista
ja koulutuksen vaikutuksista yhteiskunnan taloudelliseen tilanteeseen
ja yksilOiden tasa-arvoistumiseen. Uusi suuntaus nimettiin konfliktiteori-
aksi. Konfliktiteoria sen enempad kuin konsensusteoriaksi uudelleen-
nimetty funktionalismikaan ei sisalla yhden tai muutaman ihmisen yk-
siselitteista teoretisointia koulutuksen laajentumisesta tai koulutuksen ja
yhteiskunnan suhteesta, mutta useimpien konfliktiteoreetikkojen tOista
voidaan lOytad yhtenevia ajatuksia. 13

Uudet tulkinnat nakivat koulutuksen laajentumisen johtuvan yhteis-

kunnan eri intressiryhmien valisestã kilpailusta. Yhteiskunta ymmarrettiin
areenana, jossa esimerkiksi sosiaaliluokat, etniset ryhmat tai ammatilliset
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professiot pyrkivat parantamaan omaa asemaansa koulutuksen avulla.
Nain koulutetun vaestOn osuus kasvaisi, ja samalla ylimman koulutuksen
saaneet ryhmat olisivat koulutustason nousun vuoksi pakotettuja hankki-
maan lisaa koulutusta varmistaakseen asemansa. Koulutuksella ei tulkin-
nan mukaan ole paljoakaan tekemista tuotannon vaatimien taitojen kans-
sa, vaan se on yhteydessa sosiaalisiin ja palkka-asemiin.14

Koulutuksen syntya ja laajentumista on selitetty myOs sen sosiaalista
kontrollia tuottavalla tehtavalla. Teorian mukaan koulutuksen tehtava-
na on tuottaa luotettavia, tyOnantajan saadOksiin sopeutuvia tyOldisia.15
Teoria korostaa ammatillisen koulutuksen asemaa demokraattisen yh-
teiskunnan tapana integroida yksikiita yhteiskuntaan. Koulutus ulo-
tettaisiin koskemaan myOs tyOvaenluokan lapsia. Koulutuksen avulla
tyOvaenluokan lapset integroidaan teollisuuden palvelukseen, ja samal-
la taytetaan demokraattisen valtion lupaus kaikkien mandollisuudesta
kouluttautua. Koulutus nandaan myOs vastauksena teollistuneen ja kau-
pungistuneen yhteiskunnan nuoriso-ongelmaan ja tyOttOmyyteen.16

MaatalousvaestOn ammatillisen koulutuksen historiaa

Kotiteollisuuskoulutuksesta ratkaisu maatalouden

toimeentulo-ongelmiin

1800-luvun alussa yhdeksan kymmenesta suomalaisesta sai elantonsa
maataloudesta. VaestOn maaran kaksinkertaistuminen 1800-luvun ensim-
maisella puoliskolla loi paineita juuri maaseudulle, koska vaestOn toi-
meentulo riippui maatalouden kyvysta tuottaa ruokaa vaestonlisaysta
vastaavassa tandissa. Peltoalan laajentamista huolimatta maatalous ei
kyennyt enda vuosisadan puolivalissa tyydyttamaan maaseudun vaes-
ton toimeentuloa. Tilojen tuotto piti saada nousemaan.17

SivistyneistO oli alkanut tiedostaa maanviljelyksen kehittamisen tar-
peet jo 1700-luvulla, mutta maatalouden kehittamisyritykset pivat yield
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tuolloin vain joidenkin ohjekirjojen julkaisemiseen. 18 Valistuneimmat
saatylaismaanviljelijat ja papisto alkoivat kylla 1800-luvun alussa sovel-
taa uusia viljely- ja karjanhoitomenetelmia lahinna Ruotsin kautta saa-
dun esimerkin mukaisesti, mutta viela 1860-luvulla valtaosalla maatilois-
ta harjoitettiin maataloutta entiseen tapaan: keskityttiin lahinnd viljan
viljelyyn. Tekniset mandollisuudet maatalouden monipuolistamiseen
olivat olemassa, mutta taloudelliset mandollisuudet ja henkinen valmius
puuttuivat. Vuonna 1862 alkaneet katovuodet ja varsinkin suuri nalka-
talvi 1867-68 olivat synkkand taustana maaseudun asukkaille suunnatun
ammatillisen koulutuksen tehostamispyrkimyksille. 19 Viljatullien poista-
minen, hoyrylaivojen kehittyminen seka kanavien ja rautateiden valmis-
tuminen romanduttivat viljan hinnan 1800-luvun loppupuolella, ja tama
merkitsi sita, ettei leipaviljan viljely Suomessa enda kannattanut. 2() Maa-
seudun asukkaiden toimeentulo-ongelmaan alettiin etsia ratkaisua pe-
rustamalla kotiteollisuus- ja maatalousoppilaitoksia.

Kotiteollisuuskouluja perustamisella pyrittiin parantamaan ennen kaik-
kea tilattoman vaestOn toimeentulomandollisuuksia. Nalkavuosien seurauk-
sena asetettiinkin komitea pohtimaan keinoja kotiteollisuuden edistami-
seksi ja kotiteollisuustaitojen levittamiseksi. Komitea totesi kotiteollisuuden
kansantaloudellisen merkityksen olevan suuri, vaikka kotiteollisuustuotteet
tehtaisiinkin vain omaan kayttOOn. Komitea ehdotti, etta maaseudulle pe-
rustettaisiin kiertavia kouluja ja tybpajoja, joissa opetettaisiin kasitOiden te-
koa. Komitea piti kotiteollisuustaitojen opettamista tarkeand paitsi toimeen-
tulon tuojana my45s sen ahkeruutta lisaavan vaikutuksen vuoksi. Kotiahke-
ruuden uskottiin lisaavan "siveytta ja sivistysta".21

Nk. taloudellisissa kasitybkouluissa eli ty6pajoissa jarjestettava ope-
tus lahti kayntiin vaivalloisesti. Yksityiset naiset perustivat kutomakou-
luja vuosien 1875-1885 aikana. Niiden lisaksi myOs maanviljelys- ja
talousseurat perustivat seka kiertavia etta kiinteita kouluja. Kotiteolli-
suuskoulujen perustaminen sai vauhtia, kun valtio paatti vuonna 1887
myOntad niille valtionavustusta. 22 Vuosisadan lopulla, vuonna 1895,
kotiteollisuuskouluja oli maassa ldhes kuusikymmenta. Vuoteen 1910
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mennessa koulujen lukumadra oli noussut jo toiselle sadalle ja oppilaita

niissa oli yli kaksituhatta.23
Kotiteollisuuskoulujen tulokset eivat kuitenkaan vastanneet niille ase-

tettuja odotuksia. Niinpa Kasiteollisuusyhdistyksen anomuksesta asetet-
tiin komitea, jonka tehtavana oli antaa ehdotus kotiteollisuusopetuk-
sen jarjestamisesta ja muista toimenpiteista, jotka olisivat tarpeellisia
kotiteollisuuden edistamiseksi. Vuonna 1908 mietintOnsa jattanyt komi-
tea esitti kotiteollisuuden taantumisen yhdeksi syyksi jarjestelmallisen
kotiteollisuusopetuksen puuttumisen, mutta mainitsipa komitea yhtend
kotiteollisuuden kehityksend hairitsevana tekijana suomalaisen kansan-
luonteenkin, joka kirjattiin komiteamietinnOssd seuraavasti: "On naet
yhta tavallista kuin surkuteltavaakin, etta meikalaiselta rahvaalta puut-
tuu kasitysta siita, kuinka tarkeata on kayttaa aikansa taloudellisesti
tuottavalla tavalla".24

Vuoden 1908 Kotiteollisuuskomitean mukaan kotiteollisuuden kehit-
tamisen tarkein motiivi oli se, etta kotiteollisuuden avulla voitiin hel-
pottaa maaseudun koyhien ja huono-osaisten toimeentuloa. Komitea
katsoi, etta jo perustetut miesten kotiteollisuuskoulut eivat kuitenkaan
olleet hyOdyttaneet maaseudun kotiteollisuutta. Lisaksi etenkin kaupun-
geissa toimivat koulut olivat komitean mukaan enemmankin vierotta-
neet oppilaita maalaisoloista ja sinne soveltuvasta kotiteollisuustyOsta
kuin kasvattaneet maaseudulle tyOntekijOita. Valtaosa kaupunkikoulu-
jen oppilaista olikin jaanyt tOihin kaupunkien kasityolaisliikkeisiin tai
tehtaisiin. Kiertavat kotiteollisuuskoulutkaan eivat olleet komitean mu-
kaan parantaneet maalaiskOyhalistOn, tilattoman vaestOn ja kOyhimpi-
en pienviljelipiden toimeentuloa, koska kouluihin oli rekrytoitunut etu-
paassa varakkaiden talollisten poikia ja tyttaria. Kotiteollisuuskomitean
mielesta kotiteollisuustaidoista hyOtyisi kuitenkin kaikkein eniten ni-
menomaan maaseudun varaton vaestO:

Ja kuitenkin saattaisi juuri makitupalaisten ja muun varattoman maalaisva-
estOmme taloudellisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ajanmukaisesti kehite-
tylla kotiteollisuudella olla suuri merkitys. — - Tosin paikoin maatamme on
puhdetyOtaidolla talollisille yield jonkinmoinen arvo, mutta suurempaa kan-
santaloudellista ja yhteiskunnallista hyOtya on siita, jos maanviljelipinkin
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tarvekapineiden valmistus voidaan jarjestad tuottavaksi seudun tilattomille,
jonka tiimmOisen sdann011isen talvityOn puutteessa joker kuihtuvat nalk yan tai
muuttavat kaupunki- ja tehdastOihin.25

Komitea korosti mietinnOssaan kotiteollisuuskoulujen merkitysta si-
vuelinkeinon hankkimiseen tabtadvan opetuksen antajana. Tama poik-
kesi aikaisemmasta, sill y vuoden 1873 komitean mukaan kotiteollisuut-
ta haluttiin kehittaa itsendisend elinkeinona. Tama, nakyi myOs oppi-
laitosten ylimman hallinnon tasolla: vaikka kotiteollisuusoppilaitosten
perustajina toimivat aluksi lahinna maanviljelysseurat, oppilaitosten ylin
valvonta kuului teollisuushallitukselle aina vuoteen 1926 asti. Tuolloin
kotiteollisuuskouluja valvova kotiteollisuustoimisto siirrettiin maatalous-
hallituksen yhteyteen. Tata voitaneen pitaa selvana osoituksena siita,
etta ylimmãn hallinnon tasolla kotiteollisuutta ei enad nahty itsendisend
elinkeinona, vaan nimenomaan maaseudun sivuelinkeinona.26

Vuoden 1908 kotiteollisuuskornitean mukaan koulutuksen tavoitteet
olivat erilaiset eri sukupuolille. Miesten kotiteollisuusopetusta tuli kehit-
tad ammatilliseen suuntaan, mutta sen sijaan naisille suunnatun koulu-
tuksen tarkoituksena oli opettaa perheenemannalle sopivia taitoja:

Mita enemmdn taloudellinen tuotanto kehittyy tyOnjaon kannalle, sita suu-
rempi syy on kotiteollisuuttakin kehittad ammatilliseksi, jonka vuoksi tulee
yhd enemmdn huomiota kiinnittdd kotiteollisuusammattikoulujen perustarni-
seen ja prjestamiseen. Naissd kouluissa on pyrittdvd yhd enemmdn erikois-
aloille, silly ainoastaan yhta madrattyd tyOlajia suorittava henkilei voi kehittya
niin pitkalle, cad hanelld on mandollisuus kasitoissaan pystyd kilpailemaan
tyeijakoisen suurteollisuuden kanssa. — - Tama koskee etupdassa kotiteolli-
suuskouluja iniehia varten. Naisten kotoiseen piiriin suuntautuva toiminta
voi edellyttda, ettd yleisille kasityOkouluille heita varten olisi omistettava
ehkd enemmankin huomiota, kuin mitd tdhiin saakka on ollut :Asian laita.27

1920-luvun aikana kotiteollisuusoppilaitokset levisivat koko maan
alueelle. 28 Saman vuosikymmenen aikana kotiteollisuuskoulujen toi-
minta alkoi kuitenkin vaikeutua. Erityisesti kiertavien koulujen miesop-
pilaiden lukumaara laski, sill y miehet hakeutuivat paremman ansion ta-
kaaville aloille,29
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Paaasiallisena ansiona kotiteollisuuden valtakunnallinen merkitys

jai viimeistaan 1930-luvulle tultaessa marginaaliseksi. Virrankoski ar-
vioi kotiteollisuuden kansantaloudellisen merkityksen olleen vuosina
1865-1944 vahainen, ja hanen mukaansa sen merkitys aleni niinakin
1900-luvun vaihteen vuosikymmenina, joina kotiteollisuus absoluutti-
sesti katsoen kasvoi. Kotiteollisuuden merkitysta ei kuitenkaan voi mi-
tatOida, olihan ansiokotiteollisuus elamisen turvana monissa pikkuta-
loissa ja vahavaraisten mOkeissa. Kotiteollisuusoppilaitosten merkitys
kotiteollisuuden harjoittamiseen oli virrankosken arvion mukaan varsin

vahainen.3°

Pienviljelijeit ammattikoulutuksen erityiskohteeksi

Maanviljelyskoulutuksen kaynnistamisella pyrittiin levittamaan uusia
maanviljelystapoja ja monipuolistamaan viljanviljelyyn keskittynytta maa-
taloutta. Suomen ensimmainen maatalousoppilaitos, Suomen Talousseu-
ran Hameeseen perustama Mustialan maanviljelysopisto, oli aloittanut toi-
mintansa vuonna 1840. Aleksanteri II vuonna 1856 antaman kehotuksen
mukaisesti Suomeen oli perustettu maanviljelyskouluja niin, etta vuonna
1870 Suomen virallisen tilaston mukaan maanviljelysalan opetusta annet-
tiin Mustialan opiston lisaksi yhdeksassa maanviljelyskoulussa. 31 Maan-

viljelyskoulut olivat kuitenkin ennen kaikkea tyOnjohtajien koulutuspaik-
koja, joskin mybs maanviljelipiksi aikovat kavivat kouluissa. 32 Koulu-

tuksen hyOdyt rajoittuivat aluksi suuriin tiloihin, koska koulutukseen
rekrytoituivat juuri vauraiden talonpoikien lapset. 33 Vuonna 1891 maa-

talousoppilaitosten uudelleenjarjestamisesta mietintOnsa jattanyt komitea
kuitenkin totesi, etta maatalousopetus olisi erityisen tarkeda pientiloilla
maataloutta harjoittaville, koska voittoa tuottavaa maanviljelysta ei voinut

harjoittaa ilman kunnollista teoreettista koulutusta.34
Maanviljelysopetusta annettiin vuonna 1890 neljassatoista maatalo-

usoppilaitoksessa. 35 Oppilaitosten tuottamaan hyOtyyn oltiin kuitenkin
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tyytymdttOmia, ja opetusta moitittiin tehottomaksi. Opetuksen aihaiseen
tasoon loydettiin kaksi syyta. Ensiksikin oppilaiden pohjatietojen alhai-
suuden vuoksi osa maatalousoppilaitoksista toimitti lahinna kansakou-
lun virkaa. 36 Toiseksi kartanoissa ja isoilla tiloilla jarjestetyssa maatalo-
usalan koulutuksessa teorian opetus oli vandista ja oppilaat olivat la-
hinna tyOvoiman asemassa. 37 Maatalousalan koulutuksen tasoa pyrittiin
nostamaan vuonna 1896 tehdyilla uudistuksilla, mutta oppilaitosten ar-
vostelu alkoi valittOmasti uudistusten jalkeen. Koulutuksen katsottiin
edelleenkin soveltuvan huonosti pienviljelipiden tarpeisiin.38

Suomen itsendistyttya maatalouspolitiikan yhdeksi peruspiirteeksi tuli
itsendisen pienviljelijaluokan kasvattaminen, ja maanvuokraongelmien
ratkaiseminen olikin yksi kiireellisiminista tehtavista sisallissodan
keen. Vuonna 1918 annettu lunastuslaki seka vuonna 1922 saadetty
ns. Lex Kallio kasvattivat nopeasti itsendisten pientilallisten maarad.
1920-luvun aikana entisista vuokramaista muodostettiin yli 100 000
pientilaa. Pientilojen muodostamisen sekii kaupungin tehtaiden veto-
voiman seurauksena tyOvaen osuus maatalousvaestOsta vaheni nope-
asti. Vuonna 1920 maatalousvaestOsta ohi trOvaked noin 38 prosenttia,
mutta kaksikymmenta vuotta myOhemmin osuus oli enaa 27 prosent-
tia. 39 Itsendisen Suomen ensimmaisten vuosikymmenien pienviljelyval-
taisuuden ei tosin voida nanda johtuvan vain torppien itsendistamises-
ta ja asutustoiminnasta, vaan tiloja jaettiin myOs perinnOnjakojen yh-
teydessa pienemmiksi tiloiksi. 4() Pien- ja perheviljelmien mdaran kas-
vattamisen yhtend tavoitteena oli Suomen omavaraisuuden takaarninen
kotimaassa kasvatettavien maataloustuotteiden suhteen.41

Pienviljelipiden koulutusta varten perustettiin vuonna 1921 pienvil-
jelijakoulu Jokioisiin. 42 Pienviljelipiden ammattitaidon nostamiseksi pi-
dettiin tarpeellisena myOs erityisten pienviljelysneuvojien kouluttamista,
ja vuonna 1924 asetettiinkin komitea suunnittelemaan heidan koulutuk-
sensa jarjest5mista.

Taloudellisesti tarkasteltuna pienviljelijOiden asema oli heikko,
heilla oli vain vahan maata eika metsaa ollut edes kotitarpeiksi. Vahai-
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nen maa piti kuitenkin saada tuottamaan suhteellisesti suuria satoja.
Pienviljelipiden neuvojien koulutusta pohtinut komitea totesi, etta
rnaanomistussuhteet ja maaseutuolot olivat kylla keskeisia kysymyksia
seka valtiollisten puolueiden etta itse maaseutuvaestOn keskuudessa ja
etta niin valtio kuin maaseudun asukkaat olivat tehneet ja tekivat tOita
asioiden parantamiseksi, mutta pientilallisten ammattitaidosta ei oltu pi-

detty tarpeeksi huolta:

Ja kuitenkin juuri tasty tyOsta [ammatillisesta kehittamisesta, KIC] riippuu,
jaakO suurella ty011a ja vaivanna011a seka runsailla taloudellisilla uhrauksilla
toimeenpantu ja perillevietava maanomistusolojemme uudistus taytta mer-
kitystaan vaille ja missy madrin se tulee aikaansaamaan entista parempaa
taloudellista hyvinvointia maaseutuvaest011e ja sen kautta koitumaan hyO-
dyksi koko maalle ja yhteiskunnalle.43

Komitea totesi uuden, kasvavan pienviljelijaluokan syntymisen nos-
taneen esille yhteiskuntapoliittisen kysymyksen siita, miten yhteiskunta
voisi tukea pientilallisia, jotta riama pysyisivat pystyssa, vaurastuisivat ja

kehittyisivat:

Vahan kysymykseen on kiinnitettava aivan erikoista huomiota. Sind jos pik-
kutilalliset jatetaan oman onnensa nojaan, jos yhteiskunnan puolelta ei
heidan taloudelliseksi, siveelliseksi ja henkiseksi kohottamisekseen anneta
sitã hoivaa ja tukea, mita he valttamatta tarvitsevat, jaavat puheenaolevan
agraarijarjestyksen uudistukset osittain tuloksettomiksi ja 44oivatpa aiheuttaa
vakavia seka taloudellista etta yhteiskunnallisia vaurioita.

Komitean ehdotus pienviljelyksiin erikoistuneiden maatalousneuvoji-
en koulutuspaikaksi perustettavasta pienviljelysopistosta toteutui vuonna
1929. Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa erilaisia maatalouskouluja
oli perustettu niin maatalousalan tyOnjohtajien, tyOntekijOiden, maanvil-
jelipiden kuin karjanomistajienkin tarpeisiin. Koulutus oli eriytynyt voi-
makkaasti siten, etta esimerkiksi eri elainten hoitoa opetettiin omissa
oppilaitoksissa. Niinpa vaikkapa sianhoitajaksi saattoi opiskella sianhoi-
tokoulussa ja siipikarjanhoitajaksi siipikarjanhoitokoulussa. 45 Kaikkiaan

maatalousalan kouluja oli 1930-luvulla satakunta, mutta koulut olivat pie-
nia: oppilaiden lukumadra ei noussut neljaankaan tuhanteen.46

Kaikkien alojen ammatillisten oppilaitosten lukumaard lisaantyi. Kun
vuonna 1900 oppilaitoksia oli 231, niin vuonna 1940 lukumadra oli
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369. Maatalous ohi suomalaisten paaelinkeino koko ajanjakson ajan,
mika heijastui maa- ja metsatalousoppilaitosten lukuisuutena. Vuosisa-
dan alussa maa- ja metsatalousoppilaitosten osuus kaikista oppilaitok-
sista oli kaksi kolmasosaa. Vuonna 1940, jolloin maa- ja metsataloudes-
sa tyOskenteli kaksi kolmasosaa ammatissa toimivasta vaestOsta, maa-
ja metsatalousoppilaitoksia oli yli puolet kaikista ammatillisista oppilai-
toksista. Kolmanneksi suurimman ryhman muodostivat kasityOn ja teol-
lisuuden ammatteihin kouluttavat ammattioppilaitokset.47

Ammatillisten oppilaitosten oppilasmaãrat pysyivat kuitenkin pienind
yield 1900-luvun alkupuoliskolla. Vuonna 1900 ammatillisissa oppilai-
toksissa opiskeli reilut kandeksan tuhatta oppilasta. Vuonna 1940 op-
pilasmaara oli noussut hieman yli kahteenkymmeneen tuhanteen. Maa-
seudun ammattikoulujen, maatalous- ja kotiteollisuuskoulujen suosio
putosi viime vuosisadan neljan ensimmaisen vuosikymmenen aikana.
Vuonna 1900 kaikista oppilaista yli puolet (60 %) kavi maatalouden
ammatillisissa oppilaitoksissa, mutta vuonna 1940 osuus oli pudonnut
vajaaseen kolmasosaan. Tuolloin suhteellisesti suurin osuus oppilaista
opiskeli kasityOn ja teollisuuden ammattioppilaitoksissa. Vuonna 1940
reilut puolensataa kasityOn ja teollisuuden oppilaitosta koulutti saman
verran oppilaita kuin parisataa maatalousalan oppilaitosta.48

Maaseudun ammattikoulutukselle uudet haasteet

Toisen maailmansodan jalkeen 1940- ja 1950-luvulla harjoitettu maata-
louspolitiikka oli jatkoa sotien vdlisen ajan maatalouspolitiikalle. Pien-
tilojen madrad pyrittiin edelleen lisdamaan. Vuoden 1945 maanhankin-
talain nojalla luotiin lahes 100 000 uutta tilaa siirtovaelle, sotainvali-
deille ja —leskille sekii rintamamiehille. Uudet tilat olivat pienia, joko
alle kanden hehtaarin kaapiOviljelmia tai 2-10 hehtaarin pientiloja. Jal-

kikateen elinkelpoisten tilojen pirstomista ja vaen sitomista maatalou-
teen arvosteltiin, mutta sodan jalkeiset ongelmat olivat suuria. Pienvil-
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jelipiden elintaso oli alhainen, mutta teollisuus ja palvelusektori eivat
pystyneet ty011istamaan maaseudun "liikavaestOd". Maatalouspolitiikan
yhtend tavoitteena olikin poliittisesti vakaiden olojen saavuttaminen ja
yhteiskunnallisen tilanteen rauhoittaminen.49

Elinkeinorakenne muuttui siten, etta vuonna 1950 maa- ja metsatalo-
udessa tyOskentelevien osuus ammatissa toimivasta vaestOsta laski alle
puoleen ammatissa toimivasta vaestOsta. 5° Maatalouden ja kotiteollisuu-
den ammattikoulutusta suunnittelevat komiteat olivat uusien haasteiden
edessa. Maatalouskoulutuksen laajentamisella pyrittiin houkuttelemaan
pienviljelijoita oppimaan tehokasta maanviljelysta, mutta koulutuksen
laajentamisella haluttiin myOs ehkaista maaseudun nuorten siirtyminen
kaupunkeihin. Yleisen koulutustason noustessa pelkona oli, etta maa-
seudulta kotoisin olevat nuoret hakeutuisivat muille aloille tai lukioon,
mikali heille ei olisi tarjota opiskelupaikkaa lahella kotia sijaitsevassa
maatalousalan oppilaitoksessa. 1940-luvun puolivalissa asetettiin tavoit-
teeksi, etta jokainen vahintaan yhden hehtaarin viljelman omistaja osal-
listuisi ammatilliseen koulutukseen.51

MyOs kotiteollisuuskoulujen lukumadrad pyrittiin lisdamaan, sill y sita
pidettiin edelleenkin hyvana sivutulolahteena. Kotiteollisuuden kehitta-
mista 1940-luvun lopulla pohtinut Kotiteollisuustuotantokomitea totesi,
etta "nykyinen aika luo meille uusia maatalouskoteja — [joiden, KK]
maataloudesta saama tulo on useinkin niin vahainen, etta sen lisaksi on
hankittava lisatuloja muualta. Talloin voi kotiteollisuus antaa taloudel-
lista lisatuloa." Ihanteena oli, etta "jokaisella kodilla olisi joku tyOala tai
joitakin tybaloja, joita sen jasenet muiden tOiden valiaikoina tekisivat ja
jotka siten kohottaisivat kodin taloudellista hyvinvointia".52

Samaan aikaan kun komiteat tekivat suunnitelmia uusien maatalo-
us- ja kotiteollisuusoppilaitosten perustamisesta ja opetuksen laajenta-
misesta, yksityiset maatalousoppilaitokset ja kotiteollisuusoppilaitokset
toimivat taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Valtio kylla tuki maatalous-
alan eri oppilaitosten toimintaa maksamalla niille vuonna 1927 anne-
tun lain perusteella avustusta. Avustus oli kuitenkin maaritelty markka-
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mdaraiseksi, ja se ohi tiettyjen rajojen sisalla harkinnanvarainen, joten
sota-ajasta ja inflaatiosta johtuen yllapitoavustuksen osuus oppilaitosten
rahoituksesta oli romahtanut. Ennen sotia maatalousoppilaitosten valti-
onavustus oli kattanut jopa 80 prosenttia oppilaitosten kuluista, mutta
vuonna 1948 valtionosuus kattoi esimerkiksi maamieskoulujen kuluista
enaii vain neljasosan. 53 Maataloudellisten oppilaitosten eli maatalous-,
kotiteollisuus ja myOs kotitalousoppilaitosten54 vaikea taloudellinen ti-
lanne jatkui koko 1950-luvun. MyOs komiteatasolla paddyttiin ehdotta-
maan pienten koulujen lakkautuksia ja yhdistamisiii.55

Maatalousalan koulutuksen tarpeellisuutta ja tarkeytta tandennettiin
komiteoissa aina 1800-luvun lopulta saakka, mutta vaikka oppilaitoksia
perustettiin runsaasti, koulujen kayminen oli harvinaista. Maaseudun
tehtavat ovat olleet tyyppiesimerkkeja sellaisista tOista, joissa tyOn vaa-
timat kvalifikaatiot on opittu tyOta tekemalla. Tehtiivan oppimisen me-
netelmat on maaritelty sukupuolitetusti ja ikakausittain etenevasti: am-
matin traditiot on opittu esimerkin avulla.56

1950-luvun puolivalissa vahintaan kanden hehtaarin tilaa viljelevista
koulumuotoista ammattiopetusta oli saanut vain harva: isannista kuusi
ja emânnista viisi prosenttia. Vuonna 1958 mietintOnsa jattanyt koko
maaseutuvaen ammatillista koulutusta pohtinut komitea totesikin, end
oppilaitosten ja oppilaspaikkojen lisdaminen ei valttamattd houkuttelisi
aikaisempaa useampia nuoria koulutukseen. Komitea uskoi, etta koulu-
opetuksen ulkopuolelle jaisi opetuksen laajentamisesta huolimatta aina
suuri maara nuoria, silla kaikki ammattikouluiassii olevat eivat menisi
kouluun esimerkiksi varattomuuden, koti- tai ansiotOihin osallistumi-
sen tai koulun kaukaisen sijainnin vuoksi. Nuorten vahaiseen kiinnos-
tukseen koulutusta kohtaan esitettiin syyksi myOs se, etta maaseudun
nuoret sen enempaii kuin heidan vanhempansakaan eivat arvostaneet
maatalouteen kouluttavia oppilaitoksia. Komitean mukaan tdrna johtui
osittain tietamattOmyydesta, mutta toiseksi syyksi komitea esitti oppilai-

tosten vanhentuneen opetuksen.'

Komitean mielesta erilaiset kurssit sopivatkin paremmin maatalous-
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vaestOn koulutukseen kuin pitkakestoinen koulumuotoinen opetus —

komitea lipsui nain aikaisempien komiteoiden koulumuotoisen opetuk-
sen tarpeellisuutta korostavasta linjasta. Komitea korosti kuitenkin, etta
ammattitaitoinen tyOvoima oli koko kansan hyvinvoinnin tae:

Kansan hyvinvoinnin jatkuva kohottaminen on mandollista vain silloin, kun
kokonaistuotanto kasvaa nopeammin kuin vdestO lisdantyy. Tuotantoa voi-
daan kohottaa lisadmdlla pddoman osuutta tuotantoprosessissa, mutta maan
taloudellisen voiman ja tuotantokyvyn madrad suurelta osalta myOskin ty6-
voiman laatu. Lieneekin kiistatonta, etta tuotannon jatkuva kasvu taataan
vasta silloin, kun ammattikoulutuksella huolehditaan tyOvoiman laadullisesta
kehittdmisesta. — - Lisaksi on huomattava, etta tekninen ja teknillinen ja tek-
ninen kehitys ei suinkaan vahennd ammattikoulutuksen vdIttamattOmyytta.
Painvastoin se vaatii sitd yhd enemman ja uusilla aloilla.58

Komitean mukaan maa- ja metsatalouden koneellistuminen ja sah-
kOistyminen olivat vahentaneet tyOvoiman tarvetta, mutta samalla am-
mattitaitovaatimukset olivat lisaantyneet. Komitea ihmettelikin, miten
maaseudun vahentynyt ja jatkuvasti vdheneva tyOvoima pystyi selviyty-
maan monipuolista ammattitaitoa vaativista tehtavistaan. Maatilatalou-
den hoito edellytti yha enemman monipuolisia teoreettisia ja taloudel-
lisia tietoja ja taitoja, joten isalta pojalle siirtyvaa ammattitaitoa ei enda
voitu pitaa riittavana. Komitean mukaan kaikkien isantien, emantien ja
maataloudessa tyOskentelevien olisi saatava vahintaan kurssimuotoista

ammattiopetusta tehthviinsa.59
Maaseudun vaen vahentyessa erityisesti tyttOjen pysymisesta maa-

seudulla kannettiin huolta. Pientilojen nuorilla oli huonot mandollisuu-
det tulla toimeen maaseudulla. Poikien mandollisuutta viipya maaseu-
dulla pidensivat metsatyOt, mutta tytOt lahtivat asutuskeskuksiin tehtai-

siin ja palvelualoille. 6° Vuoden 1953 Maatalouskoulukomitea totesikin
suoraan, etta ammattikoulutuksen lisadminen oli tarkeda ja toivottavaa
erityisesti maaltapaon vahentamiseksi. Komitea suositteli maatalojen tyt-
tarien ammattikouluiksi emantakouluja, maaseudun kotitalous- ja karja-
talouskouluja, joista viimeksi mainitut olivat komitean mukaan erityisen
sopivia niille naisille, joiden oli ennen emannyytta hankittava elantonsa
ansiotyOssa. Toisaalta maataloustOiden sukupuolijaon uskottiin muut-
tuvan karjatalouden koneellistumisen myOta. Miesten enteiltiin osal-
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listuvan entista lukuisammin kotieldinten hoitoon ja toimivan palkat-
tuina eldintenhoitajina. Siksi karjanhoidon opettarnista pidettiin tarked-
nd myOs miehille ja ehdotettiinpa, etta heita varten perustettaisiin oma
karjanhoitokoulukin.61

Maatalousoppilaitosten kokonaislukumdard lisaantyi yield 1940-luvul-
la, mutta kdantyi laskuun 1950-luvulla. Lukumaardn vaheneminen jat-
kui seuraavan vuosikymmenen aikana siten, etta vuonna 1970 maatalo-
usoppilaitoksia oli enda vajaat seitsemankymmentd, joten oppilaitosten
lukumdard oli kandenkymmenen vuoden aikana vahentynyt kolmella-
kymmenella. Oppilasmadrassa ei kuitenkaan tapahtunut suuria muu-
toksia. Korkeimmillaan oppilasi-ndard nousi reiluun kolmeen ja puoleen
tuhanteen vuonna 1960. 62 Kotiteollisuusoppilaitosten lukumdard sen si-
jaan lisdantyi 1950-luvun loppuun saakka. Tahan vaikuttivat paitsi pien-
viljelmien lisdantyminen mybs lama- ja sota-aikojen pakollinen oma-
varaisuus. Enimmilladn kotiteollisuusoppilaitoksia oli vuosina 1957-59;
oppilaitoksia oli tuolloin 131, mutta koulut olivat hyvin pienia. Oppilas-
mdard ei noussut kuin kahteen ja puoleen tuhanteen.63

Samaan aikaan, kun maatalous- ja kotiteollisuusoppilaitosten lukumdd-
vahentyi, ammatillisten oppilaitosten kokonaismdard lisaantyi. Vuodes-

ta 1940 vuoteen 1970 oppilaitosten kokonaisi-ndard lisaantyi lahes kandel-
la sadalla. Vuonna 1940 oppilaitoksia oli 369, vuonna 1970 lukumadra
oli noussut 578:aan. Suhteessa eniten lisdantyivdt metsdoppilaitosten,
kauppaoppilaitosten, kasityOn ja teollisuuden sekd teknillisten oppilai-
tosten lukumadrat. Ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet muutokset
heijastelivat elinkeinorakenteen muutosta. Metsdalan oppilaitosmadran li-
sdantyminen vastoin elinkeinorakenteen muutosta selittyy tyOntekijata-
son koulutuksen kaynnistymisella 1950- ja 1960-luvuilla.64

Viela 1960-luvullakin maaseutuvdestOn ammatillista koulutusta kehit-
televdt komiteat suunnittelivat ammatillisen koulutuksen laajentamista
ja monipuolistamista ikadn kuin kieltdytyen ndkemasta elinkeinoraken-

teessa tapahtuvaa muutosta. Tama oli mandollista siksi, etta eri alojen
koulutuksen ylin hallinto oli eriytynyt ensimmaisten oppilaitosten pe-
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rustamisesta saakka ed ministeribiden alaisuuteen, joten kunkin alan

koulutusta kehitettiin vain sen omista tarpeista lahtien. Kun jokaisella
alalla oli oma koulutusjarjestelmansa ja oma ammattikoulutuspolitiik-
kansa, elinkeinon edustajilla samoin kuin oppilaitosten edustajilla oli
komiteoiden jasenind hyva mandollisuus vaikuttaa koulutuksen kehit-
tamiseen ja siten oman elinkeinonsa edistamiseen. Varsinkin maatalo-
usalan koulutussuunnitelmista on helposti nahtavissa, miten komiteoi-

den jasenet ajoivat omia etujaan. Vakea virtasi maalta kaupunkeihin
ja maatalousalan oppilaitokset karsivat oppilaspulasta ja taloudellisista
vaikeuksista, mutta oppilaitosverkko pyrittiin sailyttamaan ennallaan ja
uusienkin koulujen perustamista ehdoteltiin. Eri alojen autonomia lop-
pui, kun ammatillisen koulutuksen rakenteet yhtendistettiin 1970-luvul-
Ia. 1980-luvulla toteutetun keskiasteen uudistuksen myOta ammatillisen
koulutuksen maarallinen kehitys sidottiin seuraamaan tytielaman kehi-

tysta.°

Lopuksi

Koulutuksen laajentumista selittavat mallit on rakennettu teollistuvan
ja kaupungistuvan yhteiskunnan tarpeista lahtien. Ensi kadelta voisikin
ajatella, etta ne sopivat huonosti maaseudun ammatillisen koulutuksen
laajentumisen selittamiseen. Maaseudun vaestOn koulutusta koskevien
komiteanmietintOjen perusteluista voi kuitenkin lOytaa kaikki mallit,
joilla muunkin koulutuksen laajentumista selitetaan.

Koulutuspolitiikka alettiin mieltaa selkeaksi osaksi yhteiskuntapoli-

tiikkaa 1970-luvun vaihteessa. 66 MaatalousvaestOn ammatillinen koulu-
tus, samoin kuin muidenkin alojen ammatillinen koulutus, kytkeytyi
kuitenkin jo ensimmaisten koulujen perustamisesta saakka moniin yh-
teiskunnallisiin ilmiOihin. Ammatillisen koulutuksen yhtend tehtavana
oli ammattitaitoisen maatalousvaestOn kasvattaminen, mutta koulutuk-
sen jarjestamisen taustalla oli lisaksi esimerkiksi sosiaalipoliittisia tavoit-
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teita. Maatalous- ja kotiteollisuuskoulutuksesta toivottiin ratkaisua esi-
merkiksi pientilallisten ja tilattomien toimeentulo-ongelmiin.

Teollistuminen muutti ammatissa toimivan vaestOn elinkeinoraken-
netta jo 1800-luvulta lahtien, mutta elinkeinorakenteen muutosta ei
edistetty aktiivisesti. Toisen maailmansodan jalkeen tilanne muuttui. So-
takorvauksien vuoksi tyOvoiman oli pakko siirtya pois maataloudesta.
Sotakorvausten merkitysta Suomen elinkeinorakenteen muutokseen ei
voi ohittaa, mutta on huomattava, etta sotakorvausten hoitaminen to-
dennakOisesti vain nopeutti jo alkanutta kehitysta.

Maatalousalan ammatillista koulutusta suunnitelleiden komiteoiden
ja toimikuntien perustelujen kautta valittyy luja usko koulutuksen mah-

dollisuuteen nostaa maatalouden tuotantoa ja sita kautta ihmisten ja
koko yhteiskunnan hyvinvointia. MaaseutuvdestOOn kohdistuvalla kou-
lutussuunnittelulla oli kuitenkin muitakin tehtavia kuin yhteiskunnan

kokonaisetuun pyrkiminen. Tama nakyy erityisesti 1950- ja 1960-luvun
komiteanmietinnOissa. Suunnitelmat eivat millaan tavalla tukeneet yh-
teiskunnan modernisaatiota ja elinkeinorakenteen muuttumista, vaan
pyrkivat ennenaminkin jarruttamaan sita. Ammatillinen koulutus oli
1970-luvulle saakka rakentunut siten, etta jokaisella alalla oli oma kou-
lutusjarjestelmansii ja oma ammattikoulupolitiikkansa. Koulutusta suun-
nittelevien komiteoiden jasenind niin elinkeinojen edustajilla kuin op-
pilaitosten edustajillakin oli hyva mandollisuus vaikuttaa koulutuksen
kehittiimiseen ja siten oman elinkeinonsa edistamiseen. Niinpa yield

1960-luvulla maatalousalan koulutussuunnittelussa pyrittiin ennen kaik-
kea turvaamaan maatalouselinkeinon
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Anne Laiho

raytavavaimoja, vartijoita ja holhoojia
PoNoismaisen

sairaanhoitajakoulutuksen juurilla

Sairaanhoitajan ammatti syntyi patriarkaalisessa' ja kapitalistisessa val-
tiossa, aikana jolloin naisen asema yhteiskunnassa oli alistettu. Ammatti
oli yksi ensimmaisistã, johon nainen saattoi kouluttautua. Monet muut
ns. naisammatit ovat syntyneet myöthemmin. Sairaanhoitajien ammatti-
kunta kantaa syntyvaiheisiinsa liittyvdd historiallista painolastia, joka on
lasnd myOs taman paivan tulkinnoissa hoitajuudesta. Sairaanhoitajuus
herattad edelleen vahvoja mielikuvia; mielikuvat vain ovat muuttaneet
muotoaan ajan hengessd. Kun 1800-luvun lopulla hoitajuuteen liitettiin
nakernys kutsumuksesta ja hyveellisyydesta, niin sata vuotta myOhem-
min se on mainio vasta-argumentti vaikkapa ministerin pdtevyydelle.

Sairaanhoitajan ammatti on maailmanlaajuinen ammatti. Arnrnatti on
kehittynyt kansallisista labtalkohdista kasin, mutta ei kansallisessa tyhjials-
sd. Kehittymisen taustalla ovat olleet mm. erilaiset kansainvdliset vaikut-
teet. Sairaanhoitajakoulutuksella Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oli eu-
rooppalaisia esikuvia: diakonissakoulutus Saksan Kaiserswerthissa, Flo-
rence Nightingalen koulu Lontoossa ja Punaisen Ristin toiminta so-
takentilld. Koulutuksen kehittamispyrkimysten taustalla ovat vahvasti
vaikuttaneet myOs sairaanhoitajien jarjestOmuotoiset yhteenliittymdt. Sai-
raanhoitajajdrjestOt pohjoismaissa loivat toimintansa alkuvuosina kiinteat
keskindiset ja kansainvaliset yhteydet. Koulutuksen kehitysta muualla
seurattiin tarkasti ja kansainvalisid esikuvia kdytettiin yhtend perusteena,
kun argumentoitiin paremman koulutuksen puolesta omassa maassa.

Tarkastelen artikkelissani pohjoismaisen sairaanhoitajakoulutuksen

lahtOkohtia 1800-luvun puolivalista ammatin valtiolliseen kontrolliin
saattamiseen asti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Aikajanne ulottuu
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aina vuoteen 1948, jolloin sairaanhoitajakoulutus Norjassa sai valtiolli-
sen laillistuksen. Kiinnitan katseeni sairaanhoitajien ammattikunnan toi-
miin koulutuksensa kehittamiseksi, laakarikunnan rooliin koulutukses-
sa seka naiden ammattikuntien suhteeseen.

Kansainvaliset vaikutteet ja vaikuttajat

Pohjoismaisen sairaanhoitajakoulutuksen juuret juontavat diakonissa-
koulutukseen. Diakonissakoulutus aloitettiin Saksassa vuonna 1836,
kun pastori Fliedner vaimoineen perusti Kaiserswerthiin sairaalan, jossa
jarjestettiin diakonissojen koulutusta. Diakonissakoulutus perustui ns.
kotijarjestelmalle. Kotitalo (Mutterhaus) vastasi koulutuksesta ja tarjosi
diakonissoille kodin seka hoivasi heita sairauden aikana ja vanhuuden-
paivina. Palkka tyOsta kuului kotitalolle, joka huolehti elinkustannuk-
sista ja jakoi taskurahaa diakonissoille. Kotijarjestelmad 2 voidaan pitad

ensimmaisena sairaanhoitajakunnan organisoitumisen muotona 3 . Kai-
serswerthin diakonissakoulutus toimi opinahjona ja esikuvana pohjois-
maalaisille naisille 1850-luvulta alkaen, kun ensimmaisia diakonissa-
laitoksia perustettiin pohjoismaihin: Ruotsiin vuonna 1851, Tanskaan
vuonna 1863, Suomeen vuonna 1867 ja Norjaan vuonna 18684.

Iso-Britannia puolestaan edustaa historiallisesti ohittamatonta maata

sairaanhoitajakoulutuksessa. Vuonna 1860 Florence Nightingale s perusti
sairaanhoitajakoulun St. Thomasin sairaalan yhteyteen Lontoossa. Kou-
lutus tahtasi myOs siihen, etta Nightingalen koulun kayneet sairaanhoi-
tajat olisivat kykenevia organisoimaan koulutusta muissa sairaaloissa.
Kouluun tuli oppilaita ympari Eurooppaa ja voidaan puhua ns. Nightin-
galen mallista. 6 Sairaanhoitajakunta itse tuo esille Nightingalen mallin
perustana sairaanhoitajakoulutuksen kehittymiselle ympari maailmaa.
Nightingalella oli monia merkittavid edeltajia, han kuitenkin nousi ylei-
seen tietoisuuteen edustamaan uutta ammattikuntaa. Nightingalen syn-
typera ja sosiaalinen asema seka niihin liittyneet poliittiset yhteydet oli-
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vat tarkeita tekipita koulutuksena aloittamisen taustalla. 7 Rose Marie
Nieswiadomy8 toteaa maailmalla jatketun brittilaiselle kouluille ty-ypil-
lista kuuliaisuutta traditiolle ja auktoriteetille. Tama sairaanhoitajakou-
lutukseen sisaanrakennettu viktoriaaninen asenne, johon ei kuulunut
kriittinen ja kyseleva mieli, vaikutti mm. siihen, etta hoitotieteellinen
tutkimus kehittyi varsin hitaasti maailmalla. Lea Henrikssonia 9 lainaten
Nightingale on sairaanhoitajien ammattikulttuurin keskeinen kulttuuri-
nen jasennys. Asioiden oikeutus on perusteltu Nightingalen toiminnan
kautta ja ns. Nightingale-retoriikka on sairaanhoitajien ammattikulttuu-
rin ideaalityyppinen argumentaatiotapa, joka edelleen on elinvoimai-
nen. Tosin uudemmat tutkimukset ja tulkinnat ovat purkaneet myyttista
hahmoa ja Nightingalen toiminta ndhdaan laajemmassa kontekstissal".
Brian Abel-Smith" toteaa Nightingalen popularisoineen sairaanhoidon
"ladyille" soveliaaksi ammatiksi.

Sairaanhoito onkin usein kuvattu valikoidun eliitin tai muutamien ah-
kerien sankarittarien aikaansaannokseksi. Sairaanhoidon historiassa on
ollut ratkaisevassa roolissa ammatillisessa sosialisaatiossa ja myOs vah-
vistamassa ammatin julkista kuvaa. Kehitysopilliset nakemykset amma-
tin suoraviivaisesta kehityksesta professioksi ovat olleet suosittuja tul-
kintoja." Historian suurnaisten esiin tuominen toimii Risto Rinteen ja
Arto Jauhiaisen" mukaan nykypiiivan sairaanhoitajakunnan professio-
naalisten pyrkimysten legitimoijana.

Ensimaisia sairaanhoitajien jarjestOja alettiin perustaa 1880- ja 1890-1u-
vulla. Brittildisten sairaanhoitajien jarjestO British Nurses Association
aloitti toimintansa vuonna 1887 ja ylihoitajattarien jarjestei Matrons
Council of Great Britain and Ireland organisoitui vuonna 1894. Pohjois-
maista suomalaiset ennattivat jarjestaytymisessa ensimmaisiksi. Vuonna
1897 perustettiin SjukskOterskefOrening i Finland (SSF), jonka toiminta
oli paaasiassa ruotsinkielista. Tanskalaiset saivat oman jarjestOnsii vuon-
na 1899. Sairaanhoitajat Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa jarjestaytyiviit

1900-luvun puolella; ruotsalaiset vuonna 1910 ja norjalaiset kaksi vuotta
myOhemmin seka islantilaiset vuonna 1920.14
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Sairaanhoitajien kansainvalinen yhteisty6 kaynnistyi International
Council of Women --jdrjestOn helmoissa. Vuosisadan lopulla vuonna
1899 perustettu Kansainvalinen sairaanhoitajajarjesto (International
Council of Nurses, ICN) loi akselin eurooppalaisen ja Pohjois-Amerik-
kalaisen sairaanhoitajakoulutuksen valille. 15 Pohjoismaiset sairaanhoita-
jat loivat nopeasti kontaktit Kansainvaliseen sairaanhoitajajarjestOOn16.

Ajatus pohjoismaisesta sairaanhoitajien yhteistyOsta virisi ICN:n tapaa-
misessa vuonna 1912. Ensimmainen maailmansota pitkitti ajatuksen to-
teuttamista ja vuonna 1920 pohjoismaiset sairaanhoitajajarjestOt perustivat
SjukskOterskors samarbete i Norden -yhteisjarjeston (SSN). SSN:n toimin-
taan liittyivat myOhemmin mukaan islantilaisten sairaanhoitajien Fjelag
Islenskkra Hjukrunarkvenna ja suomenkielisten sairaanhoitajien yhdistys
Suomen Sairaanhoitajatarliitto. 17 Yhteisjarjeston tavoitteeksi muotoiltiin
ensimmaisessa tapaamisessa kolmivuotinen sairaanhoitajakoulutus, sai-
raanhoitajien tybpaivan lyhentaminen seka palkkaus- ja tr5ehtojen pa-
rantaminen. Koulutuskysymys muodostui keskeiseksi alusta alkaen. En-
simmaisessa tapaamisessa nousi esille myOs ajatus yhteispohjoismaisen
sairaanhoitajakorkeakoulun 18 perustamisesta.19

Kansainvalisten taustavaikuttajien rooliin sairaanhoitajakoulutuksen
ensimmaisina vuosikymmenind nousivat Bedford College Lontoossa ja
Columbian yliopiston Teacher College Yhdysvalloissa. MyOhemmin,
1920-luvulla kuvaan astui amerikkalainen Rockefeller-s5atiO. Naiden
vaikuttajien merkitys suuntautui erityisesti pohjoismaalaisten sairaan-
hoitajien jatkokoulutuksen kehittamiseen. Bedford College oli perus-
tettu vuonna 1849 vastaamaan englantilaisten naisten sivistystarpeisiin.
Kansainvalinen Punaisen Ristin Yhdistysten Liitto teki aloitteen sairaan-
hoitajien jatkokoulutuksesta Bedford Collegessa. Teacher College New
Yorkissa oli puolestaan tarjonnut jo vuodesta 1899 alkaen akateemista
koulutusta sairaanhoitajille. Rockefeller-saatiO tuki pohjoismaalaisten
sairaanhoitajien opintomatkoja Yhdysvaltoihin ja antoi rahallista tukea
koulutuksen kehittamiseen.2°
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Sairasten holhoojasta sairaanhoitajattareksi — Suomi

HoitotyOn21 ammatillisen koulutuksen kehitys kytkeytyy olennaisesti
hoitotyOn organisaation ja hoidon ideologiseen kehitykseen. HoitotyOn-
tekijOiden koulutushistoria on ollut Suomessa 	 kanden ammatti-
kunnan, katilOiden ja sairaanhoitajien historiaa. Sairaalalaitos Suomessa
alkoi kehittya 1700-luvun jalkipuoliskolla. Ensimmainen varsinainen
yleis- eli laaninsairaala perustettiin vuonna 1759 Turkuun. 1800-luvulla
perustettiin edelleen ladninsairaaloita ja lisäksi valtion yleisia sairaa-
loita seka kaupunkien, tehtaiden ja yksityisten yllapitamia sairaaloita.22
Rinne ja Jauhiainen 23 toteavat suomalaisen sairaalalaitoksen olleen
alusta alkaen yksiselitteisesti ladkarikunnan hallinnassa ja ldakarien hal-
linneen 1800-luvulla syntynytta terveyden yhteiskunnallistamisprojektia
seka muistuttavat laakarikunnan roolista sairaanhoitajakoulutuksen ja
terveyssisarinstituution alkuunpanijoina.

Suomalainen yleissairaalajarjestelma syntyi yli sata vuotta ennen
muodollisen sairaanhoitajakoulutuksen aloittamista. 1800-luvulla hoito-
ty6 oli lahinna ammattikoulutusta vailla olevien piikojen ja palvelijatta-
rien tyOta. "Turun Läänin Lazaretille" vuonna 1796 annetussa ohjesdan-
nOss5 selvennettiin sairasten holhoojan velvollisuuksia. Sairasten hol-
hoojan piti noudattaa mita ladkari sairasten holhoamisesta paatti, itse
kukin holhooja piti murheen haltuunsa uskotuista sairaista: huolehti

vaatteista, siivosi vuoteet, jakoi laakityksen ja auttoi heita kaikissa tar-
peissa.24

Sairaanhoitajat kavivat ammatillisen kamppailunsa maallikkosairaan-
hoitajien kanssa 1800-luvun lopulla. Agneta Emanuelsson 25 toteaa sai-
raanhoitajien niin Englannissa kuin Ruotsissa esittaneen halventavia
kuvauksia maallikkosairaanhoitajista (mm. alkoholisoitunut, likainen,
moraaliton, tietamatOn) kohottaakseen koulutettujen sairaanhoitajien
statusta ja tehdakseen eroa maallikkosairaanhoitajiin. Kuvaukset maal-

likoista paljastavat tietyn "totuuden", mutta on muistettava, etta ne pe-
rustuvat usein kokemuksiin, joissa porvarisnaiset kohtasivat ensimmais-
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tä kertaa kansannaisten kulttuurin. Historiallisissa kuvauksissa luodaan
kritiikitOn kuva koulutettujen sairaanhoitajien edeltajista. 26 Sairaanhoi-

don historioissa on tuotu esille Charles Dickensin romaanissaan The
Life and Adventures of Martin Chuzzlewit' luoma pseudo-sairaanhoita-
jan hahmo Mrs. Sairey Gamp. Hahmo on edustanut kaikkea sita, mista

koulutetulla sairaanhoitajalla on haluttu paastd eroon. 27 Maija Sorvettu-
la28 toteaa, ettei Suomessa tunnettu Sairey Gampin kaltaista kirjallista
pelotetta.

KatilOt olivat ensimmaisia koulutettuja hoitotyontekijoita Suomessa.
1700-luvun puolivalin plkeen alettiin puhua tutkinnon suorittaneista
katilOista. Mina katilOt olivat saaneet opetuksen Tukholmassa. Ruotsin-
kielinen katilOopetus kaynnistyi Turkuun perustetun lastenpadstOlaitok-
sen yhteydessa vuonna 1816. Vuonna 1828 laitos paatettiin yhdistaa yli-
opiston opetuslaitokseen ja siirtaa yliopiston mukana Helsinkiin. Kati1O-
opetuksen siirtaminen autonomian aikana yliopiston yhteyteen kertoo
osaltaan katilOty011e annetusta arvostuksesta.29

Ensimmaiset koulutuksen saaneet sairaanhoitajat Suomessa olivat
diakonissoja. Vuonna 1867 perustettu Helsingin diakonissalaitos3° val-
misti sairaanhoitajakoulutuksen saaneita diakonissoja lahinna omaa lai-
tosta varten. Laitoksen ensimmaisend johtajattarena toimi Amanda Ca-
jander. Cajander oli leskeksi jdatydan hakeutunut Pietarin Evankeliseen
Hospitaaliin, missa hdnet vihittiin diakonissaksi. Laitoksen toinen johta-
jatar, Lina Snellman oli puolestaan saanut diakonissavihkimyksen Tuk-
holnian Diakonissalaitoksessa. 31 Ensimmdisen diakonissalaitoksen pe-
rustamiseksi Suomeen toimivat monet tahot, mm. Helsingin rouvasvd-
enyhdistys, Suomen Lahetysseura sekd useat varakkaat yksityishenkilOt.
Ensimmaisten laitosten alkuunpanijoina voidaankin pitad aktiivisia nai-
sia, mm. everstinna Aurora Karamzinia32 seka lehtori Jenny Ingmania33.

Suomen yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilasten hoitoa varten
(nykyinen Punainen Risti) paatti vuonna 1879 aloittaa sairaanhoitajat-
tarien kouluttamisen yhdistyksen omaan tarpeeseen. Koulutuspaikka-
na oli Helsingin yleinen sairaala eli Kirurginen sairaala. Punainen Ris-
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ti34 huolehti koulutuksen kaikista kustannuksista. Koulutusta toteutet-
tiin vuoteen 1886 asti. Valtiollisen sairaanhoitajakoulutuksen katsotaan
Suomessa kuitenkin alkaneen ns. "kirurgin kursseista". Ladkarikunnan
edustaja, professori Salzman esitti sairaalarnatamit korvaavien sivistynei-
den sairaanhoitajattarien kouluttamisesta englantilaisen mallin mukai-
sesti ja aloitti sairaanhoitajakoulutuksen Helsingin Kirurgisessa sairaa-
lassa vuonna 1889. Sairaanhoitajakoulutuksen aloittarninen Suomessa
sijoittuu samaan ajankohtaan kuin sairaalalaitoksen nopea laajenemi-
nen 1800-luvun lopulla. MyOs laakarien maara lisaantyi merkittavasti
autonomian ajan jalkipuoliskolla Suomessa. 35 Salzman seka tohtori M.
V. af Schulten, joka myOs vaikutti suomalaiseen sairaanhoitajakoulutuk-
seen, olivat molemmat harjoittaneet kirurgista toimintaa Helsingin Dia-
konissalaitoksella ja tutustuneet sita kautta sairaanhoidossa oppia saa-
neisiin hoitajiin. "Kirurgin kurssit" olivat aluksi puolen vuoden mittaisia,
mutta parin vuoden kuluttua ne pitenivat yksivuotisiksi. Vuodesta 1893
alkaen prjestettiin sairaanhoitajakoulutusta myOs laaninsairaaloissa.36

Laiikarikunnan vahva rooli nakyy myOs siina, etta aloitteen sairaan-
hoitajien oman jarjestOn, SjukskOterskefOreningen i Finland (SSF) pe-
rustamisesta teki ladkari, Kirurgisen sairaalan professori M. W. af Schul-
ten vuonna 1897 37. Vuonna 1925 suomenkieliset sairaanhoitajat pen is-
tivat Suomen Sairaanhoitajatarliiton (Ss1). 38 SairaanhoitajajarjestOt loivat
toimintansa alkuvuosina kiinteat kansainvaliset yhteydet 39 . Suomalainen
sairaanhoitajakunta oli tietoinen uusimmista kehitysaskelista sairaanhoi-
tajakoulutuksen alueella eri maissa, mm. amerikkalaisten yliopistojen
aloittama sairaanhoitajien koulutus toimi esimerkkina suomalaiselle am.-
mattikunnalle. Sorvettulan''' sanoin Suomessa oli nahtavissa kansainva-
lisen karjen ihanteiden ja kansallisen todellisuuden vdlinen ero. Poh-
jois-Amerikassa sairaanhoitajakunta kolkutteli jo 1800- ja 1900- lukujen
vaihteessa yliopiston ovea, jolloin Suomessa vasta otettiin etaisyytta
palvelijattaruudesta.

Koulutusihanteet ilmenivdt ensimmaisessa pohjoismaisessa sairaan-
hoitajakokouksessa, kun suomalainen sairaanhoitaja HjOrdis Eklund'
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toi esille ajatuksen sairaanhoitajien korkeakoulusta. Han viittasi Colum-

bian yliopistoon, joka voisi toimia esikuvana pohjoismaisille sairaanhoi-
tajille. Ajatusta yhteispohjoismaisesta korkeakoulusta kasiteltiin useissa
pohjoismaisissa tapaamisissa. Jarjestojen toiminnan paapaino kaikissa
pohjoismaissa oli kuitenkin kolmivuotisen sairaanhoitajakoulutuksen
saamisessa. 42 Ajatus omasta korkeakoulusta ei sinansa ollut mandoton;
Ruotsissa olivat tekniset korkeakoulut aloittaneet toimintansa jo 1820-1u-
vulla ja Suomeen perustettiin vuosina 1908-1927 viisi uutta erityiskorke-

akoulua43 . Yliopistollisen koulutuksen ja tieteellisen ammattikaytannOn
luomisen puolesta puhui 1920-luvulta alkaen erityisesti Kyllikki Pohja-
la, jonka ajatukset valittyivdt ammattikunnalle Sairaanhoitajatar-lehden
paatoimittajana.

Ennen koulutuksen valtiollistamista Suomessa koulutettiin kandenlai-
sia sairaanhoitajia. Laaninsairaaloissa valmistui ns. nuorempia sairaan-
hoitajattaria, joiden pohjakoulutusvaatimus oli vahaisempi ja koulutus
lyhyempi. Helsingissa koulutettiin ns. vanhempia sairaanhoitajattaria,
joiden pohjakoulutusvaatimuksena oli keskikoulu. SjukskOterskefOre-
ningen i Finland (SSF) ajoi yhtenaista kolmivuotista koulutusta. Yhdis-
tyksen aloitteesta asetettiinkin vuonna 1919 ensimmainen valtiollinen
komitea pohtimaan sairaanhoitajakoulutusta. LaakarienemmistOinen45
Idmanin komitea ehdotti kolmivuotista koulutusta ja loppututkinnon
suorittaneiden oppilaiden merkitsemista laillistetuksi sairaanhoitajaksi
ladkintOhallituksen luetteloon. Kiistaa komiteassa aiheutti nakemys pad-

syvaatimuksista ja koulutuksen valtiollistaminen. Huomattavaa on mybs,
etta Idmanin komitea esitti Helsingin sairaanhoitajakoulun kehittamista
korkeakouluksi. Kannanottoon vaikutti ilmeisesti sairaanhoitajakunnan
vahva edustus komiteassa. Idmanin komiteassa julki tuotu ajatus sai-
raanhoitajien korkeakouluopinnoista eli vahvasti myOhemmissa sairaan-
hoitajakoulutusta kasitelleissa komiteoissa 46 . Yhtendista koulutusta ja
ammatin laillistamista odotettiin yield lahes kymmenen vuotta. Vuonna
1929 Laki ja asetus sairaanhoitajattarien koulutuksesta tuli voimaan;
koulutusajaksi tuli kolme vuotta ja ammatti sai valtiollisen laillistuksen.
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Valtio oli ottanut huomaansa sairaanhoitajakoulutuksen.
Sairaanhoito oli Suomessa uraauurtava naisten ammatillisen koulu-

tuksen alue. Porvarisnaiset, jotka halusivat itselleen kunniallisen am-
matin, omistautuivat sairaanhoidolle, mutta se tarjosi tarpeellisen mah-
dollisuuden omaan elantoon myOs maaseudulta tuleville naimattomille
naisille, joiden ty6panosta ei enda tarvittu maataloudessa. Joillekin har-
voille, naimattomille keski- tai ylaluokkaa edustaville hyvan peruskou-
lutuksen ornaaville naisille, jotka olivat mielelladn ruotsinkielisia ja asui-
vat Nakaupunkiseudulla, sairaanhoito tarjosi mandollisuuden amma-
tilliseen koulutukseen, jatko-opiskeluun (joskus ulkomailla) ja hyvadn
uraan ylihoitajana, opettajana tai virkamiehena.'7

Sairasvandista sairaanhoitajattareksi — Ruotsi

Ruotsalainen hoitotyOn historic alkaa kailOista aivan kuten Suomessa
ja Norjassakin. Ensimmainen siiadOs katikikoulutuksesta on vuodelta
1663. KiitilOt edustivat pitkaiin ainoata naispuolista viranhaltijaa ter-
veyden- ja sairaanhoidon alueella. Vuonna 1682 avattiin "barnsangs-
hospital", jossa tulevat katilOt saivat opetusta. Ensimmainen katilOkou-
lutusta koskeva ohjesdantO on vuodelta 1711. Vuonna 1775 avattiin
Tukholmassa ensimmainen yleinen synnytyssairaala, jossa koulutettiin
katilOita. Kun Ruotsissa 1850-luvulla alettiin pohtia sairaanhoitajien kou-
lutusta, oh katilOkoulutus yhdeksan kuukauden mittainen ja sita seurasi
kolmen kuukauden harjoittelu 48

Sairaalalaitoksen syntyminen Ruotsissa ajoittuu 1700-luvulle. Serafim-
lasarettet Tukholmassa perustettiin vuonna 1752 ja se mainitaan Ruotsin
ensimmaisena sairaalana. Sairaanvartija, vahtimatami, sairaspiika ja sai-
rasrenki (sjukwakterska ' 9 , vakmadam, sjukpiga, sjukdrang), mitaa nimi-
tysta kulloinkin kaytettiin, huolehti ruoanlaitosta, puhtaudesta ja avusti

potilaiden hoidossa. Serafimlasarettia perustettaessa kaksi johtokunnan
jasenta ehdotti, etta sairaanvartijat otettaisiin Tukholman koyhaintalos-
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ta. KOyhainhoidokille ei tarvitsisi maksaa palkkaa vaan yllapito riittaisi.

Ehdotus ei kuitenkaan toteutunut.5°
Ruotsalaisen sairaanhoitajakoulutuksen alkutaipaleella yhdistyksilla

ja yksityishenkilOilla oli merkittava rooli. Ruotsalainen sairaanhoitaja-
koulutus kaynnistyi vuonna 1851, kun Tukholmaan perustettiin Dia-
konissalaitos, sittemmin Erstan Diakonissalaitos. Ruotsalaisen diakoni-
an juuret ovat 1800-luvun heratysliikkeessa ja vuonna 1849 kokoontui
joukko miehia ja naisia perustamaan diakonialiiketta Ruotsiin. Diako-
niayhdistys lahetti kevaallii 1850 papintytar Marie CederschiOldin Kai-
serswerthiin. Sittemmin Marie CederschiOldista tuli Tukholman Dia-
konissalaitoksen ensimmainen johtajatar. 51 Ruotsalaisten diakonissojen
maara lisaantyi hitaasti ja heidan merkityksensa kehittyvassa sairaalalai-
toksessa jai vahaiseksi. Diakonissojen tyOkentta oli myOs paljon laajem-
pi kuin sairaanhoitajien; diakonissat tyOskentelivat opettajina, kOyhain-
hoidossa seka seurakuntasisarina.52

Usein vasta vuosi 1867 mainitaan ruotsalaisen sairaanhoitajakoulu-
tuksen lahtOkohtana. Sairaanhoitajien koulutus Punaisen Ristin ohjauk-
sessa kaynnistyi tuolloin Uppsalassa. Uppsalasta koulutus siirrettiin
teborgiin ja vuonna 1881 Tukholmaan. Koulutus kesti neljastd kuuteen
kuukautta. Sairaanhoitajia velvoitettiin koulutuksen paatyttya tyOsken-
telemaan sairaanhoidossa seka olemaan Punaisen Ristin kaytOssa sota-
aikana.53

Punaisen Ristin aloittaman koulutuksen taustalla vaikutti vahvasti
porvarillinen naisliike. Kun Punaisessa Ristissa alettiin keskustella nais-
puolisten sairasapulaisten kouluttamisesta, Sophie Leijonhufvud otti yh-
teytta Florence Nightingaleen. Punaista Ristia edustaneet laakarit otti-
vat Sophie Leijonhufvudin ja Rosali Olivercronan mukaan suunnittele-
maan uutta sairaanhoitajakoulutusta yhdessa sairaalalaitoksen edusta-
jien kanssa. Paatettiin muun muassa, etta olisi mandollisimman pian
koulutettava naispuolinen johtajatar Nightingalen koulussa Lontoossa
vastaamaan uudesta koulutuksesta. Yhdistys lahettikin vuonna 1866
tuolloin 31-vuotiaan Emmy Rappen miss Nightingalen kouluun Lontoo-

174



Anne Laiho: Kaytavavaimoja, vartijoita ja hoihoojia. Pohjoismaisen sairaanhoitajakoulutuksen...

seen. Kotiinpaluunsa jalkeen Rappe nimitettiin ylihoitajattareksi Uppsa-
lan Akateemiseen Sairaalaan ja hanesta tuli vastaperustetun sairaanhoi-
tajakoulun johtajatar. Rappe oli Ruotsin ensimmainen maallisen koulu-
tuksen saanut sairaanhoitaja."

Sairaanhoitajien koulutus sai arvovaltaisen tukijan, kun kuningatar
Sophian55 aloitteesta avattiin vuonna 1884 "Hemmet for sjukskOters-
kor" Tukholmaan toteuttamaan sairaanhoitajien koulutusta. MyMem-
min opinahjosta tuli Sophiahemmet ja toiminta laajeni yksityissairaalak-
si. Tavoitteena oli saada "sivistyneita tyttOja" sairaanhoitoon ja antaa
ndin statusta sairaanhoitajakoulutukselle. Koulutus oli vahvasti uskon-
nollista ja ammattia pidettiin kutsumustyOna, joka vaati harjoittajaltaan
korkeaa moraalia. Sairaanhoitajan odotettiin omistavan eliimansd am-
matilleen, josta hanen tulisi luopua perustaessaan perheen. Kotijarjes-
telman mukaan sairaanhoitajat muodostivat kollektiivin, jolla ei ollut
pelkastaiin yhteinen tyOkentta vaan myOs yhteinen talous.'6

Koulutus kehittyi hitaasti, osin laakarien vastustuksesta. 1880-luvulla
koulutettujen sairaanhoitajien tarve kuitenkin kasvoi, kun aseptiikan
kehittyminen ja paremman hygienian vaatimus erityisesti leikkauksissa
vaati koulutettua henkilOkuntaa. 1800-luvulla koulutettujen sairaanhoi-
tajien madra oli kuitenkin kaiken kaikkiaan vahainen.

1890-luvulla myOs maakuntien sairaalat aloittivat koulutuksen. Ns. sai-
raalakoulujen tavoitteena oli kouluttaa sairaanhoitajia laitoksen omaan
tarpeeseen. Sairaalakoulut maakunnissa k5ynnistyivat usein ladkarien
aloitteesta. Koulutuksen laatu vaihteli eri sairaaloissa, samoin koulu-
tuksen pituus muutamasta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Opetukses-
ta huolehtivat ladkarit, mutta myOs sairaanhoitajat ja myöthemmin ns.
opetushoitajat. Sairaalan ylihoitaja oli koulun johtajatar, joka tasapainoi-
li tyOvoimatarpeen ja koulutuksen vaatimusten valilla. 57 1800- ja 1900
-luvun taitteessa ruotsalainen yhteiskunta muuttui taloudellisesti, sosi-
aalisesti ja poliittisesti. Teollistuminen avasi tiettyja koulutuksia ja am-

mattimandollisuuksia naisille. Vuosisadan vaihteessa ruotsalainen sai-
raanhoito laajeni nopeasti ja yha useampia sairaaloita rakennettiin.
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Askel kohti omaa yhdistystoimintaa oli sairaanhoitajien lehden pe-
rustaminen. Ruotsin Sairaanhoitajataryhdistys (Svensk SjukskOterskef5-
rening, SSF) perustettiin yksittaisten sairaanhoitajien aloitteesta Tukhol-
massa vuonna 1910 ja osa perustajajasenista oli ollut kaynnistamassa
ammattikunnan lehted. 58 Yhdistyksen syntyminen liittyy paitsi kansain-

valisiin esikuviin, vahvasti myOs koulutuskysymykseen. Taustalla oli
nahtavissa 1890-luvulla maakunnissa kaynnistynyt sairaalakoulujen pe-
rustaminen ja niiden lyhyempi koulutus. Ainoastaan puolitoistavuotisen
koulutuksen omaavat sairaanhoitajat olivat oikeutettuja yhdistyksen ja-

senyyteen. KaytannOssa se tarkoitti sita, etta enemmistO ruotsalaisista
sairaanhoitajista jai yhdistyksen ulkopuolelle.59

Helmikuussa 1911 Tukholman pormestari, sosiaalidemokraatti Carl
Lindhagen teki aloitteen hoitohenkilOstOn tyOn ja koulutusolojen paran-

ta miseksi. Carl Lindhagenin6° puoliso, Jenny Lindhagen oli sairaanhoi-
taja. Vuonna 1912 asetettiin komitea selvittamaan sairaalahenkilOstOn
koulutusta, tybaikaa ja tyOolosuhteita. Komitean tyOskentelyyn osallis-
tui myOs viisi sairaanhoitajakunnan edustajaa. Komitea ehdotti vuonna
1916 valmistuneessa mietinnOssaan mm. tarkastajan viran, jonka viran-
haltijan tulisi olla sairaanhoitaja, perustamista laakintOhallitukseen. Tar-
kastajan tehtdvand olisi valvoa sairaanhoitajakoulujen laatua. Sairaan-
hoitajan nimikkeeseen olisi oikeus vain niilla, jotka olivat kayneet val-
tion tunnustaman sairaanhoitajakoulun.61

Valtiopaivien paatOksella todettiin vuonna 1919 ja maariteltiin ensim-
mdista kertaa kasite sairaanhoitaja selvasti ja yksiselitteisesti. Samalla
sairaanhoitajakoulutuksesta tuli valtion kontrolloimaa koulutusta. Vuon-
na 1920 LaakintOhallitus otti vastuun koulutuksesta ja laakintOhallituk-
seen perustettiin tarkastajan virka. Kaikki koulut eivat tayttaneet valtion
vaatimuksia ja ne lakkautettiin. Kontrollin myOta koulujen lukumadra
laski huomattavasti; vuonna 1924 Ruotsissa oli enda 23 sairaanhoitaja-
koulua. Vuoden 1920 asetuksessa saadettiin sairaanhoitajakoulutuksen
pituudeksi vahintaan kaksi vuotta 62 . Vuonna 1923 ne koulut, jotka oli-

vat saaneet valtion hyvaksynnan alkoivat pidentda koulutusta kolmeen
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vuoteen. Vuodesta 1931 alkaen kaikki sairaanhoitajakoulut olivat vd-
hintaan kolmevuotisia ja vuonna 1935 kirjattiin madraykset (Kungliga
Majestetens kungOrelse 1935:431) opetuksesta sairaanhoitajakouluissa.63
Ruotsalaiset sairaanhoitajat tosin saivat odottaa ammattinsa valtiollista
laillistusta vuoteen 1958.

Kaytavavaimoista sairaanhoitajattariin — Norja

Norjan historiaa luonnehtivat poliittiset unionit. Tanska kontrolloi nykyi-
sen Norjan alueita vuoteen 1814 asti. Vuosina 1814-1905 Norjan perus-
tuslaillinen monarkia ja itsendinen valtio muodosti oman poliittisen
liiton Ruotsin kuningaskunnan kanssa. Thyden itsenaisyyden Norja saa-
vutti vuonna 1905." Norjan ensimmainen yliopisto perustettiin Osloon
vuonna 1811. Kun Valtionsairaala vuonna 1826 avattiin sai norjalainen
ladketiede uudenlaisen kehitysmandollisuuden.6s

MyOs Norjassa katilOt olivat vanhimpia koulutettuja hoitotyOn am-
mattilaisia. Ensimmdinen valtiollinen katiltioppilaitos perustettiin vuon-
na 1818 Osloon ja ensimmainen katilOohjesdantO oli jo vuodelta 1810.
KatilOn ammatti oli ensimmainen lailla saadelty naisten ammatti Norjas-
sa. KdtilOoppilaat edustivat alempia kansankerroksia; useimmat heista
olivat naimattomia talonpoikaisnaisia.66

Sairaanhoitajakoulutuksen historia Norjassa juontaa erityisen vahvasti
diakonissoihin. Diakonissat edustivat ensimmaisid ammattitaitoisia sai-
raanhoitajia Norjassa ja olivat melkein kolmekymmentd vuotta ainoita
koulutettuja sairaanhoitajia Norjassa.

1850-luvulla sairaiden hoidosta Norjan sairaaloissa huolehtivat am-
mattitaidottomat, tavallista kansaa edustavat naiset ja miehet. Sairaiden
hoidosta huolehti nk. kdytavavaimo (gangkonene). Kaytavavaimon teh-
taviin kuului puhtaudesta huolehtiminen, lammitys ja tuuletus sekd

ruuan ja iiffikkeiden jako. Paivavaimo (dagkonene) avusti kaytavavai-
moa erilaisissa tOissa ja y011d potilaiden hoidosta huolehti valvontavai-
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mo (vAkekonene). Valtionsairaalan laakarit Oslossa olivat tyytymattO-

mia ammattitaidottomaan hoitohenkilOkuntaan. Laakarikunta kohdisti

kritiikkinsa kaytavavaimoihin, jotka olivat ylimpana hoitohenkilOkun-
nan hierarkiassa. Laakarit syyttivat vaimoja hutiloinnista ja epaluotetta-
vuudesta velvollisuuksien tayttamisessa ja katsoivat sen johtuvan heidan
luokkataustastaan. Vuonna 1853 Valtionsairaalan yliladkari ehdottikin
sairaalan johdolle ylikaytavavaimojen (overgangkonene) palkkaamista.
Ylikaytavavaimojen tulisi olla sivistyneita naisia. Ylikaytavavaimojen
tehtavaan kuuluisi mm. valistaa vaimoja ja toimia esimiehend naispuo-
liselle henkilOkunnalle. Sairaalan johto teki esityksen sisdasiainminis-
teri011e vuonna 1855 norjalaisten naisten kouluttamisesta diakonissa-
laitoksissa Euroopassa. MinisteriO hyvaksyi ehdotuksen ja lahetti val-
tion kustannuksella kaksi naispuolista henkilOa diakonissakoulutukseen
Kaiserswerthiin. Kesalla 1856 he palasivat takaisin Valtionsairaalaan ja
heidat palkattiin ylikaytavavaimoiksi. Laakareiden "hoitoreformi" valti-
onsairaalassa jai kuitenkin lyhytaikaiseksi. Ylikaytavavaimoiksi palkatut
diakonissat jaivat pian pois viroistaan. Ilmeisesti heidan ja alemmista
kansanosista rekrytoitujen kaytavavaimojen toimintatavat erosivat niin

suuresti toisistaan.67
1800-luvulla vaestO kaksinkertaistui Norjassa, ollen vuonna 1891 jo

kaksi miljoonaa. VaestOnkasvu ja korkeampi elinika, lisaantyva sosiaali-
poliittinen satsaus, ehkaisevan terveystyOn ja laaketieteen kehittyminen
seka sairaalalaitoksen kasvu — kaikki nama yhdessa lisasivat koulutettu-
jen hoitajien tarvetta. 1800-luvun viimeisind vuosikymmenind Norjassa
vaikutti myOs pieni katolisten sisarten joukko. Sisaret eivat olleet norja-
laisia ja sairaanhoitajakoulutuksensa he olivat hankkineet ulkomaisista

luostarikouluista.68
Laakarikunta oli kiinnostunut koulutetuista diakonissoista ja toimi

hetken aktiivisesti asian puolesta. Tasta on osoituksena Valtionsairaalan
"hoitoreformi". Ylemman sosiaaliluokan naiset saivat kristillisen yhtei-
son kiinnostumaan diakonissalaitoksen perustamisesta Norjaan. He kir-
joittivat diakonissakysymyksesta ja matkustivat ulkomaille kouluttautu-
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akseen diakonissaksi. Useat naista aktiivista naisista olivat kauppiaiden
tytt5ria. Heidan uskonnollinen taustansa oli korkeakirkollinen ja useat
heista olivat mukana Johnson-heratyksessa. Keskeisimi-nat hahmot kou-
lutuksen aloittamisen taustalla Norjassa olivat Rikke Nissen 69 ja Cathinka
Guldberg.7°

Vuonna 1868 perustettiin sisiiiiihetyksen toimesta Osloon Diakonis-
salaitos, josta tuli maan ensimmainen sairaanhoitajakoulu. 1880-luvulta
alkaen Norjassa koulutettiin kandenlaisia diakonissoja. Varsinaiset dia-
konissat toimivat kaupunkien kOyhainhoidossa seldi sairaaloissa ja hei-
dan koulutuksensa kesti vahintaan kaksi vuotta. Lyhyemman koulutuk-
sen saaneet ns. seurakunta-diakonissat toimivat paaasiassa maaseudul-
la. Diakonissojen tyOkentta oli laaja, mutta Norjassa sairaalalaitoksesta
muodostui diakonissoille merkittava toiminta-alue.71

Diakonissat olivat ottaneet hoitaakseen joukon sairaaloita Norjassa,
mutta heita ei ollut riittavasti kasvavaan koulutettujen hoitajien tarpee-
seen. Sairaalat eivat yield olleet aloittaneet hoitajien koulutusta ja sai-
raanhoitajakoulutuksen kehittamiseen mukaan tulikin humanitaarisia
jarjestOja. Norjan kolme suurta terveysjarjestöd Norjan Kansallinen tu-
berkuloosin Vastustamisyhdistys (Den norske Nasjonalforeningen mot
tuberkulosen), Punainen Risti ja Norjalaisten Naisten Saniteettiyhdistys
(Norske Kvinners Sanitetsforening) toimivat kukin tahollaan maallisen
sairaanhoitajakoulutuksen kehittamiseksi. Jarjestoilla oli 1920-luvulla
yhteensa lahes 200 000 jasenta.72

Maallinen sairaanhoitajakoulutus Norjassa kaynnistyi Ruotsin mallin
mukaisesti Punaisen Ristin toimesta. 1870-luvulla yhdistys alkoi pohtia
sairaanhoitajien kouluttamista. Norjassa siihen ei ollut mandollisuuksia
ja Punainen Risti paatti lithettad oppilaita Tukholmaan, Sophiahemme-
tin73 sairaanhoitajakouluun. Maallisen sairaanhoitajakoulutuksen merk-
kipaaluna pidetaan vuotta 1895, kun tanskalainen Sophia de Borne-
mann perusti Osloon sisarkodin Punaisen Ristin hoitajille. Sisarkoti kou-

lutti sairaanhoitajia yhteistyOssa tohtori Jervallin yksityisklinikan kans-

sa. Punaisen Ristin sairaanhoitajakoulun ensimmaisena johtajattarena ja
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opettajana toimi kaksi ruotsalaista sophiasisarta. Punainen risti perusti

useita kouluja eri paikkakunnille, mm. vuonna 1918 Lillehammeriin sai-
raanhoitajakoulun aluehoitajien (terveyssisarten) kouluttamiseksi. Kou-
lutus oli puolitoistavuotinen ja heratti Norjan Sairaanhoitajataryhdistyk-
sessa voimakasta vastustusta, koska yhdistys ajoi kolmivuotista koulu-
tusta. Vuonna 1927 koulutus muuttuikin kolmivuotiseksi.74

Vasta vuosisadan vaihteessa ensimmainen kunnallinen sairaanhoita-
jakoulu aloitti toimintansa Norjassa; Ullevalin kunnallinen sairaanhoita-
jakoulu perustettiin vuonna 1900 Osloon. Vuonna 1908 Bergeniin pe-
rustettiin oma kunnallinen sairaanhoitajakoulu. Koulu oli ensimmainen
kolmivuotinen sairaanhoitajakoulu Norjassa.75

Norjalaisen sairaanhoitajakoulutuksen kehittymisen taustalla oli usei-
ta tahoja: kristilliset laitokset, humanitaariset jarjestOt sekd sairaaloiden

omistajat, johto ja julkisten sairaaloiden laakarit. Erilaisia kouluja pe-
rustettiin erilaisten mallien innoittamana. Vuosisadan vaihteessa Norjas-
sa oli viisi laitosta, jotka kouluttivat sairaanhoitajia. 1900-luvun ensim-
maisten vuosikymmenien aikana sairaanhoitajakoulut kasvoivat kool-

taan ja lisaantyivat mDrallisesti; vuonna 1919 kouluja oli 14. Koulutus-
aika vaihteli 1-3 vuoden valilla. Koulut tyOskentelivat kukin itsekseen;
yhteistyOta ei tehty. Opetus muodostui sen pohjalta, millaista harjoitte-
lua sairaalat kykenivat tarjoamaan ja minka laakarit nakivat tarkeaksi.
Koulujen johdossa toimivat sairaanhoitajat olivat usein hankkineet kou-
lutuksensa ulkomailla tai ainakin opiskelleet ulkomailla sairaanhoitajak-

si valmistumisensa jalkeen.76
Kansainvalisen SairaanhoitajaprjestOn (ICN) kolmanteen kongressiin

vuonna 1912 osallistui kuusi norjalaista sairaanhoitajaa. Kongressin in-
noittamana yksityiset sairaanhoitajat ja eri yhteisOja seka sairaaloita
edustavat sairaanhoitajat kokoontuivat samana vuonna perustamaan
maanlaajuista yhdistyst5 Oslossa. Bergljot Larsson 77 toimi kokoonkutsu-

jana ja Norjan Sairaanhoitajatarliitto (Norsk Sykepleierskeforbund, NSF)
perustettiin syksylla 1912. Jarjesto aloitti heti oman lehden Sykepleien

julkaisemisen. 78 Yhdistyksen perustajat edustivat sosiaalista eliittia suh-
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teessa hoitotyOntekijOihin, jotka suurimmaksi osaksi oli rekrytoitu ty6-
vdenluokasta ja palveluskunnasta 79 . Useat sairaanhoitajat jaivat kuiten-
kin jarjestOn ulkopuolelle, erityisesti "vanhanajan sairaanhoitajat", dia-
konissat. 80

Syksylld 1915 Norjan Ladkariyhdistys kdantyi kaikkien sairaanhoitajia
kouluttaneiden jarjestOjen puoleen ja pyysi niita nimittamdan edustajat
ns. sairaanhoitokomiteaan. Tavoitteena oli tyOstad ehdotus viranomai-
sille sairaanhoitajakoulutuksesta. Komiteaan nimettiin kymmenen edus-
tajaa, viisi naista ja viisi miestd. Naiset edustivat sairaanhoitoa, miehet
ladkdri- ja pappiskuntaa. 81 NSF:n tavoitteena oli yhtendinen kolmivuo-
tinen sairaanhoitajakoulutus. Komitea jakaantui pian nakemyksissdan
kahtia ja vahemmistOn jdivat NSF:n kaksi edustajaa. He ehdottivat "yh-
denlaisten" laillistettujen sairaanhoitajien kouluttamista. Koulutuksen tu-
lisi olla yhtendinen ja kolmivuotinen. Komitean enemmistO ehdotti kah-
denlaisten sairaanhoitajien kouluttamista; puolitoistavuotinen koulutus
aluehoitajille (godkjente distriktssykepleiersker) ja kolmivuotinen kou-
lutus sairaanhoitajille (autoriserte sykepleiersker), jotka toimisivat lahin-
nd sairaaloissa. Aluehoitajan tutkinnon jalkeen olisi mandollista opis-
kella viela puolitoista vuotta ja tuna laillistetuksi sairaanhoitajaksi. Puo-
litoistavuotinen koulutus olisi yhteinen molemmille hoitajille.82

Norjan Ladkariyhdistys kannatti komitean enemmistOn esitysta sai-
raanhoitajakoulutukseksi. Ladkdrikunta totesi, etta jos koulutus toteute-
taan sairaanhoitajakunnan nakemyksen mukaan, johtaa se sairaanhoi-
tajien pysymiseen kaupungeissa, niissa sairaaloissa, jossa hoitajat ovat
saaneet koulutuksensa. Vandosaiset kaupungeissa ja maaseudun vaki
tulee saamaan hoitajia, joiden koulutusta ei ole valvottu. NSF:n puheen-
johtaja Bergljot Larsson puolestaan vastasi, etta jos Idakdrien kanta me-
nee ldpi, hyvin koulutetut ja kokeneet sairaanhoitajat alkavat kaihtaa
aluesairaanhoitoa ja se tulee leimatuksi alemmaksi hoidon "lajiksi".
Kuitenkin aluesairaanhoitajaan, joka tyOskentelee yksin ja itsendisesti

potilaiden kanssa, kohdistuu suurempia vaatimuksia kuin sairaalassa
tyOskentelevadn hoitajaan, jonka ei tarvitse tehdd ratkaisuja yksin.83
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Kysymys laillistetusta sairaanhoitajasta oli uudelle liitolle tarked. Sai-

raanhoitajajarjestoa edustaneet komiteajasenet kannattivat kolmivuotis-
ta koulutusta.

NSF perusti vuonna 1916 oman koulutuskomiteansa. Komitean jä-
senet edustivat Punaista Ristia, Norjalaisten Naisten Saniteettiyhdistysta
ja kunnallisia laitoksia. VapaaehtoisjarjestOjen edustajien nakemykset
koulutuksen pituudesta olivat sisaisesti erimielisia. Esimerkiksi Saniteet-
tiyhdistysta edustaneet kaksi hoitajaa edustivat erilaista nakemysta kou-
lutusajasta; Saniteettiyhdistys oli jo kauan kouluttanut puolen vuoden
pituisilla kursseilla hoitajia lahinna maaseudun tarpeisiin. MyOs Punai-
sen Ristin edustajien ajatukset olivat erilaista. NSF:n edustajienkin kes-
kuudessa oli nakemyseroja koulutuksen laajuudesta, mutta yhdistyksen
keskeiset elimet tukivat tiukasti kolmivuotista koulutusta.84

Vuonna 1922 liberaalihallitus esitti Suurkarajille ehdotuksen Sairaan-
hoitajalaiksi laakarikomitean enemmistOn esityksen pohjalta. Lakiehdo-
tuksesta vallitsi suuri erimielisyys ja Suurkarajat paatti siirtad asian kasit-
telya. NSF oli tyytyvainen ratkaisuun. Yhdistys tosin joutui odottamaan
24 vuotta ennen kuin vuonna 1948 saatiin laki sairaanhoitajien kou-
luttamisesta ja laillistuksesta. Laki teki jarjeston tavoitteesta totta. Aika
tyOskenteli NSFn kolmivuotisen koulutustavoitteen puolesta. Yhd use-
ammat koulut tulivat kolmivuotisiksi ja 1930-luvulla laakarikunta muutti
nakemystaan koulutuksen pituudesta. Ladkarit vetosivat viranomaisiin
koulutuskysymyksen uudelleen kasittelemiseksi. MyOs Punainen Risti ja
Norjalaisten Naisten Saniteettiyhdistys liittyivat taistelurintamaan kolmi-
vuotisen koulutuksen puolesta.85

"Moninaiset" juuret

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koulutetun sairaanhoitajan juuret ovat
diakonissalaitosten toiminnassa. Kaiserswerthin naisdiakonian vaikutuk-
set kulkeutuivat pohjoismaihin kahta kautta; Ruotsin ja Norjan ensim-
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maiset diakonissat saivat koulutuksensa Kaiserswerthissa. Nama pio-
neerit toimivat diakonissakoulutuksen uranuurtajina omissa maissaan.
MyOs suomalaisen diakonian uranuurtajat olivat tutustuneet saksalai-
seen naisdiakoniaan. Kaiserswerthin diakonissakoulutus oli muovannut
myOs maallisen sairaanhoitajakoulutuksen vaikuttajan Florence Nightin-
galen ajattelua; Nightingale suoritti vuosina 1850 ja 1851 kaksi oppijak-
soa Kaiserswerthissa86.

Koulutuksen kehityslinjat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa ovat pää-
piirteissaan yhtenevat, vaikka toki kansallisia erityispiirteitakin loytyy.
Norjassa diakonissakoulutus sailytti pisimpaan asemansa sairaanhoita-
jien koulutuksessa. Diakonissat olivat lahes kolmekymmenta vuotta
Norjan ainoita koulutettuja sairaanhoitajia. Ruotsissa ja Suomessa dia-
konissojen merkitys kehittyvassa sairaalalaitoksessa jai vahaisemmaksi.
Norjassa maallinen sairaanhoitajakoulutus kaynnistyi myOhemmin kuin
Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsalainen sairaanhoitajakoulutus toimi Nor-
jassa vankkana taustana kun maallisen koulutuksen ensiaskeleita otet-
tiin. Norjassa myOs yhtendista sairaanhoitajakoulutusta saatiin odottaa
pisimpaan, aina vuoteen 1948. Tama johtui todennakOisesti lukuisista
eri toimijatahoista sairaanhoitajakoulutuksessa seka sairaanhoitajakun-
nan eriavista nakemyksista. Suomessa valtio otti vahvimman otteen
kouluista vuoden 1929 lailla. Kouluista tuli nyt valtion kouluja. Ruot-
sissa ja Norjassa sairaanhoitajakouluja pitivat ylla monenlaiset tahot
ja Ruotsiin perustettiin ensimmainen valtion oppilaitos vasta vuonna
1939.

Kun sairaanhoitajan ammattia tarkastellaan historiallisesti, nostetaan
useimmiten kaksi keskeista tekijaa esille ammatin synnyssa. Ensinnakin
laaketieteen lapimurto 1870- ja 1880- luvulla ja toiseksi erityisesti keski-
luokkaisen naisen yhteiskunnallisen aseman muutos 87 . Ladkarikunnan
merkitys sairaanhoitajakoulutuksen alkutaipaleella onkin kiistaton Suo-
messa, Ruotsissa ja Norjassa. Maallisen sairaanhoitajakoulutuksen kayn-

nistyminen, Iddketieteen Idpimurto ja sairaalalaitoksen laajeneminen si-
joittuivat pohjoismaissa samoille 1800-luvun lopun vuosikymmenille.
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Laakarien aloitteet ja toiminta koulutuksen kaynnistamiseksi liittyvat ke-
hitykseen, joka loi vaatimuksia laakarin koulutetulle assistentille. Kou-

lutus toteutui aluksi taysin laakarien ehdoilla. Laakarikunta argumentoi
sairaanhoitajien teoreettisen koulutuksen puolesta, mutta liian pitkaa
koulutusta pidettiin tarpeettomana. Vaatimus koulutuksen rajallisuudes-
ta tuli varsin selvasti esille, kun sairaanhoitajakunta 1900-luvun ensim-
maisina vuosikymmenind Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa taisteli kolmi-

vuotisen koulutuksen puolesta.
Sairaanhoitajakoulutusta koskevien aloitteiden taustalla oli Ruotsissa

ja Norjassa nahtavissa emansipatorisia pyrkimyksia. Porvarillinen nais-
asialiike Ruotsissa nosti esille sairaanhoitajakoulutuksen jo varhain.
MyOs Norjassa sairaanhoitajakunta sai apua jarjestaytymiselleen porva-
rilliselta naisasialiikkeeltd. Suomalainen naisasialiike ei kuitenkaan ollut
aloitteellinen sairaanhoitajakysymyksessa88.

Pohjoismaalaiset sairaanhoitajajarjestOt olivat pitkaan eliittiorganisaa-
tioita. Ensimmalsten puheenjohtajien syntypera, sosiaalinen asema ja
henkilOkohtaiset seka poliittiset suhteet olivat tarkeita tekipita kou-
lutuksen kehittamiseksi ja niita hyOdynnettiin. Lea Henrikssonin89 sa-

nat valtiotoimijan asiantuntijakasvojen henkilOitymisesta sopivat kuvaa-
maan tilannetta myOs Ruotsissa ja Norjassa: "Samat henkilbt, etupdassa
paakaupungin ldakarit ja muutamat hoivatyOn johtohenkilO, istuivat eri
paikoilla, virkamiehina, asiantuntijoina ja kansalaisjarjestOjen johtoeli-
missa. Sukulais- ja tuttavasuhteet lahensivat pienta toimijajoukkoa."

Koulutuskysymys oli alusta alkaen keskeinen toiminnan alue kansal-
lisissa jarjestOissa, kuten myOs pohjoismaisessa jarjestOssa ja kansainva-
lisen ICN:n toiminnassa. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa sairaanhoitaji-
en jatkokoulutus aloitettiinkin sairaanhoitajaprjestOjen 9" toimesta. Jatko-

koulutustoiminta oli lahtOkohta sairaanhoitajien korkeammalle koulu-
tukselle ja tavoittelulle omasta akateemisesta oppiaineesta. Idea omasta
korkeakoulusta herasikin jo varhain 1920-luvulla. Tavoite toteutui vuon-
na 1978 Norjassa ja vuonna 1979 Suomessa, kun sairaanhoitajakunta
ylsi yliopisto-opintoihin. Ruotsissa oman alan ensimmainen professuuri
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luotiin vuonna 1980 UmeAn yliopistoon.91
Sairaanhoidon historia on usein kuvattu valikoidun eliitin toiminnan

kautta ja sairaanhoitajan porvarillinen tausta on ndin korostunut. Sai-

raanhoitajien lahtOkohdat kuitenkin vaihtelivat Ruotsissa vaatimatto-
masta taustasta aatelisneiteihin. MyOs Suomessa ja Norjassa ammatti-
kunta oli hajanainen luokkataustan suhteen 92 . Koulutus sailyi pitkadn
epayhtendisend Pohjoismaissa; tietyt koulut olivat elitistisia ja oppilaat
tulivat ylemmistd yhteiskuntaluokista. Monet maakuntien, ladninsairaa-
loiden tai eri jarjestOjen koulut tyytyivat matalampiin pohjakoulutusvaa-
timuksiin ja lyhyempadn koulutusaikaan, mika mandollisti koulutuk-
sen myOs tavallista kansaa edustaville naisille. On myOs huomattava,
etta koulutetun sairaanhoitajan edeltajdt, maallikkosairaanhoitajat, jot-
ka Pohjoismaissa oli rekrytoitu tavallisista kansannaisista ja —miehistd,
tyOskentelivat koulutettujen sairaanhoitajien rinnalla. Jotkut heista va-
kiinnuttivat asemansa ja olivat ensimmdisten muodollisen sairaanhoi-
tajakoulutuksen hankkineiden joukossa. Osa maallikkosairaanhoitajien
tehtdvista siirtyi myOs osaksi koulutetun sairaanhoitajan tyOnkuvaa ja
koulutusta.

Ladketieteen lapimurto, maallikkohoitajien perinne, saksalainen nais-
diakonia ja Nightingalen nimeen kulminoituva hoitotyOn kehitys rnuo-
dostavat Pohjoismaalaisen sairaanhoitajakoulutuksen juuret. Aktiivisia
toimijoita olivat ladkarit, kristilliset yhteisOt ja humanitaariset jarjestat,
joiden nimissa pioneerinaiset "lobbasivat valtiota" aikana, jolloin se oli
patriarkaalinen ja kapitalistinen 93 . 1900-luvun alussa toimijoiksi nouse-
vat kunkin maan sairaanhoitajajdrjestOt, jotka saavat tukea kansainvdli-
seltd ja pohjoismaiselta jarjestOltdan. Tarkeiksi jatkokoulutuksen esiku-
viksi muodostuvat Bedford College Lontoossa ja Teacher College New
Yorkissa; ollaan jo matkalla tavoittelemassa akateemista koulutusta.
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Ammatillinen kurssitoiminta Suomessal

Etsittaessa ammatillisen aikuiskoulutuksen alkujuuria lOytyy siita tieto
vuodelta 1902, jolloin huonon satovuoden tuoman hadan lieventami-
seksi vaivaishoidontarkastaja Gust.Ad.Helsingius jarjesti Helsingin seu-
dulla jonkinlaista opetusta aikuisten ty011isyysnakOkohdista lahtien.
1920-luvun lopulla asetettu tyOttOmyyskomitea esitti, etta sosiaaliminis-
terion alaisuudessa vuosien 1917-1918 tapahtumien jalkeen aloitettua
naisten ammattikurssitoimintaa olisi jatkettava. Sita esitettiin myOs mie-
hille. Nain oli jo kaytannOssa tapahtunutkin.

Ammattikurssit tarkoitettiin antamaan opetusta kehityskykyisille
17-23-vuotiaille aikuisille henkiloille tyOttOmyysavustuksen lisaksi. Esi-
merkiksi vuonna 1932 jarjestettiin noin 60 kurssia ja ensimmainen 1iike-
alan ammattikurssi 200 osanottajalle. Sosiaaliministerib antoi ohjeet ja
valvoi toteutusta. ValvontahenkilOkunnasta oli selvaa puutetta. Komitea
suositti hyvaksyttavien opetusohjelmien kayttOOnottoa ammattikursseil-
la ja vakinaisen valvonnan jarjestamista. Komitean esityksia ei koskaan
toteutettu sellaisenaan, mutta sen esityksia kaytettiin kylla myOhemmin
toiminnan kehittamisessa.

Sodan poikkeusolot

Tammikuussa vuonna 1940 tunnusti Suomen tyOnantajajarjestO (STK)
palkansaajien keskusjarjestOn (SAK) tasavertaiseksi neuvottelukumppa-
niksi (nk. Tammikuun kihlaus). Tana lienee ollut vaikutuksia myOs
ammattikurssiasioihin. Sodan aikana vuonna 1941 keskitettiin tyOnvali-
tys ja ammattikurssiasiat poikkeuslailla kulkulaitosten ja yleisten tOiden
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ministeri011e, jolle jo ennestaan kuului tyOttOmyyden torjunta. Poik-
keussaiinnOsta jatkettiin vuosi kerrallaan kesakuun alkuun 1959 saakka,
jolloin sen korvasi uusi tyOnvalityslaki.

Sodan poikkeusolojen vaikutuksesta naistyOvoiman tarve lisafantyi. Esi-
merkiksi teollisuuden tyOvoimasta vuosina 1943-1944 oli noin puolet
naisia. Sotakorvausteollisuudessa heitii oli runsaimmillaan 55 prosenttia
tyOvoimasta. Naista sodan poikkeusolosuhteista selviytyminen ennakoi
yleisemminkin Suomessa naisten sijoittumista niin kutsuttuihin miehisiin
ammatteihin ja tehtaviin myOs rauhan tultua. Sotien 1939-1944 aikana
koulutettiin naisia ja nuoria miesten tOihin korviketyOvoimaksi. Invalideil-
le ja siirtolaisille jarjestettiin pikakoulutusta samojen periaatteellisten oh-
jeiden mukaan. Kaikkia edella kuvailtuja koulutuksia voidaan perustel-
lusti pitad ty011isyyskoulutuksen esi- ja harjoitusvaiheina, joilla kullakin
on ollut oma merkityksensa ammatillisen aikuiskoulutuksen kehityksel-
le. Min opittiin hakemaan toisistaan poikkeavia ratkaisumalleja aikuisten
ammatilliseen koulutukseen todellisen tarpeen paineessa.

Tammikuussa 1942 kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministeriOn kier-
tokirjeella annettiin tarkemmat ohjeet naistyOttOmyyden torjumista ja
lieventamista tarkoittavaa valtion toimintaa varten. Ohjeet koskivat
hes yksinomaan ammattikurssitoimintaa. Paaohjeena oli sijoittaa naisia
aloille, joilla oli tyOvoiman kysyntaa. TyOsta tuli myOs saada kohtuulli-
nen palkka. Kurssit olivat: joko alkeiskursseja, uudelleenkoulutus- tai
jatkokursseja. Lisaksi jarjestettiin erityisia poikkeusajan kursseja muun
muassa rintamilla olevien miesten korviketyOvoiman valmentamiseksi.
Kursseja prjestiviit kaupungit ja kunnat, ja niille paasi ilman ornaa syy-
tdan tyOttOmdksi joutuneet 16-45-vuotiaat naiset. Kurssiohjeita sovellet-
tiin niiden yleisluontoisuuden ja huolellisen jaottelun vuoksi myOs mie-
hille 	 kursseihin. Ohjeissa oli jo havaittavissa tyOmarkki-
naosapuolten vaikutusta — todellisuudessa naita ohjeita kaytettiin vuo-
teen 1966 saakka. Kursseja prjestaville kunnille korvattiin valtionapuna

50-90 prosenttia kustannuksista, ja oppilaille maksettiin silloisen elin-
kustannusminimin ylittaviid palkkaa.
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Ratkaisuna pikakoulutus

Suomi alkoi aktiivisesti pyrkia irti sodasta vuonna 1943. Ajankohtaiseksi
tuli kotiutettavien rintamamiesten, sotainvalidien ja sotilashallinnon pal-
veluksessa olleiden naisten seka muutoin

tyOttOmaksi jaavien naisten ammattikoulutus seka ty6hOnsijoittumi-
nen. Monilla tahoilla ja tasoilla mietittiin, miss y ja miten koulutus voitai-

siin jarjestaii ja ketka toimisivat opettajina. Nuorisoasteen ammattikou-
luja oli koko maassa vain 57 ja niissa kaikkiaan 6800 oppilaspaikkaa.
Malleja haettiin Ruotsin verstaskoulutuksesta ja Saksan 600000 aikui-
sen henkilOn taydentdvasta ammattikoulutuksesta. Ne poikkesivat suo-
malaisesta tavoitteesta jatkokoulutusluonteensa vuoksi, silly maassa oli

tandattava peruskoulutuksen prjestamiseen.
Professori Martti LevOn suositteli pikakoulutuksen jarjestamista: se

olisi tarkoitettu nuorille miehille, jotka olivat sodan vuoksi jaaneet vail-
le ammattikoulutusta. Yleisesti arvioitiin, etta vain harvat voisivat osal-
listua pitkakestoiseen koulutukseen esimerkiksi perhesyistd. Vahem-

man oletettavana pidettiin sita, etta hyvin palkatun tyOn sijaan opis-
kelu yleensakaan olisi heidan ensimmainen vaihtoehtonsa rintamalta
paluun jalkeen. Suomen ammattikasvatusneuvosto esitti kauppa- ja te-
ollisuusministeri011e, etta se kehittdisi yhdessa teollisuuden kanssa ase-
miesten pikakoulutusjarjestelman. Parhaimpana ratkaisuna piti Aarno
Niinin johdolla toiminut pikakoulutuslautakunta erityisen pikakoulutuk-
seen keskittyvan koulutusverkoston luomista. Tehtavan taytettydan se
olisi voitu muuntaa teollisuuden tarpeiden jatko- ja taydennyskoulutuk-
seksi. Kiire esti Oman ratkaisun.

Naisten pikakoulutusta suunnitteli Justus Ripatin johdolla naisten pi-
kakoulutuslautakunta. Koulutukseen ajateltiin otettavan 17-24-vuotiaita
naisia, mutta tarkkoja ikarajoja ei asetettu. Miesten pikakoulutuslauta-
kunta arvioi asemiesten pikakoulutustarpeeksi noin 40000 henkilOa.
Naisten pikakoulutuksen tarpeen arvioi oma erikoislautakunta, joka
katsoi sen olevan puolta vahemman miesten maardan nanden eli noin
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15000-20000 henkilOa. MyOs sotainvalideille maariteltiin omat kurssit.
STK ja SAK antoivat pikakoulutussuunnitelmista myOnteiset lau-

suntonsa. Lausuntovaiheeseen tultaessa pidettiin muotoutuneita 10000
miesopiskelijan ja noin 6000 naisopiskelijan madria pikemminkin liian
pienind kuin suurina. TyOnantajataho esitti lausunnossaan, etta valtio
maksaisi oppilaiden huoltopalkat samoin kuin opettajien lisapalkat.
SAK piti tarkedna, etta sotaan landOn vuoksi kesken paneiden ammat-
tiopintojen jatkamisesta huolehdittiin esitetylla tavalla. Tassa vaiheessa
oli jo selvaa, etta miesten pikakoulutus toteutettaisiin osaksi nuorisoas-
teen ammattikouluissa, teollisuuden ammattikouluissa seka, muissa teol-
lisuustiloissa tyOn darella, jolloin edellytettiin olevan kaytettavissa asian-
mukaiset koneet ja laitteet.

Pikakoulutuksen suunnitteluun oli sodasta johtuen aikaa hyvin va-
han. Osaksi siita johtui toiminnan saannOsten vahyys. Toisaalta suunnit-
telun vahyyteen vaikuttivat sodanajan poikkeukselliset olosuhteet, jois-
sa oli totuttu vaativissakin tehtavissa poikkeusratkaisuihin ja nopeaan
toimintaan. Niinpa pikakoulutuksesta ei saadetty normaalia lakia, vaan
annettiin sen sijaan asetus valiaikaisesta pikakoulutustoimistosta joulu-
kuun alussa 1944. Asemiesten pikakoulutuksen taloudellista tukea val-
tioneuvosto kasitteli kolme kertaa ja kulkulaitosten ja yleisen tOiden mi-
nisteriO kerran. Naista kasittelyista muodostui virallinen saannOstO. Kay-
tannOssa pikakoulutuslautakunnan mietinnOsta 6/1944 tuli talked yleis-
ohje koko pikakoulutustoiminnalle. Sen laatijoiksi oli kutsuttu maan
parhaat ammattikouluttajat eri koulutustahoilta.

Kauppa- ja teollisuusministeriOn yhteyteen perustettiin valiaikainen
pikakoulutustoimisto, jonka johtoon tuli rehtori Ville Kurimo Varkau-
desta. Vuoden 1945 alusta tehtavaa hoiti tarkastaja T.H Schoulz oman
toimensa ohella. Kenttaorganisaatioksi perustettiin kymmenen pikakou-
lutuspiiria, joille kullekin nimettiin piiripaallikko. PaikallispaallikOita
toimi eri puolilla Suomea kaikkiaan 32. Pikakoulutustoimisto, valtion

tyOvoimapiirit ja kuntien tyOvoimatoimistot jarjestivat pikakoulutuksen
oppilasvalinnat. Mikali kurssi toimi yrityksessa tuotannollisessa tyOssa,
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yritys tuloutti valtiolle 3/4 oppilaan saamasta taloudellisesta tuesta.
Asemiesten pikakursseille haki perati 19500 miestd. Heista 7500 ei

voitu sdannOsten vuoksi valita, koska heidan tyOtaustansa oli maa- tai
metsatOista tai he ylittivdt 24 vuoden ian, joka oli asetettu osallistumi-
sen yldrajaksi. Sen sijaan naisten pikakoulutukseen ilmoittautui huomat-
tavasti odotettua vahemman tulijoita. Kursseja jarjestettiin sotaleskille,
siirtovdelle ja armeijan palveluksessa olleille naisille.

Yleiset pikakurssit alkoivat vuonna 1944 kolmella pikakoulutusopet-
tajan valmennuskurssilla. Kyseisen ja seuraavan vuoden aikana koulu-
tettiin 9802 kotiutettua asemiestd. Kutsun peruutti Mlles 5000 ja jonoon
jai edelleen 4326 miestd. Vuoden 1945 pdattyessd oli siihen mennessd
pikakoulutuksen opettaja- ja muissa tehtdvissa ollut 1610 henkiled. Vi-
rallisesti pikakoulutus pdattyi joulukuussa 1946. Koulutukseen osallistui
kaikkiaan 11879 oppilasta, joista 10339 suoritti sen loppuun. Kurssien
oppilaat sijoittuivat yleensa valittOmasti ty-OhOn pikakoulutukseen osal-
listuneen tyOnantajan palvelukseen. Monet oppilaista jatkoivat myOs
opiskeluaan esimerkiksi insinOOreiksi ja teknikoiksi eri aloille ja sijoit-
tuivat sen jalkeen tyOelamaan.

Ammattikursseista kohti ammattikoulutusta

"Prosenttikurssit" ja nuorison ammattikoulutus

Vuoden 1946 lopulla muutettiin pikakoulutustoimiston nimi vdliaikai-
sesti ammattikurssitoimistoksi ja toiminta aloitettiin seuraavan vuoden
alussa. Sen tehtdvdnd oli tuottaa ammatillista jatko- ja taydennyskou-
lutusta sotakorvausteollisuuden tarpeisiin. Aktiivisia pika- ja/tai sota-
korvauskouluttajia olivat erityisesti teollisuuden ammattikoulut, kuten
Valmetin, Tampereen, Paraisten, StrOmbergin, Valkeakosken, Rauma-
Repolan koulut ja Jyvaskylan Rautpohjan koulu, jossa tehtiin erikoinen
viilarin, sorvarin ja jyrsijan pikakurssin yhdistaminen lisdttyyn teoreetti-
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seen koulutukseen ja tuloksena syntyi konstruktOOreja. Ensimmaisen5
toimintavuotena vdliaikaisen ammattikurssitoimiston puitteissa toteutet-
tiin 29 jatkokurssia 14 paikkakunnalla 1102 henki1011e paaasiassa ilta-
opiskeluna. Toimintansa aloitti myOs Keljon valimokurssikoulu sotakor-
vausteollisuutta varten. Vuonna 1948 jarjestettiin 54 kurssia 1440 oppi-
laalle p5dasiassa metallialalle. Tdman jalkeen paatettiin sotakorvauskou-
lutus virallisesti.

Ensimmaisen kerran ammattikurssien jarjestamiselle osoitettiin mad-
raraha valtion budjetissa vuonna 1949 kauppa- ja teollisuusministeriOn
ammattikasvatusosaston menokohdalle ja maarattiin osasto hoitamaan
paatOksesta aiheutuvat tehtavat. Jo vuoden 1939 ammattikoululakiin

ammattikurssien jarjestamisen mandollisuus kurssin jarjestajasta
riippuvan harkinnanvaraisen valtionavun turvin. Valtionapua myOnnet-
tiin aina 20 prosentista jopa kaiken kattavaan korvaukseen. Ammat-
tikursseista kaytettiin yleisesti nimed "prosenttikurssit" rahoitusperus-
teensa mukaisesti. MyOhemmin niita alettiin kutsua lyhytkursseiksi.

Yleisten maaritelmien ja periaatteiden taydennykseksi esitti Kansainva-
lisen tyojarjeston (ILO) konferenssi vuonna 1950 yksityiskohtaisen ehdo-
tuksen aikuisten ammattikoulutuksen sovellutuksista. Siind kasiteltiin kou-
lutusmenetelmat, tuotannon tekijat, aikuiskoulutuksen opettajakysymys,
invalidien koulutus seka suositukset aikuiskoulutuksen organisaatiosta ja
hallinnosta seka kansainvalisesta yhteistyOsta. Kasitellessaan asiaa vuonna
1952 Suomen eduskunta paatti, ettei suositus anna aihetta enempiin toi-
menpiteisiin, koska naissa tehtavissa oli edetty suosituksen suuntaan.

Kauppa- ja teollisuusministeriO antoi 1956 ohjeet, joilla kehotettiin
suuntaamaan kurssitoiminta kursseina annettavaan ammattikoulun op-
pimaaran osien suorittamiseen. Kehotus johtui ammattikoulujen vahai-
syydesta. Varsinkin alkuvaiheessa suurten kaupunkien ammattikoulut
olivat merkittavia kurssien jarjestaji5. Pian kurssien jarjestajaksi ryhtyivat
teollisuustyOnantajat kouluineen. Ne jarjestivat vuosina 1975-1979 kaik-

kiaan 4600 kurssia, jotka kerdsivat 85000 opiskelijaa. "Prosenttikursseja"
jarjestettiin huomattavasti erilaisten tilaajien toivomuksesta.
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Vieth. 1940-1950-luvulla nuorison ammattikoulutus tuli kehityksen
kijunassa. Esimerkiksi vuonna 1952 oli maatalouden tai siihen olen-
naisesti liittyvien maatalousalojen kouluja Suomessa 350, kun kaikkien
muiden alojen ammattioppilaitoksia oli yhteensa vain 300. Ylimman
ammattikurssiviranomaisen paatOksella jarjestettiin vuodesta 1956 alka-
en noin kymmenen vuoden aikana 15-17-vuotiaille nuorille tarkoitet-
tuja ammattikursseja. Niilla tandattiin nuorisoastetta vastaavan ammatti-
koulun opetuksen antamiseen ja uhkaavan tyOttOmyyden torjumiseen.
Nuorisokurssit olivat osa ty011isyyskoulutusjarjestelmaa ja siind nouda-
tettiin jotakuinkin samoja saannOksia.

Nuorisokursseja jarjestivat valtion keskusammattikoulut, kunnalliset
ammattikoulut ja ammattioppilas-, ty011isyys- ja nuorisolautakunnat, yk-
sityiset ammattioppilaitokset seka tuotanto- ja liikelaitokset. Valtio kor-
vasi kustannuksista 50-100 prosenttia, ja sallitut kulukohteet (Ai tarkasti
maaritelty. Huomattavia nuorisokurssien jarjestamispaikkakuntia olivat
Nivala, Rajamaki, Vihti, Teuva, Jalasjarvi , Laitila, Tampere, Huittinen,
Korsnas ja Siilinjarvi. Nuorisokurssien jarjestaminen sulautui aikanaan
ty011isyyskoulutukseen. Kun nuorisoasteen ammattikoulutukselle saatiin
lisaa mutta mandollisuuksia, muuttuivat "prosenttikurssit" tyOssakayvan
vaen taydennys- ja jatkokoulutukseksi.

Ty011isyyskoulutusta

Tilapaisyys on joskus Lilies pysyvad. Vuonna 1942 tilapaiseksi nimetty,
tyOhallinnon jarjestama aikuisten ty011isyyskoulutus jatkui sen nimisend
tai sita tarkoittavana toimintana vuoteen 1966 asti. Tuolloin astui voi-
maan ensimmainen laki ty011isyytta edistavista ammattikursseista. Sita
taydennettiin tosin ty011isyyskoulutusasetuksella (nro 44) tammikuussa
1957. Taydennyskaan ei ollut kuin yhden virkkeen pituinen, mutta
vaikutuksiltaan sitakin merkittavampi: Kulkulaitosten ja yleisten tOiden
ministeriO sai taydet valtuudet harkintansa mukaan ja maara5millaan
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ehdoilla myOntaa kunnille varoja ammattikurssien prjestamiseen.
Ty011isyyskoulutuksen alkuvaiheen tekijOita kulkulaitosten ja yleisten

tOiden ministeriOssd olivat hallitusneuvos jouni Hakkarainen, vanhem-
pi hallitussihteeri Martti Nissinen ja kamreeri Lauri Vuorio. Uuden lain
esittelijana oli ylitarkastaja Holger Quick. Kauppa- ja teollisuusministe-

ammattikasvatusosastolla hoitivat ammattikurssiasioita osastopaal-
likkO Aarno Niinen alaisina tarkastaja Vilho Antila apunaan tarkastaja
Eino Pohjansaari. Vuonna 1966 perustetun ammattikasvatushallituksen
ammattikurssitoimiston toimistopa5llikOksi valittiin Olavi Eloranta.

Jo 1950-luvulla merkittavaksi ty011isyyskurssien jarjestajaksi nousi Am-
mattienedistamislaitos. Laitoksella oli monipuolinen kokemus aikuisten
ammattikoulutuksesta jo sotia edeltaneelta ajalta, aina 1920-luvulta lahtien.
Ammattienedistamislaitos aloitti myOs sotainvalidien ammatillisen koulu-
tuksen jo vuonna 1940. Rajamaella TyOtehoseura oli myOs ensimmaisten
joukossa työllisyyskoulutuksen jarjestajand. Sen toiminta oli suunnitel-
mallista ja sille rakennettiin omia tiloja. Kaikkiaan 12 ty011isyyskurssien
jarjestajapaikkakunnan ammattikurssien johtajat eri puolilla Suomea joh-
tivat alueellaan jo epavirallisia kurssikeskuksia ja loivat siten todellisuu-
dessa kaytann011isen pohjan vuonna 1966 skidetylle, ensimmaiselle am-
mattikurssitoiminnan lakisdannOkselle osoittamalla ty011isyyskoulutuksen
mandolliseksi tehokkaan aikuiskoulutuksen jarjestajina. Samoilla paik-
kakunnilla tehtiin vapaaehtoista suunnittelu- ja selvitystyOta asian hyvak-
si. Nurmij5rvi, Nivala, Vihti, Teuva, Jalasjarvi, Laitila, Tampere, Hittinen,
Korsnas, Siilinjarvi Lahti ja Pori olivat kaikki muun muassa tulevia, viralli-
sia kurssikeskuspaikkakuntia. Vuonna 1966 perustetun opetusministeriOn
alaisen ammattikasvatushallituksen ammattikurssitoimiston
likOn Olavi Elorannan keskeiseksi tehtavaksi tuli osaltaan ammatillisten
kurssikeskusten kaynnistaminen.

Eletty ajankohta ja sita seuranneet tapahtumat seka suuntautuminen
tulevaan muokkasivat ty011isyyskoulutuksen prjestamistarpeet. Vuonna

1944 paattynyt sota ja sen aiheuttamat 450000 siirtokarjalaista seka
160000 pohjoissuomalaista evakkoa omalla kotiseudullaan olivat mitta-
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va ammattikoulutustehtava ty011isyyskoulutukselle. Esimerkiksi Pohjois-

Pohjanmaan keskusammattikoulu jarjesti vuosina 1949-1950 eri puolilla
Pohjois-Suomea erityisen runsaasti rakennusalan koulutusta. Tavoittee-
na oli perdantyvien saksalaisjoukkojen aiheuttamien tuhojen korjaami-
nen. Vuonna 1955 sama koulu sai 40 miljoonaa markkaa 18 kurssin
jarjestamiseen Kemijoki Oy:n ja Raahe Oy:n tarpeita varten.

Varsinaisesti ty011isyyskurssien madra lisaantyi 1960-luvulla. Vuonna
1957 ty011isyyskurssien kokonaismadra oli 190, kun se vuonna 1965 oli

kolminkertainen eli 600 kurssia. Jarjestajien lukumadra nousi samalla
jaksolla 50:sta 128:aan. Vuonna 1965 oli kurssien oppilailla valittavana
jo 48 koulutusvaihtoehtoa, joista valtaosa oli tarkoitettu miehille.

Lisaksi ty011isyyskursseista oli selvasti apua ty011istymiseen. Aikava-
'ilia 1968-1973 koko maassa jarjestettyjen ty011isyyskurssien osallistujat
sijoittuivat koulutusalansa tyOtehtaviin erittain hyvin:

Vuosi	 Tykillisyyskurssin koulutusalan
tykihOn sijoittuneiden maara.

1968	 59,8 %
1969	 76,2 %

1970	 76,7 %

1971	 73,3 %
1972	 73,8 %
1973	 74,3 %

Ammattikurssitoiminnan jarjestdmisessa vaadittiin myOs kuntalaisten
oma-aloitteisuutta ja madratietoista trad. Teuvalla ja Laitilassa vuonna 1959
aloitettu ammattikurssitoiminta pyrittiin vakiinnuttamaan omin keinoin.
Teuvan edustajat matkustivat vuonna 1959 He1sinkiin esittelemaan asian-
omaisten ministeribiden edustajille hyvin valmistellun, kirjallisen suunnitel-
man tilapaisen ammattikurssikeskuksen perustamiseksi. Hyva suunnitelma
sai alun viileyden jalkeen myOnteisen vastaanoton. Teuva sai haluamansa.
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Samaten Laitilan kunnan edustajat laativat seitsemiin vaihetta ka-
sittavdn rakennussuunnitelman kurssikeskusta varten ja esittelivat
sen valtiovallan edustajille. Vastaanotto oli myOnteinen. 'Bina yksit-
tainen teko vaikutti aikanaan merkittavasti kurssikeskuspaiitOkseen
ammattikasvatushallituksessa.

Ammattikurssitoimintaa uudistetaan

Vuodesta 1942 kaytOssa ollut sang "tilapainen" ammattikurssien yhte-
ydessa poistui kaytOsta vasta vuonna 1962. Muutenkin 1960-luvulla
uudistettiin ty011isyyslainsaackintOd ja ammattikurssitoimintaa. Vuonna
1961 Suomen tyOnvalitystoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan valtion
hoidettavaksi, mika auttoi merkittavasti ty011isyyskoulutuksen oppilas-
hankintaa ja ty6hOn sijoittamista. Vuoden 1966 alusta tuli voimaan
laki ja asetus ty011isyytta edistavasta ammattikurssitoiminnasta. Samana
vuonna perustettiin kauppa- ja teollisuusministeriOn alaisuuteen uusi
keskusvirasto: ammattikasvatushallitus, joka kaksi vuotta myOhemmin
siirrettiin opetusministeriOn alaisuuteen. Ammattikurssitoimintaa varten
perustettiin ammattikurssitoimisto, nautta kurssitoiminnan paatOsvalta
saadettiin ammattikasvatushallituksen tehtavaksi. Kulkulaitosten ja yleis-
ten tOiden ministeriOn vastuualueeseen kuuluivat tyOvoimapoliittisten
lausuntojen antaminen ammattikursseista ja vastuu oppilaiden ty6hOn
sijoittamisesta.

Vaikka vuonna 1970 tehty muutos vuoden 1966 alusta voimaantullee-
seen ty011isyytta edistavasta ammattikurssitoiminnasta annettuun lakiin
oli maarallisesti vahainen, oli se sisal101taan merkittava. Se toi tulles-
saan useita tarkeita uudistuksia: (1) annettiin mandollisuus kurssikes-
kusten perustamiseen ja niiden toimimiseen kokovuotisella talousarvi-
olla, (2) perustettiin ammattikurssiasiain neuvottelukunta, jonka toimin-

tapiiriin sisallytettiin mm. koulutuksen kysynnan mukaiseen tarpeeseen

perustuva koulutussuunnittelu, tarkeaksi yhteistyOelimeksi tyOnantaji-
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en, tyOntekijOiden, tyOvoimaviranomaisten ja kouluttajatahon valille, (3)

maarattiin vuodesta 1970 lukien tyOvoimaministeriOn tehtavaksi antaa
lausunnot perustettavista kurssikeskuksista, joiden perustamispaatOkset
teki ammattikasvatushallitus seka (4) paatettiin siita, etta tyOvoimaviran-
omaisten tuli huolehtia oppilaiden ty6hOn sijoittamisesta seka muista
siihen kuuluvista tehtavista.

Vuonna 1970 tuli entisen kulkulaitosten ja yleisten tOiden ministeri-
on nimeksi tyOvoimaministeriO, jonka yhteyteen perustettiin erityinen
ammattikurssitoimisto. Seuraavan vuoden alussa Valtioneuvosto asetti
aikuiskoulutuskomitean, jonka ensimmainen mietintO valmistui vuoden
lopulla ja toinen mietintO nelja vuotta myOhemmin. Tarkeimpina amma-
tillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen jarjestajina
komitea piti ammatillisia kurssikeskuksia ja ammatillisia oppilaitoksia.
Saman vuoden 1971 lokakuussa tyOvoimaministeriO asetti ty011isyysam-
mattikurssitoimikunnan, joka selvitti ty011isyyskoulutuksen eli ammat-
tikurssisdannOsten muutosten tarpeet. Toimikunnan mietintO valmistui
vuonna 1973. Valtioneuvosto antoi loppuvuodesta 1975 jotakuinkin toi-
mikunnan mietinnOn mukaisen esityksen laiksi ty011isyyskoulutuksesta.

Vuodesta 1971 alkaen ty011isyyskoulutuksen painopistealueita olivat:
Moduulikoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen, Non-Stop -koulutuk-
sen toteuttaminen soveltuville aloilla, laajamittainen opettajakoulutus ja
perehdyttaminen uusiin moduuli- ja non-stop-opetusmenetelmiin seka
uusien kurssikeskusten rakentaminen, koneistaminen ja kalustaminen.
Vuosina 1970-89 perustettiin kaikkiaan 41 kurssikeskusta.

Laki ty011isyyskoulutuksesta hyvaksyttiin eduskunnassa tammikuus-
sa 1976, ja sita taydentava asetus annettiin helmikuussa 1976. Laki nos-
ti oppilaaksi paasyn ian 20 vuoteen. Muilta osiltaan kehitys ammatil-
lisissa kurssikeskuksissa oli jo paapiirteissaan silla tasolla, minka uusi
laki sitten vahvisti. Vuoden 1976 lakiuudistuksen myOta oppilaiden saa-
ma koulutustuki muuttui tyOttOmyyskassa-avustusten enimmaismaaran
suuruiseksi. Tama ohjasi entista enemman myOs perheellisia henkilOita
ty011isyyskoulutuksen hakijoiksi. MyOs opettajien tutustuminen tyOeld-
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maan tuli mandolliseksi.
Vuonna 1971 kurssikeskuksissa oli 11360 oppilasta ja vuonna 1975

lahes 3000 enemman. Vastaavasti koko maan ty011isyyskurssien ty6hOn-
sijoittuminen koulutusta vastaavaan tyOhOn kasvoi vuoden 1971 74 %
tasosta vuoteen 1975 viisi prosenttia. 1980-luvulla kurssilaisten maaran
kasvua ei enaii ollut havaittavissa: Vuonna 1980 oli kurssikeskuksissa
24430 oppilasta, mutta viisi vuotta myOhemmin oppilaita oli parisataa
vahemman. Vastaavasti sijoittuminen koulutusta vastaavaan ty45hOn py-
syi lahes samana: Vuonna 1980 67 % tasosta noustiin prosentin verran

vuoteen 1985.
Vuonna 1985 muutettiin ty011isyyskoulutuslakia, jonka vaikutuksesta

alueellinen paatOksenteko kokeilujen kautta lisaantyi ja entiseen verrat-
tuna uudenlainen eli maksullinen palvelu- ja tyOtoiminta tulivat mah-
dollisiksi. Ne myOs kaynnistyivat kurssikeskuksissa ripeasti. Vuodesta
1987 lahtien alettiin tukea ty011isyyskoulutuksena opiskelua ammatilli-
sissa oppilaitoksissa. Tata jarjestelya vaativat ammattioppilaitokset, jotka
eivat yield kaksikymmenta vuotta aiemmin olleet merkittavasti kiinnos-
tuneita ty011isyyskoulutuksen toteuttamisesta ammattikouluissa. Vuonna
1989 tyOvoimaministeriO rnuuttui tyOministeriOksi. Uudistuksessa lak-
kautettiin ammattikurssiasiain neuvottelukunta.

Vuonna 1991 ammattikasvatushallituksen lakkauttamisen jalkeen teh-
tavien siirto uudelle opetushallitukselle oli osa muita suuria muutoksia.
Kyseisen vuoden alusta tulivat voimaan lait ammatillisista aikuiskoulu-
tuskeskuksista, ammatillisten kurssikeskusten muuttamisesta ammatilli-
siksi aikuiskoulutuskeskuksiksi ja tyOvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta seka asetukset ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista ja tyOvoi-
mapoliittisesta aikuiskoulutuksesta. Ty011isyyskoulutuksesta tuli nimel-
taan tyOvoimakoulutusta.

Uudet aikuiskoulutuskeskukset ryhtyivat myymdan koulutusta paitsi
tyOhallinnolle myOs teollisuuden, 1iike-elaman ja julkisen sektorin tar-

peisiin. Tdhan vaikuttivat juuri lakien ja asetusten muutokset seka
niita edeltaneet ammatillisten kurssikeskusten henkilOstOn perusteel-
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linen muutoskoulutus. Uudet aikuiskoulutuskeskukset ryhtyivat anta-
maan virallistettuun tutkintoon johtavaa koulutusta, josta astui voimaan
laki vuonna 1994. Uudet aikuiskoulutuskeskukset osoittivat 1990-luvun
alussa, etta ne pystyvat muuntumaan koulutusta antaviksi liikelaitoksik-
si ja varautumaan samalla entista suurempiin taloudellisiin velvoitteisiin

tulevaisuutta varten.

Vi itteet

1 Ks. lisaa Rainer Leskinen, Anu Mika & Petri Pohjonen: Ammatillisen aikuiskoulutuk-
sen vaiheet. Pikakoulutuksesta aikuiskoulutuskeskuksiin. Ammatillisten aikuiskou-
lutuskeskusten liitto, 1997. Artikkeli perustuu padasiassa teoksen sivuihin 12-50.
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Anja Heikkinen a Lea Henriksson

Kansallisten toimialojen rakentajista
ylikansallisten orguanisaatioiden

sekatyOlaisiin

Pddoma kiertaa, valtaa kdytetaiin ja elektroninen kommunikaatio pyOrteilee
vaihdannan virrassa valikoitujen, etaalla toisistaan olevien alueiden kesken,
mutta pirstaleiset kokernukset sailyttavat paikallisen rajoittuneisuutensa.

Kommentoimme artikkelissamme ammatillisen kasvun jatkuvuuksia ja
katkoksia. Yhteisessa historiallis-kulttuurisessa Suomalaisen ammatti-

kasvatuksen erityisyyttei etsimãssd -tutkimushankkeessa 2 olemme halun-
neet antaa ensin danen toimijoille ja sitten rakenteille. Tassa tarkoi-
tamme toimijoilla terveysalan ja teknisen alan tyontekijoita, joitten
kasityksia analysoimme haastatteluaineiston avulla. Toimialavalintojen
avulla halusimme tuoda esiin julkisen ja yksityisen sektorin eroja niin
tyOn ja ammattikasvatuksen jarjestamista koskevissa intresseissa kuin
myöis velvoitteissa ja oikeuksissa. Kaikkiaan eri toimi- ja ammattialojen
tyOntekijOiden keskustelut koskivat muun muassa seuraavia asioita:
heidan kasityksiaan tyOsta, ammatista ja kasvatuksesta seka niiden
sesta suhteesta ja niissa tapahtuneista muutoksista3 . Sen sijaan raken-
teita tarkastelemme erilaisten dokumenttiaineistojen ja tutkimuskirjalli-
suuden uudelleen tulkintojen avulla.

Suomalainen ammattikasvatus on kehkeytynyt rinnan kansallisen ta-
louden, elinkeinojen ja ammattien kanssa. Samaan aikaan, kun ammat-
tikasvatus on viimeisten kymmenen vuoden aikana radikaalisti kyseen-
alaistettu ja sen historia haluttu unohtaa, ovat tyOn ja kasvatuksen maa-
ilmojen suhteet organisoitumassa uudelleen. Yksi paavaitteemme on,
etta koulumaisen kasvatuksen ja tyOn maailmat ovat itse asiassa yh-
denmukaistumassa (tai sailyttamassa yhdenmukaisuutensa) ammatilli-
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sen kasvun nakOkulmasta. Ne mandollistavat tietyn, elinikaisen Oppimi-
sen edistamisen hegemonisen ohjelman. Onkin syyta kysyd, onko seka
koulun etta tyOelamiin piilo-opetussuunnitelma tuottamassa uudenlaista
"organisaatiototalitarismia" ja elinikaisesti oppivan ty011istyjan autoritaa-
rista persoonallisuustyyppiii?

Elinikainen oppiminen, tyiillistyminen ja organisaatiot

Elinikdisen oppimisen edistamisesta on tullut koulutuspolitiikan pää-
tavoite EU:ssa ja sen jasenvaltioissa 1990-luvulla. Kasvatusta koskevat
keskustelut ovat sen muodosta, lajista ja paikasta riippumatta yhden-
mukaistumassa puheeksi elinikaisesta oppimisesta ja tietoyhteiskun-
nan tekemisesta, virtuaalisuudesta, asiantuntijuudesta ja asiakaslahtOi-
syydesta, yrittajyydesta ja ty011istymisesta. Puhe ei kiinnita ammattia,
kasvua ja kasvatusta aikaan, paikkaan tai kehoon. Kasvun ja kasvatuk-
sen sijasta puhutaan oppimisesta elamassa, arjessa, informaalisti, mika
kaytannOssa tarkoittaa tyOssa tai ty011istymisen kannalta merkityksellistd
oppimista.

Samalla on koulutuspolitiikan luonne muuttumassa: Kasvuprosesseja
organisoivien instituutioiden kansallisen, julkisen hallinnoinnin sijasta
se on polarisoitumassa yhtaalta ylikansallista liiketoimintaa edistavien
liittoutumien tukijaksi, toisaalta yksityisten organisaatioiden ja ihmisten
paikallisen, talouden ehdollistaman toiminnan valineeksi. Tietyille am-
mateille ominaisten taitojen ja osaamisen sijasta elinikaisen oppimisen
tavoitteena ovat alati vaihtuviin tyOtehtaviin paivittymisen mandollis-
tavat taidot, kuten tiimityOtaidot, sosiaaliset ja kommunikointitaidot,
oppimaan oppimisen seka ongelmanratkaisu- ja monikulttuurisuustai-
dot. Historiallisen kehityksen tai nykytilanteen analyysin korvaavat
ennakointi ja tulevaisuuden visioiminen, joka nojautuu ylikansallisiin

"megatrendi"-tutkimuksiin.' Niiden mukaan yhteiskunnat, taloudet ja
organisaatiot ovat maapalloistumisen, turbulentin muutoksen ja infor-
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mationaalistumisen fiend. Ajan tasalla ja kilpailukykyisend pysyminen

edellyttaa tulemista yhtalailla oppiviksi yhteiskunniksi kuin oppiviksi

talouksiksi ja oppiviksi organisaatioiksi.
Toiset tutkijat kuvailevat 	 tai myOhaismodernia yhteiskunnallis-

ta ja kulttuurista muutosta yhtaalta historian ja suurten hyvinvointival-
tiollisten kertomusten paattymisend ja toisaalta riskiyhteiskunnan, yk-
silbitymisen ja kosmopoliittisen minan elamanpolitiikkojen tulemise-
na. 7 Tietoyhteiskunnassa informaatio- ja kommunikaatiotekninen osaa-
minen naytt5a korvaavan ammatillisen osaamisen ja virtuaalikulttuuri
yhdenmukaistavan toimi- ja koulutusalojen kulttuurit. Tietotekninen sa-
nasto on universaalia: kommunikaatio, sisaltOtuotanto, asiantuntijuus
sopivat mihin tahansa kayttOyhteyteen. Mutta onko ammattilaisilla ja
kasvattajilla enda kontrollia ty6- tai kasvatustoimintaan, jota oikeuttavat
asiakaslahtoisyys, markkinoituminen ja tuotteistarninen? Markkinoiden
ohella ulkopuolista kontrollia tuottaa uudistunut byrokratia asettamalla
standardeja, direktiiveja ja normeja, jotka muotoillaan ylikansallisten ta-
lousalueiden kilpailukyvyn nakOkulmasta. Molemmat ohjelmat vaativat
kasvatusta luomaan "responsiivisuutta" ja mandollistamaan "muutok-
sen".

Elinikaisen oppimisen edistamisen politiikan keskiOssa on kritiikki
koulun etaantymisesta tyOelamasta ja kouluopetuksen vanhentuneisuu-
desta. TyOlahtOista, tilannekohtaista ja informaalia oppimista ihannoi-
daan ja pidetaan pedagogisesti ja didaktisesti parempana vaihtoehtona.

8

Tarkeimmaksi identiteetin muodostamisen kulttuuriseksi nayttameiksi
on tullut organisaatio, joustava siirtyminen ja opitun siirtaminen alati
muuttuvasta "kaytanneyhteisOsta" toiseen. 9 Kun yrittajyys ja ty011istymi-
nen tyOn ja kasvatuksen padmadrind materialisoituvat ty-Osuhteiden ti-
lapaisyyteen, tyOn ja opintojen patkittaisyyteen, yhteisOjen jatkuvuutta
yllapitavdt instituutiot, kuten ammattikunnat ja —yhdistykset menettavat
merkitystaan. Niiden keskittyminen toimi- ja ammattialojen ty6- ja palk-
kaehtoihin on saanut aikaan alojen keskindisia reviiritaisteluja ja estanyt
yhteiskunnallisen tyOn ja ammattikasvatuksen tarkastelua kokonaisuuk-
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sina. Keski-ikaiset joutuvat vastaamaan tuloksesta, ammattilaisuudesta
ja kasvatuksesta, kun nuoret ja vanhat jadvat tyOn ja kasvatuksen ulko-
puolelle. Keski-ikdiset pelkaavat oman asemansa menetysta ja etsivat
ulospaa syd.

Puhe ammatillisen koulutuksen tybelamayhteyksista tasmentaa har-
voin sita, tarkoitetaanko "tyOelamdlla" toimialaa, tyOnantajia, tyOmark-
kinoita, ty6paikkaa, tyOn organisointia vai tybprosessia. Ammattikas-
vatuksen kulttuurisilla projekteilla me tarkoitamme yksi1011isen elamis-
maailman tasolta organisaatioiden, instituutioiden ja yhteiskunnallisten
jarjestysten tasoille kerrostuvia ilmiOitd. Kerrostuvuus korostaa kulttuu-
rin pysahtynyttii, staattista puolta, jota millaan tasolla ei saisi irrottaa
sen dynaamisesta ja generatiivis-luovasta puolesta. Staattisena kulttuuri
ilmenee rakenteina, pysyvana ja merkityksellisend esineellisend, ajatuk-
sellisena ja toiminnallisena maailmantilana, jolla on tietty arvosisaltO.
Kulttuurin dynaamisuus ilmenee maailmantilojen todentamisen proses-
sina, generatiivisuus arvosisaltOjen ja niita vastaavien esineellisten, aja-
tuksellisten ja toiminnallisten maailmojen sukupolvittaisena uudelleen
luomisena. Kulttuurin monikollisuus, sen sisaiset ja keskindiset ohjelmat
tai projektit kytkevat sen politiikkaan, valtaan ja kulttuuriseen hegemo-
niaan. "Kulttuuri on merkitysten, tulkintojen, arvojen ja eetoksen seka
niiden objektivoitumisen tila, kulttuuri on niiden tekemista ja tuottamis-

0
ta, kulttuuri on niiden (uudelleen)luomista ja aikaansaamista." Eri ta-
soillaan se on tarkoituksellista pyrkimista ja tekemista: "— — merkitysten,
arvojen, eetoksen ja niiden tietynlaisten objektivaatioiden tilan ja sen
tietynlaisen tuottamistavan projisointia nykyisyyteen ja tulevaisuuteen
(ja menneisyyteen ndkemdllii se naiden projektioiden valossa).'

,11

Ammatti ja ammattikasvatus ovat tassa erityisesti kansallisia ja yksi161-
lisia projekteja valittavina kollektiivisina projekteina. Yksilolle ne ovat
tarkeita ammatillisen identiteetin muodostuksessa. Ammatillinen iden-
titeetti ei samastu "ammatti-identiteettiin", kuten sairaanhoitaja- tai in-

sinOOri-identiteettiin, jolla tarkoitetaan yleensa ulkoisen normin tai roo-
12

lin rakentumista, sisaistymista ja osoittamista. Pikemminkin ammatti-
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identiteetti on yksilOiden, yhteisOjen ja yhteiskunnan normeja ja roole-
ja tuottavien neuvotteluprosessien valitulos. Ammatillisen identiteetin
muodostusta ei myOskaan palauteta sosialisaatioksi tai pideta tehtavissa
olevana, aina uudelleen tavoiteltavana kuvana minasta, joka esitetadn
toisten omaksuttavaksi.13

Kasvatuksellisessa persoonallisen identiteetin kasityksessa on kes-
keista sen maarittyminen suhteessa arvoihin niin yksi1011isesti, kollektii-
vissa kuin yhteiskunnassa. 14 Ihminen voi kutsua sen kulloistakin, edel-
lisista vaiheista riippuvaa muotoa itseksi. Psykososiaalisena ja historial-
lisena prosessina persoonalliseen identiteetin muodostukseen kuuluu
ihmisen autonomian, itsenaisyyden ja itseriittoisuuden vastapainoina
heteronomisuus, tarvitsevuus ja haavoittuvuus. Itseytyminen tapahtuu
tarvitsevuuden ja toisista riippuvuuden seka toisten tarvitsevuuteen ja
riippuvuuteen vastaamisen varassa. 15 Identiteetti itseytymisend ja liitty-
misend on myOs rajojen tekemista, toisen ja vieraan maarittelemista.
Persoonallinen identiteetti on siten dialektinen, relationaalinen katego-
ria, joka on ymmarrettavissa vain suhteessa anonymiteettiin (deperso-
nalisaatioon), toiseuteen (toisiin persooniin) ja vierauteen (vieraat per-
soonat).

16
 Siksi tutkimuskeskusteluissa ei kysytty vain sita, kuka mina

olen tai miten minusta tuli mina, vaan pikemminkin mita varten mina
olen (ollut, tulen olemaan), mita minulle on tapahtunut, mita ja kenen
kanssa olen ollut tekemassa.

Ammatillisen identiteetin muodostuksella tarkoitamme siis: (a) jona-
kin erityisend olemista; itsensa, ominaisuuksiensa, piirteidensa, tarinoi-
densa ruumiillistunutta omistamista; eettista eheytta itsekunnioituksena,
(b) johonkin kuulumista; kotona olemista ja yhteisyyden tuntemista;
jossain paikassa ja asemassa olemista; eettista eheytta osallisuutensa ar-
vostamisena ja (c) toisille jonakin olemista; toisten tarvitsevuuteen vas-
taamista; huolenpitamista toisista erityisella, korvaamattomalla ja ainut-
laatuisella tavalla; eettista eheytta tekojensa arvostarnisena.

Ammatillisen tyOn ja kasvun paikat ovat identiteetin muodostuksen
fyysisia, maantieteellisia tai sosiaalipsykologisia ymparistOja, sen mah-
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dollistavia maailmoja. Niita voi Matti Peltosen" tavoin pitaa myOs kult-
tuurisen yhteisOn kontrolloimina sukupuolittuneen identiteetin muo-
dostuksen tiloina. Ammattikasvatuksen ja tyOelaman yhteyksissa on
oleellista se, missa mdarin ne kulttuurin eri kerroksissa ovat padllekkai-
sia tai erillisia, missa madrin kasvu ja kasvatus on delegoitu tyOsta erilli-
siksi toiminnoiksi. Kyse on myOs siita, miten kasvatuksen ja tyOn yhteys
kussakin kerroksessa tuotetaan ja ylldpidetaan. Hallintakeskeisessa re-
formikeskustelussa aihetta lahestytaan yleisesti ammatillisen koulutuk-
sen koordinaatio-ongelmana, mutta me puhumme eri tasoilla ja tasojen
valilla tapahtuvista kulttuurisista neuvottelukdytanteistd ja -prosesseista.

Alla olevaan kaavioon on koottu aineiston analyysi- ja tulkinta-ase-
telma, jossa tyOn ja kasvatuksen maailmat suhteutuvat toisiinsa yhtddl-

muuttuvien kansallisten ja ylikansallisten projektien konteksteissa ja
toisaalla ihmisten elamismaailmallisissa konteksteissa.

Kaavio 1. Ammattikasvatuksen ja tylin maailmojen suhteet.

GLOBAALIT KULTTUURISET PROJEKTIT
KANSALLISET KULTTUURISET PROJEKTIT

Maailmojen paallekkaisyyden/kasvatustyOn delegoinnin aste

TYON MAAILMA
	 <---->	 KASVATUKSEN (kasvatustybn) MAAILMA

Toimialat/elinkeinot
	

Kasvatuksen muodot ja tasot
* kansallinen tuotannon ja kulutuksen	 * koulutusalat ja -asteet
jarjestys

Asnmattien jarjestys 	 Kasvattajuus (kasvatusanunatit)
* kansallinen kokonaistyOn jako 	 * kasvatustytin jako

Toimipaikat/tylipaikat	 (Ammatillisen) kasvun ja kasvatuksen paikat
* paikallinen jarjestys

TyOprosessien organisaatio 	 (Anunatillisen) kasvun ja kasvatuksen
* tytiprosessit 	 organisaatio

* oppimisymparistOt ja -prosessit
A

Tyiin ja kasvatuksen suhteiden
neuvottelu eri tasoilla ja tasojen kesken /

ELAMISMAAILMALLISET KOKONAISKONTEKSTIT
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Olemme aiemmin tulkinneet suomalaisen ammattikasvatuksen syn-
tyneen osana elinkeinoel5man/toimialojen edistamisen ohjelmia, jotka
puolestaan yhdistyivat tiettyihin yhteiskunnallisiin ja kansallisvaltion
rakentamisen ohjelmiin. Tallaisina pitkiikestoisina, 1800-luvun alusta
vaikuttaneina kansallisina ohjelmina olemme tunnistaneet teollisuus-,
maatalous/pienviljelija- ja hyvinvointi-Suomen projektit sisaisesti eriy-
tyvine ja kilpailevine alaprojekteineen.

18
 Olemme vaiheistaneet niiden

kehitysta ammattikasvatuksen hallinnon nakOkulmasta seuraavasti:
Julkishallinnollinen, valtakunnallinen vastuu elinkeinon edistami-

sesta koulutuksen avulla. Ammattikasvatuksen pioneerivaihe 1820-30-
luvulta 1860-70-luvulle. Vaikuttajina talouden ja hallinnon eliitti; kes-
keista oli elinkeinoja ymmartavan virkamieskunnan ja maatalouden
neuvontatoiminnan kehittaminen.

Suomi-projektien tasmentyminen. Ammattikasvatuksen (toimi)-
aloittainen eriytyminen 1860-70-luvulta 1910-luvulle. Toimialahallinnol-
la aktiivinen rooli; keskeista oli kasityOn, teollisuustyOn, maatalouden
eri alojen ja hoiva-alojen tyOn ammatillistaminen, vaihtoehtojen tarjoa-
minen yleissivistavalle ja akateemiselle koulutukselle, ammatillisten hie-
rarkioiden oikeuttaminen.

Ammattikasvatushallinnon aloittain eriytyva itsendistyminen

1910-luvulta 1960-luvulle. Vaikuttajina toimiala/elinkeino-hallinto-kou-
lutusverkostot; keskeista oli kansallisten elinkeinojen ja ammatilliseen
kansalaisuuteen perustuvan yhteiskunnan rakentaminen.

Konsensus Suomi-projektien kesken ja kohti suunnitteluyhteis-
kuntaa. Koulutuksellinen tasa-arvoistaminen, yhtendistaminen ja yleis-
koulumaistuminen 1960-luvulta 1980-luvulle. Toimialayhteyden sijaan
aloittainen hallinto-koulutusyhteys; keskeista oli koulutusammattien
muodostaminen kompromissiksi tyOammattien ja yhtenaiskasvatuksen

(5) Teknokraattinen suunnitteluyhteiskunta. Ammatillisuudesta ty6-
elamarelevanssiin, uusi suhde tieteeseen ja tutkimukseen 1980-luvulta
1990-luvulle. Uudistamisessa voimistuu yleinen opetushallinto - tie-
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deyhteys; keskeista on tyOelaman osaamistarpeiden ennakointi ja arvi-
ointi.

(6) Uusliberalistiseen EU-Suomeen. Ty011istamis- ja asiantuntijakou-
lutuksen Eurooppa-hallintoon 1995—. Kadnne ylikansallisen koulutus-
palvelukiusterin rakentamiseen; ammatin ja kasvatuksen sijasta keskei-
seksi tulevat ty011istyvyys ja asiantuntijuus, elinikainen ja tyOssa oppimi-
nen tietoyhteiskunnassa.

TerveystyOta, (nais)kasvatusta ja koulutusta

Teollistuminen, tyOvaenluokan synty ja turvattomuus seka toimeentulo-
ja terveysongelmat muodostivat monissa maissa sen vdlittOman taustan,
josta terveystyOn jarjestaminen lahti liikkeelle 19 . Suomessa terveystyOn
varhainen jarjestdminen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkukymme-
nina tarkoitti ratkaisujen etsimista ennen kaikkea maaseudun terve-
ysongelmiin.

20
 Yhteiskuntapoliittiset intressit, sosiaalisen kiinteyden ja

kontrollin tavoitteet liittyivat saumattomasti viiestOn terveytta koskeviin
kysymyksiin. Terveydenhoidollisia toimia perusteltiin kansallisella ja
taloudellisella menestyksella, vaestOn maardlla ja laadulla seka tietysti
sotilas- ja tyOkunnolla21.

Koulutetun hoitohenkilOkunnan tarve tuli Suomessa ajankohtaiseksi
ensin maaseudulla ja sittemmin taajamien hoitolaitoksissa. Katikit, dia-
konissat ja kiertavdt sairaanhoitajat olivat ensimmaisia koulutettuja nais-
ammattilaisia. Sairaalalaitoksen kehitysta vauhditettiin 1920-luvulla, kun
laakarit ja arkkitehdit ryhtyivat suunnittelemaan sairaaloita liian pienten
ja Idaketieteen kasvaviin tarpeisiin sopimattomien sairastupien Wane

2 2
.

TyOntekipiden kannalta tama merkitsi ammattitaitovaatimusten nousua,
ammattien eriytymista ja uusia tyonjakosuhteita; ldakarien avuksi tarvit-
tiin koulutettua, huolellista, halpaa ja tottelevaista naistyOvoimaa 23 . Ter-

veydenhuollon "teollistuminen" alkoi Suomessa kansainvMisesti katsoen
2i

kuitenkin varsin myOhdan, 1950-luvun sairaalarakentamisen myOta
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Sairaalasta tuli terveysalan tyypillinen tyOkentta, jossa ammatilliset

ja kasvatukselliset (nais)ihanteet esimerkillisesti tiivistyvat. Mybs tervey-

denhuollon ammatillinen koulutus on perinteisesti ollut varsin sairaala-
keskeista. Kulttuurisena kuvana suomalainen sairaanhoitaja "sisar hento
valkoinen" on usein esitetty hoiva-ammattilaisen ideaalityyppina. Nigh-
tingalelainen sairaanhoitaja on monen maan kansallisen ikonografian
naissankari, jonka naisinen yhteiskunnallinen tehtava on kirkastettu eri-
tyisesti sodan aikana.

Suomalaisen sairaanhoitajakoulutuksen vaiheet voidaan tiivistaa kah-
teen ammattikasvatuksen projektiin: ensin 1960-1970-luvuille asti am-
mattikasvatuksessa korostui koulutus tyOelamassa, ja Oman jalkeen
1980-luvulta lahtien teoreettisen koulutuksen merkitys kasvoi. Tallainen
jaottelu ei tee oikeutta kasvatus- ja koulutusperiaatteissa tapahtuneelle
heiluriliikkeelle, jossa yleissivistavien ja laaja-alaisten ammattiopintojen
korostus vuorottelee tyOelamdlahtOisen erityisosaamisen kanssa usein
sangen lyhyinkin aikavalein 25 . Karkean kahtiajaon avulla on kuitenkin
mandollista nostaa esiin ammattikasvatuksen kehkeytymisen pitkia lin-
joja ja ammattien kulttuurista juurtumista terveysalalla. Jaottelun avulla
voi tarkastella, miten tybelaman, kasvatuksen ja koulutuksen suhteet
ovat loitontuneet ja lahentyneet ja millaisia siirtymia ammattikasvatuk-
sen kulttuuriset projektit sisaltavat. Kiinnostava ja ajankohtainen kysy-
mys on se, millaisia vasta-asiantuntijuuden aineksia nama historialliset
ja kulttuuriset projektit kantavat nykypdivaan saakka ja millaista hiljaista
vastavoimaa ne ilmentavat suhteessa danekkaaseen, managerialistiseen
asiantuntijuus- ja oppimisretoriikkaan.

Terveysalalla tybelamaosaaminen, kasvatukselliset tavoitteet seka am-
matillinen koulutus ovat perinteisesti olleet sisakkaisia ja toteutuneet
tiiviin yhteis011isesti. Monessa suhteessa terveysalan naisammattilaiset
ovat edustaneet ja edustavat yha sita snellmanilaista koulutusarvoa,
jota fennomaaninen kansallinen hike edelleen vahvisti26 . Moniin muihin
aloihin verrattuna ammatillinen koulutuksen merkitys on terveysalan
naisammattilaisille sangen itsestadn selvaa — jopa ylikorostunutta. Kou-
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lutussukupolvet27 toistavat kysymyksia siita, tuleeko tyOssa ja ammat-
tiin oppimisessa painottua kadelld tekemisen taidot, eettisesti motivoitu
kulttuurinen osaaminen vai paperity6 ja suunnittelu?

Tassa osassa tutkimusaineistona on kuuden terveysalan naisammat-
tilaisen haastattelut. Lisavalaistusta aihepiiriin tuovat alan muistelmate-
okset, oppikirjat ja muu terveysalaa koskeva kirjallisuus ja tutkimus.
SairaalatyOssa tyOskenteleville naisammattilaisille, jotka ovat tyOsken-
nelleet alalla 1960-luvulta lahtien, koulutus on avannut vaiheittain ete-
nevan tien ammattiin. Haastatelluista vanhin on perheellinen, ylioppi-
laspohjalta valmistunut erikoissairaanhoitaja (s. 1943), joka on vakitui-
sessa virassa. Lahes saman ikainen on keskikoulun kaynyt ja nykyadn
yksinelava sairaanhoitaja (s. 1945). Hankin on pitkaan toiminut samassa
virassa. Pitkaaikaisia viransijaisuuksia tehnyt sairaanhoitaja (s. 1947) on
hiljattain taydentanyt tutkintoaan erikoissairaanhoitajan pdtevyydella ja
saanut viimein myOs vakituisen viran. TyOkokemusta haastatelluista on
eniten osastonhoitajalla (s. 1958), joka nykydan tekee jatko-opintoja.
Ylioppilaspohjaisesta koulutuksesta valmistunut sairaanhoitaja (s. 1962)
on ensin suorittanut apuhoitajatutkinnon ja on pitkaan toiminut vakitui-
sessa virassa. Haastateltavista nuorin on lahihoitaja (s. 1975), joka on
tehnyt lukuisia lyhytaikaisia sijaisuuksia saman sairaalan eri osastoilla,
mutta ollut pienia jaksoja myOs tyOttOmana.

Ammatillisen koulutuksen esiinmarssi kulttuurisena

katkoksena

Sairaanhoitajakoulutuksen alku merkitsi naisten terveystyOta ja hoivaa
koskevan kulttuurisen kasikirjoituksen rajua uudistamista. Varhaiset
ammatillistumiskamppailut 1900-luvun alussa suuntautuivat julkisuus-
kuvan muokkaamiseen; terveysalalle ryhdyttiin tekemaan sivistyneelle

naiselle soveliasta ammattia. Nain avattiin tieta naisten itsendistymis-
pyrkimyksille, koulutukselle ja naimattoman naisen kunnialliselle ela-
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mantapavaihtoehdolle. Koulutusuudistajien intressissa oli kitked ter-
veystyOsta niita menneisyyden panteita, jotka liittyivat kouluttamatto-
man palvelusvaen varassa toimineiden sairasmajojen maailmaan: "Sai-
raanhoito oli tavallisesti raaoissa kasissa, joita eparehellisyys, ahneus
ja toiset rikokset olivat tahranneet" 28 . Nain vuonna 1912 julkaistu sai-
raanhoidon historian oppikirja kuvaa kouluttamattomien naisten toteut-
tamaa terveysty-Ota ja sen arvoja.

Tata kulttuurista erontekoa ja vastakuvan rakentamista voi kuvata
ammattikulttuuriseksi katkokseksi ja muistinmenetykseksi. Ammatillisen
koulutuksen esiinmarssi rakennettiin historiallisena ja kulttuurisena kat-
koksena, jossa kiellettiin kouluttamattomien terveystyOntekijOiden arvo,
osaaminen ja perinteet. Samalla katkaistiin (naisten) terveystyOn jatku-
vuus; terveystyOta toteutetaan seka yksityisissa perhe- ja lahiyhteisOsuh-
teissa palkatta etta yhteiskunnallisten hoito- ja palvelujarjestelman palk-
katyOna. Katkoksen myOta rakennettiin jakoja terveystyOn toimijoiden
kesken ja haivytettiin nakyvista sukupuolitetut tyOnjakosuhteet, jotka
olivat yhteisia seka yksityisille etta julkisille terveystyOn ja hoivan suh-
teille.29

Kansanterveysaatteen esitaistelija, piirildakari Konrad Relander 3° kuvasi
terveystyOn ammatillistumista "siirtymana pimeydesta valoon". Oppikir-
jan ilmaus "aamurusko nousi Kaiserswerthista" 31 kuvaa koulutuksen mu-
kanaan Woman valistuksen valon ulottumista Saksan diakonissalaitokses-
ta, brittilaisen nightingalelaisuuden kautta nyt myOs Suomeen. Ammatil-
listuminen kuvattiin edistyksend ja valona. Marta Vicinuksen 32 tulkinnassa
Florence Nightingale oli ennen kaikkea ideologinen johtaja, jonka "sotu-
rit" eivat taistelleet ainoastaan likaa ja sairautta vastaan, vaan myOs kOy-
hyytta, juopottelua ja syntia vastaan. Robert Dingwall tutkijaryhmineen
kuvaa hanta "kansallissankariksi" 33. Keskiluokkaistuvan, koulutetun am-
mattilaisen esiinmarssi ja sivilisoiva merkitys kiteytettiin suomalaisessa
oppikirjassa nain: "Nightingale teki sairaanhoidosta taiteen ja muutti tä-
man toimintahaaran kunnioitettujen ja arvokkaiden naistoimintain jouk-
koon". Nightingale muutti sairaanhoidon "pyhaksi kutsumukseksi" ja
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"osoitti naisille tien rikkaaseen elamaan". Nain alkoi ylikansallisen ilmeen
saavuttanut sairaanhoidon "pyhimystaru" Suomessa.34

1900-luvun alkukymmenind naisten terveysty6 ammatillistui kyseen-
alaistamatta perheenomaisia, luokkaperustaisia tyOnjako- ja hierarkia-
suhteita. Erityisen selvasti nain tapahtui juuri sairaalamaailmassa. Perhe
on kansakunnan ydinsolu ja ns. sairaalaperhe voidaan nandd sen yhte-
na julkisena muotona. Sairaala on yksi sukupuoli- ja moraalipolitiikan
nayttamO, joka on sotilaallisen hierarkkinen. 35 Suomalaiskansallisin ter-
mein isannat	 emannat (ylihoitajat ja osastonhoitajat) ja piiat
(rivityontekijat) tiesivat paikkansa ja kouluttamatonta, liikkuvaa ja hal-
paa tyOvoimaa kaytettiin paljon. SairaalatyOssa toimivien naisammatti-
laisten ja oppilaiden ty6, koulutus ja asuminen tapahtuivat laitoksen
suojissa. Aina 1960-luvulle saakka oli tapana, etta sairaanhoitaja avioi-
cluttuaan jatti ammattinsa tai viimeistadn silloin kuin sai esikoisensa.
Vaikka sota-aikana tama normisaantO ohi monin tavoin menettanyt mer-
kitystaan, vasta 1970-luvulla pienten lasten aidit astuivat suuremmassa
madrin tyOmarkkinoille.

Terveystyon sukupuolitetussa tyOnjaossa ja kulttuurisessa prjestyk-
sessa oli naisille erilaisia paikkoja sekä eturivissä etta rivijasenena 36

 .
Hierarkian ylaportailla naisammattilaiset toteuttivat erilaisin yhdistelmin
vaimon, perheenemannan ja taloudenhoitajan velvoitteita. Tyttaria kas-
vatettiin ylihoitaja- tai johtajataraltien 37

 valvovan silman alla. Vanhem-
muuden, yhteiskunnallisen aitiyden seka hengellisen, sotilaallisen ja
hierarkkisen sisaruuden siteet liittivdt naisammattilaisia kulttuuriseen
prjestykseen, jossa erottelut eri ryhmien välihlä piirtyivat ajoittain hy-
vinkin tarkkarajaisesti. Toisinaan jakoja rakennettiin kielen, koulutus-,
perhe- tai etnisen taustan, maaseudun ja kaupungin erojen tai uskon-
nollisen suuntautumisen suhteen. Toisinaan erot rakennettiin sukupol-
vien, kentta- ja laitostyOn vähihhe tai erilaisen moraalisen sitoumuksen
perustalle. Susan Reverbyn esiin nostama moraalipoliittinen aspekti so-

pii myOs Suomeen; terveysty-On ammatillistumista leimaavat kamppailut
siita, ketka kulloinkin ovat "oikean kutsumuksen"
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Sairaalakoulun kulttuurinen j5rjestys (1880-1960)

TerveystyOn naisammattilaisten koulutusta jarjestettiin laheisessa suh-
teessa kansalaisyhteiskuntaan ja julkiseen valtaan. Koulutuksen alulle-
panijoina olivat uskonnolliset yhdyskunnat, kansalais- ja naisjarjestOt
seka ammattiyhdistykset. Ammatillista patevyytta seka monien virkojen
ja toimien edellyttamaa oikeutta ammatinharjoitukseen ei ole voinut
hankkia ilman koulutusta ja siihen kuuluvaa kaytannOn tybharjoittelua.
Valtio saateli jo varhain terveysammattien harjoittamista laein ja asetuk-
sin39 . Vaikka tyOeldman, kasvatuksen ja koulutuksen suhteet ovat terve-
ysalalla sisakkaisia, ne eivat ole sita ongelmattomasti tai muuttumatto-
masti. Naisammattien historiassa tybelama- ja koulutuskysymykset ovat
kulkeneet kasi kadessa. Yhteiskunnallinen kriisi - esimerkiksi nalkavuo-
det tai sodat - ja heilahtelevat tyOvoimatarpeet ovat usein edeltaneet
suunnan muutoksia. Luonnontieteiden ja laakdrin ammatin kehitys,
hyvinvointipolitiikan linjaukset ja terveydenhuollon talous ovat asetta-
neet tiukkoja ehtoja ammattitaidon hankkimiselle ja ty6hOn kohdistu-
ville vaateille, joita naiskasvatuksellisin ihantein on milloin vauhditettu,
milloin pyritty pitamaan hallinnassa.

Erilaisista portinvartijan asemista kasin laakarit ovat olleet terveysalan
asiantuntijoita. He ovat pyrkineet pitamaan huolta esimerkiksi siita,
etta naisammattilaisten koulutus pysyy pohjakoulutusvaatimuksiltaan
kohtuullisena, kaytannOnlaheisend ja suhteellisen lyhyend. Tama siksi,
etta laaketieteellinen tietamys pysyisi riittavan etaalla "ammattiavustaji-

,40
en' ulottuvilta. Laakarikunnan intressissa on ollut halvan, mutta riitta-
van ammattitaitoisen ja runsaslukuisen tyOvoiman saannin turvaaminen.
Koulutuskomiteoissa istuneiden ainokaisnaisten (ylihoitajien) intressissa
oli sen sijaan naisammattilaisten pohjakoulutuksen tason nostaminen,
koulutuksen pidentaminen ja teoreettisen opetuksen lisadminen.

Erilaisten kokeiluluontoisesti jarjestettyjen lyhyiden kurssien jalkeen,
sairaanhoitajakoulutus vakiintui sairaalakouluihin. Sairaanhoitaja-, las-
tenhoitaja- tai apuhoitajaoppilaat tai diakonissakokelaat toimivat hoito-
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laitoksissa lakes ilmaisena trOvoimana. "Pikkuoppilaat velvoitettiin asu-
rnaan oppilaitoksissa, lahinna kasvatuksellisista syista"

41
. Kasvattajien

mielesta laitosmainen elamanmuoto loi oivan maaperan ammatilliselle
kasvulle

42
. YhteisOelama tasoitti sosiaalisia eroja ja yhtendinen kasvu-

pohja takasi ammatillisen kylvOn onnistumisen. Maalta muuttaville lai-
toselama oli turvallinen ja taloudellinen ratkaisu. Tiivis koulu- ja tyOyh-
teisO seka naimattomuuden normivaatimus kuvaavat hoiva-ammattilai-
suuteen kasvamisen yhteis011isyytta. Sisdoppilaitosmaisissa oloissa val-
litsi toisaalta ankara kuri, santillisyys ja (yli)korostunut vastuuntunto,
toisaalta muisteluissa nakyy myOs yhteis011inen tuki seka yhteiselon rie-
mukkaat naurun, hassuttelun ja huumorin hetket.

TyOharjoittelu on ollut oleellinen osa terveysalan arnrnattilaiseksi
kasvamista, kulttuurisen osaamisen seka kaytannOn tietojen ja taitojen
hankkimista. KaytannOn ty6 sosiaalistaa sukupuolittuneisiin laitos- ja
ammattikuntakulttuureihin ja yllapitaa sukupolvittaista jatkuvuutta ja
yhteisOsuhteita. Kohtaamisten kautta valittyy tukea ja huolenpitoa, mut-
ta myOs ojennusta ja kurinpalautusta: "En osannut osaston tapoja, ja
aamuisin sain raportilla sellaiset nuhteet, etta kyyneleet tulivat vakisin-
kin silmiin", muistelee sairaanhoitajaoppilasaikojaan 1920-luvulla synty-
nyt Pirkko Heikkinen . Vain lyhyet teoriaopetusjaksot tai iltapaivatunnit
keskeyttivat pitkat tybpaivat, joihin kuului myOs viikkojen yhtamittaiset
yOvalvomiset. Moniin naisammatteihin vaadittiin lisaksi pakollinen esi-
harjoittelu. Tata aikaa muistelee perushoitaja Sinikka Lukin (s. 1939):
"Harjoittelijat olivat tyOvoimaa ensimmaisesta paivasta lukien, vaikka
monet eivat olleet sairaalan sisallakdan kayneet ennen tatd. Sairaanhoi-
tajilla oli kovat paineet kun olimme tyOvoimaa ja meita oli vedettava
perassa aina kolme kuukautta halusi tai ei."

Ainakin 1930-luvulle sairaalat olivat koulutuspaikkoja ja suurelta osin
tama oli todellisuutta lahes 1960-luvulle, jolloin oppilaan rooli alkoi
eriytya. Erityisesti laaninsairaaloiden sairaanhoitajakursseilla opetus pai-

nottui kaytannOn ty-OhOn. Helsingin kandessa sairaanhoitajakoulussa
koulutusaika oli pidempi, teoreettista opetusta oli enemman ja opis-
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kelijoiden pohjakoulutustausta oli korkeampi. Vuosikymmenien suu-

rimmaksi muutokseksi kuvattu sairaanhoitajien kandeksantuntinen ty6-
aikalaki saddettiin 1935, ensimmaisena Pohjoismaissa, mutta valtakun-
nallisen sairaalaverkoston rakentaminen ja tyOvoimapula hidastivat sen
toteuttamista aina 1960-luvulle. PalvelujarjestelmalahtOisyys ja tekno-
kratia alkoivat muokata ammatillisen kasvun olosuhteita. Koulutushal-
linnon uudistus irrotti suhteen LaakintOhallitukseen, ja liitti terveysalan
muuhun ammatilliseen koulutukseen.

Naisammattilaisten yhteis011inen koulutus- ja tyOkulttuuri nakyy myOs
varhaisena ja laaja-alaisena jarjestaytymisena ammattiliitoksi ja -yhdis-
tyksiksi. Ammattiyhdistysaatteet ja kollektiivinen vastavoima itivat sai-
raanhoitajakulttuurissa kuitenkin hitaasti. 1960-luvun sairaanhoitajalak-
ko oli tassa suhteessa merkittava kaanne. Vaikka ammatillinen jarjestay-
tyminen tapahtui varhain

45
, esimerkiksi Suomen Sairaanhoitajaliiton toi-

minta muuttui etujarjestOtyyppiseksi edunvalvonnaksi varsin myOhdan,
1970-luvulla46 . Liiton pitkaaikaisen puheenjohtajan, Kyllikki Pohjalan jo
1940-luvulta aloittama kampanja "ulos yhteiskuntaan" alkoi nakya ja
saada jalansijaa rivitoimijoiden elamassa. Ammattilehdissa keskusteltiin
myOs oppilaiden kaytOsta sairaaloiden ilmaisena tyOvoimana. Oppilaat
ihmettelivat sita, miten sairaala nielaisee tyOmuurahaisena ja miten sai-
raalatyOn oletetaan tayttavan koko elaman.

Naisammattilaiset muistelevat ammattikasvatuksen ja sairaalamaail-
man kulttuurisen jarjestyksen valo- ja varjopuolia: Hierarkia sitoi, mutta
se myOs suojasi. Hilkka Haivala siteeraa teoksessaan Nimetein sairaan-

hoitaja (1973) eradn osastonhoitajan sanoja:

Hierarkia on turvallinen, koska kaikki tapahtuu tiettyjen kaavojen mukaan.
Ei tarvitse pelata muutoksia, ei ole vAtamiitOnta uudistua ja oppia lisaa eika
ole vdIttamatOntii olla aktiivinen. nytyisihiin sita olla oikeuksiensa puolesta,
mutta en mina ole siella ensimmaisena huutamassa. Kylla minussa saisi olla
vahan enemmdnkin karkevyytta. Ehka joku kasvatus vaikuttaa siihen, etta
pitki aina suunsa kiinni. 'Nytyy olla savyisa ja noyra palvelija, ansaita palk-
kansa ja silly sipuli.
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Terveysalan ammatista riippuen koulutuksen ja tyOeldman suhteet
ovat monin tavoin saddeltyjd, mutta miksi ne ainakin lahietaisyydeltd
katsoen nayttdvat niin monen mielestd loitontuneen tai tulleet tosilleen
vieraammiksi? Esimerkiksi rehtori Inkeri Kaski kysyy:

Miksi niin kovin usein oppilaitosten ja kaytdnnOn harjoittektpaikkojen
on nihkeytta? Oppilaitokset kouluttavat tyOntekije5it5 kdytannOn ammatteihin
annettujen siiiidOsten mukaisesti ja siihen kuuluu olennaisena osana

oppiminen harjoittelupaikassa olevien ohjaajien johcdolla, eli he vas-
taavat osaltaan ammattitaitoisten hoitajien valmistumisesta.

Teoreettinen kaànne ja organisaatiotoimijan esiinmarssi

Sairaanhoitajakoulutuksen toistuva ydinkysymys on 1900-luvun alusta
asti ollut, miten teoria- tai kdytantOpainotteista ammatillisen koulutuksen
tulee olla. Sairaanhoitajakoulutuksen uudistamista valmistelevissa komi-
teoissa Idakdrit halusivat pitdd erilldan pddn ja kaden tyOn. Naisammatti-
laisten tehtdviaksi nahtiin kdytannOnliiheinen, ruumiillinen ty6 ja kodin-
omaisen hengen luominen. Varhaisen koulutuskamppailun moderni vas-
tine on jako tiede- ja kaytdntOperustaiseen hoitoty6hOn. Monista pyr-
kimyksista huolimatta kesti kuitenkin vuoteen 1979 ennen kuin aka-

i9
teeminen koulutusvdyld avattiin . Kiistat hoitotieteen ja akateemisesti
koulutettujen naisammattilaisten asemasta kuohuttavat aika ajoin sekd
ladkarikunnan ja naisammattilaisten valeja, mutta jako nakyy mybs nais-
ammattilaisten sisalla. Hoitotieteen tulo merkitsi myOs uudenlaista kou-
lutussukupolvien valista suhcletta, jako ennen ja jalkeen hoitotiedettd
valmistuneisiin sairaanhoitajiin ndkyy ja tuntuu tybeldman arjessa.

1970-luvulla kayty kaksi ja puolivuotinen sairaanhoitajakoulutus an-
toi tietyt perusvalmiudet ty6hOn, mutta "kantapdan kautta monet asiat
kuitenkin opittiin"' 1 . Tata vanhaa opistoasteista sairaanhoitajakoulutus-
ta arvioidaan nyt suppeaksi, pirstalemaiseksi ja tehtdvakeskeiseksi, mut-
ta suurin ero haastateltavien rnielestd on ennen kaikkea siind, ettd:

"(E)nnen vanhaa sita koulutusta annettiin, niin se tieto muistutti sita
ladketieteen, se oli sita Iddketieteen oppimista, mita meilla oli. Nykydan
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se on hyvin pitkalti hoitotyOn oppimista, etta siind on se vissi ero."52
Apuhoitajakoulun jalkeen hoitotiedepainotteisen sairaanhoitajakou-

lutuksen kayneen mielesta teoreettinen suuntautuminen "raikasti" am-
matillista koulutusta, vaikka se toikin tybilmapiirin tiettya nihkeytta:
"Mun opiskelu on niin 1ahella, etta ma jotenkin tiedan mita opiskelijat
tietaa, mutta henkilOkunta luulee, etta opiskelijat tietaa vahemman. Ne
pitaa [opiskelijoita/ LH] yksinkertaisempina, etta kylla ne opiskelijat
niinku tietaa, kun se teoriapohja on varsin vankka." Vanhemmat hoitajat
hymahtelevat ja vaheksyvat: "Niinhan ihmiset tekee asioille, josta ne ei
ymmarra eika tie mitaan, niin sita mitatOidaan. Ei sita [hoitotiedettal LH]

voi kuitenkaan niin kauheesti hehkuttaa tOissa, taikka perata semmosia
asioita, koska tulee semmonen vyOry niskaan."53

Elakkeelle pavan sairaanhoitajan mielesta nykyinen teoreettinen suun-
tautuminen unohtaa potilaan ja tyo keskittyy kirjaamiseen. Erilaisen orien-
taation omaavien koulutussukupolvien olemassaolo asettaa vanhempien
tyOntekijOiden arviointikyvyn myOs koetteille: "En tieda kuinka paljon sita
teoriaa on? Onko sita riittavasti sita harjoittelua, ja sita kauttahan sen oppii.
TyOn oppii tekemalla, harjoittelemalla, kenties mää en tieda asiasta.

„54 Osa-
syy ohjauksen ontumiseen ja eri koulutussukupolvien kohtaamattomuu-
teen ovat ongelmat teorian ja kaytannOn yhteensovittamisessa: la se, etta
teoriatietoa pitda olla ja hoitotyOn teoriaa ja sita pitaa opettaa, mutta se
pitaisi saada myOs elamaan. Ei riita, etta on teoria ja kaytantO."55

Vanhempi tyOntekija on osastotyOssa keskushenkilb ja valittaja, jo-
hon seka usein vaihtuvat opiskelijat, nuoremmat tyOntekijat ja ladkarit
turvautuvat. Vaikka vanhemmat tyOntekijat kokevat epavarmuutta, heil-
la on omat vahvuutensa ja valttinsa sdastOjen, kiireen ja uupumuksen
kiristamissa tyOelamasuhteissa: "Kylla tallainen vanhempi ihminen yrit-
tad olla hiljaa, ettei niinku munaa itseensa tai sitten kattoo tietoja jostain,
mutta toisaalta se tietaa talon kaytannOt eika monet uudet hoitajat osaa
ajatella sen potilaan kannalta niita asioita."56

Vaikka nykykoulutuksessa korostuvat teoreettiset opinnot, tyOkay-
tantOjen ja osastorutiinien hallinnalla ja kulttuurisella osaamisella on
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merkittava sija. Talon tavat ovat sairaalatyOssd niin syvaan juurtuneita,
etteivat nuoremman koulutussukupolven teoreettiset opinnot tai laaja-
ja monialaiset koulutusideaalit padse kaytdnnOssa Kevin nakyviin: "Se
on aina sama homma, etta nuoret kuitenkin, vaikka heilla on sita niin
sita tietoa ja naa teoriat, niin ne yrittaa opetella heti talon tavat."57

Nith kylla siina vahan semmosta on, etta menee Wan helposti siihen mukaan,
mika siel on niinkun vallitseva, vallitseva semmonen kulttuuri siina paikassa.
On tietysti korkeet ihanteet ja muut niin siihen kun menee ensimmaiselle
kahvitunnille tai aamulla ennen kun tyOt aloitettaan, niin kylla qind hyvin
helposti niinkun havaitsi, etta mika taalla niinku on osaston tapa.

Koulutussukupolvien valinen jiinnite nakyy myOs eri ammattikuntien
valisissa suhteissa: "Laakareiltakin tulee palautetta etta vanhan koulu-
tuksen saaneet sairaanhoitajat ovat paljon parempia hoitajia. Ilmeisesti
se kitten taito, koska nykyaan on niin lyhyet harjoittelujaksot." Varsin
samansuuntaisesti sairaanhoitajat arvioivat ldhihoitajakoulutuksen kay-
neita. Vaikka haastateltava lahihoitaja itse arvostaa monialaisen koulu-
tuksensa entista kokonaisvaltaisempaa ja ihmiskiheisemp5ii otetta, sai-
raalan sairaanhoitajat suhtautuvat siihen varsin kriittisesti: "Meilla on la-
hihoitajia keikkatOissii, mutta pdata me puistettiin, kun se [koulutus/
LI-I1 on semmonen sekametelisoppa, etta jokaisesta on otettu vahan,
mutta sitten esimerkiksi perusasioita, niin niita ei oo." 59

Nuoren perushoitajan ja patkatyOldisen ndkOkulmasta varttuneempi-
en tyOtovereiden tuki on ensiarvoisen tarkeda ammattiin kasvussa, kun-
han siihen vain olisi mandollisuuksia: "Kylla ne on parhaita kasvattajia.
Siind on sellanen valittaja, joka sitten poimii ne tarkeet tiedot ja anaysoi
niita ja sitten kritisoi ehka ja luo niiden tarkeyden meille [nuoremmille/
LHI". SijaistyOvoiman osa hierarkkisessa tyOnjaossa on kuitenkin kova,
kuten perushoitaja jatkaa:

Nuorena ja kokemattomana sa not joka paikassa vahan aikaa eika sull y oo
missaiin paikkaa niinku kasitella sita, mita tyOeliimiissa tapahtuu. Se on Than
erityisen tyOuupumuksen syy. Sita haluais tyOstaan enemman, siis sita tyy-
dytystii, eikd sita saa pelkista rutiineista. Moraalisista ja eettisista periaatteista

voila keskustella kokeneempien kanssa. Kamalinta on pakolla tehda
jonkun mallin mukaan.
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YhteisOn merkitys ammatillisen kasvun tukemisessa korostuu eri-
tyisesti patk5tyOldisen maailmassa: "Ehka nimenomaan moraalista,
moraalis-eettisia periaatteita pitais aka siina. (perehdyttamisessa ja
ohjaamisessa/LH) enemman korostaa ja pitaisi kiinnittaa huomiota ih-
missuhde- ja tyOyhteisOn rakenteeseen ja kuinka siella selviydytaan."
Nuoren mielesta "laitostuneet" tyOntekijat tuntuvat "virkatarkeilta" eika
heidan kanssaan voi riittavasti puhua ammattiin liittyvista asioista, vaik-
ka sijaisille ladataan	 ja annetaan vastuita yha enemman.6°

Monen mielesta opiskelijan asema oli aikaisemmin kuitenkin huo-
nompi ja hanet otettiin tyOntekijand osastolle. Opiskelijat kasvatettiin
hierarkkiseen kulttuuriseen jarjestykseen, jossa oli "ylihoitaja, osaston-
hoitaja ja se ja se ja se ja viimeisend oppilaat". Nykydan ollaan opiske-
lijoiden kanssa "aika samalla viivalla."61

Ennen me oltiin todella pitkia aikoja sillai ja medic annettiin vastuuta, vaikka
meilla ei ollut tietoa. Liiankin kanssa, etta pelkas mennii osastolle. Oppilas
jiitettiin siihen vaan vahtimaan leikattua potilasta, muttei sanottu eika kayty
lapi mita asioita pitki ottaa. Tuntuu, etta me oltiin enemman potilaan kanssa.
Nää uudet (opiskelijat/ LH] on enemman kiinnostunet paperitOista ja suun-
nittelusta. Ethan potilas hoidu sill „ pelkalla suunnittelulla ja kirjaamisella,
kylla han vaatii viereensa thmisen.

KaytannOn opiskelun ohjaaminen on ammattilaisille haastava "valtta-
mattOmyyden pakko". "NOyristelevat opiskelijat" on kuitenkin "otettava
armosta vastaan", vaikka tyOelaman tahti on muutenkin turhan kova ja
usein vaihtuvien (sijais)tyOntekijOiden perehdyttamista riittaa. Toisaalta
uudet opit ovat tulleet hoitoty6hOn, toisaalta opiskelijakulttuurin jatku-
vuus on silmiinpistavaa: "Perinteinen sairaanhoidon opiskelijan rooli,
etta kaikki nielee eika kyseenalaista mitaan. He ottavat kaiken vastaan
ja tallaisia. Ilman edeltavaa ammatillista koulutusta olevia nuoria tulok-
kaitahan tyOyhteisOt edelleenkin mielellaan suosivat" , vaikka varttu-
neempaa ja aikaisempaa tyOelãmakokemusta omaavia on alalle nyky-
ään myOs hakeutunut.63
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Rapautuva yhteis011isyys uuvuttaa

Nykypaivand teoriaopetuksen osuus on kasvanut ja oppilaitokset, nyky-
termein koulutuksen jarjestajat, maksavat mandollisuudestaan saada
opiskelijoita kaytannOn tyOkentille. Tama ei kuitenkaan tarkoita, etta
tyOelaman ja koulutuksen valinen yhteys olisi katkennut. Painvastoin
vaitamme, etta ainakin etaammalta tarkasteltuna tyOelamad ja koulu-
tusta suuntavat samat ylikansalliset, talouden ja hallinnoinnin intressein
motivoidut organisaatioiden kehittamispyrkimykset ja asiantuntijaihan-
teet. Terveysalan naisammattilaisten osalta voikin huolestuneena kysyd,
mita alan kulttuurisesti vahvat naisarvot, joustavuus, sopeutuvuus, noy-
ryys, ahkeruus ja laitosuskollisuus voivat nyt merkita, kun "supertoimi-
jana"50 esiintyy managerialistinen organisaatio.
Tybelaman nykymuutosten taustalla nakyvat taloudellisten voimava-
rojen leikkaukset, henkilOkunnan niukkuus ja tyOn kuormittavuuden
kasvu. Terveysalan teknistyminen on ollut voimakasta. TyOsuhteet ovat
tulleet epavarmemmiksi. Organisaatiouudistukset ja kehittamisohjelmat
ovat seuranneet toisiaan nopeassa tandissa: "Jotenkin tuntuu, etta tar-
keampia ovat asioiden kehittamiset ja kaikenlaiset prosyyrien tekemiset
ja laadun varmistus tang paivana ja kaikki, niin kun siihen perusty6hOn

64
ei ihmisilla enad jaa aikaa" . TyOehdot ovat tiukat, hierarkiat kukoista-
vat ja tahti on kovaa, mutta pintakuohunnan alla on myOs kulttuurista
pysyvyytta. TyOelaman muutos on "tosi hidasta ja aika mahtava muutos-
vastarinta on kaikkeen uuteen ja saattaa olla sillai, etta jotakin kokeil-
laan jonkun aikaa ja sitten ykskaks huomataan, etta ollaankin tasan
tarkkaan taas siind samassa vanhassa".6'

"No, kun ma oon 30 vuotta tata tehnyt, niin koko ajan tama sairaan-
hoitajan ty6 on kaynyt raskaammaksi. Vaatimukset ovat lisdantyneet,
etta sen kokee, etta tad kay ihmisen - mutta kylla, kylla mad tastii
teski sen verran tykkaan tasty tyOsta. Vuonna 1924 syntynyt ylihoitaja

Laila Ketola muistelee ty6e1aman muutoksia:
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Vuodet ovat tullessaan tuoneet lyhentyneen tyOajan, lisaantyneen tyOvoi-
man, ja ne samat vuodet ovat vieneet mennessdan jotain siita kodikkaasta
tunnelmasta, mika ennen myOskin Launeellamme Isairaalassamme/ LI11 val-
litsi. Herttaisen kodikkuuden tilalle on uusi aika antanut kiireen, liekä
kuitenkaan aina todellista kiiretta, vaan nykyajalle etikettisanana meillekin
varastoitunut. Ja olenpa pannut merkille, etta juuri ne henkilät talossamme,
jotka vanhempina tyOntekijOind ovat, heidan typtaan ei leimaa kiire, joka
meidat myOhemmin tanne tulleet on vallannut.

Kasilla tekemisen taidot, talon tapojen hallinta, potilaan kannalta
ajatteleminen ja eettinen pohdinta ovat niita ammatillisia korostuksia,
joita teoreettinen kaanne ja tyOelaman nopea muutostempo nayttavat
houkuttelevan esiin eradnlaisina vasta-asiantuntijuuden muotoina.
den korostusten kautta yllapidetaan sukupolvittaista ja kulttuurista jat-
kuvuutta seka huolehditaan ammatillisen kasvun juurtumisesta, mutta
niiden avulla rakennetaan samalla myOs eroja ja etaisyytta ammatillisen
kasvun alkutaipaleella oleviin. Eri sukupolvien kokemus, tiedot, taidot
ja oppimisen tavat eivdt hevin kohtaa tyOelamassa, jossa etaisyys, va-
ruillaanolo ja tybilmapiirin kireys kuvaavat tyOyksikOiden, ammatillisten
ryhmien ja koulutussukupolvien valisia suhteita. Nuoret uupuvat yhtei-
son nalkaan ja juurettomuuteen, vanhemmat ylikuormittuvat kantaes-
saan vastuun tyOelaman arjen sujumisesta.

Ammattiyhdistykset ovat olleet aktiivisia kanssatoimijoita yhteis011i-
syyden rakentamisessa seka ammatillisen koulutuksen ja tybehtojen
parantamisessa, mutta missa on niiden dani ja voima tan g paivana?
Haastatteluissa ammattiyhdistykset tulivat esiin typistetysti vain koulu-
tuspaivien jarjestajina vakituisessa tyOsuhteessa oleville. Eri koulutussu-
kupolville ammatti on kuitenkin syvasti yhteis011inen, mutta tassa mer-
kityksessa myOs erityisen uhanalainen. Terveysalalla ammatti mielletaan
seka yhteiskunnallisena, yhteis011isend etta rikkaana henkilOkohtaisen
kasvun, yhdessaolon ja vaikuttamisen paikkana ja tilana, jossa eettis-
ten sitoumusten pohdinta on tarkeda. Vahvojen ammattikuntapohjais-
ten ryhmakulttuurien tilalle tarjottu yksikillistava organisaatiosamaistu-
minen naytt5a kuitenkin rapauttavan tatd yhteis011isyytta. Se katkaisee ja
halveksii suhteita menneisyyteen ja tukee ammattihistoriallisen muistin
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vaimentamista. Tilalle tarjotaan irrallista patkaosaamista, jota ostetaan
ja rnyydaan, hinnoitellaan ja arvioidaan kuten tavaraa. Sairaalatybssa
naisammattilaisten tyOehdot, tyOn organisoinnin tavat, yhteisOsuhteet ja
ammatillisen kasvun edellytykset ovat muuttuneet, mutta tyOntekijOihin
kohdistetut ylivastuullisuuden ja -sitoutumisen seka ammatillisen yhtei-
s011isyyden odotukset ja ihanteet sailyvat.

Kasvu ammattiin teknisissa thissa

Koulumainen teknisiin ammatteihin kasvatus on Suomessa ollut
1800-luvun alusta asti voimakkaasti segmentoitunutta. Ruotsi-yhteydesta
irtautuneen kansallisen eliitin kiinnostus kohdistui ensiksi toimialoihin
perehtyneiden virkamiesten valmistamiseen korkea-asteen oppilaitok-
sissa. Nth115 nahtiin olevan julkinen ja kansallinen, yksittaisten organi-
saatioiden valittOmiin tarpeisiin vastaamisen ylittav5 vastuu ammattikas-
vatuksen kehittamisestd. Vahitellen kansallisen talouden kannalta kes-
keisten kasityO- ja teollisuuselinkeinojen edistaminen ulottui tyOnjohta-
jiston ja ydintyOvoiman koulutukseen.68

Perinteisten kasityOammattien ja maaseutuelinkeinojen edistaminen to-
teutuivat erillaan toisistaan ja teknisen alan ammattilaisten koulutuksesta.
Agraariset, epaviralliset oppilaskasvatuksen muodot sailyttivdt keskeisen
asemansa teknisen alan pienyrittdjien, teollisuus- ja maataloustyOntekijOi-
den ammateissa aina 1970-luvulle asti. Teknisen alan edustajat arnrnat-
tikasvatushallinnossa uskoivat yield 1980-luvulla, etta oppilaitosten yhte-
ys tybelamdan parhaiten pysyy eldvand, kun koulussa kdytetdan opettaji-
na alan ammattilaisia. Sen sijaan valtakunnallisten tyOmarkkinajiirjestOjen
edustajilta ei ole edes odotettu perusteltuja ja laajakatseisia nakemyksia
ammattikasvatuksen tavoitteista ja sisalloista. Teknisen alan opettajille
ammattikaytantOihin opettaminen on aina ollut kasvatushaasteista suurin

ja siind he ovat nojanneet omiin kokemuksiinsa tyOeliimassa ja kokemus-
ten vaihtoon ammattilais- ja opettajaverkostoissa.
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Tekniseen ty6hOn kasvun muutosta kuvataan seuraavassa neljan

puunjalostus- ja metallialan tyOntekijan haastattelujen avulla. Tytinteki-
jOiden ammatti- ja toimialat ovat olleet 1900-luvun teknisessa tyOssa
tyypillisia ja esiintyneet paikkakunnalla pitkaan. Tulkinnassa on kaytet-
ty aiemmin koottuja alan opettajien ja hallinnossa vaikuttaneiden haas-
tatteluja seka muissa tutkimuksissa kerattyja henkilOstOnkehittajien ja
-kouluttajien, opettajankouluttajien ja tutkijoiden haastatteluja. 69 Sen yh-

teytta teknisen tyOn kompleksiseen ja jannitteiseen historiaan ei tassa
sovi kasitella, mutta seuraava taulukko antaa siita viitteita.

Nuorin tyOntekija on puuseppamies (s.1954), joka on tehnyt lapsesta
saakka tOita isan puusepanverstaalla, opiskeli ylioppilaaksi ja perusti
aikanaan oman yrityksen. Metalli- ja putkimies (s. 1949) on lahtOisin
pienviljelijakodista. Han on tehnyt alan tOita lapsesta asti, kaynyt joi-
takin ammatillisia kursseja, siirtynyt palkkatyOsta kanden miehen yh-
teisyritykseen, jossa on muutamia palkattuja tyOntekipita. Puunjalostus-
tehtaan tyOsuojeluvaltuutettu (s. 1946) tyOskenteli jatkokoulun jalkeen
ensin koti- ja kauppa-apulaisena ja 60-luvun lopulta paperitehtaalla
jalostuksessa, siivoojana ja paatoimisena tyOsuojeluvaltuutettuna. Nai-
nen ei kaynyt ammattikoulua, mutta sai nykyisiin tehtaviin vuoden ay-
opistokoulutuksen. Haastatelluista vanhin on paperityontekijamies (s.
1927), joka tyOskenteli ensin jatkokoulun ohessa kauppaharjoittelijana
ja hakeutui paperitehtaalle tOihin edeten prassipojasta koneenhoitajak-
si. Hanen tyOuransa padttyi sairaselakkeelle jaamiseen.
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Kaavio 2. TyOelAman, teknisten atnmattien ja anunattikasvatuksen muotoutumisen vaiheita suhteessa kansallisvaltion muodostamisen kulttuuristen projektien
vaiheisiin

VAIHE KULTT. PROJEKTIT 	 TEKNILLINEN TOIMIALA
(1809
	

Suomesta tulee autonominen Venlijiin
TYO/A1VIMXITIALAT

suuriruhtinaskunta
AMMATTIKASVATUS
	 -)

1810-1840 Aiempien taloudellisten ja
valtarakenteiden turvaaminen
Maatalous-Suomi

1840-1880 Agraaris-fennomaanisen ja
teollis-svekomaanisen
Suomen ohjelrnien synty

1880-1910 Teollisuus-Suomen ohjelman
voimistuminen
Suomi-ohjelmien eteneminen
rinnakkain Ventijan sorto-
toimilta puolustauduttaessa

Kaivosteollisuuden elvytteiminen
& tekstiiliteollisuucien keiynnistei-
minen osana eliitin kansallisten
elinkeinojen kokonaisvaltaista
edistämisohjelmaa
Perinteisten ammattikuntien
vakiinnuttaminen kaupungeissa
Talonpoikaisten kotitalouk,sien
omavaraisuus

Teollisen infrastruktuurin raken-
taminen: kanavat -> rautatiet
&puunjalostus- ja tekstiiliteolli-
suuden nousu
Perinteisen kasityolaisyyden
elpyminen; talouden vapauttami-
nen liseiti maaseudun ktisityiin
ja teollisuuden merkitystit,
Omavaraisuus silti vallitsevaa
maaseudulla

Puunjalostus- ja tekstiiliteolli-
suuden kukoistus & infrastruk-
tuurin rakentaminen:
rautatiet, maantiet, vesivoima,
seihkOistaminen;
Maaseudun omavaraisuus
edelleen huomattava

Elinkeinoja ymmlirtavin virka-
mieskunnan kehkeytyminen
vaihtoehtona uskonnollisesti
ja akateemisesti kasvatetulle
eliitille;
Perinteisten (joskin marginaa-
listen ktisityOlAisammattien
suojelu;
MaalaistyOn taitojen itsestlitin sel-
vyys tai nalcymattOmyys

V irkam iesammatti lai set kansal I i s-
ten asiantuntijoiden kehittAmisen
pioneereina;

Muutamien klisitydammattien
kukoistuskausi
Kasvava paine maaseudun
k8sityt3- ja teollisuustytin tunnus-
tamiseksi ja edistamiseksi
(sekatyolltisyyden ekspansio)

Ulkomaisten asiantuntijoiden ja
tyOnjohtajien ongelmat suomalais-
ten tyOnantajien ja tyantekijOiden
kanssa, kotimaisia ty8n-johtajia ja
asiantuntijoita etenkin julkisiin tOi-
hin, my8s kansalliseen ja paikal-
lishallintoon; Koulutettujen tyd-
Ilisten tarve tiedostetaan

Harjoittelu ja peitevOityminen toimiala-
ministeribissei (maanmittarit, kaivosinsinbOrit)
ja sotilasakatemiassa

Oppilaskasvatus&paikalliset
sunnuntaikoulut(&muutamat kotiteollisuus-
ty6pajat)
Epeimuodollinen "oppilaskasvatus" teknisiin
taitoihin osana agraarista kokonaistylitä

Tekniset reaalikoulut 1840 -
(Polytekninen koulu/opisto 1858 )

Kansalliset sunnuntai-ja ehtookoulut evening)
1840 - (- 1885, kaupungeissa)
Kierteiveit ja kiinteeit kotiteollisuuskoulut
1860 - (- 1960, lahinnti maaseudulla)
Maaseudun epiimuodollisen oppimisperinteen
jatkuminen keisitytisseija teollisuudessa

Tekniset koulut ja opistot 1885 -
(Teknillinen korkeakoulu 1908 )
* tekntnen ja ammatillinen painotus opinnoissa
& tyiinjaollisten hierarkioiden oikeuttaminen
koulutuksella voimistuu

KeisityOleliskoulut (osapeiivaiset) 1885 - (-1960)
Valmistavat (kokopiiivefiset) ammattikoulut 1899 - (-
1920)



VAIHE	 KULTT. PROJEKTIT

1917-18
	

Itsenaistyminen ja kansalais-
sota: Suomi-ohjelmien sisli-
set ja keskinAiset ristiriidat
kadistyvitt
Hyvinvointi-Suomen
ohjelma itsenaistyy

1920-1960 Maatalous-Suomen ohjelma
vahvoilla, Teollisuus-
Suomen ohjelman suoma-
laistuminen
Ohjelmien pakkokonsensus
toisen maailmansodan takia
Asuttamisen, pientilallista-
misen ja metstitOiden (sosiaa-
li)politiikka

1960-1980	 Hyvinvointi- ja teollisuus-
Suomen integroitunut nousu
Maatalous-Suomen romandus,
jots kompensoidaan aluepoli-
tiikalla
Teknokraattinen ja korpora-
tistinen hallintotapa -> raha-
markkinoiden vapautus

1990-	 EU-Suomea kohti: kansallis-
ten ohjelmien murentuminen
Pientilallisuuden lopullinen
alasajo & maaseudun kriisi
Aluepolitiikka korvautuu
EU-tukipolitiikalla

TEKNILLINEN TOIMIALA

Romahtanutta Venajan kauppaa
kompensoidaan leinsi- ja koti-
maankaupalla: metal& ja valmis-
teteollisuus (tekstiili-, vaatetus-,
kenkateollisuus) voimistuu

Teollisuuden suomalaistuminen:
valtio ratkaiseva teollisten ver-
kostojen rakentaja, erityisesti
energia-, puunjalostus- ja me-
talliteollisuudessa
Sotakorvaukset ja jiilleenrakennus
voimistaa metalliteollisuutta ja
suuntaa kauppaa Neuvostoliittoon

Teollistamisohjelmat maaseudulla;
Puunjalostus- ja metalliteollisuus-

keskeisyys;
Veihittelinen tekstiili-, vaatetus- ja
kenkateollisuuden alasajo
Keinottelutalous nousussa

1T-teollisuuden nousu;
Teollisuuden ylikansallistuminen;
Valtion (tukeman) teollisuuden
yksityistaminen tai alasajo;
Alihcmkinta ja itsensei
minen liseieintyveit

TYCVAMMATTIALAT

(Poliittisesti) luotettava ydin-
tyOvoima, ty6voiman luokittelut
ja hierarkiat tulevat tarkeiksi

Wan ammatillistuminen ja
ammattiyhdistysten aktivoitu-
minen erityisesti suurteollisuu-
dessa ja julkisissa thissa,
kuilu suurten ja pienten usein
maalaistaustaisten yrittajien
kesken

Vientiteollisuuden insin6Ori ja
ammattityolainen miehisia
ammatti-ihanteita;
Koulumainen ohittaa informaa-
lin pAtevOitymisen tyOntekijA-
tasollakin; viimeksi pienyrityk-
sissA

Kaikilla tyOn tasoilla ty6Ilistymi-
nen ohittaa ammatin: laajat amma-
tilliset profiilit, raltalOidyt ja ty6-
paikkaspesifit taidot;
Ty6asemien polarisoituminen
(ydin-reunaty6, pAtkl-pysyva ty6)

AMMATTIKASVATUS

Ammattikoulut ja erikoisatnmattikoulut 1920 -,
mukana valtion tukemat teollisuuden ammatti-
koulut 1914/18 - (- 1960)
Telcnillisten oppilaitosten, Ammattien
edisteimislaitoksen (1920 ) jajohtamistaidon
()piston (1940 -) tyOnjohtokoulutus, armeija ja
kadettikoulu teirkeitei

Koulumaisen teknisen ommattikasvatuksen
laajentaminen taloudellisesti ja pollittisesti
vaikeaa; informaali oppiminen edelken teirkeeki
teollisuudessa ja pienyrityksissei: ammatin ja
sen osaamisen suojelu

Teknisen ammattikoulutuksen laajeneminen ja
ammatillinen eriytyminen kaikkialla maassa;
oppilaitosten ja opettajien vakiintuminen
ammattiin kasvattajina 1960 - ;
Ammattikasvatuksen veihittainen sulautuminen
osaksi koulutusjetrjestelmeiei, siteet toimi- ja
ammattialoihin murentuvat 1980 -

Yksildityvei, modularisoituva ja tylissa oppiminen
liseiantyy 1995 -
Muodollisen koulutuksen las° tetrketimmaksi
kuin ammatillinen eriytyminen;
Ammattilcasvatus enenevasti osaksi elinkeino- ja
sosiaalipolitiikkaa;
Kasvatuksen aika ja tila entistd niukempi oppi-
laitoksissa ja tyãssei
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Ammatti yhteis011isena (sukupuolittuneena) tilana

Kaikille tyOntekijOille ammattikunta on ollut perustava ammatilliselle
kasvulle. Pienyrittajalle se on yleisesti tarkoittanut vanhempia, toista
tyOntekijaa tai yrittajaa, mutta ei ole asettunut yritykselle ornistautumista
vastaan. Puuseppamies puolustaa omalla kohdallaan ammattikunnan
itsekasvatusta koulussa oppimisen sijasta.

Kylla mad — — opin ihan samat hommat siina verstaalla tehdessani kun
olisin koulussa oppinut. Mulle ei 00 koskaan ollu tarvetta tai halua mihkaan
ammatilliseen koulutukseen ryhtya — — Tad on elama opettanu ja sen mita
isa opetti ja mita nyt on sitten na y muut tyOntekijat ja tyOtoverit opettanu
sitten... No, han pyrki opettamaan tietenkin silla tavalla kun han osas elika
nayttamilan niita tehtavia, mitenkii tehdaan - - ja mina vehkeella 	 —
hyvin pitkalle kumminkin se oppiminen, niin oli tavallaan itsesta kiinni.'

1990-luvulla siirtyminen automaatioon perustuvaan alihankintaan
murensi ammattikunnan muodostumista. "Mutta jos ajatellaan yleensa,
niin on t011aisia linjastoja olemassa, jossa ei montaa kaveria ole
kun koneet hoitaa sen tyOnteon ja ihminen hoitaa ohjelmoinnin - - ja
silly saadaan tietenkin kannattavuutta — — ei tartte pitdd tyOntekipita.
Kone hoitaa sen ja tekee sen periaatteessa 24 tuntia vuorokaudessa, jos
tarvis vaatii —."71

Suurissa puunjalostustehtaissa ammattikunta tarkoitti yhtaalta tyOryh-
mää, toisaalta koko tyOldisyhteisba. Vaikka tyOryhmien valilla olisi kil-
pailua ja sisaistd etujen ajamista, tehtaalaiset "meian vakend" muodos-
tivat puolustettavan kollektiivin, jolle tehdyt hyvat teot kompensoivat
ryhmaristiriitoja. Tehtaassa ammatillinen kasvu oli koneen oppimista ja
tulemista tyOporukan jaseneksi tai tehtaalaiseksi. Vaikka tyOnantajalla

tai hanta edustavalla teknisella toimihenki16115. — oli valta vaikuttaa
rekrytointiin ja tyOntekipiden sijoitteluun, tyOntekijat kontrolloivat itse
taitojen oppimista ja tybyhteisOOn liittymista, yhd enemman myOs am-
mattiyhdistyksen tuella. PaperityOntekijan mukaan ammatillisella uralla

edettiin vdhitellen.
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Kylla se oli Idhtbsin ihan tast y alkuhommasta, siis tasty prassipojasta alkaen.
Siindhan — — oppi oikeestaan — — paljon jo koneenhoitajan hommasta,
kerta jatkuvasti pads ndkemaan, mita koneenhoitaja tekee. No sitten oli taa
kuivauspkin hoito, kun sinne mentiin apumieheks, niin siina joka halus,
kokeilla naltd silinterimiehen hommia — — (1)ad kaikki nivoutu vaan yhteen
silly tavalla, etta niinku joku muukin kds_VOldisammatti ehka, etta kateltiin
mitenka toinen teki ja pistettiin mieleen."

Jokainen paperikone ja sill y tybskenteleva ryhma olivat 1940-luvun
alussa itsendisia. Koneella oli neljan miehen vakioryhma: prassipoika,
apumies, silinterimies ja koneenhoitaja. Tarkeinta oli, etta "opittiin
kone". Rooleja vaihdeltiin, joten jokaisella oli mandollisuus oppia kaik-
ki tyOvaiheet. VuorotyOnjohtaja kontrolloi, kuka teki koneella mitakin ja
miten pesteja vaihdeltiin. Han oli kokemuksen kautta asemansa saavut-
tanut mestari, ylityOnjohtaja. Harjoittelu koneenhoitajaksi kesti ainakin
5-6 vuotta. TyOnantaja kaytti tyOnkiertoa eri koneilla tarkoituksellisena
tyOssa oppimisen keinona, vastoin tyOntekijan omaa haluakin, painos-
taen tybsuhteen jatkuvuudella.

Jouduin vuorotyeinjohtajan puhutteluun ja sillon mad kylld sanoin, etta mad
en valittas muuttaa konetta, cad ma y pidan tasty . Niin han sanoi, etta tdalla
arvostetaan henkile56, joka pystyy ajaan useita koneita — — Mdandri Olen ollu
joka koneella - - end sita sanottiin etta nyt sdy menet sinne. - - Se oh. yhteen
aikaan - ja niinhan se on tietenkin vieldkin - tyOnantajalle edullista koulut-
taa useammalle koneelle naita nuoria koneenhoitajia, jotka oli ehka haluk-
kaita tekeenkin sits, vaikka vanhempi ei olis halukkaasti siirtynykkdan —

koneella oli mulla vakityOpaikka, mutta sitten kesdlomat ja sairas-
tukset niin mua heitettiin, siirrettiin naille koneille, miss y oli tarvetta ja hen-

joka	 yhteen koneeseen perehtyny, niin se teki aina sen aikaa
minun ty6tani.

TyOsuojeluvaltuutettu piti naistyOntekijOiden ryhmahenkea hyvana
yield 1960-luvulla.

Kylla se edellytti yhteispelid, ei siind voinu olla sill y tavalla, etta olis vaan
tehnyt taman homman ja muu ei kuulu mulle — — Ainoo, joka ei kajonnu
naisten hommiin, ne oli kaikki yield sillon miehia not toilettikoneen hoitajat
ja jalostuslinjojen hoitajat, niin ne — — ajo vaan sita ns. padkpinetta ja naiset
hoiti sitten sen loppupdan sieltd. Et ne ei sit niihin pdastany.

YhteistyOsta koneenhoitajien kanssa olisi ollut hyOtya, mutta naiset
pitivat itsekin ylla tyOnjakoa. "Niitahan passattiin vahan ku ruokkoher-
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roja. — — (N)iin ei niita nyt niin korkealta olis pitany kattoo."7'
Samaan aikaan alkoi koulurnainen ammattikasvatus yleistyd, ja tyOn-

johtoon tuli ihrnisia ohi ammattikunnan kontrollin. Selluloosa- ja pape-
rikoneilla tyOskentelevat eivat voineet vaikuttaa muutokseen muuten
kuin tekemalla heille kiusaa, vaikkapa laiminlyomalla tuotantoprosessin
ja toisten tyOntekijOiden valvonnan. PaperityOntekija kertoo, kuinka ha-
nen piti ohittaa tyOnjohtaja, kun massakoneen hoitaja aiheutti hairiOn
tuotantoon:

joka kerta, kun vuoro oli vaihtunu, niin puolen tunnin padsta rupes, meillii
sanottiin, massa piteni — — (K)eskustelin sitten oman holanterimiehen kans,
joka oli meidan vuorossa, etta mita voi tapahtua. — — (Y)ks tukki oli jaany
laittamatta nayt011e, etta kuinka paljon siina on puristusta jauhatustehoc m.

(S)iita tayty kayttOinsinOOrille sanoo, etta toi tukki taytyy laittaa nayttNin
— — Kylla se nayttO tuli ja se loppu, mutta taa holanterimies — — sano sille
edelliselle, etta lopeta semmonen. Etta tammOsta tapahtu ennen palty, etta
tehtiin jotenkin haittaa sille uudelle, etta olis menny huonommin — —.

Toisen maailmansodan jalkeisen yhteiskuntarauhan rakentamisen
oloissa tehtaiden johtajat alkoivat aktiivisesti parantaa tyOntekijOiden ja
koko tyOldisyhdyskunnan oloja. Miehen mielesta tyOnantaja ja tyOvaki
pitivat yhdessii ylla "tehdas ja me" -iimapiiria aina 1960-luvulle asti.
Han arvelee, etta tyOmoraalin rapautumiseen vaikutti tehtaan ja tyOyk-
sikOiden ilmapiirin muutos. Omistaja ei enda yllapitanyt yhteishenked,
ammattiyhdistys ja palkkaetujen ajaminen saivat etusijan tyOntekijOiden
kollektiivisessa toiminnassa; samalla suhteet johtoon muuttuivat entista
mu odollisemmaksi.

Ammattijarjeston ja ydintyOntekijOiden kannalta merkittava saavutus
oli 1970-luvulla siirtyminen uuteen vuorosysteemiin, jossa kiertaminen
ja tuuraaminen toisilla koneilla loppui, vapaata oli enemman ja saattoi
elan normaalimpaa elamda ty-On ulkopuolella. Vaikka pysyvassa ryhmassa
saattoi padsta eteenpain paremmin, tyOasemat ja -hierarkiat jahmettyivat
ja tyOn yleinen rationalisointi murensi tyOvaen kollektiivista autonomiaa
ja koyhdytti tyOnsisaltOja. Paperikoneenhoitajat olivat omaa asemaansa

puolustava tuotannon ydin- ja eliittiryhma. Osaamista ei valitetty vahem-
piarvoisilla 	 tai satunnaisesti tehtaalla tyOskenteleville.
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Tiedon siirtaminen ei oo kaikille kunnia-asia, vaan se, etta mind sen osaan
ja muut jad sitten tekemadn kun jad — — (K)oneenhoitajat ollu aina, paperi-
koneenhoitajat, semmosia kunkkuja ja maa oon tassa jo kauan miettiny, etta
niita repii joku ja nyt maa oon omasta mielestdni ratkassu sen ongelman.
Ettd kun ennen vanhaan se ammattitaito oli tassa nain ja taalla nain, se oli
tassa ja tassa nain Ipda, kadet, tehdassalit/	 Sekin ei siitd levinnyt mih-
kadn jos et sa halunnu. Mut tang paivand ku on pitka rivi noita pdatteitd ja
kaikki systeemit on sielld, ei tame kun johkin kohtaan sen mokkulan pistat,
niin sieltd tulee kaikki arvot, kaikkien laitteitwn asennot, niin jotenkin niiltd
on katoomassa se semmonen - - Et se narda.

Naisen mielesta autoritaarinen ja hierarkkinen tyOorganisaatio on ol-
lut niin tyOnantajan kuin ammattiyhdistyksen miehisen johdon yhteinen
tavoite ja tuotos.

(M)un mielestdni on ollut ja on — — tyOnantajan puolelta Than hyvdksytty
systeemi, se on ollu meidn puolelta ihan hyvaksytty systeemi, siis kaikki
pelisdannOt on luotu hierarkioitten mukaan ja tukemaan niita — — Et sillon
kun niita alko tuleen sitten naiskoneenhoitajiakin — — jalostuslinjalle, eihan
tohon paperikoneelle oo tullu — — (T)rukkikuski, nehan on ollu aina miehid.
Mut sitten kun ensimmaiset naiset alko oleen halukkaita niihin tehtdviin,
niin sehan oli	 yhtd vaikeeta. Niitten penkit kasteltiin ja niille tehtiin
kaikkee kiusaa.

TyOsuojeluvaltuutettu ei omalta reunatyontekijapaikaltaan osaa nah-
dä hanen tehtaalle tullessaan ehka tiukimmillaan ollutta tyOnjakoa saa-
vutettuna etuna.

Onkse — — tamdn alan tapa ollu vuosisadan alusta asti — — tammOnen ammat-
tikuntaraja niin raju ollu, etta sen yli ei pdase. Kylldhan koko systeemi ruok-
kii tallasid yksittaisid kunkkuja — Aikaisempina vuosina — — ne kunkut loi
ympdristOO ja kylla sellanen on ollu ihan selkeesti nahtdvissa, — — mitenka
esim. jossakin vuorossa tehhadn tOitd. Jos siella on joku vahva	 niin se
vuoron kylld pyOrittdaphtonsa mukasesti ja tyOt tehhadn siella ihan niinkun
sen ajatusmalli sanoo.

Miesten kontrolloimissa ammattikunnissa naisten piti edetakseen hank-
kia koulutusta. "Se oli yield sita aikaa, etta kaytiin vdhan sellasta mies-
naistaistelua. Naisellahan ei sinallansa ollu oikein mahollisuutta edeta,
silly piti olla koulutuskuviot." Paperin tekeminen on silti pysynyt miesten
tyOna, naiset kelpaavat vain lomituksiin. "Meilla on kaks naista, jotka on
rullakoneen ajotaitosia, ja sitten on yks nainen viela, joka pystyy olemaan
rullakoneen apulaisena. - - Nyt kun maid mennaan aina kesan ajaks niin
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sanottuun kuudenteen vuoroon — — nad naiset on aina — rullakoneen-
hoitajina, vaikka ne talven on rullakoneen apulaisina."8`)

Ammatti itsensa omistamisen (kehollisena) tilana

Niin ammatilliset opettajat tai hallinnon edustajat kuin tyOntekijatkin
pitavdt ammatillisen tyOn itsendisyytta, oman elaman ja tyOn hallintaa
perustavina persoonallisen identiteetin rakentumiselle. TyOhOn hakeu-
tumisen, siina pysymisen tai toiseen siirtymisen - varsinkin ihannetyOn -
luonnehdinnoissa toistuvat ammatista ja tyOoloista riippumatta vapaus,
oma tila, komentelun puute. Vaikka siivousty6 oli paperitehtaassa reu-
nimmaista, tyOsuojeluvaltuutettu arvosti sita.

Se oli sellanen ty6 etta ma tykkasin siita. Etta kun... sen sai itte paattaa, oli se
oma alue missa oltiin ja sen kun hoidit, hoidit sitten miten tahansa, milloin
tahansa, niin se oli sun asias. Et Millen ei sill y tavalla kasketty eika puututtu,
et se oli minusta kauheen mukava - - Sit semmosta vapaata, et siina ei ollu
mihkaan sidottu et jos nyt tyäaikoja noudatti ja se riitti ja tyOrtsJ teki.

Itsendisyyteen liittyy kokemus siita, etta ei ole kuka tahansa tai ei
mitadn, vaan omistaa oman osaamisensa. Puuseppamiehen inielesta ty6
antoi, ja han arvelee ammatillisen koulutuksen myOs voivan antaa, no-
peammin ja valittOmammin elamanhallinnan ja patemisen kokemuk-
sen kuin lapsen asemassa ja hallinnan odotuksessa pitava yleissivistava
koulu:

Onko se sitten se yleissivistava koulutus !Han panttilavaa. Pitaa lukee mah-
rottomasti ja omaksua sielta kautta elika se ei valttamatta nay se valmius,
ennen kun kymmenen taikka viidentoista vuoden taikka kandenkymmenen
vuoden paasta. — Sahan tavallaan haluat jollain muotoo patee — — Tassa
say nadt — — muutamassa vuodessa — — mita sa y pystyt kasillas tekemaan.
Oliskohan se tavallaan hiukan tallainen hatainen luonne skumminkin kun
haluaa — — nanda Lyon tuloksen mandollisimman nopeesti.—

PaperityOntekija puolustaa ammattinsa omistamista kehollisella osaa-

misella, kaden taidolla ja kokemuksellisella tiedolla, jota ei abstraktisti
ja teoreettisesti voi saavuttaa.
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Kun paperiradat vietiin kasin paalle ja sitten myOs viirojen ja filttien vaihdot
piti osata, etta semmonen maaratty tyOn katevyys oli yks. Sitten tietenkin,
taytyyhan sfina tietaa jotain paperistakin, etta taa on kylla kaikki semmosta,
joka opittiin kantapaan kautta, etta kirjoista sita ei opittu ollenkaan siihen
aikaan. Oli sitte yli-insinObri L. Han tiedusteli, etta han vois tai yhtiO vois
omakustannushintaan tammOsen kirjan kun InsinbOrien sellu- ja paperioppi,
joku sellanen - - aika vahva kirja, jossa oli kirjatieto tiista asiasta. Madkin
otin sen ja luin kylla hyvin mielenkfinnolla, etta kylla se jonkin verran laa-
jensi taa yleista tietoa, mutta ei se laajentanu sita kaytannOn tyOn tekemisen
tietoo.

MyOs puuseppa korostaa ammatillinen osaamisen persoonallisuutta
ja perustumista itsekasvatukseen, jossa kehollinen nakemys ja tuntuma
syntyy harjoittelun, koettelun ja kokemuksen kautta.

Kylla hyvin pitkalle oppiminen oli itsesta kiinni, etta tutki asioita ja pyrki
opettelemaan - - Kun tehclaan esimerkiks jotain asennusta 	 tai jyrsin-
koneelle, niin mad - - Mal laitan tiettyyn kohtaan sen tallin noin sfimamaa-
raisesti ja sen jalkeen kokeilen ja kun mad naan, missa on teran syOnti, niin
mac osaan siita katsoo vaan ja se kay nopeemmin - - et pojat kun hyvin
tarkkaan mittaa mitoilla ja mallikappaleilla, ne tekee sen silla lailla - - Vuo-
sien varrella tulee sellanen tietty nakemys ja tuntemus niihin hommiin - -
Kun kilpailuja ollu, cad on maaritelty mika ton korkeus on - Etta se, jolla
vahemman on kokemusta, niin kylla se enemman erehtyy.

Reunatyontekijan asemasta huolimatta myOs naiset kokivat teknii-
kan uhkana ammatilliselle osaamiselleen, mista kertoessaan tybsuojelu-
valtuutettu raportoi omasta suostuttelijan ja oikeuttajan roolistaan, kun

tyOn organisaatiota muutetaan tyOntekijOiden ylapuolelta. "Tos on hyva
esimerkki not meian siivoojat, etta kun — — tuli semmonen keskitetty
siivous, alettiin kouluttaa. — — (V)oih, ku ensimmainen siivouskone tan-
ne tuli, en kai koskaan oo niin kovaa jopia tehny etta se hyvaksyttiin.
Piti vaan luopua harjasta ja se oli monelle ihmiselle tosi kova juttu."85

Ammatti paikallisen ja kansallisen aikuisuuden tilana

Maaseudun pienelajan elamanmuodossa kaikenlainen kaytann011inen
ty6 ohi lasna varhaislapsuudesta asti. Metallimiehen muistot 1950-luvun
kodista keskittyvat ty6hOn. "No se oli sellane piani, mikska sita voi
sannoo, on se vaha enempi kuin mOkki, mutta ei mikaan oikia talc) —

236



A. Heikkinen a L Henriksson: Kansallisten toimialojen rakentajista ylikansallisten...

— semmonen perinteinen sen aikanen ja vanhempienkin aikojen maa-
seutu — Vahan tehtiin joky lajin hommaa, etta valilla kolome lehmad
siind sivussa pijettiin ja useempaa tyOta, suurinpiirtein kaikkee.

„86
 Jan

LastrOm pitad tyeita keskeisend agraarikulttuurin dominoimassa aikui-
seksi kasvun suomalaisessa perinteessa. Han korostaa sita, kuinka tytOt
ja pojat ovat osoittaneet myOs seksuaalista aikuistumista kyvyllaan
yhteisOssa tyypillisiin miesten ja naisten tyOsuorituksiin. 87 Metallimies
alkoi rakentaa aikuisuuttaan siita lahtien, kun isa osti traktorin pojan
ollessa kandeksanvuotias.

Siita aina pienemmista hommista alakaen niin sitte viiha naapureille ja ensin
tiatysti kotona vahan jeesaamaan ja tekeen niille pienta karraystii — — Sitte
jo neljantoista vanhana ulkopuolisella traktorikuskina... kaikennakOisia ty6-
koneita ja vehkeita — — Jotenki tommonen mutterin pyärittaminen sita aina
vahan kiehto, ettei se ollu mitenkaan vastenmielista, jos jotain remonttia
joutu tekeen — — Sitten menin yhelle urakoitsijalle kysyyn, niita putkitOita
teki, ruin se alko huomenna pesti siala sitte, ei siind sen piclempaan funt-
sattu.

Tehdasyhdyskunnassa aikuisuutta osoitettiin myOs tavaroiden omis-
tamisella ja kuluttamisella. TyOsuojeluvaltuutetulla "oli vaan sellanen
ajatus et kun paasis tOihin ja sais omaa rahaa ja omia tavaroita ja omia
asioita sais hoiettua. Etta ku yhen miehen tienesteilla siind kuushenki-
nen perhe iankaiken eli ja oli — , tuntu etta jai niin paljosta joskus
vaille etta tykkas, etta kun maa paasen tOihin vaan, niin maa hommaan
ne ite. ,89 .

Puuseppa kuvaa siirtymaa lapsuudesta nuoruuteen vahittaisella isan
tOihin sitoutumisella. Vanhempi veli oli loukkaantunut verstaalla jo pie-
nena, joten isan ammatin jatkaminen oli hanen vastuullaan:

ja nuoruuteen kun paastiin niin alko tama isan auttaminen verstaalla — —
tollasesta reilusta kymmenesta ikavuodesta aina siihen asti, kun itse rupesin
yrittajaks niin olen tehny niita hommia — — (I))eriaatteessa yks vaihtoehto
oli pada armeijan palvelukseen - - mutta senkin tyrmasin silla, cad mua
tarvitaan naissa hommissa, koska sillon oli isa justiin elakevaiheessa ja taita
kuitenkin oli, ja sita piti taval41)an jatkaa kumminkin tata verstasta tai sita
ammattia taikka isan ammattia.

Paikallisille markkinoille tuottavissa ja palvelevissa pienyrityksissa
ammatilliseen kasvuun kuului olla tarked ja tarpeellinen, hyvat asiakas-
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suhteet olivat tyOn ja toimeentulon perusta. TyOn hallinnan kokemuk-
seen yhdistyy tunne osallisuudesta ja vastavuoroisuudesta. Metallimie-
helle oli tarkead paasta koulun sijasta ty6hOn heti kansakoulun jalkeen,

luvassa oli aikuisuus ja ty6hOn perustuva arvostus. "Jo kouluaikana naa-
purit ja muut tiesi ja tunsi, niin kylla siina ihan jo 13-14 vanhana, niin
siind olis jo 3-4 ottajaa ollu tOihin." Kyseessa ollut vain naapurien hy-
vantahtoisuus, vaan osoitus pojan itsendisesta kunnostautumisesta. "En-
sinhan ne tietysti oli naapureita ja kylalaisia ja naapurikylalaisia ja sitte
kun ihmiset tuli tiatamaan, niin sitte aina isommalta alalta sita kysyntaa
alko tulemaan."91 Oma merkitys ja hyOty muille ilmenee tyOssa konk-
reettisesti, sen voi nanda. "Kyllahan se on kuule kun tyan teet tossa ja
se hyvin onnistuu — ja sen nakee ja sen nakee asiakaskin sitten, niin
kylla se on mukava, mukava tunnehan se on."92

Vaikka tyOntekijOiden suhde tuotteen kayttajiin on suurissa puunja-
lostustehtaissa aina ollut etainen, tehtaan menestyksesta on voitu olla
ylpeita, jos se on tukenut kansallista hyvinvointia. Tyontekijat ovat pal-
velleet tehdasta ja ammattietiikassa onkin ollut kyse vastuusta toisia
tyontekijoita ja tehdasyhteisba kohtaan. Vanhemmat tyOntekijat kokevat
niin ylikansallistumisen, omistajien ja johtajien etaantymisen tyOproses-
seista, kuin ammatin tyOkuntaperustaisen kontrollin murenemisen hei-
kentavan tyOmoraalia. Tata kiihdyttad myOs lama-ajan ja tyOttOmyyden
alentama tehdastyOn ja tyOntekijOiden arvostus paikkakunnalla.

Ammattiin kasvun ongelmaksi metallimies nakee aikuistavan tyOn
katoamisen perheiden ja lasten maailmasta: elinymparistOssa ei ole tilaa
ammatillisen kiinnostuksen herdamiseen. "(E)i mulla maistunu kirjan
lukeminen yhtaan. Kylla pyarittelin mutteria jo lapsena niin se oli sialta
kautta jo pesiytyny tad mielikuva." Vaikka mies ei tietoisesti hoputtanut
poikaansa millekaan uralle, han on ylped taman etenemisesta ammat-
tikoulun kautta insinE•Oriksi. Han olettaa tyOnsa ja ammattinsa heijastu-
neen kotiin ja lapsiin. "Kylla ma luulen etta se kuitenkin valid on kunkin
ihmisen oma mialiala, etta mita han kuvittelee tulevaisuudessa mitd han
tykkaa lahinna [tehda/ AH]."93
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Kun lapsilta puuttuu jokapaivainen kokemus tyOsta, he eivat Ueda.,
mita. haluaisivat tehda eivatka ymmarra, miten tdrkeata ty6 on koko
persoonallisuuden kehittymiselle.

(V)aisinkin taalla asfalttialueella aika pienta varmaan on — etta kylla maa-
seurulla — — sial niita virikkeita ja sydtteja on — paasi viihan kattoon eri-
laisia asioita, mutta ei taala kauheasti 00 jos ei semmonen perhe 00, cad
kulkee pitkin ja vahan nakee — Naista se Ioppilaan ongelmat All I voi
lahted tammOsista joko tyOttOmista tai tyOhaluttomista perheista — — Kylla ne
— — aktiivistSn ihmisten, jotka on aina jotakin touhuumassa, joitten lapset
Iparjaii/ Al II.

Koulu ammatillisen kasvun paikkana

Vielã 1940-luvun alussa koulu ei ollut erityisasemassa tavallisen suo-
malaisen aikuistumisessa ja itsenaistymisessa: ty6 oli ylivoimainen vaih-
toehto eika osoitus koulutushaluttomuudesta tai -kyvyttOmyydesta.
PaperityOntekija odotteli jatkokoulussa vain parempaan tybpaikkaan
paasyd:

No ei minutia mitaan huonoja kokemuksia koulusta. 00 ja mielestani
olin siella ehka keskitason ylapuolella noin koulutodistuksissa — opettaja

sand mulle, etta etk6 saa 	 seminaariin. Mutta mad sanoin, et ei mulla
00 mitaan toivookaan, etta mun taytys saada rahaa, niinko oli iso perhe

talosta oli velkaa — — Taman kuudennen luokan jalkeinen, sita kaytiin
vaan iltasin —	 koettiin ettei se nyt niin tarkee 00 — —sitten kun ika
viiteentoista ja palkka oli niin huono, niin tuli valinta tahan paperialalle.

Niin kauan kuin tyOssa oli tilaa ja aikaa, koulu ei ollut valttamatOn
ammatin oppimiselle. TyOsuojeluvaltuutetun mukaan yield vdhan aikaa
sitten tyOryhman jasenet opettivat tulokkaan tOihin. Nyt tulijan edellyte-
ta5n oppineen tyOtoiminnan jo koulussa. "(M)entiin vaan johkin poruk-
kaan ja joku ihminen opetti, toinen tyOntekija opetti toisen — (N)ythan
jo pietaan sellasia perehyttamiskursseja ja sitten — — nuoremmasta vd-
esta tullu tallasen oppisopimuskoulutuksen kautta ja pohjakoulutushan
on jo ihan toisenlainen.

„96

Ammattikasvatuksen koulumaistumista ja etaantymista elinkeinojen
madrittamista ammateista on arvosteltu ankarasti. TyOsuojeluvaltuutet-
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to pitaa silti koulutusta tarkeana varsinkin naistyOn ammatillistumisel-
le. Koulutus olisi voinut saastaa hanta osaamattomuuden ja toisista riip-
puvuuden kokemuksilta. "Varsinkin sillon kun ma menin kasipyyheko-

kun oli jo jonkinasteinen automaatio kehittyny silly koneella,
niin kylla siind olis ehdottomasti tarvinnu. Ja ennen kaikkea semmosta
korjauspuolen, kunnossapidon koulutusta ettei aina tarvinnu hakee jo-

takin jotakin mutteria vaantamaan."97
Nainen uskoo, etta tytOt voivat koulutuksella kompensoida lapsuu-

desta ja tyOn ulkopuolelta saadun koneisiin harjaantumisen puutteen.
Jo paikkaansa sopeutuneille se ei ole mandollista. "(M)un ikaluokan
naiset mitka samoihin aikoihin tuli tOihin, eihan ne oo halunnukkaan

nehan tykkaa olla vaan tekemassa madrattyja. tOita. Kun taas nuoret
naiset mitka tulee taloon, niin ne ei ollenkaan osaa ajatellakaan etteikO
he vois menna tekeen jotakin muutakin." Silti han myOntaa, etteivat ty-
tot itse eivatka tehtaan kaytannOt ole juuri muuttuneet: tytOt samaistuvat
ja alistuvat sukupuolen mukaisiin asemiin ja tiloihin.

Kun kattelee noita nykyajan naisia — — paperi- ja prosessilinjalla — — Et vaikka
ne saa saman teknisen koulutuksen koulussa kun pojat, niin kuitenkin ne
vaan haluaa labraan — — Likat ei oo tyrkyttamassakaan itteensa muihin teh-
taviin — — (P)ojat tulee ammattikoulusta, nifilahan on selva suunta. Ne menee
sisaantulovakanssilta ylOspain niin pitkalle kun kykya ja taitoo ja paikkoja
piisaa, et nfilla on ihan selkee nakemys mihka ne menee, et ei likoilla oo. En
Hid annetaanko niin paljon mahollisuuksiakaant,Retta onko helpompaa laittaa
nay tytOt vaan tonne jalostuslinjoille ja labraan.

1960-luvulta lahtien oppikoulumenestys alkoi saadella useimpien
suomalaisten koulukokemuksia. Puuseppa puolustelee oman koulu-
uransa katkeamista ja yleisemmin ammattikoululaisia "hataisella" luon-
teella, halulla nopeasti ja valittOmasti nanda osaamisensa ja sen mer-
kitys muille, vaikka samalla kuvaa itsedan "hitaaksi" kansa- ja oppi-
kouluoppijaksi. Epasuorasti han valittaa sita, ettei koulussa ollut hanen
kasvuun tarvitsemaansa aikaa ja tilaa. Itsetarkoituksellisesti tietoa ja
muistamista painottava opetus ei koskettanut, vaikka muu lukeminen
miellytti. "Kylla se oli jonkin verran pakonomaista — — Ei se oikein sen
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kaltanen lukeminen ole kiinnostanu, mutta yleensd tykkaan kylla istua
ja lukea jotain muuta kun sanotaan tallaista kouluainetta." 99

Kun oppikouluja oli enenevasti tarjolla identiteetistdan epdvarmoille
nuorille, noudatti puuseppakin ratkaisuissaan kavereiden esimerkkid,
jota vanhempien arvostus vahvisti. Oppikoulu vaikutti myOs hanen am-
matilliseen tulevaisuuteensa. "(T)uonne liikuntatieteelliseen jyvaskyladn
tarkotus pyrkid, mutta pisteet ei riittany pdasykokeisiin - - Kylldhan may
kovasti harrastin urheilua ja se olis ollu yks varteenotettava." m() Metalli-
mies puolustaa kouluttautumattomuuttaan vetoamalla ammattikouluis-
ta kiertaviin kuulopuheisiin ja syyttarnalla niita yksipuolisen yleissivis-
tdvdksi. "Sidld on ollu semrnosia teoria-aineita, joilla ei oo mitdan mer-
kitysta ja tekemista ammatin kanssa.— —(E)i niihin tarvi ammattikoulun
aikaa mun mialestani haaskata."'01

Puuseppd nakee ammattikoulun kuitenkin tarkeaksi juuri ammatilli-
sen identiteetin muodostukselle, jolta pitkittynyt yleissivistava koulutus
ja ammatin etsiskely voi viedd pohjan.

Mita nuorempana kaveri kay ammattikoulutuksen ja — — tulee yritykseen
sen paremmin han tulee oppimaan ja motivoituu paremmin

tyOhOn. Jos — — neljakymmentaviisvuotias — — pistettas jonnekin ammattikou-
luun ja opetettas handle tietty ammatti, niin ei hanella valttamatta ole sel-
laista motivaatioo tehdd kun nuorella kawi011a — — Saattaa olla innokas ja yli-
innokaskin, mutta se on ellka naennaista.

MyOs tuotannon tehostaminen vaatii oppimisen ulkoistamista tybpai-
kalta. Pienyritysten toimintalogiikka ja taloussuunnittelu 15htee siita, etta
tehokkaan ty6panoksen edellyttamd koulutus on tulevien tyOntekijOi-
den ja yhteiskunnan vastuulla. "Jos lyOddan kymmenen miljoonaa kiin-
ni, ei siihen voi ottaa kavereita tavallaan opettelemaan, etta kylla
joku peruskoulutus taytyy olla, joko ammattikoulutus tai jonkin nakO-
nen kurssitus sille ty011e.""

Kun ylikansalliset markkinat ohjaavat yhteiskunnallisia ja ammatilli-
sia asernia, kasvaa koulun merkitys niiden oikeuttamisessa.

104
 Koulutus

on jo pelkan tyOhOn pdasyn ja tyOuralla etenemisen ehto. TyOsuojelu-

valtuutetun mielestd se antaa joustavuutta sekd persoonalliselle kasvulle
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etta tyOvoiman kayt011e organisaatiossa. TyOn ammatillisuudesta kaytyja

kamppailuja seurattuaan han nakee myOnteisend sen, etteivat koulusta
tulijat sitoudu tiettyihin toimenkuviin. "Niilla ei oo semmosia raja-aitoja.
Jos niilla on semmonen tiimi jossa ne tekee tOitaan — niin niil ei
oo mitaan sellasta, minka takia ei menis vaikka naapurikoneelle, kun
ne nakee etta siella on joku haslakka — — (S)ita ei kylla ihan joku
— —viiskymppinen vissisti tee." 1 °5 Luonnehdinnan taustalla lienevat nai-
sen omanikaisten kanssa jakamat kokemukset: nuorten kayttaytymisen
voisi yhta hyvin yhdist5a korkeaan nuorisotyOttOmyyteen ja tehdastyOn
lapikulkuluonteeseen. Nuorten voi nanda myOs palaavan perinteisiin
"apupoika-" ja "sekatyOldisasemiin", kun tyOnantaja edellyttaa valmiutta
siirtya tehtavasta toiseen.

Vaikka standardoidussa, nopeita voittoja hakevassa tuotannossa tyOn-
tekijalle voi riittaa lyhytkurssitus, puuseppa epallee silla tuettavan va-
hemman ammattitaitoa vaativaa yritystoiminnan yleistymista.

— — naa kaikennakOset ammattikurssit,	 naita yritykset vetaii yrityksen
tiloissa — — Monta kertaa kun se liihtO on aina yrityksella vaikeaa ja hankalaa
ja kallista, niin näihinhiin saa ty6voimaviranomaisilta avustuksia ja se hou-
kuttelee kylla justiin jarjestaan tallasia — — Kun lahtee se toiminta taydella
teholla 19.yntiin, niin heil on jo tietty porukka, joka osaa homman suurin
piirtein.

Laadukas tuotanto edellyttaisi pitkan peruskoulutuksen, jonka jal-
keen niin yritykselki kuin tyOntekijallakin "on varaa" tyOssa oppimi-
seen. Puuseppa arvostaa laatua ja laaja-alaista osaamista eika hanen
tyontekijoidensa oppimista voi verrata suurtuotantoa ja alihankintaa te-
keviin verkostoyrityksiin. "Et jos on tietty vaihety6, niin siihen ny oppii
tietenkin helpommallakin. Mut tassa meidan hommassa man kylla se
helpottaa, jos kaverilla on joku alkukoulutus."1°7

Puolustaessaan omaa, kaytantOperustaista ammatillista osaamistaan
tyOntekijat turvautuvat yleisiin ennakkoluuloihin ammatillista opetusta,
oppilaitoksia ja opettajia kohtaan: Ne edustavat liikaa yleissivistavaa

teoriaa, eivdt hallitse kaytannOn toita ja tyOeiamad, eivat ole halunneet-
kaan lahestya. Metallimies toivoisi koulussa noudatettavan hanen koke-
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musperaista ammatillista kasvuprosessiaan.

koulussa on opetettava ne perusasiat, ei tuala yrityksissa 00 varaa
haaskata siihen aikaa — Kun sial koulussa vehkeillaan sitten pualet ajasta
keskenaiin, nun ei sial tyOpaikalla enaa voi sita mentaliteettia kayttila, etta
sen takia taytys koulustaki ravistella mandollisimman pian ne elkeet hiiteen.
— — (S)ia taytyy tiatysti olla vahan kovempipathen Oka sen wettajanki — —
Etta siind mialessa ei taa helppo asia oo opcttajanakaan olla.

TyOntekijat odottavat, etta niin tybssa kuin koulussakin kasvattajan
on osattava kaytannOn ty6. Huippuammattilaisuus ei silti korvaa herk-
kyytta tunnistaa kasvun tarpeita ja halua vastata niihin. Puusepan mie-
lesta huipputyOntekija

(S)aattaa olla kumminkin ummikko ja ei halua esimerkiks taitojaan ja tie-
tojaan valttdmatta muille jakaa. - - Kylld siella tarvitaan sellanen lupsakka
kaveri, joka ei pienesta hOtkyile, vaikka joku nyt saattaa jotain letkauttaakin
— — Kyllahan taa on vaikee tama kasvattajan rooli — — PaaNia, etta se kaveri
jaksaa, jaksaa luattaa toiscen kaveriin, et se osaa ja oppii.

Kasvatusvastuu ty6paikalla ja koulussa on erilainen, molemmissa on
omat rnandollisuutensa ja rajansa. "Mina mad kerkeisin niita opettaan...
Sehan olis sita samaa, jos mää rupeisin opettajaks — Ei mitadn rnah-
dollisuutta ole [opettajalla / AM. — Ei han tunne naita kavereita taala.

Ettei se oo vain sita, etta tulee vaan sinne, paivittdin teknista osaamista
vaan.

„no

TyOntekijat epailevat my6s, etta koulu vie liian pitkan ajan ammatil-
lisesta kasvusta ja rakentaa ihmisten mieliin eparealistisia ja tyOn inhi-
millistamista ja yhteis011istamista estavia odotuksia ja toimintamalleja.
TyOsuojeluvaltuutettu miettii:

(P)itaaks ne olla nun pitkalle vietyja, eiks tatii tyOta muka voi tehda pienem-
math' koulutuksella. Kun kumminkin 6.15 on tyOta, mika opitaan taalla pai-
kanpaalla. — — Nc ei yield ny ihan tietokoneissa vaan kulje not paperikoneet,
et siella sita ihmista viela tarvitaan... Meneekse sitten toiseen daripadhan,
etta vaaditaan vahan liikaa ihmiseltj. Tai vaaditaanko turhia asioita — — kun
perusasiat tckniikasta opettaisivat ja ihmisten kanssa toimeyR tulemisen — —
Eika se, etta ylikoulutetaan joitakin kunkkuja tyOyhteisOOn.
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TyiistakO ammatillisen kasvun paikka?

Ylikansallistuva kilpailu edellyttaa tuotannon laajentamisen sijasta sen
sisaista. tehostamista. HenkilOstOn kehittamisen ja koulutuksen tarke-
ytta ilmentaa se, kuinka keskeiseksi tyOsuojeluvaltuutetun tehtavissa on
tullut oppimistarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Markkina-
suhde yhtiOn ja tyOntekijOiden valilla katkeytyy niin tyOn(tekijOiden)
"suojelussa" kuin tuotannon tehostamisessa organisaation etuun sitou-
tumiseen ja tyOvoiman laadun yllapitoon ja kehittamiseen.

Harvemmin on tapahtunu, etta joku esimies olisi sanonu — — etta mun
porukka ei osaa tata, etta sille pitda hommata koulutusta, taikka se ite horn-
mais sita — — (V)oi olla jaanteissa, etta se on kuulunu jollekin yield vdhan
isokenkasemmalle miettid tarttisko joku jotakin tkoulutusta - Alit — — (J)oku
esimiestaso ja siita pikkusen ylOspain, ne puhuu aina etta he saa Than sita
koulutusta mita ne haluaa, kun meidn vaki taas ei saa — — (N)iitten esimiehet
ymmartad sen, et niita koulutetaan, mutta sitten taas meian vaen esimiehet
ei ymmarra etta meiankin vaked pitais kouluttaa.

AmmattiyhdistysnakOkulmasta han tunnistaa, etta "(T)allanen jatkuva
vahentamisen tarve — — tarkottaa etta jaljellejaava porukka pitaa olla
ammattitaitosempaa."1"

Lisaantynyt henkilOstOkoulutus edellyttaa aikaa ja tilaa, mutta suuret-
kaan yritykset eivat tybvoimakustannuksia minimoidessaan mielellaan
palkkaa lisatyOvoimaa. "Et nyt ilmeisesti taytyy taas menna yks porras
eteenpain ja todeta etta hyva koulutus ei voi onnistua, jos ei oo kun se
vakimaara tOissa mild just ja just pyOrittad koneita, et pitda olla aina joku
reservi, joka mandollistaa naitten toisten eteenpain menon." 1 " Kun kan-
sakunnan turvatuimmista toimipaikoista ja ammateista on tullut saneeraa-
misen kohteita, vanhemmat tyontekijat ovat alkaneet pelata ja sopeutua.
TyOsuojeluvaltuutettu puolustaa ty-OntekijOiden passiivisuutta silla, etta
pysyvasta tyosuhteesta on tullut heille elaman tarkein asia. Se tuo turvaa
ja ennakoitavuutta elamaan. "Taman paivan ihmiset" ovat ty011istyjia ja

organisaatioon sitoutujia, mutta he eivat enaa tukeudu ty6hOn ja tyOyh-
teisOOn osana laajempaa elamisyhteisOa. Nainen saalittelee vanhempia
tyOntekipita, jotka ovat ehtineet rakentaa elamansa niiden varaan.
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Kun ihmisia on kiihtyvasti korvattu koneilla ja jaljelle jaavien tyatta
tehostettu, keski-ikaistyvdt tyotekijat alkavat uupua: heidan on edustet-
tava jatkuvuutta, rakennettava jatkuvasti uusia kaytanneyhteisOja, kan-
nettava organisaation muistia ja perehdytettava nopeasti vaihtuvaa ty6-
voimaa.

Oon ma vahan valilla uuvahtanu tahän yleiseen kehitykseen, etta kylla may
oon aatellu niin, etta jos ei lainsdatajat pinta putkee poikki, niin ma gi oon
kolmen vuoden paiista tast y talosta ulkona — —	 ei oo tyOrauhaa ja
sitten aina on suunnitelmissa vithentaa ja viihentad ja vahentaa, niin ihmisten
mielialat — — tammOsta alasajoo ollu ihan tassa pitkat, pitkat ajat vuosikau-
sia — — (J)oskus on huono omatunto	 kun oot aina muuttamassa noita
toisten	 Ja sitten istut itte tassa tukevasti jakkaralla — — LainsaadannOn
inukaan oot viimeinFR, joka lahet ja saminutat valot ja muitten tyOt on koko
ajan myllerryksessa.

Tuotannon tehostaminen ja kiire ovat tuoneet teknisen tyOn paikoille
andistuksen ja epavarmuuden. Puuseppa pohtii, onko tyOn ja tuotan-
non kiihdytyksessa kyse yleisesta elaman mielekkyyden katoamisesta.

Sanotaan nyt rakennusalalla, kun esimerkiks iso kerrostalo taytyy kolmessa
kuukaudessa saada valmiiks, niin mita jarkee siina on, etta eikO sita voitasi
rauhottaa sita tilannetta. - - se on aivan mielettOmaks menny rytmi tassa
elamisessd. — — (N)iin mita yhteiskunta hakee — elamisen laatua vai mita
laatua? Yksikin elamisen laatu mun mielesta ois kumminkin tarkeampi kun
sanotaan, etta ois jotain komeita laitoksia tuoll iq.6 ja pitas mandotonta kasvua
ja osakkeiden hintojen pitas kasvaa jatkuvasti.

Puuseppa nakee ammatin osaksi ihmiselaman kokonaisuutta eika
siihen kasvattavaa koulua voi korvata muilla ymparistOilla. Vaikka sita
moititaan rutiineista ja annettujen tehtavien pakollisesta toistamisesta,
tybpaikat saattavat olla pahempia. "(Dos me yhtakkia nuori kaveri ote-
taan tahan ja sille ruvetaan opettamaan tietoja ja taitoja, niin se saattaa
kayda liian raskaaks jossain vaiheessa. Eli kun se on yhta ja pelkkaa sita
samaa, niin se voi olla puisevaa. - - Etta sillahan haetaan kumminkin
ihmisen loppuelamad tavallaan sill y alkuvaiheella, etta siina ois hyva
olla."117
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Kasvu teknisiin thihin kulttuurisissa Suomi-projekteissa

Suomessa teknisen tyOn "ammattikunnat" eivat jarjestyneet keskieu-
rooppalaiseen tapaan, vaikka tama oletus dominoi keskustelua alan
ammattikasvatuksesta. 118 Suomalainen pienyrittaja on ollut pikemmin
itsensa ty011istaja kuin kasityblaisyrittaja. Suurteollisuuden tai julkishal-
linnon ydinpalkkatyOntekijOilla on ollut paremmat tybehdot ja toimeen-
tulo kuin vaihtuvissa tehtavissa ja epavarmoissa tyOsuhteissa toimivilla
(seka/reuna)tyolaisilla tai pienyrittajilla. Ammattiyhdistykset ovat amma-
tin sijasta jarjestaytyneet toimialojen ja -paikkojen mukaan, pienyrit-
tajien jarjestaytyminen on ollut olematonta ja yhteys ammattikasvatuk-
sen kehittamiseen heikko. Pienyrittajalle ammattikunta onkin yleensa
yritysta hoitava sukulainen, toinen tyOntekija tai yrittaja. Suurteollisuu-
dessa tybehtosopimukset seka tyOnantajien ja -tekijOiden yllapitamat
hierarkiat ovat silti tuottaneet paikallisesti voimakkaita ammattikuntia.
Ne ovat kontrolloineet ammatillisen kasvun aikaa, paikkaa ja tilaa seka
tyOntekijOiden kesken etta yhti011e omistautumista vastaan.119

Toisen maailmansodan jalkeen tehtaiden johtajat alkoivat aktiivisesti
parantaa tyOntekijOiden ja koko tyOldisyhdyskunnan oloja. PaperityOn-
tekijdn muistoissa niin tyOnantaja kuin -tekijat yllapitivat ja arvostivat
1960-luvulle asti yhteisMisyytta ja ammatillista jatkuvuutta. Monelle
tyOntekijalle ammatillinen elakelaistoiminta oli thrked osa elamaa, ei
vain vapautumista tyOn rasituksista. TyOsuojeluvaltuutettu ei kuulunut
"koneen osaajien" ydinryhmiin, mutta han saattoi tehda uran palvele-
malla tyOkuntaa ja tyOyhteisOd edistamalla tuotannon sujumista ja inhi-
millistainalla tyOta. 12° Toimintaoikeudet saanut ammattiyhdistysliike otti
kuitenkin etusijan tyOntekijOiden kollektiivisessa toiminnassa samalla,
kun suhteet johtoon muuttuivat muodollisemmiksi. Ammattiyhdistyslii-
ke piti tarkeand saavutuksena myOs sita, etta vastuu tyOvoiman laatua
parantavasta oppimisesta ja ammatillisesta kehityksesta asetettiin tyOn-
antajalle tai esimiehelle.
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MiestyOntekijOille teknisten ammattien miesvaltaisuus on ollut itses-
taanselvyys: rakentaminen ja koneiden kanssa tyOskentely ovat miehi-
sia 	 ja naiset voivat tulla vain niiden reunoille. Tehdasyhteithissd
ammattikunnat ovat kontrolloineet tyOnjaollisia tiloja: ty-Ossii etenemi-
nen on riippunut tyOn ulkopuolella hankituista sukupuolen mukaisista
taidoista, mutta myOs sukupuolittuneen tilan suojelemisesta. NaistyOn-
tekijOita on siirretty osastolta ja tehtavasta toiseen tarpeen mukaan, ete-
neminen esimerkiksi koneenhoitajaksi oli liki mandotonta.

PaperityOntekijdn mielesta uusien työntekijOiden kasvattaminen kuu-
lui kokeneen ammattilaisen toimenkuvaan. 121 Ammatin oppimista ja
uralla etenemista kontrolloivat koulun sijasta tybpaikan kaytanteet ja
ammattikuntien sisthset rajankaynnit. Edustukselliset toimintatavat ja
koulutukseen perustuvat tyOmarkkinat murensivat perinnetta, mutta
ydinarru-nattilaiset jatkoivat asemiensa suojelua. TyOsuojeluvaltuutetun
silmissa paperikoneenhoitajien oman osaamisen ja tiedon panttaus on
perusteetonta ja ep5moraalista miehisen tyOjarjestyksen ikuistamista ja
tyOntekijOiden "hiljentamista" paikalleen 122 . Tietoteknistyminen ja tiimit
korvaavat "meian vaen" ja tybkohteisiin rakentuneet ryhmat
tyontekijoilla ja naiden strategisella yhteistyalld. Naisen puheessa tois-
tuu silti syyllisyys, kun organisaation edun ajaminen vaatii hanelta
solidaarisuutta "meian vaked" kohtaan. Vaikka hanesta ammattikunnat
joutavat menna, flan suree sen katoamista ympariltaan tyOvoiman su-
pistamisen takia. Nuorista tyOntekipista ei saa kumppaneita tyOyhteisOn
rakentamiseen, vaikka he ovatkin valmiita tiimityabOn ja tyOnjaollisten
rajojen ylittamiseen.

Teknisyys on seka pienyritysten etta teollisuuden tyOssa tarkoittanut
tekijOille yhtaiiltd kaytann011isia, kasin tai kehollisesti todentuvia taitoja,
toisaalta tuotantoprosessin koneellisuutta. Suomessa suuri prosessiteol-
lisuus on ollut teknisten jarjestelmien leviamisen edelldkavija. TyOn ag-
raariset ja teolliset mielikuvat ovat sekoittuneet, kun sen teknisyytta on

arvioitu fyysisen rasittavuuden ja ajankaytOn, toimintakyvyn ja tervey-
den kannalta. Ammattiyhdistysliikkeen paikallistoiminnassa korostuikin
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aluksi tyOsuojelu, jossa tyOta ja tekniikkaa koskevat vaatimukset koh-
distuivat tybolosuhteiden parantamiseen ja tyOturvallisuuteen: uuden
tekniikan kayttOOnotto naytti usein edistykselta. MyOs tyOntekijOiden
koulutus alkoi ammattiyhdistysten vaatimuksista tybsuojelusta. Paperi-
tyOntekija koki myOnteisesti suurena teknisend muutoksena trukkien
tulemisen 1960-luvulla, jolloin karrays ja nostamiset siirtyivat koneille.
Viela nayttOpdatteiden tulo prosessin seurannassa 1980-luvulla naytti
hanesta vain vahentavan "koneilla kulkemista". Tekniikka vaikutti fyy-
sisten suoritusten keventymiseen, ei koneiden kayttamiseen ja muuhun
osaamiseen.

Ennen 1980-lukua tyOvoiman laatu ja kustannukset eivat olleet raa-
ka-aineiden ja kone- ja rahapaaoman rinnalla suomalaiselle puunja-
lostusteollisuudelle erityinen haaste. Tehtaiden toiminta laajeni, tekniik-
ka naytti helpottavan ja tuovan lisad tyOta. Ylikansallisessa kilpailussa
tyOntekijOiden kyvystit tekniikan kayttOOn on tullut endogeenisen kas-
vun perustava ehto. Tuotannon sisaiselle tehostamiselle henkilOstOn
madra ja osaaminen on entista tarkeampaa. TyOvoiman kaytOn intensi-
voinnin ohella tuotannon ohjaus ja markkinointi rationalisoitiin yhtiOita
fuusioimalla ja yksikOita keskittamalla: omistajista ja johtajista tuli tuo-
tantoyksikOsta kaukana olevia kasvottomia toimijoita ja tehdasyhteisOn
kasvatusperinteet menettivat oikeutuksensa. HenkilOstOn kehittamis- ja
koulutustoiminta tuli tayttamaan niiden tehtavaa. Kiihtyva automatisoi-
tuminen lisasi ty6paikkakoulutusta ja oikeutti luottamushenkilOt suos-
tuttelemaan tyOntekijat muutokseen.

TyOn muutoksia on viime vuosina selitetty tietotekniikan vaikutuk-
silla tuotantoprosesseihin, tyOtehtaviin ja -organisaatioon. TOO., sen ja-
kamista ja yhdistamista luonnehditaan tietoteknisilla kategorioilla kuten
"asiantuntijuus", "tietointensiivisyys", "kommunikatiivisuus", joille tyOn
kohteen ja tuloksen erityisyys ja kehollinen osaaminen ovat toissijaisia.
Teknisia jarjestelmia on v5itetty omalakisiksi, leviamaan pyrkiviksi toi-
mijoiksi. 123 Levittamiseen kykenevien ja haluavien ihmisten tuottamises-
sa tekninen ammattikasvatus on ollut tarkeda. Radkau (1989) vaittaa
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kuitenkin, ettei tekniikka itse aseta tyOn ja ammattien kehitysta, vaan
tyOta ja ammattia koskevat kulttuuriset kasitykset ratkaisevat sen, miten
tekninen jarjestelma otetaan kayttOOn, millaisiin ammatillisiin jakoihin
se upotetaan ja mika on sen suhde kasvatukseen. Teknologian kayt-
tOOnotto riippuu seka tuottajista etta kuluttajista. Puusepan mielesta
asiakkaiden kiire ja vaatimus kayttOvalmiista tuotteista tyOntad tekipita
standardoituun ja autornatisoituun tuotantoon 124 . Ellei tyontekijoita osal-
listeta tekniikan kdyttOOnottoon, tekniikkakriitikoiden valte tuotanto-
kulutusjarjestelmien hegemonisesta projektista - ihmisen asettamisesta
tekniikan (tieto)koneen - palvelijaksi — saa vahvistusta.125

Viela 1970-luvulla teknista tyOta tehtiin asuin-, tehdas- tai tyOvaenyh-
teisOissa., joissa etenkin miehiset oppilaskasvatuksen kdytannOt olivat
tarkeita sukupuolen mukaisen ammattilaisuuden ja aikuisuuden tuotta-
jina. Vaikka tyOnjohto ja tyOntekijat nayttavat yhdessa pitaneen "tyOldis-
aristokratian" kasvatuskaytanteita ylla, niista ei otettu oppia, kun tek-
nisten ammattilaisten johto ja naista rekrytoituneet hallintovirkamiehet
rakensivat koulumaista ammattikasvatusta. Ennen keskiasteen uudis-
tusta ammatillisten oppilaiden esi- ja tyOharjoittelut tarjosivat silti
oppimiselle kokemuksellista ainesta. Sitten koulujen yhteisty6 tyb-
paikkojen ja ammattilaisten kanssa ndivettyi, samalla kun talouden
(uus)liberalisoituminen pitkitti koulumaisen ammattikasvatuksen lapi-
murtoa pienyrittdjien ja suurteollisuuden ydinammattilaisten keskuu-
dessa. Viime vuosina ajasta on tullut ty6paikalla entista kriittisempi re-
surssi. Pienyrittajat puolustavat vastuuttomuutta ja passiivisuutta kiireel-

tuotanto- ja asiakaspalvelun paineilla ja kilpailulla. He tunnistavat
oman valinpitamattOmyytensa kasvatusvelvoitteissa, jotka menevat sa-
maan nippuun muiden byrokratiasta tulevien, kallista aikaa hukkaavi-
en vaatimusten kanssa. Suuretkaan yritykset eivat investoi opinnollisen
ajankayton vaatimiin henkilOstOn lisayksiin.
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Ammatillisen kasvun kulttuuriset kerrostumat teknisissa
ja terveysthissa

Tuotannon ja kulutuksen, yhteiskunnallisen kokonaistyOn jaon ja kas-
vatuksen jarjestykset edellyttavat ja tuottavat tietynlaisia persoonallisia ja
ammatillisia identiteetteja. 

12G 
Kun ammatillista tyOta tarkastellaan yhden

toimi- tai ammattialan rajoissa, eivat ammattien jaetut ja eriytyneet mer-

kityksen ehka tule ilmi. Esimerkiksi lukuisissa teollisuusammatteja ja
teknisia ammatteja koskevissa tutkimuksissa ammattikuntainen kasity6-
lainen, tehdastyOlainen ja insinOOri otetaan annettuna ammattityOnte-
kijan paradigmaksi.

127
 Vastaavia esimerkkeja lOytyy naistyOn ja -ammat-

tien tutkimuksesta, jossa rajoitutaan alan sisaisiin ammatillisiin madritte-
lykamppailuihinus. Voisiko teknisen ja terveystyOn tekijOiden kokemuk-

sista lukea suomalaisille ammateille ominaisten identiteettien kehkeyty-
misen historiaa? Miten identiteetit liittyvat tyOn tekemisen paikkoihin,
tiloihin ja yhteisOihin?

Agraariset taloudet muodostivat perinteisesti kokonaisia tuotanto- ja
kulutusketjuja, mutta sellaisia on myOs paperi-, kannykkateollisuudessa
ja terveys- ja sosiaalipalveluissa. Toisen maailmansodan jalkeen amma-
tillinen ty6 sai mielensa kansallisessa toimialan kokonaisuudessa. Pro-
fession rinnalla tarkeaksi kasvatustavoitteeksi tali ammatillinen kansa-
laisuus, jonka kautta yksilOt jasentyivat tyOnjaolliseen yhteiskuntaan.

129

Ammattikunta ja persoonallinen ammatti rakensivat tilaa seka itsendi-
syydelle etta toisista riippuvuudelle. Ammatillisuus spesifioi koulutuk-
sen ja ammattikunnan tunnistamat ja tunnustamat tyOn tarkoitukset ja
tavoitteet: tyOta tehdaan ensisijaisesti puuseppand, sahkOasentajana tai
sairaanhoitajana, ei vain tietyn organisaation tyontekijana. Arnmattiin
ohjaajana on ollut ammattikunta, larjestO tai ammatillinen koulu. Mita
itsendisemmin ammattikunta on koulutustaan rakentanut, sita kiinteyt-
tavampi on ollut ammattikasvatuksen merkitys; ulkoa ja ylapuolelta ase-
tetut koulut aiheuttivat vastustusta ja kilpailua.
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Suomalaisen tyontekijakunnan keski-ikainen ydin kantaa yield omia
tai vanhempiensa muistoja ty6hOn kasvamisesta tyOn kautta. Kunkin
osatybn merkitys asettui elamankeinojen uusintamisen kokonaisuudes-
ta, ty6 eri lajeineen oli lasna eldmismaailmassa elamankaaren alusta
loppuun. Sekd teolliseen ettd terveysty6hOn rekrytoiduttiin 1970-luvulle
asti agraariselta pienviljelijataustalta. Vaikka molemmissa ty6 ja amma-
tillinen kasvu on ollut yhteis011ista ja jasentymista myOs ty6paikan ja
ammatin ulkopuoliseen elamaan ja yhteisNin, on toimi- ja ammattiala-
kohtaisten, tyOn ja ammattien ulkoapain maarittelya vastustamaan ky-
kenevien kollektiivien muodostumisen logiikka ollut erilainen. Teolli-
suustyOlainen rekrytoitui tyon ohella tehdas- ja asuinyhteisOOn, joissa
agraarista perinnetta voitiin muovata uudeksi tyadis- ja ammatillisen
tyOn kulttuuriksi. Kaikkien old lOydettavii Lila integroituneessa ty6-, per-
he- ja asuinyhteisOssa. Vaikka hyvdd tyOldista tuotettiin niin tehtaassa
kuin asuinyhteisOssa, erilaisuudelle ja elaman eri alueille oli tilaa ja kol-
lektiivinen jarjestaytyminen asettui vastustamaan ty011e taysin omistau-
tuvan ihmisen mallia vastaan.

TerveystyOssd rekrytoiduttiin armeijamaisesti eristettyyn, tiukasti kayt-
taytymista ja luonnetta — hyvaa ihmista — koulivaan terveystyOn "yh-
teisOOn". Sairaala onkin perinteisesti tarkein oppilaskasvatuksen paik-
ka. Naimattomuus ja perheettOmyys varmistivat eristaytymisen muista
yhteisOista ja omistautumisen tyOyhteis011e. Mitaan sairaalakulttuurisia
perhe- ja asuinyhteisOja ei tehtaan tavoin voinut syntya, vaikka alan am-
mattilaisuuden sukupolvittainen periytyvyys onkin tutkimaton asia. Sai-
raalan ja terveystyOperheen muodostamassa kokonaisuudessa ei nayt-
taisi siten olleen tilaa erilliselle yhteis011isyydelle ja tyOn ja ammatin ul-
koista mdarittelyd koskevalle vastarinnalle.

Yhteiskunnallisesti tunnustetun kokonaistyOn jaossa suomalainen
tekninen ja terveysty6 nayttavat yhdessa rakentaneen kansallisvaltion
poliittista ja taloudellista itsendisyyttd. Tekninen ty6 on kehkeytynyt

kansallisen teollisuuden ulkomarkkinamerkityksen perustalta. Tehdas-
yhteisOjen ja -yhdyskuntien luominen oli kansallinen tehtiiva: ne loivat
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suomalaista teollisuutta, rakensivat "teollista armeijaa" ja jatkoivat ty6-

kunnissa agraarisen yhteisvastuun perinnetta, kaikissa vertikaalisen ja
horisontaalisen tyOnjaon asemissa ne motivoivat tyOhaluun ja -suorituk-
seen. Terveysty6 — sosiaalityon tavoin — on suuntautunut sisaanpain,
kotimarkkinoille, huolehtimaan vaestOn laadusta, maarasta ja kuntoi-
suudesta. TerveystyOssa on ollut tarkeda yhteisOjen rakentaminen, ko-
din turvaaminen, kansallisen sisapuolen vahvistaminen ulospain.

Molemmilla tyOn aloilla 1970-luvun teknokraattisen hyvinvointivalti-
on muodostuminen oli murros, erityisesti julkishallinnollisen, muodol-
lisen ammattikasvatuksen luonteen ja merkityksen kannalta. Teollisuu-
dessa tyOldiset menettivat paikalliseen, kollektiiviseen jarjestaytymiseen
perustuvaa valtaa madritella ammatillisuutta ja ammatillista kasvua. Se
korvautui edustuksellisella osallistumisella valtakunnallisten tyOmarkki-
najarjestOjen ammatillista koulutusta koskevaan, etuja valvovaan pad-
tOksentekoon. Ammattikasvatuksen hallinnollis-poliittinen kokoaminen
kulminoitui keskiasteen uudistukseen, jossa ammattien ja ammatillisen
kasvun maarittely siirtyi julkishallinnon valittamaksi ja tulkitsemaksi.
TerveystyOssa hyvinvointivaltion muodostaminen ja alan ammattikas-
vatuksen siirtyminen Laakintethallituksesta opetushallintoon mandollisti
ja voimisti kollektiivista jarjestaytymista (ja vastarintaa ammatin ulkoi-
sia maarittelyja kohtaan) ensin etujarjestOtyyppisen toiminnan voimistu-
misena ja sittemmin lahes yksinomaan hoitotieteen perustalta.lliiin
ty6paikka- ja ammattikuntalahtOinen ammattien ja ammatillisen kasvun
maarittely kuitenkin alkoi korvautua hoitotieteen ja -teorian edustajilla.

Sairaanhoitajan ammattikulttuurissa ryhmaidentiteetti on syvaan juur-
tunut ja yksi1011iset erot on haluttu lakaista maton alle. Ajoittain ne ovat
myOs riistaytyneet hallinnasta, kuten ammattikunnan kahtia jakautuessa
1920-luvulla. Hoitoalalla on vahva kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta ko-
rostava traditio. Yhteis011inen kuri ja velvoitteet ovat ammattikulttuuri-
sessa muistissa etualalla. Yhteiset jalot ihanteet edistavat jaksamista ja
tukevat alan yhteiskunnallista arvostusta, joka ei kuitenkaan ole reali-
soitunut naisten tyOehdoissa. Jos sopeutumiskyky opetettiin ennen sai-
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raalakouluissa, tang paivana sen oppivat ennen kaikkea sijaiset ja pat-
katyolaiset, nama modernien organisaatioiden kuuliaisesti vaikenevat
ikiliikkujat.

Joustavuuden modernit vaatimukset ovat osin samat kuin sairaanhoi-
tajaetiketti Sophie Mannerheirnin aikaan: Rivitoirnijoiden on epdeettista
puhua tyOajasta ja vaatia parempia ty6(olo)suhteita. Oleellinen ero on
yhteisOsuhteessa ja ammatillisen identiteetin perusymrnarryksessa. Jos
ammatillistumisen alkutaipaleella hoiva-ammattilaiset taistelivat "oikeu-
desta ornata oikeuksia""), on tama oikeuspuhe nykydan vanhanaikaista
ja sen ovat korvanneet managerialistisen ohjauksen nopeasti muuntuvat
insentiivit, kehittamissanastot ja retoriikat. Moderni, yhteisNin kiinnitty-
i-natOn organisaatiokuuliainen ammattilaisihanne korostaa yksilOityvaa
ammatillisuutta. Arnmattikasvatuksen ajankohtaiseksi kysymykseksi on-
kin tullut se, miten rakentaa ja turvata eettisesti vastuullista ammatti-
kulttuurista jatkuvuutta ja valttad kiinnittymattOmyyteen rakentuva "or-
ganisaatiototalitarismi", jonka kuuliaisuus- ja tehokkuusvaatimuksilla ei
nayta olevan rajoja.

Terveys- ja teknisen tyOn tekipiden kokemuksissa ja kasityksissa am-
matillisesta kasvusta ja kasvatuksesta voi tunnistaa kansallisesti jaettuja
piirteita seka toimi- ja tyOnjaollista erilaisuutta. Kansallisesti ammatti
nayttaisi molemmilla aloilla 1940-50-luvuille asti merkinneen kansallis-
ten elinkeinojen lujittamista, myOs paikallisyhteisOissa. Ammatissa yh-
distyi yksilollisyys ja elinkeinojen sisaisten ja niiden valisten velvolli-
suuksien ja oikeuksien vastavuoroisuus. Teknisessa tyOssa sodan
sesta ajasta 1970-luvulle asti ja terveystyOssa ehka viela aiemmin voi-
mistui ammatillisen, sukupuolittuneen kansalaisuuden vahvistaminen:
ammatin kautta yksilOt jasentyvat niin valtiolliseen kuin paikalliseen
kansalaiselamaan. Jo ennenkin esiin pyrkinyt koulutusammatin vaih-
toehto sai tuekseen yhtenaistavat keskiasteen koulutuksen saadOkset.
Ammatillisen kansalaisuuden subjektiivisuus ja suhteellinen itsendisyys

elinkeinoista korostui. Taman kehityksen oikeutti myOs ammattiyhdis-
tysliike. 1990-luku merkitsi pedagogista katkosta ammattiin kasvun pe-
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rinteessa: tr.:5 ja kasvatus yhdenkaltaistuivat samalla kun yhteis011inen
ja persoonallinen ammatti rnurentui. Ylikansallisten markkinoiden eh-
doilla toimivissa organisaatioissa ammattilaisista on niin asiantuntijoina
kuin organisaatioty011istyjind tullut taas sekatyolaisia. Mita joustavuu-
teen ja jatkuvaan muutokseen sopeutuvia luonnetyyppeja muovaa laa-
ja-alainen ja tasmaohjattu patkakoulutus.

Lopuksi

Kaikilla ammattialoilla vahvistunut ammattikasvatuksen koulumaistumi-
sen, ammatillisen tiedon ja osaamisen tieteellistamisen ja pedagogisoi-
misen ohjelma muuttui muodoltaan ja sisal101taan, kun Suomi alkoi
1990-luvulla sulautua uusliberalistiseen EU-keskeiseen talouteen, poli-
tiikkaan ja kasvatusohjelmiin. Tehdas- tai sairaalayhteisO ja niiden kan-
sallinen puolustustehtava ulos- tai sisaanpain korvautui "organisaatio ja
mina" -asetelmalla ja vaihtuvilla "kaytanneyhteisOilla".

131

Vaikka ammatillisen identiteetin muodostuksen jatkuvuuksia katkotaan
ja persoonallinen eheytyminen vaikeutuu entisestaan, eivat odotukset it-
sensa omistamisesta, liittymisesta ja jakamisesta tai omaan ja toisten tar-
vitsevuuteen vastaamisesta nayta katoavan ihmisten mielista. Kun inten-
siiviseksi muodostuva ty6 ei ole omassa kontrollissa, korostetaan elaman
kiireisyytta ja hataisyytta. YhtadIta valitetaan kroonista kyvyttOmyyttd ja
riittamattOmyytta, toisaalta paetaan tyOn mielekkyyden katoamista jatku-
vaan kiireeseen ja touhuamiseen. Pelko tyOsuhteen jatkuvuudesta seka
tyOsuoritusten ja -tulosten kelpaamisesta piiskaa ihinisia suostumaan tyOn
tehostamiseen, tehffivien lisadmiseen ja laaja-alaistamiseen, vaikka kylki-
aisend on kiihtyva uupumus ja voimattomuuden tunne. Tarvitsevuudelle,
heikkoudelle ja toisten tuen hakemiselle ei ole tilaa eika rajoja omalle
osaamiselle, taidoille ja kyvyille uskalleta asettaa.

Pyrkimys ammatillisen identiteetin puolustamiseen ilmenee eri ikais-
ten ja eri alojen tyOntekijOiden puheessa kasilla tekemisen, oikean tai
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perustyOn metaforien kayt011a, jotka korostavat kokemuksellisen, per-
soonallisen ja kollektiivisesti tuotetun ja eettisesti kestavan osaamisen
merkitysta tyOssa. Metaforilla vastustetaan teorioita, kirjatietoa ja pape-
rityOta, joiden muodostuminen ja kayttO ei ole tyOntekijOiden kontrol-
lissa. Ammattieettisyytta perdankuulutetaan vaatimuksina siita, etta kou-
lumaisen ammattikasvatuksen tulisi kantaa vastuu ammatillisen perus-
osaamisen ja tybelamataitojen kehittamisesta. Nykytybelamassa opiske-
lijoiden ohjaus ja nopeasti vaihtuvien tyOntekijOiden perehdyttaminen
luovat periaatteessa tilaisuuksia ammatilliseen kasvuun ja sen sukupol-
vittaiseen jakamiseen, mutta talla ei ole arvoa tyOn tuloksia ja tehok-
kuutta laskettaessa. Odotukset ammatillisten yhteisOjen rakentamisesta
osoitetaan t-yOyhteisOjen ulkopuolelle, mutta toiveet opettajien jalkau-
tumisesta ammattikaytantOihin seka ammatillisen teorian ja sen kaytOn
yhteisesta kehittamisesta ovat eparealistisia.

Kun yleissivistava koulu vie lapsuudesta ja nuoruudesta yha pitene-
van ajan, ammatillinen ty6 ei enaa kuulu koti- ja asuinyhteisOn
eika tyOssa ole varaa opetteluun, ei ammattiin kasvu ole mandollista
ilman kouluja ja opettajia. Kasvun aika ja tila kutistuu, kun kilpailu
markkinoilla kelpaamisesta ja menestymisesta vie ne elamismaailmassa
ja elamankaarella. Opettajia ja kouluja syytetaan seka tybelamalle vie-
raudesta etta ammattien maarittelysta, mutta vastuun puutetta ei tunnis-
teta elamismaailmassa ja tybpaikoilla. Koulujen ja opettajien odotetaan
tayttavan vanhemmille, kodeille, asuinyhteis011e, tyOyhteis011e, ammatil-
lisille yhteenliittymille, kokeneille tyOntekijOille, mestareille ja tyOnanta-
jille kuuluneet kasvattavat, koulivat ja valmentavat tehtdvat. Tybelamas-
sä tulisi keskittya vain organisaation mittarit tayttavan tuloksen tuotta-
miseen.

TyOntekijOiden, opettajien ja hallinnon edustajien kertomukset tyOn
ja ammatillisen kasvun muutoksista viestivat siita, etteivat koulumaisen
kasvatuksen ja tyein maailmat ole niin erilaisia kuin vaitetadn. Molem-

missa on voimistumassa ihmisten nakeminen ajasta, paikasta ja yhtei-

sOista, muista eldmismaailmallisista ja elamankaarellisista sidonnaisuuk-
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sista riippumattomana tyOvoimana. TyOssa elinikaisesti oppivaa ty011is-

tyjaa tuotetaan patkittyvissa tyOsuhteissa. TyOsuoritukseen ja -tulokseen

1iittyvi5 riskeja yksilOidHn ja koko eldma esitetaan jatkuvana epavar-
muutena ja muutoksena. 011akseen joustava, liikkuva ja aina uudelleen
kayttOkelpoinen tyOntekijan on oltava valmis muutokseen. Kasvatuk-
sessa elinikdista oppijaa tuotetaan laaja-alaisilla, yleisluonteisilla ja tieto-
tekniikkakeskeisilla ohjelmilla, lisdamalla modulaarista ja yksilOitya pat-
kaopiskelua ja vethytyrnalld organisoidusti kasvatusvastuusta.

Laajemman aineiston perusteella nuoret nayttavat osoittavan mieltaan
vaatimalla selkeampad ammatillisuutta ja ohjausta opinnoissa. He kai-
paavat tukea, ammatillisuuden ja vanhemmuuden malleja seka tyOyh-
teisOilta etta vanhemmilta tyOntekijOiltd. Vanhentuvat opettajat ja tyOn-
tekijat taas kaipailevat vanhoja hyvia aikoja, jolloin oli yhteis011isyytta
ja jatkuvuutta edustavia ammatillisia perinteitd, joihin he saattoivat sa-
maistua ja joiden kanssa kisailla. Monet haluavat paeta ja vapautua ny-
kyisista tyOn ja kasvatuksen maailmoista. Keski-ikaiset reagoivat uupu-
malla, andistumalla seka eettisella epatoivolla kohtuuttomien odotus-
ten ja vaatimusten edessa: heidan vastuulleen on jatetty jatkuvuuden,
tasapainon, yhteis011isyyden ja turvallisuuden tuottaminen niin nuorille
kuin vanhoillekin, vaikka mandollisuudet niiden tarjoamiseen ovat hu-
penemassa. Ty6 polarisoituu koulutuksen, sukupolvien ja tyOsuhteen
mukaan ja jatkuvien tilapaisjarjestelyjen kohteena olevat tyOyhteisOt
voivat huonosti.

Yksi ammattikasvatuksen tehtava on aina ollut sitouttaa yksilo tyOyk-
sikkOOn ja organisaatioon, saada hanet samaistumaan ja omistautumaan
sen menestykseen ammatillisten ja toimialan yleisten tarkoitusten sijas-
ta. Jos ammattikunnat vastustivatkin tata yrittajamaista asennetta, on se

nyt yleistynyt kaikkialle. TyOprosessien ja -suhteiden yksilOiminen ja
strateginen verkottaminen kuuluvat elinkeino- ja tyOelaman teknologi-
siin muutosohjelmiin, keskiOssadn "kaytanneyhteisOt" ja "oppiminen":
oppivat organisaatiot ja taloudet ja tiimioppiminen. 132 Ammatillisen kas-

vun sijasta yksilOn on huolehdittava osuudestaan kulloisenkin "kaytan-
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neyhteisOn" suorituskykyyn osallistujien keskiniiisen sitoutumisen, yh-
teisen padmaardn tavoittelun ja merkitysten jaetun neuvottelun kaut-

133ta. Vaikka ammattikunnat erojen ja rajojen tekijOind tai ammatilliseen
kansalaisuuteen kuuluvien oikeuksien madrittelipind heikkenevat, ei
muita organisaatioiden nielevyydeltd suojaavia tiloja ole muodostunut.
Asiantuntijuus ja organisaation palveleminen eivat silti kompensoi am-
matillisesta identiteetistd puuttuvaa toista varten olemisen kokemusta.

Sodanja1keisessd Suomessa ty6paikka, koulu tai ammattikunta saat-
toivat kompensoida toisiaan persoonallisen identiteetin muodostukses-
sa, mutta perustana olleet neuvottelumekanismit eivdt enda toimi eika
niiden tilalle ole syntynyt muuta. Ylikansallisten klusterien kilpailuky-
vyn turvaaminen ja ennakoiminen joustavan tyOvoiman avulla on tuo-
nut takaisin sekatyOldisyyden ja itsensa ty011istamisen, jok y oli Suomes-
sa yleista 1950-luvulle asti. Ammattien ja koulutuksen demokratisoimis-
puhe on menettdnyt sadekehansd: Osallistuminen ja
ovatkin haavoittuvia ohjelmia, jotka eiv.at jatku rakenteiden varassa,
elleivat ihmiset kannattele niita muistamalla niiden historiaa ja tunnista-
malla niiden tamanhetkisia merkityksia.

Vi itteet

1 Castells, Manuel: The Information Age: Economy, Society and. Culture, volume III. End
of Millenium. 2nd edition. Blackwell. Cornwall 2000, 380.

2 Ks. Heikkinen, Anja. &Borgman, Merja & I Ienriksson, Lea & Korkiakangas, Mailis &
Kuusisto, Leena & Nuotio, Pirjo & Tiilikkala, Liisa: Niin vandn on aikaa - ammatil-
lisen kasvun katoava aika, paikka ja tila. Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulu-
tuskeskus. I lameenlinna 2001.

3 Aineistomme on keratty vuosina 1999-2000, ja se koostuu yli 50 ed toimi- ja ammatti-
alojen tyOntekijoiden keskusteluista.

4 EU memorandum on life-long learning. European Commission. Luxemburg 2000.
White book: Teaching and Learning in Learning Society. European Commission.
Luxemburg 1996. Oppimisen ilo: kansallinen elinikaisen oppimisen strategia. KM
1997:14. I Ielsinki 1997.

5 Aikuiskoulutuspolitiikka 2000. Aikuiskasvatusneuvosto. flelsinki 1999. Geissler, Karl-
Wilhelm & Orthey, Michael: Wandern bildet heimweh. 'I'eoksessa Wittwer, Win-
fried (hrsg.): Von Meisterschaft zur Wandernschaft. llielefeld 1996.

257



Tytissa osaaminen

6 Nijhof, Wim & van Woerkom, Marianne: Mapping the field. Umbrella Study for COST
Al I project. University of Twente.1999; Castells 2000; Lassnigg, Lorentz: Steering,
Networking and Profiles of Professionals in Vocational Education and Training.
Kasikirjoitus teokseen CEDEFOP. 2nd European Report on VET Research. Luxem-
burg. 2000; Raivola, Reijo: Laatua vai tehoa koulutukseen. WSOY. Juva 2000; Luuk-
kainen, 011i (toim.): Opettaja vuonna 2010. Opetushallitus. Helsinki 2000.

7 Ks. Beck, Ulrich: Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt. Vastapaino. Tampere 1990. Beck,
Ulrich & Giddens, Anthony & Lash, Stuart: Nykyajan jaljilla. Vastapaino. Tampere
1995; Popkewitz, Thomas & Fendler, Lynn (eds.): Critical Theories in Education,
Routledge. New York 1999. Silverman, Max: Facing Postmodernity. Routledge.
London 1999.

8 Lave, Jean & Wenger, Etienne: Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation.
Cambridge University Press 1991.

9 Wenger, Etienne: Communities of Practice. Cambridge University Press 1999. Senge,
Peter: The Fifth Discipline. The Art and Practice of Learning Organization. Double-
day. New York 1993. Axmaccher, David: Religion und Berufsaskese. Zeitschrift far
Berufs- und Wirtschaftspadagogik 2/1990.

10 I Ieikkinen, Anja & Korkiakangas, Mailis & Kuusisto, Leena & Nuotio, Pirjo & Tiilikala,
Liisa: Elinkeinon edistamisesta koulutuspalvelujen laadun tarkkailuun. Tampere
1999, 6.

11 Heikkinen ym. 1999, 11. MyOs Steinbock, Anthony: Home and Beyond. Generative
Phenomenology after Husserl. Northwestern University Press. Illinois 1995. Leh-
tonen, Mikko: Merkkien maailma. Vastapaino. Tampere 1996. I leikkinen, Anja:
Eurooppalaisen ammattikasvatuksen kehittdmisen kulttuuriset ehdot. Ammattikas-
vatuksen aikakauskirja 2/2000.8-13. G011er, Thomas: Kultur und Kulturverstehen.
KOnigshausen & Neumann. WUrtzsburg 2000.

12 Esim. Raty, 011i: Ty6 ja koulutus. WSOY. Juva 1987.
13 Antikainen, Ari & Huotelin, IIannu (toim.): Oppiminen ja elamanhistoria. Aikuiskas-

vatuksen 37. Vuosikirja. Helsinki 1997. BTJ Kustannuspalvelu; vrt. Ree, Johan:
Cosmopolitanism and the Experience of Nationality. The Philosophical Forum,
Nos. 1-2, Fall-Winter 1996-1997; Karvonen, Erkki: Hamad mielikuvayhteiskunnassa:
imago ja maine menestystekijOina myOhdismodernissa maailmassa. Gaudeamus.
Jyvaskyla 1999.

14 Heikkinen ym. 1999; MyOs Vogel, Peter: Scheinprobleme in der Erziehungswissen-
schaft: das Verhaltnis von Erziehung und Sozialisation. Zeitschrift fur P5dagogik.
4/1996.

15 Lenk, Hans & Ropohl, Gunther (hrsg.) Technik und Ethik. Suhrkamp. Stuttgart 1989;
Larrabee, Mary Jeanne: An Ethic of Care. Routledge. New York - London 1993;
Narotzky, Susan: New Directions in Economical Anthropology. Pluto Press. New
York - London 1997.

	

16 Polanyi, Michael: Personal Knowledge. Towards a post-critical 	 philosphy.

	

Routledge. London 1983; Steinbock 1995; Levinas, Emmanuel. 	 Etiikka ja
aarettOmyys.Gaudeamus. Tampere 1996; Harre, Rom: The Singular Self. Sage.
London - Thousand Oaks - New Delhi 1998.

17 Peltonen, Maui: TyOnjako sosiaalisena tilana - Sukupuolenmukaisesta tyOnjaosta maa-
taloudessa. Teoksessa Parikka, R. (toim.) Suomalainen ty6 - korvesta konttoriin.
Karisto. Hameenlinna 1999, 33-50. Hallintokeskeisyys: ks. Lassnigg 2000.

18 Heikkinen ym. 1999.
19 Engels, Friedrich: The Conditions of Working Class in England. Progress. Moscow

(1845/1973); Titmuss, Richard: Commitment to Welfare. Allen & Unwin. London
1968.

258



A. Heikkinen	 L Henriksson: Kansallisten toimialojen rakentajista ylikansallisten...

20 Relander, Konrad (ReijoWaara): Piirteita terveydenhoitoaatteen kehityksesta Suo-
messa. Terveydenhoito-sarja. WSOY. Porvoo 1909; Savonen, Severi: Suomen
kansanterveystyOn ohjelma. Suomen Laakariliiton Aikakauslehti 20(1942):2, 39-52;
Ruotsalainen, Armas: Suomen Kansallinen Terveysliitto. l I. Aika 1911-1920. Suomen
Laakariliiton Aikakauslehti 22(1944):5-6, 207-230.

21 Karisto, Antti: Sosiaalilaaketieteen yhteiskunnallinen kasvupohja. Piirteita elinolojen ja
terveydentilan yhteyksia koskevasta keskustelusta ja tutkimuksesta ennen Suomen
itsendistymista. Sosiaalilaiiketieteellinen Aikakauslehti 18(1981):3, 100-111; Ilietala,
Marjatta: Rotuhygienia. Teoksessa: Kemilainen, Aira, Ilietala, Marjatta & Suvanto,
Pekka (toim.) Mongoleja vai germaaneja? Rotuteorioiden suomalaiset. Suomen I lis-
toriallinen Seura. I lelsinki 1985, 105-162

22 Pesonen, Niilo: Terveyden puolesta - sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suo-
messa 1800- ja 1900-luvulla. WSOY. Porvoo 1980, 589-597.

23 Kompi-Tommola, Aura: Naisten kasvatuksen ja koulutuksen tutkimus. Teoksessa: Nais-
kuvista todellisuuteen. TutkimusnakOkulmia naishistoriaan. Gaudeamus. Helsinki
1984, 136-151; Tallherg, Marianne: Den ambulerande sjukskoterskan pa landsbyg-
den i bOrjan av 1900-talet - en pionjar i halsovarden. lippokrates. Suomen Laake-
tieteen Historian Seuran vuosikirja 1(1984), 126-137.

24 Riska, Elianne: Suomalaisen terveydenhuollon toimintaperiaatteista ja taustasta. Teok-
sessa: On se niin vaarin. Tutkijaliitto. I Ielsinki 1989, 134-141.

25 Borgman, Merja & Henriksson, Lea: Laaja-alaista vai eriytyvaa ammattikasvatusta? Sosi-
aali- ja terveysalan ammatillisia kohtaamisia. Teoksessa Rajaniemi, Anna (toim.)
Suomalaisen ammattikasvatuksen historia. OKKA-sdatiO. Helsinki 2000, 140-145;
Ilonkakoski, Arja, Manninen, Kaija & Airakorpi, Marita: 	 ja terveysalan
ammattikorkeakoulutus. Taustaraportti kansainvalista arviointia vaiten. Raportti 4.
OpetusministeriO. Koulutus- ja tiedepolitiikan linja. Helsinki 1995; Raij, Katariina:
Minn menet suomalainen sairaanhoitajakoulutus? Suomen Sairaanhoitajaliiton jul-
kaisuja. Helsinki 1997. Raij, Katariina: Minne menet suomalainen sairaanhoitaja-
koulutus? Suomen Sairaanhoitajaliiton julkaisuja, Helsinki 1997.

26 Snellman vastusti tiukan tehtavakohtaista ammattikoulutusta ja piti tarkeand, etta tule-
vista virkamiehistii koulitaan mieluummin itsenaiseen tyOskentelyyn ja eettisiin
valintoihin kykenevid luonteita kuin jaetaan pikkutarkkaa ja muodollista tietamysta
kaytannOn tyOelamasta. Fennomaanien oppineisuuskorostukset muistuttivat saman
ajankohdan saksalaisia sivistysporvariston painotuksia. Konttinen, Esa: Saatyam-
mateista asiantuntijaksi. Teoksessa Hakonen, Sinikka (toim.): Sina poljet — mind
ohjaan. Jyvaskylan ammattikorkeakoulun julkaisuja 2. Jyvaskyla 1999, 48-65.

27 Tarkoitamme tassa koulutussukupolvella kokemuksellista sukupolvea, joka Matti Villa-
sen sanoin kasvaa "alhaalta 	 Kuvaamaamme naisammattilaisryhmiia yhdistava
avainkokemus (yhteinen kouluaika) tuottaa kokemuksellisen sukupolven. ks. Vir-
tanen, Matti: Laadulliset lahteet ja niiden edustavuus. Sosiologia 36(2001):2, 81-92.

28 Neuman-Rahn, Karin: Sairaanhoidon historia. Jalmar SOderstre5m, Porvoo 1927, 96-97.
"Rouva Carin Neuman-Rahn" toimi I lelsingin kaupungin valmistavan sairaanhoita-
jakoulun johtajattarena 1918-1935; Tahvanainen, I lelga & Nirkko, .Juha. HoitotyOn
muistoja. SKS. Helsinki 2000.

29 I lenriksson, Lea: Naisten terveystyO ja ammatillistumisen politiikka. Tutkimuksia 88.
Stakes. I lelsinki 1998, 75-83.

30 Relander 1909, 9.
31 Neuman-Rahn 1912, 101.
32 Vicinus, Martha. Independent Women, Work and Community for Single Women

1850-1920. The t lniversity of Chicago Press. London 1985, 91-94.
33 Dingwall, Robert, Rafferty, Anne & Webster, Charles: An Introduction to the Social

history of Nursing. Routledge. London 1988.
34 Neuman-Rahn 1912, 124, 127.

259



TyOssa osaaminen

35 LiljestrOm, Rita & DahlstrOm, Edmund: Arbetarkvinnor i hem-, arbets- och samhallsliv.
Tidens FOrlag. Stockholm 1981.

36 Henriksson 1998, 186-191.
37 Muistelmissa ja ammattilehdissa on lukuisia esimerkkeja siita, miten ylihoitajia tai joh-

tajattaria kutsuttiin aideiksi, esimerkiksi 	 (sairaanhoitajakoulun johtajatar
Aino Durchman, ks. Tahvanainen & Nirkko 2000, 55), diti-Luoma (terveyssisar ja
terveyssisartoimen tarkastaja Tyyne Luoma, ks. Tahvanainen & Nirkko 2000, 62)
tai "diti-Lainan tyttaret" (Diakonissalaitoksen johtaja Lina Sneliman) tai "Sophien
tyttaret" (ylihoitaja, vapaaherratar Sophie Mannerheim) ks. Henriksson 1998, 188.

38 Reverby, Susan: Ordered to Care. The Dilemma of American Nursing, 1850-1945. Cam-
bridge University Press. Cambridge 1987.

39 Ks. Rinne, Risto & Jauhiainen, Arto: Koulutus, professionaalistuminen ja valtio. Jul-
kaisusarja A:128, Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. Turku 1988; Jarvinen,
Marjo-Riitta: Koulutus hoivatyOhOn: Terveydenhuoltoalan koulutuksen muotoutu-
minen ja tulevaisuudennakymat. Raportteja 15. Turun yliopiston koulutussosiolo-
gian tutkimusyksikkO. Turku 1993.

40 Palmen, Arne: Nykyinen sairaanhoitohenkilEikunnan puute. Suomen Ladkariliiton
Aikakauslehti 17(1939):4, 238-246.

41 Tahvanainen & Nirkko 2000, 54-55.
42 Mannerheim, Sofie: Tulevalta sairaanhoitajalta vaadittavat ehdot, persoonallinen terve-

ydenhoito, oppiaika y.m. Teoksessa: Fabritius M., Mannerheim S. & Nylander E.:
Oppikirja sairaanhoitajattarille. Suomen Sairaanhoitajataryhdistys. Helsinki 1912.

43 Tahvanainen & Nirkko 2000, 61.
44 Tahvanainen & Nirkko 2000, 23-24, mybs 55.
45 Kaksikielinen Suomen Sairaanhoitajataryhdistys (Sjukskoterskeforeningen i Finland)

perustettiin vuonna 1898 ja suomenkielinen Suomen Sairaanhoitajatarliitto vuonna
1925.

46 Lehtimaki, Sirkka-Liisa: JãrjestOn luonteen muuttuminen: Suomen Sairaanhoitajaliiton
vuoden 1963 vaalit ja jarjestOn muuttuminen etujarjestasi Sairaanhoitajalehden
sisdlkinerittelyn mukaan. Sosiaalipolitiikan laudaturtutkielma, Helsingin yliopiston
sosiaalipolitiikan laitos. Helsinki 1970.

47 Hdivala, Hilkka: NimetOn sairaanhoitaja. Suomen Sairaanhoitajaliitto, Helsinki 1973.
48 Tahvanainen & Nirkko 2000, 84.
49 Sinkkonen, Sirkka: Terveydenhuollon yliopistollisen koulutuksen kehityskaari ja tule-

vaisuuden nakeymat. TEHY 19(1999):18, 36-41.
50 Salin-Andersson, Kerstin: Group Identities as the Building Blocks of Organizations: A

Story about Nurses' Daily Work. Scandinavian Journal of Management 10(1994):2,
131-145.

51 Osastonhoitaja s.1958.
52 Erikoissairaanhoitaja s. 1947.
53 Apuhoitaja-sairaanhoitaja s. 1962.
54 Sairaanhoitaja s. 1945.
55 Osastonhoitaja s. 1958.
56 Erikoissairaanhoitaja s. 1947.
57 Em.
58 Apuhoitaja-sairaanhoitaja s. 1962.
59 Erikoissairaanhoitaja s. 1943.
60 Lahihoitaja s. 1975.
61 Sairaanhoitaja s. 1945.
62 Erikoissairaanhoitaja s. 1947.
63 Apuhoitaja-sairaanhoitaja s. 1962.
64 Osastonhoitaja s. 1958.
65 Erikoissairaanhoitaja s. 1947.

260



A. Heikkinen a L Henriksson: Kansallisten toimialojen rakentajista ylikansallisten...

66 Sairaanhoitaja s. 1945.
67 Tahvanainen & Nirkko 2000, 322.
68 Heikkinen ym. 1999; Tulkki, Pasi: Valtion virka vai teollinen ty6? Raportti 38. Kou-

lutussosiologian tutkimuskeskus. Turun yliopisto. Turku 1996; Heikkinen, Anja:
Suomalaisen ammattikasvatuksen alkuvaiheita. Teoksessa Rajaniemi, Anneli (toim.):
Suomalaisen ammattikasvatuksen historia. OKKA-saatiO. Helsinki 2000, 10-27.

69 Heikkinen, Anja & Korpinen, Paivi & Kuusisto, Leena. & Tiilikkala, Liisa & Vesala,
Maija: "... taitoja pitaa antaa, kasvatusta my6s". Suomalainen ammattikasvatus opet-
tajien kokemuksissa. Tampere 1996; I leikkinen, Anja, Tiilikkala, Liisa. & Nurmi,
I lanna : Tulevaisuuden ammattikasvatuksen ammattilaisuus? Tampere 1997; I leik-
kinen ym. 1999.

70 Puuseppd s. 1954.
71 Em.
72 PaperityOntekija s. 1927.
73 Em.
74 Ty6suojeluvaltuutettu s. 1946.
75 Em.
76 PaperityOntekija s. 1927.
77 Em.
78 Ty6suojeluvaltuutettu s. 1946.
79 Em.
80 Em.
81 Em.
82 Puuseppa s. 1954.
83 PaperityOntekija s. 1927.
84 Puuseppd s. 1954.
85 Ty6suojeluvaltuutettu s. 1946.
86 Metalli- ja putkimies s. 1949.
87 I.OlstrOm, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa. SKS. Helsinki 1999, my6s Kjellberg,

Seppo: Finlandsk arhetsetik och Luthers kallelselara. Abo Akademis forlag, Abo
1994. Kortteinen, Matti: Kunnian kentat. Vastapaino. Tampere 1992. Siltala, Juha:
Miehen kunnia: Suomalaisen miehen taistelu hapeaa vastaan. Otava. Helsinki
1994.

88 Metalli- ja putkimies s. 1949.
89 Ty6suojeluvaltuutettu s. 1946.
90 Puuseppa s. 1954.
91 Metalli- ja putkimies s. 1949.
92 Puuseppa s. 1954.
93 Em.
94 Em.
95 PaperityOntekija s. 1927.
96 Ty6suojeluvaltuutettu s. 1946.
97 Em.
98 Em.
99 Puuseppa s. 1954.
100 Em.
101 Metalli- ja putkimies s. 1949.
102 Puuseppii 1954.
103 Em.
104 Ks. Castells 2000. Marshall, J.: The Mode of Information and Education: Insights on

Critical Theory from Michel Foucault. Teoksessa ETUNIMI Popkewitz & ETUNIMI
Fendler: TEOKSEN NIMI. MIST. PAIKKA 1999, 145-168.

105 Ty6suojeluvaltuutettu s. 1946.

261



TyOssa osaaminen

106 Puuseppa s. 1954.
107 Em.
108 Metalli- ja putkimies s. 1949.
109 Puuseppa s. 1954.
110 Em.
111 Tyasuojeluvaltuutettu s. 1946.
112 Em.
113 Em.
114 Em.
115 Em.
116 Puuseppd s. 1954.
117 Em.
118 Ks. Ileikkinen, Anja & Kuusisto, Leena: Kaden taidoista asiantuntijakoulutukseen.

Teoksessa Rajaniemi, Anneli (toim.) Suomalaisen ammattikasvatuksen historia.
OKK.A-sdatiO. Helsinki 2000, 104-113; Kettunen, Pauli: TyOjarjestys. Yliopistopaino.
Helsinki 1997.

119 Niininen, Aarno: Sielutieteelliset ja kasvatusopilliset nak6kohdat tyOnjohdossa. Otava,
Helsinki 1942. Kettunen, Pauli: Suojelu, suoritus, subjekti. TyOsuojelu teollistuvan
Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa. SKS. Helsinki 1994; Reuna,
Risto: PuutyOldisten historia I. PuutyOlaisten keskitetty jarjestOtoiminta teollis-
tumisen sosiaalista taustaa vastaan 1800-luvulta vuoteen 1930. PuutyOvaen liitto ry.
I Ielsinki 1984; Virkamaki, Markku: Tehdas, paperityOldiset ja Mantta: Mantan pape-
riammattiosaston 80-vuotishistoriikki. Mantan paperiammattiosasto. Manua 1986.

120 TyOsuojeluvaltuutettu s. 1946.
121 PaperityOntekija s. 1927.
122 TyOsuojeluvaltuutettu s. 1946.
123 Michelsen, Karl-Erik. Viides saaty - insinOOrit suomalaisessa yhteiskunnassa. Vamma-

lan Kirjapaino. Vammala 1999.
124 Puuseppa s. 1954.
125 Peter Fischer lukee tekniikan uudistuvasta saksankielisesta sanastosta ihmisen ja

koneen suhteen muutoksia: Kayttamisen sijasta konetta on jo pitkaan palveltu ja
hyva kone on palvelijalleen ystavallinen, "bedienstfreundich". Fischer, Peter: Tech-
nik and Ethik. Reclam. Leipzig 1996.

126 Ks. Marshall 1999. Harney, Klaus: Cultural and historical roots of the patterns of pro-
fessional education in Germany. Paper presented in the conference "Economical,
Social and Political Embeddedness of Vocational Education". Bergen 18.-20.8.1998.
Narotzky 1997; Glucksman, Marianne: Why work? Gender and the total social
organization of labour. Gender, work and organisation 2/1995.

127 Stratmann, Karlwilhelm: Lernen in der Berufsbildung. Eine historische Analyze zum
Paradigmenwechsel in der Berufsbildung. Teoksessa Heikkinen, Anja (ed.): Voca-
tional Education and Culture - European Perspectives from History and Life-history.
Tampere 1994, 7-40.;Harney 1998. Sakslind, Rune (red.): Danning og yrkesutdan-
ning. Norges forskningsrad. Oslo 1998; Tulkki 1996; Michelsen 1999; KyOstiO,
Oiva: Suomen ammattikasvatuksen kehitys kasityOn ja teollisuuden aloilla. Jyvas-
kylan kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisuja nro 11. Jyvaskyla 1955; Heikkinen,
Anja: LahtOkohtia ammattikasvatuksen kulttuuriseen tarkasteluun - esimerkkind
suomalaisen ammattikasvatuksen muotoutuminen kasityOn ja teollisuuden alalla
vuosina 1840-1940. Acta Universitatis Tamperensis 442. Saarijarvi 1995.

262



A. Heikkinen Et L Henriksson: Kansallisten toimialojen rakentajista ylikansallisten...

128 De Groot, Gertjan & Schrover, Marlou (eds): Women Workers and Technological
Change. Taylor & Francis, Bristol 1995; Mayer, Christine: Vocational education in
Germany in a historical and gender-oriented perspective. In Heikkinen, Anja (ed.):
Gendered history of (vocational) education - European comparisons. 'Tampere
1996, 29-46; van Drenth, Annemieke & de Haan, Fransisca: The Rise of Caring
Power. I iniversity of Amsterdam Press 1999; Simoila, Riitta : Terveydenhoitajan
tyOn kehitys, ristiriidat ja ty6orientaatiot. Tutkimuksia 48. Stakes. Helsinki 1994;
Sorvettula, Maija: johdatus suomalaisen hoitotyOn historiaan. Suomen sairaanhoi-
tajaliitto. jyviiskylii 1998.; Tallberg 1991; Henriksson 1998.

129 Ks. Konttinen 1990; Henriksson 1998; Heikkinen ym. 1999.
130 Reverhy 1987, 9.
131 "KdytânneyhteisOt" on kjanne5s E. Wengerin (1999) ilmaisusta 'communities of prac-

tice', jolla han haluaa korostaa ammatillisen yhteis011isyyden sijasta organisaa-
tiokaytãnteisiin osallistumiseen perustuvaa yhteisOa.

132 Lave & Wenger 1991.; Wenger 1999; Cressey, Peter & Kelleher, Michael: Advances
and paradoxes of corporate learning practices. Paper presented to TSER Forum
of European research of vocational education and training- project workshop, t Jni-
versity of Evora, 25.-28.11.1999.

133 Wenger 1999, 73.

263



Paivi Korvajarvi

Ammatin taitamisesta
osaamisen esittamiseen

Jokapaivainen ty6

Ammattitaidot, kvalifikaatio ja kompetenssi ovat kasitteita, jotka yhteis-
kuntatieteiden historiassa ovat saaneet ja saavat edelleen monia sisal-

Suomenkielisen nykykeskustelun yksi ydintermi nayttaa olevan
osaaminen, jonka taustalla lienevat ajatukset inhimillisesta paaomasta.
Termia on edelleen venytetty osaamispaaomaksi, joka kattaa hyvin
laajan yhteiskuntapolitiikan eri sektorien toiminnan, koska osaamispaa-
oma kytketaan selkeasti yritysten liiketoimintaan ja lisaarvon tuotan-

toon. 2 Osaamispadoman yhteydessa osaaminen viittaa yritystasoiseen
toimintaan, jota yhteiskuntapolitiikan eri sektorit voivat toiminnallaan
tukea. Konkreettinen osaaminen, tai osaamisen harjoittaminen, tapah-
tuu kuitenkin aina paikallisissa tyOn organisatoristen jarjestelyiden puit-

teissa. 3 Toinen ydintermi, erityisesti suhteessa tybelaman ja koko yhteis-
kunnan toiminnan muutoksiin ja vaitettyyn informaatioyhteiskunnan
rakentumiseen, on oppiminen. MyOs sita kaytetaan seka koko yhteis-
kunnan etta organisaatiotason asettamien ja yksilOilta vaadittujen muu-

tosten erittelyssa.4
Lisaksi ammattitaitojen sisalto ja merkitys muovautuvat sosiaalisissa ja

kulttuurisissa vuorovaikutussuhteissa seka tybpaikkojen etta koko yh-
teiskunnan tasolla. Esimerkiksi siihen, mitka asiat arvioidaan ja maari-
tellaan tarkeiksi ammattitaidoiksi tyOssa, liittyy liiketaloudellisia ja kult-
tuurisia arvostuksia. Ajattelutavan mukaan osaaminen ei siis ole jotakin
erillista ammattitaitoa, jonka tyOntekija ottaa tarpeen tullen kayttOOnsa,
tai jonka tyOntekija voi oppia koko lailla valmiiksi ennen tybpaikalle
tuloaan. Osaaminen ei ole vain konkreettisia tietoja ja taitoja, joita tyOn-
tekijat kayttavat tyOssaan. Sen lisaksi osaamiseen liittyy vahvasti kult-
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tuurinen koodisto, joka koskee kunakin aikana arvostettuja tyOnteon
tavoitteita ja liiketoiminnan kehyksid. Nykyiselladn yleiset keskeiset ke-
hykset yrityksissa ovat toiminnan globalisoituminen, verkostoituminen
ja tyOnteon informatisoituminen. TyOpaikkatasolla niin palvelu- kuin te-
ollisuusty•5ssakin nykyiselladn eras ydintermi on asiakaslahtOisyys, jon-
ka sisaltO ei sekdan ole yksiselitteinen.'

Taman artikkelin nakOkulma ovat kaytann011iset taitovaatimukset
tyOssa ja niiden muutokset sellaisina, kuin ne ovat luettavissa valikoi-
masta suomalaisia tybeldman tutkimuksia ja toimihenkilOiden

keratyista empiirisista aineistoista. Kysyn, minkalaisina jokapai-
vdisen tyOn vaatimukset nayttaytyvat tyOnsosiologille konkreettisessa
tyOssa seka teollisuudessa etta palveluissa 1990-luvulla. Mita tutkimuk-
set kertovat 1990-luvun tybeldman ammattitaidoista ja niiden muutok-
sista? Mita asioita tutkimuksissa luetaan mukaan ammattitaitoihin?

Lisaksi kaytdn artikkelissani tutkimusaineistoa, jota on keratty useissa
tutkimusprojekteissa. 6 Projekteille on yhteista se, etta kaikissa on tehty
etnografista kenttatOtd, jotka sisaltdvdt seka tyOn havainnointeja etta
tyOntekijOiden ja johdon haastatteluja. Lisaksi projekteille on yhteistd,
etta useimmissa yhtend keskeisend tutkimusotteellisena lahestyrnista-
pana on ollut organisaatiokulttuurien ja sukupuolistavien kaytantOjen
avaamat ndkOkulmat. Ndista nakOkulmista projekteissa on tarkasteltu
tieto- ja viestintateknologian kayttOd ja sen muutossuuntia, tyOssa tapah-
tuneita organisatorisia ratkaisuja, tOiden sisaltOjen ja taitovaatimusten
rnuutoksia seka tyOkulttuurien ja sukupuolistavien kaytantOjen muutok-
sia. Kaytan tassa artikkelissa sekd kenttatyOn pohjalta tehtyja raportteja
etta analyyseja. Lisaksi hyOdynndn projekteissa kerattyd haastatteluai-
neistoa. Kyseisid aineistoja olen lukenut mielessdni erityisesti yksi ky-
symys: Minkdlaisia asioita ty6paikkatasolla eri tahot korostavat puhues-
saan ammattitaitovaatimuksista?

Tarkasteluissani pysyttelen tyOn organisaatioiden toiminnan sisalla.

Siten tarkastelun ulkopuolelle jadvdt esimerkiksi, miten tyOntekijat ovat
osaamisensa hankkineet ja minkdlaista koulutusta se on vaatinut tai tu-
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levaisuudessa tulee vaatimaan. Sita, minkalaista osaamista ty6 vuositu-
hannen vaihteen suomalaisissa yrityksissa ja organisaatioissa sisalta

kasittelen osana jokapaivaist5 tyOtoimintaa.
Tassa artikkelissa osaaminen tyOn vaatimuksina tarkoittaa siis jo-

kapaivaista tyOta ja sen sisaltamia taitovaatimuksia tyOn organisaatiois-
sa. Suhteessa tyOntekipiden omakohtaiseen toimintaan jokapaivaises-
sä tyOssa taitovaatimukset ovat kaksisuuntaisia ja toisiaan leikkaavia.
Ensinnakin tyOntekija kohtaa itseensa kohdistuvia ulkoisia vaatimuksia
ja sopeutuu niihin. Toiseksi tyOntekija muokkaa naita vaatimuksia it-
selleen sopivaksi. Analyysini perusteella vaitan, etta ammattitaitojen si-
saltO on muuttumassa niin, etta ammattitaitojen kriteerina esimerkiksi
tyOnhakutilanteissa yha enemman painotetaan henkilOkohtaisia ominai-
suuksia koulutuksen ja aikaisemman tybkokemuksen sijasta.

Kokonaisvaltainen osaaminen

TyOnteon informatisoituminen, globalisoituminen ja verkostoituminen
osaltaan muuttavat tyOtoiminnan vaatimuksia. TyOtoiminnan informati-
soituminen tarkoittaa, etta tieto — miten se sitten halutaan madritella-

kaan7 — ja sen kayttO toimii tuottavuuden ja vallan lahteena. Se on mah-
dollista erityisissa sosiaalisissa organisoitumisien muodoissa ja erityisesti

yritysten verkostomaisessa toimintatavassa. 8 Tiedosta ja sen IdytOsta ja
muokkaamisesta on tullut olennainen osa myOs tyOntekijatehtavissa.
Ty6 ei ole vain suorittamista, vaan tiedon kayttad ja soveltamista seka
uuden tiedon hankkimista riippumatta siita, milla hierarkiatasolla tyOn-

tekija organisaatiossa toimii.
Globalisoitumisen ajatus taas sisaltaa sen, etta tuotannon, kulutuksen

ja kierron kaikki osat tyOsta ja paaomasta markkinoihin on organisoitu
maailmanlaajuisesti. Ideana on, etta talous toimisi reaaliajassa koko pla-
neetalla — vaittama, joka useimmiten tarkoittaa kehittyneita markkina-
talousmaita. Lisaksi vaite talouden globalisoitumisesta pitaa sisallaan
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myOs sen, etta kansallisvaltiot eivat enda muodosta talouden tai tyOvoi-
man kaytOn perusyksikkOja, vaan avainasemassa ovat monikansalliset
verkostot. 9 Verkostoituminen — kolmas ammattitaitojen kehys — on is-
kusana, jolla tarkoitetaan alati muuttuvia yksilOiden, ryhmien tai orga-
nisaatioiden valisia yhteistyOsuhteita, jotka ylittavat ja ohittavat vakiin-
tuneita organisatorisia rajoja. Esimerkiksi tybskentely projekteissa niin
tyOsuhteen laadun kuin ty6 tavoitteidenkin nakOkulmasta on yksi tapa
verkostoitua. Taman tyyppinen tyOskentely johtaisi liikkeenjohdon ha-
jauttamiseen, ty-On yksilOintiin ja asiakassidonnaisin markkinoihin, jotka
sirpaloittaisivat olemassa olevat tyOn organisaatiot.

Naihin suuntiin verrattuna on mennytta aika, jolloin puhuttiin fordi-
laisesta joukkokulutuksesta ja sita vastaavasta tayloristisesta massatuo-
tannosta teollisuustyOssa th . Tata muutosta ovat edistaneet tietotekniikan
kayttO (esimerkiksi ohjelmoitavat tyOstOkoneet) ja organisatoriset uudel-
leen jarjestelyt (kuten liukuhihnojen purku ja itseohjautuvat tyOryhmat).
Vastakkainasettelu fordistisen ja joustavan jarkifordistisen tuotannon \Ta-
llith. on tietysti osin keinotekoinen ja ideaalityyppinen. Mutta yhtd mielta
kuta kuinkin ollaan siita, etta tyOn vaatimukset ovat yha useammin moni-
taitoisuus, uuden oppiminen, joustaminen, sosiaalinen ja "ihminen itse".
Raija Julkunen on todennut, etta "trOta tekee yha useammin kokonainen
ihminen, ei vain kadet, ja siten koko Ihmisesta' (taidoista, ulkondOsta,
sosiaalisesta miellyttavyydesta) tulee itsemuokkauksen johtamisen koh-
de" " Vaatimukset ovat hyvin kokonaisvaltaisia, ja sikali voi ajatella, etta
myOs osaaminen on monitahoista ja kokonaisvaltaista.

TyOn itsenaisyyden ristiriidat

Tilastollisesti edustavassa kysely- tai haastattelututkimuksessa keskeista

on, miten ammattitaidot on operationalisoitu kysely- tai haastattelulo-

makkeeksi 12 , ja miten saadut vastaukset on luokiteltu. Naista proses-
seista riippuu pitkalti se, mita sisallolliset tutkimustulokset ovat. Tilastol-
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lisesti edustavassa kysely- tai haastattelututkimuksessa tOiden ammatti-
taitovaatimukset voidaan lukea esimerkiksi siita, mita asioita on luettu

kuuluvaksi tOiden sisaltOihin ja vaatirnuksiin. Tulokset siis kertovat yhta
aikaa seka itse substanssista etta tutkijan teoreettisista ja kaytannollisista
lahtOkohdista.

Jouko Nikulan 13 analyysi perustuu kolmeen 18-65-vuotiasta vaestOd
koskevaan edustavaan otokseen, jotka on tehty vuosina 1981, 1988
ja 1994. Analyysin taustalla ovat ajatukset tyOn sisallollisista daripaista:

monipuolisista ja sikali hyvista tOista seka yksitoikkoisista ja sikali huo-
noista tOista. Ajatustapa noudattelee tyOnsosiologisessa tutkimuksessa
usein kaytettya tapaa tarkastella tyOn vaatimuksien ja sisaltOjen muutok-
sia14 . Keskeinen kysymys on ollut, miten tOiden sisalloille esimerkiksi
teknologisten rnuutoksien yhteydessa kay: rikastuvatko vai kOyhtyvat-
kO ne? 15 Edelleen keskeinen ulottuvuus tassa suhteessa ovat olleet tyOn
itsenaisyyden muutoksen arviot. Useinkaan ei ole saatu kovin yksise-
litteista vastausta, vaan tutkimustulokset osoittavat ristiriitaista muutos-
suuntaa niin, etta toisilla tOiden sisaltO ja vaativuus kohenee ja toisilla
taas kay painvastoin.

Nikulan tulokset16 osoittavat ristiriitaista suuntaa monessa mielessa.
TeollisuustyOssa tyOntekijOiden mandollisuudet paattaa omasta tyOsuo-
rituksestaan tai suunnitella sita ovat lisaantyneet, mutta palvelualojen
tehtavissa suunta on ollut painvastainen. Palvelualojen tehtavissa am-
mattitaitoja vaativa tyOn suunnittelu tai muu paatOksenteko on vahen-
tynyt. Silti tulokset kertovat, etta 1980-luvun alusta tyOn monipuolisuus
on pysynyt koko lailla ennallaan seka teollisuudessa etta palveluissa.
Kuitenkin teollisuuden ja palveluiden johtajien ty6 on mukaan muuttu-
massa tasmalleen painvastaiseen suuntaan kuin naiden alojen suunta
on yleisesti. Nimittain teollisuudessa johtajien tyOn sisaltO on muuttu-
nut epaitsenaisemmaksi, mutta palveluissa johtajien ty6 on taas muut-
tunut monipuolisemmaksi. Silti molemmissa johtajaryhmissa koetaan,
etta uramandollisuudet ovat heikentyneet. Edelleen tulokset kertovat
ristiriitaisuuksista: teollisuudessa ammattitaitoiset tyOntekijat ja alemmat
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toimihenkilOt ovat saaneet itsendisyytta, mutta jalkimmaisten tyOn rasit-
tavuus on myOs kasvanut. Palvelualoilla yleinen muutossuunta on ol-
lut samanlainen, joskin teollisuudessa toimihenkilOiden itsendisyys on
edelleen laajempaa kuin palveluissa. Kaikkein suurimmat muutokset
ovat kokeneet teollisuuden ylemmat toimihenkilOt. Heidan tyOnsa itse-
naisyys on vahentynyt, koska heidan tyOnsa on muuttunut todella kii-
reisemmaksi ja samalla myeis henkisesti rasittavammaksi.

TyOn sisallein muutokset ovat ristiriitaisia silloin, kun analyysi esite-
taan niin, etta tybelaman ja tuotannon luokitteluna kaytetaan kahtia-
jakoa teollisuus ja palvelut ja ihmisten luokitteluna Tilastokeskuksen
sosioekonomista luokitusta. Silti Nikulan tuloksia voi tulkita niin, etta
tyOn vaativuuden nakOkulmasta voi sanoa, etta parina viime vuosikym-
menend tyOn sisal1011iset vaatimukset ovat menneet osaamisen kannalta
aikaisempaa huonornpaan suuntaan. Ammattitaitoisia tyOntekijOita lu-
kuun ottamatta muilla sosioekonomisen luokittelun mukaisilla tyOnteki-
jaryhmilla ovat tyOn vaatimukset kaventuneet, kun asiaa tarkastelee silty
kannalta, minkalaisia rajoja ja mandollisuuksia eri ryhmillii on itsensa.
kehittamiseen, uuden oppimiseen ja siten osaamispaaomansa kasvatta-
miseen. Tama vaikuttaa varsin yllattavaltd etenkin suhteessa kaikkeen
keskusteluun ja retoriikkaan osaamisen merkityksen kasvusta. Tulos
tietysti asettaa kysymyksen, onko osaamisvaatimusten kasvussa kyse
enemman retoriikasta ja politiikasta kuin todellisista muutoksista.

Toisenlaisen luokituksen avulla voidaan tilanteesta saada hieman sel-
keampi kuva. Sama aineisto on luokiteltu sen mukaan, minkalainen
suhde ihmisilla on tietotyOhOn. 17 Luokittelussa on yhdistetty koulutus-
aste, jokapaivainen ty6 tietotekniikan kaytOn nakOkulmasta ja jokapai-
vainen ty6 erityisesti ty-On itsendisyyden nakOkulmasta. Tietoty011e on
siten asetettu kolme kriteeria, jotka ovat: vahintaan keskiasteen tutkin-
to, saann011inen tietotekniikan kayttO tyOssa ja suunnittelua vaativa ty6-
prosessi. Sen mukaan jokainen tieto- ja viestintateknologiaa kayttava

ei siis tyOskentele tietotyOssa. Sall taman luokittelun mukaan tietotyOn-
tekijOiden mdard on ollut huimassa kasvussa koko 1990-luvun ajan ja
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heita olisi noin 40 prosenttia suomalaisista palkkatyontekijoista.
TyOn vaatimusten kannalta tietotyOntekijat erottuvat muista tyOnte-

kipista siina, etta heidan tyOnsa vaatimukset ovat muita suuremmat.
TietotyOntekijat ratkaisevat tyOssaan muita enemman ongelmia ja hei-
dan tehtaviinsa kuuluu myOs muita enemman toisten tyOn johtamista
tai vastuuta muiden tyOsta. Vaitteena on selked polarisaatio, jossa toi-
sen ryhman muodostavat vaativaa, itsendista, kehittava ja samalla hen-
kisesti raskasta tyOta tekevat tietotyOntekijat. Muilla taas — kayttivat he
tietotekniikkaa tai eivat ty6 oli vahemman vaativaa. TietotyOntekijat
poikkesivat myOs siind muista, etta heidan tyOnsa sisalsi haastetta oman
osaamisen taysipainoiselle kayt011e ja sen kehittamiselle tyOssa. Kuiten-
kin samalla, kun tietotyontekijain oma tyo sisalsi myOnteisia ja haasteel-

lisia puolia, se sisalsi myOs kuormittavia ja rasittavia puolia.
TyOntekijOiden luokituksen perustuessa tyOntekijOiden sosio-ekono-

miseen asemaan, kuva tyOn sisaltOjen muutoksesta nayttaa siis kirjaval-
ta ja ristiriitaiselta. Kun luokitus taas perustuu asemaan suhteessa tieto-
ty6hOn, kuva nayttaa varsin selkedlta. Tutkimuksessa ei ilmene, miten
tama on mandollista. Voisi kuitenkin arvella, etta tutkimusaineiston luo-
kitus tietotyOldisen ulottuvuudella tavoittaa ihmisten jokapaivaisen ty6-
tilanteen monipuolisemmin kuin sosio-ekonomiseen asemaan perustu-
va luokitus. Edelleen voisi arvella, etta luokitus tietotyOldisistd kiinnittyy
sosio-ekonomista luokitusta paremmin seka tieteelliseen etta poliitti-
seen keskusteluun informaatioyhteiskunnan kehityksesta ja taman kehi-
tyksen asettamista vaatimuksista tyOntekijOille. On kuitenkin sanottava,
etta molemmat luokitukset ja niiden perustelut ovat vahvasti tosiasioi-
den luonteisia. Samoin tietotyOldisen luokittelussa, sosio-ekonomisten
aseman luokittelussa ovat mukana koulutustaso ja arviot eri tehtavien
osaamisvaatimuksista. Kuitenkin vastikaan on osoitettu, etta sosio-eko-
nomisen luokittelun perusteluihin sisaltyy myOs vahvoja kulttuurisia ja-
sennyksia ja arvottamista erityisesti sukupuolen suhteen18.

Kumpikaan jasennys ei kerro ammattitaidoista suoraan, vaan tulkin-,
tani mukaan mutkan kautta siten, etta tyOn koetut sisallOt kertovat tyOn
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sisaltamista taitovaatimuksista. Kummassakin jasennyksessa operationa-
lisointi 19 perustuu ajatukselle, jossa keskeista on tyOn sisaltama itse-
naisyys. Itsendisyys ja siihen sisaltyen mandollisuus suunnitella omaa
tyOta, paattaa sen suorittamisen yksityiskohdista ja ajasta seka mandol-
lisuus tehda muita ihmisia koskevia ratkaisuja on perustana johtopda-
tOksille tyOn vaatimusten muutoksista. Itsendisyys on molemmissa tut-
kimuksissa se suodatin, jonka lapi tyOn vaatimia taitovaatimuksia ja
niiden lisdantymista tai vahentymist5 tarkastellaan eri luokituksiin pe-
rustuvissa palkkatyOntekijOiden ryhmissa. 1990-luvun muutokset naissa
tutkimuksissa koskevat siis tiettyjen luokitusten mukaan muodostettuja
ihmisryhmia. Naiden ryhmien vdliset, muita myOs niiden sisaiset muu-
tossuunnat ovat ristiriitaisia ja toistensa kanssa jannitteisia.

Yhteisty6 ja erikoistuminen

Riitta Lavikan''' ajattelutapa noudattelee yleisia ajatuksia siita, etta nyky-
yhteiskunnassa tiedon merkitys kasvaa koko ajan ja tamii muutossuunta
tarkoittaa tyOn tietoistumista. Sen mukaan tiedolla on ja tulee olemaan
yha suurempi strateginen merkitys tyOssa. Hanen tutkimuksensa menee
kuitenkin tata yleistysta pidemmalle. Han osoittaa konkreettisesti, etta
tiedon merkityksellisyys kasvaa kaikissa tehtavissa, myOs tyOntekijateh-
tavissa teollisuusyrityksissa. Tama prosessi kietoutuu organisaatiomuu-
toksiin, joihin liittyy hierarkioiden madaltuminen. Hierarkioiden madal-
tumisesta taas seuraa, etta aikaisemmin hierarkian alaosissakin ty6s-
kentelevat joutuvat ja voivat ottaa vastuuta tyOn tuloksesta sekd mda-
rallisesti end laadullisesti, ja paatasenteosta. Yha useampi tyontekija
teollisuustyOssa toimii itseohjautuvasti useimmiten erilaisissa ty6- tai
projektiryhmissa ja tiimeissa. Siten osaamisella on jokapaivaisessa tyOssa
vahva sosiaalinen ulottuvuus. Jokainen ottaa vastuuta ja tekee pdatOksid

yhteistyOssa joidenkin muiden tyOntekijOiden kanssa.
Tama merkitsee sita, etta osaamiseksi tyOssa taytyy kasittaa hyvin
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monitahoisia asioita. Silloin osaaminen jasentyy suhteessa tyOtilanteisiin

ja niiden vaatimuksiin sekd ihmisten valiseen vuorovaikutukseen — ei
yksittaisten yksilOiden toimintaan. Siten osaaminen ei ole staattinen tila,
vaan se on joka paiva jollakin tavalla karttuva prosessi. Tama prosessi
on jatkuvaa ja siten osaaminen karttuu "jokapaivaisen tyOn vaatimassa
vuorovaikutuksessa erilaisten asiantuntemuksen ja aseman omaavien
ihmisten ja ryhmien kesken". 21 Tama tarkoittaa slid, etta osaamiseen kie-
toutuvat tyOn organisatoriset jarjestelyt ja kulttuurinen yhteistyOmaasto.

Riitta Lavikan saamia tuloksia seitsemalla teollisuusty6paikoilla teh-
dyn kyselyn pohjalta voi Nieman virtaviivaistaa ja todeta, etta osaami-
sen muutossuunnat kytkeytyvat muutoksien jatkuvuuteen, samanaikai-
seen erikoistumisen ja yhteistyOn vaatimukseen sekd yhteistyOtaitojen
korostumiseen suhteessa teknisiin taitovaatimuksiin. Koska muutokset
ty6paikoilla ovat jatkuvia, tyOn vaatimukset muuttuvat alati ja osaamista
taytyy pitaa jatkuvasti ajan tasalla. Osaaminen ikdan kuin tapahtuu re-
aaliajassa, ja se voi karttua jatkuvasti tyOta tehdessa ilman erillista kou-
lutusta tai kurssitusta.

Samanaikaisen erikoistumisen ja yhteistyOn vaatimukset perustuvat
jokapaivaisen tyOn vaatimuksiin, joihin yhdistyvat asiakkaiden ja mark-
kinoiden vaatimukset. Aikaisemmin haettiin teollisuusty6hOn tyOnteki-

tiettyyn selkeddn tehtdvddn, esimerkiksi vaatetusteollisuudessa vai-
heompelijan ty6hOn. Nyt etsitdan yhd useammin "hyvad tyyppid", joka
on valmis oppimaan uutta ja kehittdmdan itsedan, sopeutumaan muu-
toksiin ja sitoutumaan yritykseen. Arvostetaan siis ihmistd, joka ei vain
osaa, vaan joka on tai jonka oletetaan olevan myOs laaja-alainen per-
soona. Silti edelleen tarvitaan erikoistumista, mutta erikoistuminen on
saanut uuden

Enda ei riita, etta osaa vaiheompelijan tyOn. Esimerkiksi vaatetusteol-
lisuudessa tuotantoon tulee koko ajan muodin mukaan uusia tuotteita,
joiden elinkaari ja siten myOs vaihtuvuus on kauppaliikkeissd suuri. Vaih-
tuvuus merkitsee sitd, etta tyOprosessi muuntuu ja siten tietotekniikan oh-
jaamaa prosessia pitad saddella uudelleen ja kontrolloida. Tuotantopro-
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sessi taytyy pystya saatamaan aina tarpeen vaatiessa sellaiseksi, etta tuot-
teet tayttavat asiakkaiden vaatimukset ja aikataulut. Kun tyOntekijat siis
tekevat jotakin konkreettista vaatetta, he samanaikaisesti myOs seuraavat
tuotannon virtaa naytOlta tai tulosteelta. TyOta, joka aikaisemmin oli imp-
lisiittista tietoa siita, kuinka erilaisia materiaaleja voi kasitella ja tyOstad
kasin tai erilaisilla laitteistoilla, voidaan eksplisiittisesti seurata tietoteknii-
kan avulla. Paradoksaalisesti implisiittinen oli konkreettista, usein kasin
kosketeltavaa, mutta nyt se on muuttunut yhtdalta eksplisiittiseksi ja toi-

saalta samanaikaisesti symboliseksi tietotekniikan vdlityksella.22
Nopean muutosvauhdin myOta syntyy usein tilanteita, joissa tyOnte-

kijain on opeteltava ja kokeiltava uusia menetelmid seka kehiteltava rat-
kaisuja, jotka ovat aikaisemmin tuntemattomia ja joita kukaan ei myOs-
kaan osaa ennalta opettaa. Mita tilanteita pyritaan tehtaissa hallitse-
maan samanaikaisella erikoistumisella ja yhteisty011d. TyOntekijaryhmat
toki erikoistuvat tiettyihin asioihin, ja kullakin ryhmalla on oma erikois-
osaamisensa. Mutta erikoisosaaminen on entistd enemman sidoksissa
paitsi omaan ryhmaan myOs toisten tyOntekijaryhmien tekemiseen ja
osaamiseen. Yhdenlainen osaaminen, vaikka se olisi laaja-alaistakin,
ei yksinaan ole hyOdyllista, koska tuotantoprosessin kannalta osaami-
set ketjuuntuvat. Tama vaatii tiivista yhteistyOta seka eri tyOntekijaryh-
mien kesken tehtaiden sisalla etta tyOntekijOiden ja asiakkaiden kanssa.
Nama prosessit ovat korostamassa yhteistyOtaitojen merkittavyytta suh-
teessa pelkkiin teknisiin taitoihin tyOsuorituksissa.23

Lavikan tulokset puhuvat sen puolesta, etta teollisuuden tyOprosessi-
en vaatimukset ovat siirtymassa eri muotoiseen yhteisty6hOn. Erilaisten
sosiaalisten taitojen ja yhteistoiminnan merkitys on kasvamassa, ja osaa-
minen on prosessi, jossa keskeisti on nimenomaan eri tahojen valinen
yhteisty6. Ainakin yhteistyOvaatimuksia korostetaan haastattelupuhees-
sa24 ja monesti muiden taitovaatimusten kustannuksella. Kuitenkaan yh-
teistyOn merkityksen kasvaminen ei ole virtaviivainen prosessi, jossa

edetaan sitd myOten, kuin tyOn tietoistumisen vaatimukset edellyttavat.
TyOpaikkojen kulttuuriset rakenteet edustavat monesti pysyvyyttd, ja
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tassa keskeinen asia on sukupuolten vdlisten tyOnjaon ja siihen liittyen

sukupuolten vdliset hierarkkiset asemat.25
Osaamisen retoriikka on siis vahvaa, mutta samalla tutkimustulokset

osoittavat tyOn rnuuttuvan entista intensiivisemmaksi, ja kiireen ja hen-
kisen rasituksen lisdantyvan myOs ty6paikkatasolla. Osaamisretoriikka
voi peittda jokapaivaisen Lyon kannalta kielteisid suuntia, ja se ei tunnu
kulttuurisesti antavan tilaa kasitella kielteisid muutossuuntia. Tuloksista

voi kuitenkin vetad sen johtopaatoksen, etta koulutus ja siten myOs
oppiminen tybpaikoilla ei voisi olla vain yksittaisiin asioihin tai tyb-
prosessin vaiheisiin kouluttamista. Sen sijaan juuri korostettu vaatimus
jatkuvaan ja monipuoliseen hierarkia- ja asiantuntemusrajat ylittavadn
yhteisty6hOn merkitsee sita, etta koulutus olisi osa yritysten strategista
kehittamistd, ei vain tyOntekijOiden osaamisen laajentamista.

Vdliyhteenvetona voi todeta, etta tilastollisesti edustavien aineistojen
avulla saadaan jokapaivaisen tyOn osaamisvaatimuksista kuva, joka ker-
too monensuuntaisesta muutoksesta. Luokittelulla, joka perustuu Tilas-
tokeskuksen laatimaan sosio-ekonomiseen asemaan, saatiin johdonmu-
kainen tulos siita, etta tyOn sisallolliset vaatimukset osaamisen kannalta
ovat kaventuneet ja erilaiset rasitustekijat lisdantyneet. Kun taas luoki-
tellaan palkkatyOntekijOita suhteessa koulutukseen sekd jokapaivaisen
tyOn sisaltdmadn teknologian kayttOOn, itsendisyyteen ja paatantaval-
taan, saadaan hieman toisenlainen tulos. Sen mukaan osaamisen vaati-
mukset ovat kasvaneet nimenomaan tietotyOntekijOilld.

TeollisuustyOssa tybpaikkatasolla ja siten johonkin organisatooriseen
kontekstiin sidotut sekd kyselylla etta kvalitatiivisilla aineistoilla saadut
tulokset korostavat yhteistoiminnan vaatimuksia jokapdivaisessa ty6s-
sä. YhteistyOn vaatimukset sisaltdvdt sekd virallisesti jarjestetyn yhteis-
toiminnan, kuten tiimit tai projektiryhmat, etta tyOntekijdin oma-aloit-
teisen yhteistoiminnan vastaamaan tuotannon vaatimuksia. Kaikki tu-
lokset kertovat ristiriitaisista muutossuunnista siten, etta vaativuuteen
yhdistyy tyOn henkinen rasittavuus ja erityisesti tyOn madrallinen inten-
sivoituminen. Ne kertovat siten paradokseista 26 niin, etta samaan ty6-
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hOn ja saman tyOntekijan tekemdan ty6hOn sisaltyy toistensa kanssa
vastakkaisia ja jopa ainakin yhtakkid ajatellen toisensa poissulkevia
puolia.

Asiakasty6 palvelusta markkinoinniksi

AsiakastyOksi on totuttu kasittamdan ty6, jossa tyOntekijd ja kuluttaja tai
kansalainen tapaavat toisensa keskustelun, neuvottelun, palvelun sekd
ostamisen ja myymisen merkeissa. AsiakastyOn tekijan ajatellaan ty6s-
kentelevan ns. palvelualoilla erilaisissa toimihenkilOtehtdvissa. Teolli-
suuden tyontekijan ei juuri ajatella tekevan asiakastyOtd. Kuitenkin yhd
useammin kehittynytta tieto- ja viestintateknologiaa kayttdvd tehtaan
tyOntekija on tekemisissa asiakkaiden kanssa. 27 Asiantuntija- ja hierar-
kiarajat ylittavd yhteisty6 perustuu yrityksen eli tavaran tuottajan, tava-
ran ja tietojarjestelmien toimittajan sekd alihankkijoiden verkostoitumi-
seen. TyOntekijat ovat siis yhteistyOssa oman yrityksensd ulkopuolelle
muihin yrityksiin, joiden kanssa valmistetaan esimerkiksi isoja koneita ja
laitteita. Lisaksi tuotteita, tietynlaisia koneita esimerkiksi, suunnitellaan
erityisiin tarkoituksiin ja asiakas on mukana suunnittelusse. Nopeat
aikataulut ja niista juontuva kiire vaativat, etta ongelmat voidaan rat-
kaista vain hyvin toimivassa yhteistyOssa kaikkien asianosaisten kanssa.
Tieto- ja viestintateknologia sitoo Oman prosessin yhteen. Tehtaissa
asiakasty6 sekd siihen liittyvat kontaktit ja keskustelut ovat kiireen
lapaisemid, ja ne liittyvdt konkreettisesti kunkin tuotteen valmistukseen
ja edelleen myOs tuotteen kayttOtukeen.

TyOntekijOille asettuu suuria vaatimuksia sellaisessa asiakastyOssa,

jossa vuorovaikutus tapahtuu tyOn organisaation ulkopuolisen kulutta-
jan tai kansalaisen kanssa. Keskeinen vditteeni on, etta asiakastyOn si-
saltO on muuttunut laadullisesti liikevoiton tuottoon perustuvassa asia-

kassuhteessa. AsiakastyOn laatu on muuttunut palvelusta myynniksi
ja markkinoinniksi. Tasta seuraa kaksi asiaa. Ensinnakin liikkeenjohto

275



TyOssa osaaminen

asettaa vaatimuksia sille tavalle, kuinka tyOntekijan tulee kokonaisuu-

dessaan toimia tyOssa. Ammattitaidon sisaltO laajenee tiettyihin asioihin
keskittyvasta ammatillisesta osaamisesta asioihin, joita pidetaan henki-
lOkohtaisina ominaisuuksina kuten taito olla vakuuttava. Toiseksi tyOn-
tekijat sopeutuvat liikkeenjohdon vaatimuksiin ja maarittelevat oman
orientaationsa suhteessa naihin vaatimuksiin. Seuraavassa kasittelen

naita prosesseja pankki- ja vakuutustyOssa.

Taitojen yksi1011inen esittaminen

PankkityOta koskevat havaintoni ovat peraisin eri pankeista. Tutkimuk-

sessa toimihenkilOtyOn muutoksista haastattelimme 29 kahteen otteeseen

(1985 ja 1989) pankkitoimihenkilOita paakaupunkiseudulla erdan val-
takunnallisen pankin konttorissa. Kyseinen konttori lopetettiin pankki-
fuusioiden seurauksena 1990-luvun alkupuolella. Vuonna 2000 haastat-
telin kanden Vali-Suomessa sijaitsevan pankin tyOntekijOita. Toinen oli
valtakunnallisen pankin konttori ja toinen paikallispankki. Jokaisessa
kerrassa kyse on ollut tutkimuksesta, jossa selvitettiin tyOssa tapahtu-
neita muutoksia. Yksi kiinnostuksen kohde olivat juuri tyOn vaatimat
ammattitaidot seka johdon etta tyOntekijain omista nakOkulmista. Tassa
yhteydessa kaytan aineistoa vain valtakunnallisen pankin konttorista.3()

1980-luvun puolivalissa31 valtakunnallisen pankin konttorissa oli ta-
pahtunut organisaatiomuutos, jonka seurauksena siirryttiin "asiakaskes-
keiseen pankkipalveluun" 32 . Tuolloin pankilla toimi myOs oma koulu-
tuskeskus, joskin tybpaikkatasoinen koulutus ja itseopiskeluohjelmat
olivat saaneet jo vankan paikan henkilOstOkoulutuksessa. Kiire oli
hentanyt tyOntekijOiden valisen yhteistyOn ja keskustelun minimiin, sa-
moin prjestettyjen kokousten madra oli vahentynyt. Uusia tyOntekijOita

oli myOs rekrytoitu.
Johtajan mielesta hyvalta pankkitoimihenkikilta edellytettiin "empaat-

tista luonnetta. On pystyttava ystavalliseen ja luonnolliseen suhtautumi-
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seen asiakkaaseen. Taman lisaksi sitten luonnollisesti on oltava tekni-
nen valmius, mutta empaattisuus on ensisijalla. Pankki on palveluyritys,
jossa tehdaan ihmistyOta." MyOs toinen johtaja korosti palveluhenkisyyt-
ta ja yhteistyOkykya tyOyhteisOssa. 33 Vaikka kykya yhteisty6hOn koros-
tettiin vahvasti esille nousi lisaksi se, etta pankkialalla on alettu koros-
taa myOs myyntihenkisyytta, kun uusia ihmisia rekrytoidaan 3'. Samaten
katsottiin, etta pankkitoimihenkilbiden tulee olla edustavia seka pukeu-
tumiseltaan etta kayttaytymiseltaan. PankkitoimihenkilOt kuvasivat ty6-
taan jopa sosiaalityOntekijain ja terapeuttien tyOna; ty6 sisalsi asiakkai-
den yksityiselaman ja hyvin henkilOkohtaisten ongelmien kuuntelua kii-
reen ja pakkotahtisen tyOn ohessa. 35 Neuvontapalvelussa tyOskentele-
van pankkitoimihenkilOn haastattelu 36 vahvisti saman, kun haastattelija
kysyi, mita taitoja nykyinen ty6 vaatii, ja mita puolia han laittoi ihmisend
eniten likoon. Vastaus painotti jalkimmaista osaa kysymysta: "Panen it-
sestani ulos sellaisen ulos suuntautuvan — — pirtean ja empaattisen asen-
teen heti ihmiseen — — yritan olla hyvin pirted aika monta kertaa, etta
mita ei haluttaisi edes olla silly hetkella." Lisaksi haastattelussa ilmeni,
etta tuloksista asetetaan tavoitteet ja "painetaan paalle, etta nyt on myy-
tava".

Vuosikymmenen vaihteessa konttorissa oli myyntia tehostettu ja mad-
rallinen asiakassuhteiden seuranta korostui. Johtajan mielesta henkiki-
kohtaiset ominaisuudet painottuivat enemman kuin koulutus. Samoin
kuin aikaisemminkin jatkuva kiire koettiin suurena epakohtana, ja sen
arvioitiin juontuvan jatkuvasta ja akkinaisistakin muutoksista tyOtavois-
sa tai tietojarjestelmissa. Mutta yhteisia asioita voitiin kasitella saannol-
lisesti jarjestetyissa kokouksissa. Oma aktiivisuus korostui esimerkiksi
uuden oppimisessa. 37 Tyontekijan taytyi olla markkinahenkinen, samal-
la tarkead oli "asiakaskeskeinen palvelu". Neuvontapalvelun toimihen-
kilOt tekivat puhelinmyyntid kolmena iltana viikossa, ja keskustelussa
pankkisalissa muutos tyOn sisallOssa myynnin suuntaan tuli vahvasti

esiin. Taitoina mainittiin seuraavia asioita: "On oltava hyva myyja ja
on omattava tieto siita, mita myy. On oltava kyky kasitelld ihmisia. Jak-
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settava olla aktiivinen. Kun on saanut asiakassuhteen syntymaan, niin
sitten ei enad tarvitse naytellã. — On saatava uusia asiakassuhteita."
Edelleen puhelinmyynti koettiin pakkomyynniksi. PankkitoimihenkilOt
kokivatkin itsensa lehtimyyjdksi soittaessaan ihmisten koteihin.38

Havainnointien ja haastattelujen valossa nayttaa siis silta, etta valta-
kunnallisen pankin konttorissa 1980-luvun lopun kuluessa suhde asi-

akkaaseen oli muutostilanteessa. Vuosikymmenen puolivalissa keskeisi-
nd ammattitaitoina todetaan asiakkaiden palveluun sopiva empaattinen
tyyli ja myyntihenkisyys. Mutta vaikuttaa silta, etta yksilOn luonteenpiir-

teind pidetyt ystavallisyys, karsiv5Ilisyys ja kuuntelutaito olivat ensisijai-
sia silloin, kun arvioitiin, millainen on hyva tyOntekija pankissa. Lisaksi
pankkitoimihenkilO esitti tallaista, vaikka oma olo olisikin ollut toisen-

lainen. Aineistosta ei kay ilmi, oliko tama esitys tyOnantajan vaatimaa
oman tunnetilan muuttamista, jota on kutsuttu emotionaaliseksi tyOksi.39
Vaikutelmaksi tulee, etta esitys oil toimihenkilOn itsensa harjoittamaa
toimintansa saatelya, joka oli yhteensopiva johdon tavoitteiden kanssa.
TyOntekija oli omalla toiminnallaan tuottamassa iloista ilmetta seka pan-
kille etta asiakkaalle. Han on voinut omistautua odotuksille ja muokata
toimintaansa nlin, etta omakohtainen ja liikkeenjohdon toiminta mene-
vat yksiin. Silloin esitys on tietoista teeskentelyd, jota on nimitetty pin-
nalliseksi emotionaaliseksi tyOksi.4()

Tultaessa 1980-luvun loppuun markkinahenkisyys ja asiakaspalvelu
kuvataan tasavertaisina haastatteluissa ja havainnoinneissa. AsiakastyOn
palvelusisallOsta puhuttaessa ei enda korostu samalla tavalla henki1O-
kohtaiset luonteenpiirteet, ystavallisyys tai karsivallisyys. Sen sijaan pu-
hutaan omasta aktiivisuudesta, kun omaksutaan ja sopeudutaan muu-
toksiin. Asiakassuhteeseen oli tullut taito kasitelld ihmisia suhteessa
veluun, mit5 myy ja myyntiin ylipaatansa. Asiakaskeskeisyys ei tarkoita
samalla tavalla ihmiskeskeista toimintaa kuin aikaisemmin, vaan asia-
kaskeskeisyyteen on tullut mukaan aktiivisuus erityisesti myynnissa ja
siihen liittyen asiantuntemus palveluista vahvemmin kuin aikaisemmin.
Silti en usko, etta asiantuntemus olisi aikaisemminkaan ollut merkitysta
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vailla. Olennaista on, mika arvioitiin niin tarkeaksi, etta se tuotiin kul-
loinkin esille.

Noin kymmenen vuotta myOhemmin' l uuden vuosituhannen alussa
pankit olivat taas uudessa tilanteessa. Kohdistan huomioni kuitenkin
vain ammattitaitovaatimuksiin ja niiden sisaltoihin. Valtakunnallisen
pankin konttorin johtaja 42 kertoi, etta pankkitoimihenkilOiden rekrytoin-
nissa tarkastellaan sita, mita taitoja hakija hallitsee, ja koulutustaustalla
on tad pienempi merkitys. On olemassa listoja siita, mita taitoja kuhun-
kin tehtavaan tarvitaan seka atk:n etta tyOn sisaltOjen hallinnan nakO-
kulmista. Pankinjohtajan mukaan keskeista on, "miten itse haluaa kehit-
tya, mita on valmis tekemaan".

Tietovaatimukset syvenevat koko ajan, ja erityiset osa-alueet vaati-
vat yha parempaa perehtymista. Siksi yhteistyOtaidot nousevat tarkeiksi.
Ajatus on siis hyvin samanlainen kuin edella yhteistyOvaatimusten pe-
rustelu tehtaissa. Edelleen johtaja korosti myyntityOn taitoja: "Tietty roh-
keus tehdd asiakkaan kanssa kauppa, saattaa kauppa loppuun. Se on
muutos aikaisempaan toimintaan nanden." Ajatuksena on, eta virkailija
paitsi ottaa yhteyksia asiakkaisiin, myOs asiakastilanteessa "todella ot-
taa ohjat kasiinsa ja alkaa tarjoamaan ja nayttamaiin mandollisuuksia".
Haastattelussa johtaja mainitsee henkilOkohtaiset ominaisuudet ja eten-
kin oma-aloitteisuuden. Tekniset ja sisallolliset taidot tulevat niin itses-
taan 	 ettei niista tarvitse puhua, vaan olennaiseksi nousee kun-
kin henkilOn toimintatapa.4'

Tapaustutkimuksen kohteena olleessa pankissa tyOn organisointi pe-
rustui asiakaskunnan segmentoinnille: konttorissa oli tarjolla kassapal-
veluja, pankkineuvontaa ja henkikikohtaista pankkineuvontaa. Yleisel-

tasolla johtajan esittamat taitovaatimukset koskivat kaikissa tehtavissa
tyOskentelevia. Niinpa kassatehtavissa tyOskentelevat puhuivat aktiivisuu-
desta erityisesti ammattitaidon yllapidossa, yhteistyokykyisyydesta, jatku-
vaan muutokseen sopeutumisesta ja muutosvalmiudesta. Myyminen ei

kaikilla korostunut, mutta sekin tuli ilmi, kun kysyin, mita taitoja tai omi-
naisuuksia ty6 vaatii. "Pitad olla halua myyda — olisi hyva, jos se olisi
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luontaista, koska ei se muuten toimi, jos on sellainen, etta taytyy pakottaa
itsensa." Myynti "on koko homman pointti niiksi me tdalla olemme".45

Palveluneuvojien haastatteluissa samat asiat toistuivat. Myyntitaito ja oma-
aloitteisuus uuden oppimisessa olivat heidan mielestaan tarkeita taitoja,
koska erillista koulutusta ei jarjestetty, vaan uusi tuotetietous oli saatavilla
jokaisen p5atteella. Edelleen henkilOkohtaiset palveluneuvojat kertoivat,
etta tekniikka ja tuotteet taytyy tuntea. Mutta se todettiin itsestaan selvyy-
tend, jota ei sen enempaa ollut tarvetta selostaa tutkijalle. Muuten asia-
kastyOssa korostettiin pitkajanteisyytta, asiakkaiden kanssa toimeentuloa,
myyntihenkisyytta, etta "osaa oikealle asiakkaalle tarjota oikeaa tuotetta
silia tavalla, etta se lahtee asiakkaan lahtOkohdista ja etta se on pankin
kannalta tuote, joka sopii asiakkaalle"46.

Johtajan ja pankin tyOntekijOiden nakemykset tyOn taitovaatimuksista
olivat hyvin samansuuntaiset. Yhteista nakemysta edisti se, etta kontto-
rissa oli organisoitu saann011iset yhteiset kokoukset. Harvinaisen yhtapi-
tavdsti konttorin ilmapiiria ja johtamistapaa pidettiin hyvana, vaikka tas-
takin konttorista oli vuosittain irtisanottu yksi tai useampi tyOntekijOista.
Verrattuna johtajaan, tyOntekipt pitivat erityista sisallollista osaamistaan
seka tekniikan etta palvelujen ja tuotteiden kannalta vielakin itsestaan
selvempana. Naiden asioiden kohdalla tarvittiin oma-aloitteisuutta uu-
den oppimiseen. Erillista koulutusta ammattitaidon ajan tasalla pit5mi-
seksi ei jarjestetty, vaan uudet asiat tulivat jokaisen tietokonepaatteelle.

Konttorissa oli jarjestetty paivittain aikaa oman tiedon ajantasaistami-
seksi, mutta aina se ei onnistunut, ei varsinkaan osa-aikatyOntekijOilla.
Oma-aloitteisuus liittyi myOs myyntity6hOn, joka oli kaikkien tehtavana,
joskin tuotteet henkilOkohtaisilla palveluneuvojilla olivat kokonaisval-
taisempia suhteessa asiakkaan raha-asioihin kuin muilla tyOntekijOilla.
Ty6 siis vaati vahvaa itsekontrollia liikkeenjohdon asettamien ja tyOn-
tekijOiden hyvaksymien tavoitteiden puitteissa 47 . Tassa itsekontrollissa
kietoutuivat yhteen maaralliset tavoitteet, asiakastilanteen hallinta ja oh-
jaaminen, ammatillinen itsensa kehittaminen ja tunteiden hyvaksikayttO.
PankkityOssa ammattitaitoihin sisaltyi paljon muutakin kuin tyOn taito-
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vaatimukset. Kysymys on myOs ehdoista, joilla kontrolloidaan taitojen
julkista esittamista siten, etta tyontekijan taidot houkuttelevat asiakkaan
sitoutumaan hanelle tehtyihin ehdotuksiin48.

Palvelusta myyntiin

Aikaisemman tutkimukseni 49 perusteella vakuutusyhtion palvelukeskuk-
sesta voi kertoa selkean siirtyman palvelusta myyntiin ja markkinointiin.
Samanaikaisesti tietotekniset ratkaisut muuttuivat radikaalisti toisistaan
erillisista tieto- ja puhelinteknisista ratkaisuista toisiinsa integroituihin
tieto- ja puhelinteknisiin sovellutuksiin. 1980-luvun puolivalissa yksi-
kOn tyOntekijOiden tehtavana oli asiakkaiden kysymyksiin ja tiedustelui-
hin vastaaminen. TyOn tekernisen vaatimuksena mainittiin esimerkiksi
joustavuus, karsivallisyys ja kyky muuntaa vakuutusasiat asiakkaalle
ymmarrettaviksi. Tarkeinta oli toimia mandollisimman tarkasti ja nope-
asti asiakkaan suuntaan. Vakuutusvirkailijat pitivat tyOtaan erittain vas-
tuullisena tyOna. Tyontekijat kuvasivat tyOtaan nimenomaan palveluna,
johon ei sisaltynyt myyntitelitavia.

1980-luvun lopulla tilanne oli tassa suhteessa muuttumassa. Palvelu-
keskuksen tyOntekijOille oli asetettu tavoitteita myynnin suhteen, ja he
saivat lisapalkkiota myymistaan vakuutuksista. Kuitenkin myynti oli va-
paaehtoista, eika tavoitteiden toteuttamiseen suhtauduttu aarimmaisel-
la 	 Myyntia pidettiin yhtaalta hyvin vaativana tehtavana,
toisaalta tyOntekijat eivat halunneet samastua kotiin soittavaan lehti-
myyjaan." Myyntity6 tuli vaatimuksena organisaation ylatasoilta, ja osa
tyontekijoista pyrki yhdistamdan sen palveluty6hOnsa asiakkaan kans-
sa. Oman tyOskentelytyylin valinta palvelun ja myynnin valimaastossa
oli jokaisen oma yksi1011inen valinta.

1990-luvun puolivalissa palvelukeskuksen tyOssa oli tapahtunut sel-

kea muutos siten, etta painotus tyOssa oli siirtynyt myyntityOhOn. Samal-
la juuri myyntityOta pidettiin nimenomaan palvelutyona. Palvelun
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to ja siten tyOn taitovaatirnukset olivat siis koko lailla tyystin toisenlaiset

kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Kun aikaisemmin tyOnd oli ollut
vastata asiakkaiden tiedusteluihin ja asiakastilanne oli sikali asiakkaan
johtama, nyt tyOnd oli vakuutusten myyminen. Asiakastilanne muutet-
tiin jossakin kohtaa tyOntekijdn ohjaamaksi silloinkin, kun asiakas oli
itse ottanut yhteytta vakuutusasioissaan ja ollut esimerkiksi tyytymatOn
yhtiOOn. TyOn puitteiden ei koettu muuttuneen, koska kaikki asiat tuli-
vat virkailijoille edelleen puhelimitse, mutta osa yksikOiden virkailijoista
teki ainoastaan myyntityOta eika tyabOn kuulunut asiakkailta tuleviin
puheluihin vastaaminen. TyOn vaatimuksena pidettiin tietynlaista

piti olla oikeanlainen persoonallisuus, jotta voi tehda onnistuneesti
myyntityOta. TyOnjohtajan mukaan taytyi "myyda itsensa asiakkaalle".51

Myyjan tehtavaa kuvattiin kameleonttimaisena taitona muuntaa itsen-
sa samalle aaltopituudelle kunkin asiakkaan kanssa. Se vaati sopeutu-
mista jokaisen erilaisen asiakkaan tapaan keskustella ja herkkyytta asi-
akkaan kulloisellekin tilanteelle. Siten yksi1011isen autonomian mandol-
lisuus myyntitilanteessa voisi nayttaa todella laajalta. Kuitenkin saman-
aikaisesti palvelukeskuksessa oli siirrytty ohjaamaan ja kontrolloimaan
tyOntekijain toimintaa asiakkaan kanssa. Asiakastilanteelle oli laadittu
kaava, jonka mukaan keskustelun olisi pitanyt edeta. TyOntekijain ole-
tettiin noudattavan tata kaavaa, mutta ratkaisevaa oli kuitenkin tuloksel-
linen myynti. Myyntitilanteessa tyOntekijalta vaadittiin samanaikaisesti
keskustelukaavan noudattamista ja kaupan saamista asiakkaan kanssa.
Joka tapauksessa myyntityOn sisaltO ja sen kaavamaistaminen oli tyOn
organisaation asia.

Nykyiselldan puhelinpalvelukeskuksissa on yleista, etta keskustelu-
tai myyntikaavan tekemiseen osallistuu aktiivisesti myOs palvelun tilan-
nut toimeksiantaja. Yha laajeneva 52 puhelinpalvelutoiminta merkitsee
sita, etta tyOnteon vaatimukset eivat enda ole vain tyOnantajaorganisaa-
tion hallussa, vaan myOs tehtaviin toimeksiantaja madrittad jokapaivai-
sen tOiden sisaltOja.

Kiinnostus koko ihmiseen tai hanen ominaisuuksiinsa nayttaa olevan
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esilla vahvasti, kun seuraa tyOpaikkailmoituksia. 53 Etsittaessa henkilOita
tyOtehtaviin korostetaan myOs niita ominaisuuksia tai taitoja, jotka kiin-
nittyvat ihmisten henkilOkohtaisiin toimintatapoihin. Nykyisin jopa ki-
red tyOtahti on kaannetty myOnteiseksi. Esimerkiksi Fortumin hakiessa
myyntineuvottelijoita palvelukeskukseensa ("call center") heidan toivo-
taan olevan myyntihenkisia, tiimityOskentelysta pitavia, joustavia, neu-
vottelutaitoisia ja heidan toivotaan nauttivan vauhdikkaasta tyOtandista.
Lisaksi toivotaan mieluiten kaupallista koulutusta ja tottumusta hyOdyn-
tää tietotekniikkaa. 5' Eradnlainen huippu kiireen arvostuksesta lienee
tybpaikkailmoitus, jossa suurimmilla kirjaimilla etsittiin "tyOnarkomaa-
nia"55 . Ericssonin sivun kokoisessa hakuilmoituksessa on suurimmalla
painettu sana "YksilO". Sita seuraa kysymys "Haluatko rikkoa rajoja?"
ja kehotus: "Tee tulevaisuuden historian 	 Radiolinja puolestaan
ilmoitti, etta "langattoman viestinnan vallankumous tarvitsee taistelijoi-
ta" ja toisen ilmoituksensa otsikossa "Ripaus Rokkaa, hieman Jeanne
d'Arcia, sopivasti Edisonia ja paljon omaa itseasi".57

Osaamisesta esittamiseen ja vielakin pidemmalle?

Ammattitaidoilla voidaan tarkoittaa tyOn tekijalleen asettamia vaatimuk-
sia. Tallainen mdarittely on kuitenkin sen verran ideaalinen tapa, ettei
sita juuri sosiaalitieteellisessii tutkimuksessa esiinny. Sen sijaan ajatte-
lutapana on, etta ammattitaitoihin liittyy muutakin. Kayttãmissani suo-
malaisissa tutkimuksissa, jossa aineisto koostui koko vaestoa koskeviin
edustavin aineistoihin, ammattitaitovaatimukset oli kytketty siihen, min-
kalainen itsendisyys tai toimintavapaus tyOntekijalla oli. Tapaustutki-
muksissa taas oli mandollista kytked taitovaatimukset tyOn organisato-
risiin jarjestelyihin ja kulttuuriseen maastoon. Ammattitaitojen sisdllOt
liittyvat myOs vallalla olevaan retoriikkaan osaamisen tarkeydesta.

Ammattitaitojen muutokset nayttdvat ristiriitaisilta. Eri tutkimuksissa
niille lOydetaän kuitenkin yksi yhteinen piirre: taito sietaa lisaantyvia
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madrallisia aikapaineita. Usein tama nayttaa yhdistyvan tyOn itsendisyy-

teen ja myOs "kehittavyyteen" siten, etta itsendinen ty6 sisaltaa suuria
ajallisia paineita. Ne eivat suoranaisesti nayta estavan itsensa toteutta-
mista tyOssa. Mutta itsensa toteuttaminen tapahtuu omalla ajalla, veny-
tettyind tyOtunteina ja monen asian yhtdaikaisena kasittelyna58. Tapaus-
tutkimukset osoittavat yhteistyOvaatimusten muuttuneen. Niin tehtaissa
kuin palvelualoillakin tiimit ja projektit edellyttavat kaikilta tyOntekijOil-

asiantuntija- ja hierarkiatasot ylittavia keskusteluja ja neuvotteluja.
Sen lisaksi yha enenevassa maarin tyOntekijat myOs sellaisissa tehtavis-

jotka eivat ole tavanomaista asiakaspalvelua, ovat yhteistyOssa asiak-
kaiden kanssa. Tuotteita suunnitellaan yhdessa asiakkaan eli tilaajayri-
tyksen kanssa, ja tama voi puuttua siihen, miten ty6 tehdaan. Asiakkaan
lasnaolo tyOn organisaation sisalla tyOprosessissa on monilla palvelu-
aloilla tatd nakyvampaa. Esimerkiksi yhteyskeskuksissa asiakas eli pu-
helinpalvelun toimeksiantaja voi halutessaan pitkalle paattaa, mita yh-
teyskeskuksen tyOntekijat puhuvat toimeksiantajan asiakkaalle.

Ammattitaitoja ja niiden sisaltöd ei siis enda maaritella eri tehtavien
kohdalla yksistaan tyOn organisaatioiden sisalla, vaan maarittelyyn osal-
listuvat myOs asiakkaat, erityisesti toimeksiantajina toimivat yritysasiak-
kaat. Lisaksi monet yritykset tekevat kuluttajille ja kansalaisille kyselyja
tuotteistaan ja palveluistaan ja muuntavat tyOtapojaan saamansa palaut-
teen perusteella.

Samanaikaisesti ammattitaitoihin on alkanut kietoutua tyOntekijan
omakohtainen toimintatapa. Erityisesti tama koskee tehtavia, joissa
myynti ja markkinointi on keskeinen osa tyOta. Itse asiassa tehtavia,
joissa se ei ole tarkeda yrityksen tai organisaation edustamisen mieles-
sa, on aika vahan. Myynti on tyOta, jota ajatellaan tehtavan "persoonal-
la" ja omakohtaisella, jollakin tavalla sisasyntyisellakin toimintatavalla.
Koulutus tai kokemus on tietenkin tarkead. Erityisesti sisallOn tuntemus
ennen ty6hOn tuloa on olennaista aloilla, joilla tyOvoiman maara on
vahenemassa kuten pankkialalla. Mutta tallaisella alalla sita pideta5n
niin itsestaan selvana, eta huomio kiinnittyy tyOntekijain tapaan tehda
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tyOta ja vastata oman itsensa kehittamisesta. Vakuutusalan tehtavissd on
samalla tavalla valttamatOnta tuntea vakuutuksiin liittyvat muuttuvat lait,
saadOkset ja sisallOt. Kuitenkin asiakaspalvelun sisaltO oli muuttunut
asiakaspalvelutilanteessa asiakkaan aloitteellisuudesta tyOntekijan aloit-
teellisuudeksi tavoitteena saada aikaan kauppa. Siten tyOntekijan oli
saadeltava omaa toimintaansa ja sopeutettava se palvelemaan myynnin
tarkoitusta.

Voi olla, ettd oman toiminnan saately saadaan aikaan pinnallisella
emotionaalisella tyolla, joka edellyttaa aina tilanteeseen sopivan pe-
laajan roolin ottoa. Kuitenkin tybpaikkailmoitukset kielivat mielestani
muustakin muutoksesta. Vauhdikkaista toimintatavoista nauttiminen,
halu rikkoa rajoja, taistelijoiden tarve ja "oma itse" ilmeisestikin omin-
takeisuuden mielessa ovat sellaisia tyOnantajan asettamia vaatirnuksia,
joiden toteuttaminen ei onnistu pelkastaan esityksilla. TyOnteon vaati-
musten halutaan yha vahvemmin lapaisev5n ihmisen kaiken toiminnan
niin, end tyOntekija muovaa oman toimintansa vastaamaan naita vaati-
muksia. Toimintatapa ei siis enda olisikaan vain esitys, vaan tyOntekija
olisi ottanut esityksen omakseen ja solahtanut sen

Olen tassd artikkelissa pitkin matkaa esittanyt, etta sukupuoli on
olennainen kulttuurinen prosessi, joka toimii ammattitaitojen madrittaja-
nä. Tallaisia mdarityksia ovat naisten ja miesten tekemiin tOihin liittyvat
arvostukset ja se, minkalaiseksi ty45 tai tehtava ylipaatansa arvioidaan
sukupuolen perustalta. 59 llOin sukupuoli on Idsitettava toimintana,
jossa mielikuvat ja itsem5arittelyt kohtaavat toisensa vuorovaikutukses-
sa, jossa kulttuurisesti arvotetaan naisten ja miesten tehtavat. 6() Tassa
yhteydessa tyydyn vain kysymaan, keihin ja minkalaiseen toimintaan
myyminen, markkinointi, historian tekeminen, taistelijuus tai yksilO kul-
loinkin liitetaan? Seuraako naista maarityksista jotakin naisille tai mie-
hille ja heidan toimintamandollisuuksilleen tybeldmassa? Suomalainen
tyOelama selkeista sukupuolen mukaisista jaoistaan huolimatta nayttay-

tyy ja koetaan sukupuolineutraalina. 61 Väitan kuitenkin, ettd ihmisten
toimintaa lapaisevia ominaisuuksia sisaltavat tyOelaman vaatimukset si-
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s5ltavat myOs sukupuolistavia kayt5ntOja. Eras kaytantO on juuri koulu-

tuksen ja henkilOkohtaisten ominaisuuksien valinen suhde, koska on-
han koulutus ollut kulttuurisesti — seka miehille mutta erityisesti naisille
— mandollisuus ja vayla taysipainoiseen osallistumiseen tybelamassa.

Ammattitaidoissa kietoutuvat toisiinsa yhteiskunnan rakenteellisen
tason nauutossuunnat kuten globalisoituminen, organisaatiotason muu-
tossuunnat kuten liikkeenjohdon asettamat tavoitteet esimerkiksi asia-

kaslahtbisyydesta ja yksittaisen tyOntekijan omat tavoitteet esimerkiksi
itsensa kehittamisesta, urasta tai tyOn merkityksesta. Osaaminen on jat-
kuvaa kaytannOn prosessia, jossa ei voi erottaa tyOn vaatimuksia ja
tyOntekijan omia toimintatapoja toisistaan. Siten sellaiseen osaamiseen,
jota tyOsta suoriutumisesta edellytetaan, leimaavat tyOntekijan minuus,
identiteetti ja tunteet. Niihin kietoutuvat kulttuuriset maaritykset ammat-
titaidoista ja niiden sisallOista ja vaativuuksista.62
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