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Abstract

Danish Nikolai Grundtvig (1783–1872) is considered the founder of the folk high school
movement. He wanted Danish young people to have a school where they could be taught
knowledge and skills needed in life. Based on the results of my study, Grundtvig’s pedagogical
principles, such as school for life, living word and interaction, still have a relevant role in folk high
schools. The aim of this study was to evaluate the implementation of folk high school pedagogics
in the Jämsä, Reisjärvi and Ranua Christian Folk High Schools. The survey was done to obtain
information for the development of these schools. The focus was on teachers’ and students’ views
of the schools as educational institutions and boarding schools.

The goals listed by the teachers were regarded as indicative of what they considered important
in folk high school pedagogics. Their goals highlighted life skill guidance, their own pedagogic
skills as well as instruction and ways to develop it. The life skill goals included support to students’
intellectual growth, personal values and identification of their personal strengths. The goals
pertaining to pedagogic skills focused on the development and maintenance of teacherhood. The
goals for instruction and its development included the need to inspire students’ interest in school
subjects and the development of folk high school pedagogics. The majority of teachers felt that
they had been able to accomplish their goals well and hence to work in line with the principles of
folk high school pedagogics. The listed weaknesses included scarcity of special student support,
occasional absences from class and heterogeneous student groups.

For the students, the year spent in a folk high school meant that they developed new
friendships, their values deepened, and they acquired cognitive and practical abilities. They said
they felt more confident about the future, and their view of the world widened in the international
environment. The students’ social and language skills as well as their self-confidence also seemed
to improve. They considered the boarding school environment and the leisure activities a
significant part their overall pedagogic experience. The things they listed as obstacles to learning
and studying included occasional restlessness in the dorms and being tired in the morning.

Keywords: boarding school, case study, folk high school pedagogics, Grundtvig, school
for adolescents
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Tiivistelmä

Kansanopistoliikkeen perustajana pidetään tanskalaista Nikolai Grundtvigia (1783–1872). Hän
halusi perustaa maansa nuorille koulun, jossa heille opetettaisiin elämässä tarvittavia tietoja ja
taitoja. Tutkimukseni tulosten pohjalta Grundtvigin pedagogisilla periaatteilla, kuten koulu elä-
mää varten, elävä sana ja vuorovaikutus, on kansanopistoissa yhä merkityksensä. Tutkimukses-
sani on kyse kansanopistopedagogiikan arvioinnista Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisissä
kansanopistoissa. Arvioinnin tarkoituksena oli saada opistojen kehittämistyötä varten tietoa sii-
tä, miten opettajat ja opiskelijat kokivat kyseiset kansanopistot oppilaitoksina ja internaatteina.

Opettajien tavoitteiden katsottiin heijastavan sitä, mitä he pitivät tärkeänä myös kansanopis-
topedagogiikassa. Tavoitteissa korostuivat kasvatus ja oma ammattitaito sekä opetus ja sen
kehittäminen. Kasvatuksellisissa tavoitteissa nähtiin merkityksellisiksi opiskelijoiden henkisen
kasvun tukeminen, arvokasvatus ja omien vahvuuksien tunnistaminen. Omaa ammattitaitoa kos-
kevissa tavoitteissa pidettiin tärkeinä opettajuuden kehittämistä ja ylläpitoa. Opetuksen ja sen
kehittämisen tavoitteissa tähdennettiin kiinnostuksen herättämistä omaan oppiaineeseen ja kan-
sanopistopedagogiikan kehittämiseen. Suurin osa opettajista katsoi, että heidän tärkeät tavoit-
teensa olivat toteutuneet hyvin. Opetusta heikensivät aika ajoin opiskelijoiden erityistuen riittä-
mättömyys, ajoittaiset poissaolot oppitunneilta ja heterogeeniset opetusryhmät.

Opiskelijoille opistovuosi merkitsi ystävien ja kavereiden saamista, arvojen syventymistä
sekä tiedollisten ja taidollisten asioiden oppimista. Opiskelijoiden mukaan heidän luottamuksen-
sa tulevaisuuteen vahvistui ja maailmankuvansa kansainvälisessä ympäristössä avartui. Vaikut-
taa siltä, että opiskelijoiden sosiaaliset taidot ja kielitaidot vahvistuivat samoin kuin heidän itse-
luottamuksensa. Opiskelijat pitivät opiston internaattiluonnetta merkittävänä liittäen siihen myös
vapaa-ajan. Opiskelun esteiksi opiskelijat mainitsivat asuntoloiden ajoittaisen levottomuuden ja
aamväsymyksen.

Asiasanat: Grundtvig, kansanopistopedagogiikka, nuorison koulu, sisäoppilaitos,
tapaustutkimus





Kuva 1. Jämsän Kristillinen Kansanopisto. 

Kuva 2. Ranuan kristillinen kansanopisto. 

Kuva 3. Reisjärven kristillinen opisto. 
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Kiitokset 

Maamme yli pyyhkäisi 1990-luvun alussa oppilaitosten arviointiaalto. Se vei mu-

kanaan myös minut, Ranualle perustetun upouuden kristillisen kansanopiston nuo-

ren rehtorin. Arviointiasiat kiinnostivat minua ennen kaikkea ”oman opistoni” ke-

hittämisen näkökulmasta. Jossain vaiheessa löysin itseni arvioinnin kehittämisryh-

mistä myös valtakunnallisella tasolla. Tuolloin kansanopistojen arvioinnin kehittä-

mistyön keskiössä maassamme vaikuttivat Otavan opiston johtaja Hannu Linturi ja 

rehtori Kaisa Lindström. Joukkoon lisään mielelläni myös Lahden opiston rehtorin 

Ville Marjomäen ja Kasanopistoyhdistyksen pääsihteerin Jyrki Ijäksen. Heiltä kai-

kilta sain paljon tietoa ja valmiuksia kansanopistojen arvioinnin kehittämiseen. 

Muistelen tuota arvioinnin alkutaivalta kiitollisin ajatuksin. 

Väitöskirjan tekeminen ei alun alkaen ollut nuoren rehtorin ”haaveena”. Eri-

tyisesti nuorten sisäoppilaitoksen johtaminen vei muutoinkin paljon aikaa ja kysyi 

voimiakin. Arviointiin ja ylipäätään kansanopistokoulutukseen liittyviä muistioita 

ja kirjallisuutta alkoi kuitenkin kerääntyä työhuoneeni kaappeihin. Eräänä päivänä 

2010-luvun alussa opetusneuvos Leena Nissilä soitti Opetushallituksesta työpai-

kalleni ja puhelun lopussa yllytti minua hyödyntämään keräämääni aineistoa teke-

mällä siitä väitöskirjan. Tuo yllytys kuulosti niin vakuuttavalta, että se jäi vaivaa-

maan mieltäni, ja lopulta päätin yrittää. Kiitos, Leena Nissilä! 

Kiitän Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaa saamastani mahdolli-

suudesta suorittaa kasvatustieteen jatko-opintoja ja julkaista tutkimukseni. Samalla 

kiitän Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen johtokuntia sekä 

sisaropistojen rehtoreita Mikko Kinnusta ja Eero Nuoliojaa siitä, että tutkimus kat-

sottiin tarpeelliseksi toteuttaa ja että minulle myönnettiin tutkimuslupa. Näin aja-

teltiin myös Jämsän kristillisessä kansanopistossa, jonka rehtoriksi olin siirtynyt 

Ranuan opistosta kesällä 2001. Kiitän työvuosien 2009–2010 ja 2010–2011 Ra-

nuan, Reisjärven ja Jämsän kristillisten kansanopistojen opettajia ja opiskelijoita 

aktiivisesta osallistumisesta tutkimukseeni. 

Tutkimukseni ohjaajana on ollut professori Leena Syrjälä. Hänen ohjauksensa 

oli selkeää ja sopivan vaativaa. Ohjaajan kanssa vuosien varrella käydyt keskuste-

lut olivat rakentavia ja tutkimustani eteenpäin vieviä. Niinpä loppua kohti useim-

mat solmut avautuivat ja koin, että olin pääosin onnistunut työssäni. Kiitos, Leena 

Syrjälä, että uskoit työstäni vielä tulevan väitöstutkimuksen. Haluan kiittää myös 

tutkimukseni seurantaryhmän jäseniä professori Pauli Siljanderia, dosentti Pauliina 

Rautiota ja kasvatustieteiden tohtori Juhani Liukkosta huolellisesti suoritetusta tar-
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kastuksesta ja rohkaisevasta palautteesta. Lämpimät kiitokset myös ”tsemppiryh-

mään” kuuluneille silloisille tohtoriopiskelijoille Aila Knihtilälle, Seija Mertanie-

melle, Päivi Mäelle, Leena Pääkköselle ja Leena Ruopsalle kaikinpuolisesta opas-

tuksesta tutkimukseni eteenpäin viemiseksi. 

Etenkin tutkimukseni alkuvaiheessa keskustelin työstäni myös dosentti Esko 

Korkeakosken kanssa ja sain häneltä neuvoja sen syventämiseksi. Välillä lyhyetkin 

keskustelutuokiot olivat minulle itselleni tärkeitä. Minusta tuntui hyvältä, että tut-

kimuksestani oltiin kiinnostuneita. 

Kiitän professori Esko Alasaarelaa ja tuotekehitysjohtaja Markku Alasaarelaa 

ZEF-arviointipalvelujen luomista mahdollisuuksista hyödyntää ZEF-menetelmää 

myös kansanopistojen kehittämistyössä. Menetelmä osoittautui nopeaksi, havain-

nolliseksi ja joustavaksi ryhmäpalautetyökaluksi. 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa laajan aineiston luokitteluprosessiin oli 

apu tarpeen. Kiitos, opettaja Jaakko Tikkanen, että pystyit järjestämään aikaa tark-

kuutta vaativaan tutkimusaineiston luokitteluun kanssani. Parhaat kiitokset myös 

tutkimukseni kieliasun viimeistelijälle FL Sirkka Vänttilälle, että monien kiireitten 

keskeltä löytyi aikaa tekstien läpikäymiseen ja tarpeellisiin muutoksiin. Kiitän FL 

Sirkka-Liisa Leinosta tiivistelmän kääntämisestä englannin kielelle. 

Professorit Jyri Manninen Joensuun yliopistosta ja Petri Salo Åbo Akademista 

tarkastivat tutkimukseni ja antoivat siitä rakentavaa palautetta, mikä edisti työni 

valmistumista. Kiitos rohkaisustanne viedä tutkimus loppuun. 

Oulun yliopiston tiedekirjasto Pegasuksen, Helsingin yliopiston Helka-kirjas-

ton sekä Jyväskylän yliopiston kirjaston ja Jämsän kaupungin kirjaston henkilö-

kunta palveli minua aina auliisti, mistä suuret kiitokset. 

Vuosia kestäneen tutkimustyöni aikana olen saanut läheisiltäni kannustavan 

tuen. Erityisesti sinä, vaimoni Raili, olet ollut hankkeessani yksi tärkeimmistä hen-

kilöistä. Molemminpuolinen arvostus ja rohkaisu ovat kuljettaneet meitä yhdessä 

eteenpäin. Jaksoit olla kiinnostunut työstäni ja edistit sitä henkilökohtaisesti erityi-

sesti kielenhuollon ammattilaisena. Sinä, Juho, olet ollut kiinnostunut tutkimus-

työstäni ja kannustanut isääsi viemään sen loppuun. Kiitos, Juho! 

Jämässä 29.10.2018  Timo Tuomisto 
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1 Johdanto ja tutkimuskysymykset 

Maamme kansanopistot ovat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuulu-

via valtakunnallisia sisäoppilaitoksia. Niiden ylläpitäjiä ovat yhdistykset, säätiöt, 

yhteisöt ja kunnat. Maamme kansanopistojen toiminnasta kolme neljäsosaa on va-

paatavoitteista ja muu osa tutkintoon johtavaa koulutusta. (Opetushallitus 2017.) 

Tutkimuksessani kansanopistopedagogiikka nähdään yhteisenä kasvatustarkoituk-

sena ja kunkin opiston tehtävää edistävänä kasvatusvaikutuksena. Opistovuosina 

2009–2010 ja 2010–2011, jolloin tutkimukseni arviointiaineistoa kerättiin, maas-

samme toimi 87 kansanopistoa. Niistä 47 % oli ideologiselta taustaltaan kristillisiä, 

38 % sitoutumattomia ja 12 % poliittisten liikkeiden, ammattiliittojen ja kansalais-

järjestöjen ylläpitämiä. Kolme kansanopistoa oli erikoistunut erityisopetukseen. 

(Opetushallitus 2010.) 

Tutkimukseeni osallistuvat Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristilliset kansan-

opistot ovat nuorison kouluja. Niihin hakeutuvista suomalaisista nuorista keski-

määrin 85 % tulee vuosittain suoraan peruskoulusta, muu osa lähinnä lukion suori-

tettuaan. Osallistuvat kansanopistot ovat kansainvälisiä oppilaitoksia, joiden ulko-

maalaiset opiskelijat ovat lähinnä suomalaistaustaisia. 

Maassamme käytiin tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä 

laajahkoa keskustelua kansanopiston merkityksestä sellaisille nuorille, joille elämä 

oli käynyt haasteelliseksi ja joita uhkasi syrjäytyminen. Tutkimukseni jatkaa tätä 

keskustelua. Luonteeltaan tutkimukseni on tapaustutkimusta. Siinä on keskeistä 

tutkimuksen toteuttaminen olemassa olevassa ympäristössä, kuten tässä tutkimuk-

sessa kolmen kristillisen kansanopiston opettajien ja opiskelijoiden arvioimana. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Tähän tutkimukseen osallistuneet kansanopistot toimivat osana maamme kansan-

sivistystyötä. Kansanopistojen toimintaedellytyksinä pidetään pedagogista ja ideo-

logista vapautta sekä sisäoppilaitosluonnetta. Pedagoginen vapaus sisältää oikeu-

den järjestää opetus perusoppijaksoihin ja kursseihin painottuvaksi sekä päättää 

opetuksen sisällöistä ja työskentelytavoista. Tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, 

jossa opiskelijat suorittavat esimerkiksi peruskoulun tai lukion oppimääriä, nouda-

tetaan hyväksyttyjä opetussuunnitelmia. Ideologinen vapaus sallii kansanopistoille 

oikeuden toimia erilaisilla yhteiskunnallisilla, uskonnollisilla tai muilla aatepohjilla. 

Internaatteina kansanopistot toimivat kasvatuksellisista ja käytännöllisistä syistä. 
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Sisäoppilaitosluonne asuntoloineen mahdollistaa opiskelijoiden laajan rekrytoinnin 

Suomesta ja ulkomailta. (Huuhka 1985: 5–6, Laki 1998/632.) 

Runsaista mahdollisuuksista huolimatta merkittävää osaa maamme 16–19-

vuotiaista nuorista ei löytynyt vuosituhannen alkuvuosina oppilaitosten eikä työl-

listen listoilta, työttömien työnhakijoiden luetteloista, varusmiespalveluksesta eikä 

sairauslomalaisten tai eläkeläisten joukosta (Myrskylä 2011a: 9, 2011b: 30–31, ks. 

myös Nurmi & Salmela-Aro 2000: 95–97). Jo aiemmin Hoikkala ja Roos olivat 

osoittaneet tutkimuksessaan, että nuorten rauhallinen ja turvallinen elämä oli muut-

tunut päinvastaiseen suuntaan erilaisten globaalien viestintämuotojen luotua sellai-

sia virtuaalisia tunneyhteisöjä, joilla oli nuoriin selvästikin levottomuutta lisäävä 

vaikutus. Toisaalta monista nuorista oli tullut yksilöityneitä persoonia, joilla oli pal-

jon vaihtoehtoja esimerkiksi koulutuksessa, työelämässä ja itsensä kehittämisessä 

kansainvälisessä maailmassa. (Hoikkala & Roos 2000: 9–12.) 

Yhteiskunnassamme tapahtuneista muutoksista huolimatta parlamentaarinen 

aikuiskoulutustyöryhmä esitti tämän vuosituhannen alussa, että kansanopistojen tu-

lisi tavoittaa erityisesti vähäisen pohjakoulutuksen omaavat aikuiset ja tarjota heille 

koulutusta mahdollisimman kattavasti (Opetusministeriö 2002). Vapaan sivistys-

työn oppilaitosrakennetta ja palvelukykyä selvittänyt koulutuksen arviointineuvos-

ton asettama työryhmä taas korosti, että kansanopistojen tulisi luopua nuorisokan-

sanopistoleimasta kansanopiston sisäoppilaitosluonteen ja koulutuksen kalleuden 

vuoksi (Vaherva ym. 2006: 74). Oma erityispiirteensä maamme nuorison koulut-

tautumisessa voidaan nähdä myös siinä, etteivät koulutuksen kysyntä ja tarjonta ole 

kohdanneet maassamme toivotulla tavalla. Tämän tutkimuksen aineiston keruu-

vuotena 2011 peruskoulunsa päätti maassamme 63 200 ja lukion 32 800 nuorta. 

Edellisistä 9 % (n=5 688) ja uusista ylioppilaista 62 % (n=20 226) jäi ilman tutkin-

toon johtavaa jatko-opintopaikkaa. (Tilastokeskus 2011.) 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisille kansanopistoille on ominaista kan-

sainvälisyys. Niissä oli kevääseen 2011 mennessä opiskelut yhteensä 864 ulkomaa-

laista opiskelijaa, joista pohjoisamerikkalaisia oli 556, ruotsalaisia 212 ja venäläisiä 

43. Heidän lisäkseen yksittäisiä opiskelijoita on ollut 20 muusta maasta. Pieni osa 

opiskelijoista on ollut aikuisia maahanmuuttajia. (Jämsän Kristillinen Kansan-

opisto 2014, Ranuan kristillinen kansanopisto 2014, Reisjärven kristillinen opisto 

2014, ks. myös Tervo 2005: 108–113.) 

Tutkimukseen osallistuvat kansanopistot toimivat osana suomalaista ja poh-

joismaista kansanopistoliikettä. Muista Pohjoismaista Ruotsissa toimi tutkimus-

vuosina 150, Norjassa 77 ja Tanskassa 70 kansanopistoa (Pohjoismaiset kansan-
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opistot 2011). Ruotsin kansansivistystyö käsittää muun muassa toiminnan seuran-

taa, systemaattista laatutyötä ja arviointia sekä uusien toimintojen kehittämistä. 

Norjassa yhtenä painopisteenä on elinikäinen oppiminen, jonka tavoitteena on tur-

vata aikuisten opiskelumahdollisuudet. Maan vapaassa sivistystyössä tärkeiksi näh-

dään myös joustava oppiminen, työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ja 

tunnistaminen sekä kansansivistys. Tanskassa kansansivistys ymmärretään muita 

Pohjoismaita vieläkin laajemmin. Se käsittää myös vapaaehtoisen järjestötoimin-

nan sekä opetusta ja toimintaa lapsille ja nuorille. (Opetusministeriö 2009.) Poh-

joismaisiin kansanopistoihin perehdytään vielä alaluvuissa 3.7.1.–3.7.3. 

1.2 Kansanopistot osana vapaata kansansivistystyötä 

Arviointitutkimukseeni osallistuneet kansanopistot ovat osa maamme vapaata kan-

sansivistystyötä. Vapaan sivistystyön tehtävää ja tarkoitusta on pohdittu eri aikoina, 

erityisen perusteellisesti kuitenkin 1990-luvun lopulla. Tuolloin kirjava opetuslain-

säädäntö koottiin seitsemäksi laiksi, joista yksi koski vapaata sivistystyötä. Se mää-

ritteli, että valtionosuuden tuella tehtävän vapaan sivistystyön tarkoituksena on yh-

teiskunnan eheys, tasa-arvo ja aktiivinen kansalaisuus ja toimintatapana omaehtoi-

nen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. (Laki 1998/632.) Niemelän mukaan 

vapaan sivistystyön lain katsottiin avanneen uudelleen pohjoismaisen kansansivis-

tyksen perinteessä käytetyt sosiaalipedagogiset tulkinnat, joihin kuuluivat 1) ihmi-

sen sivistyskykyisyys, 2) ajattelutaidot, muu luovuus ja omaehtoinen itsetoiminnal-

lisuus sekä 3) pedagoginen suhde opettajan ja oppilaan välillä (Niemelä 2009: 1–3, 

2011: 12, 50, 273). 

Vapaan sivistystyön lakia täydenneltiin vuoden 2010 alussa yhteiskunnassa ta-

pahtuneiden muutosten takia. Tuolloin kansanopistokoulutuksen tarkoitukseksi 

tuli ”järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, 

tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta”. Koulutuksen tavoit-

teiksi määritettiin ihmisen monipuolinen kehittyminen ja hyvinvointi, kansanval-

taisuuden, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutuminen, omaehtoinen 

oppiminen sekä yhteisöllisyys ja osallisuus. (Laki 2009/1765.) 

Kansanopistot ovat lain mukaan sisäoppilaitoksia. Kysymys kansanopiston si-

säoppilaitosluonteesta on ajoittain herättänyt keskustelua. Suurin osa maamme 

kansanopistoista on luopunut perinteisestä kansanopiston internaattiluonteesta 

siinä määrin, että kansanopistosta on tullut ”koulu, missä on asuntola”. Vain ”muu-

tamat grudtvigilaiset sekä vanhoillislestadiolaiset opistot” olivat Jokisen mukaan 

säilyttäneet internaatille ominaisen toiminnan. Kehityksen on nähty johtaneen koko 
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kansanopistolaitoksen sisäiseen muutokseen ja entisenlaisen kansanopistokoti-dis-

kurssin hajautumiseen. (Jokinen 2015: 169.) 

Tutkimukseen osallistuneissa kansanopistoissa sisäoppilaitosluonteella on yhä 

keskeinen merkitys. Yleensä kaikki perusoppijakson opiskelijat asuvat opistonsa 

yhteydessä olevassa asuntolassa ja osallistuvat vapaa-aikoina omaehtoisesti myös 

opistojen järjestämään muuhun kuin opetustoimintaan. Osassa opistoista myös 

henkilökuntaa asuu opistokampuksella. 

Maassamme on käyty keskustelua kansanopistojen suuntautumisesta vapaan 

sivistystyön perinteisten tavoitteiden mukaisesti. Tätä lähtökohtaa on kyseenalais-

tettu ja on korostettu ammatillista suuntautumista ja niin sanotun ”brist-hypoteesin” 

mukaisesti mahdollisuutta, että kansanopistot voisivat toimia uuden mahdollisuu-

den antajina syrjäytyneille tai aikuisille maahanmuuttajille. Paldaniuksen tutki-

muksesta kävi ilmi, että Ruotsissa kansanopistot ovat onnistuneet tukemaan opis-

kelijoita, joilla on aiemmin ollut vaikeuksia opintojen ja opiskelumotivaation 

kanssa. He olivat sittemmin kansanopisto-opinnoillaan ja aktiivisuudellaan kom-

pensoineet koulutuksellista puutettaan. Paldanius totesi edelleen, että kansanopis-

tomiljöössä opettajan suhtautumistapa ja kyky nähdä opiskelija johti perimmiltään 

tämän persoonallisuuden kehittymiseen. (Paldanius 2013: 176–178, 207.) 

Tutkimukseeni osallistuvat kansanopistot tunnetaan melko hyvin sijaintipaik-

kakunnillaan ja -maakunnissaan ja niillä on vahva yhteys maamme laajimpaan kir-

kolliseen herätysliikkeeseen vanhoillislestadiolaisuuteen, jota maassamme edustaa 

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (Suomen Rauhanyhdistysten Keskus-

yhdistys 2015). Liikkeen arvotausta saattaa herättää esimerkiksi seuraavia kysy-

myksiä: Mitä opisto merkitsee ihan tavalliselle aikamme nuorelle, joka haluaa tulla 

opistoon itsenäistyäkseen, saadakseen kavereita tai selkiyttääkseen arvojaan? 

Voiko opistossa opiskelu auttaa yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumassa olevia nuo-

ria? Kiinnostuksen kohteena voi olla myös opettajien toiminta kansanopistossa: 

Miten opettajat kokevat opetus- ja kasvatustyönsä näissä nuorten oppilaitoksissa ja 

millaisia tavoitteita heillä on? Miten hyvin he onnistuvat kehittämään ja uudista-

maan oppilaitoksiaan? 

Tämän tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on opistojen toiminnan arvioin-

nin pohjalta tehdä näkyväksi kansanopistopedagogiikkaa ja saada aineksia sen 

edelleen kehittämiseen. Kansanopistopedagogiikkaan kuuluu luonnollisesti paitsi 

opettaminen ja muu ohjaaminen prosesseina, myös opistojen organisatoriset ja pe-

dagogiset järjestelyt sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Pyrin herättämään miten 

ja miksi -kysymyksiä ja tunnistamaan syvätason tietoa kansanopistopedagogiikasta 

ja sen ymmärtämiseksi (Yin 2003: 1, ks. myös Alanko 2013: 90, Alasuutari 2011: 
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216.) Tutkimus edistää opistojen arviointia ja kehittämistä, johon myös opetustoi-

men ohjausjärjestelmä vuoden 1999 koululakien mukaan velvoitti kaikkia oppilai-

toksia (ks. Jakku-Sihvonen 2001: 17). Tavoitteenani on tehdä näkyväksi kansan-

opistopedagogiikkaa, sen perusteluja ja toteutumista. Oppilasarviointi yksistään ei 

enää riitä. Uutta tietoa tarvitaan myös opettajilta. Kiinnostavaa on myös tarkastella, 

millaisina kansanopistotoiminnan historialliset juonteet ja Grundtvigin ajattelu nä-

kyvät vastaajien arvioinneissa.  

1.3 Tutkimus tapaustutkimusta 

Tutkimukseni on tapaustutkimus. Sitä pidetään toteutukseltaan joustavana moni-

muotoisena tutkimustapana (Alanko 2013: 90, Eriksson & Koistinen 2005: 1). Yin 

määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka käyttää hyväksi 

erilaista tutkimusaineistoa (Yin 2003: 23). Tämän tutkimuksen aineistona olevaan 

arviointiin osallistuneet opettajat ja opiskelijat toimivat omassa ympäristössään 

osana suomalaista kansanopistokenttää ja samalla laajaa pohjoismaista kansanopis-

toliikettä. 

Väitöskirjatyössäni haasteena on ollut tapaustutkimuksen luonteen ymmärtä-

minen ja arviointiin käytettävien perusteiden määrittäminen. Siksi on tarpeen sel-

kiyttää, mitä tarkoitan tapaustutkimuksella. Käsittelen sitä tarkemmin alaluvussa 

6.1. Tutkimukseni lähti liikkeelle kansanopistotoiminnan arvioinnista ja kehittämi-

sestä, mutta menetelmällisesti se on lähellä kyselytutkimusta. 

Kyselytutkimuksena toteutettu arviointi oli kaksivuotinen. Keväällä 2010 sii-

hen osallistui 28 opettajaa, mikä oli 90 % opettajista (N=31) ja 294 opiskelijaa, 

mikä oli 79 % opiskelijoista (N=374) (Tuomisto 2010a, 2010b). Keväällä 2011 tut-

kimukseen osallistui 33 opettajaa, mikä oli 94 % opettajista (N=35) ja 266 opiske-

lijaa, mikä oli 75 % opiskelijoista (N=356) (Tuomisto 2011a, 2011b). Tutkimusai-

neisto (ks. Liitteet 1–4) koottiin valmistamallani sähköisesti vastattavalla kyselylo-

makkeella ZEF-ohjelman avulla, jossa käytettiin likert-asteikkoa 1–10: ei lainkaan 

– erittäin paljon (ks. alaluku 6.3). 

Tarkastelen väitöskirjatutkimuksessani, miten kansanopistopedagogiikan his-

torialliset piirteet ja Grundtvigin ajattelu näkyivät arviointiin osallistuneiden opis-

tojen toiminnassa. Tutkimuksen lähtökohtana oleva arviointi lähti käytännöstä ja 

jatkoi kyseisten kansanopistojen arviointiperinnettä. Arvioinnin kohteiden määrit-

telyssä käytettiin myös koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa käytettyjä perus-

teita. 
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1.4 Tutkijan positio 

Ollessani Ranuan kristillisen kansanopiston rehtorina kiinnostuin jo 1990-luvun al-

kuvuosina kansanopiston arvioinnista ja kehittämisestä. Noihin aikoihin osallistuin 

Opetushallituksen asettaman kansanopistojen itsearvioinnin kehittämisryhmän 

työskentelyyn, jonka vetäjänä oli Pentti Yrjölä. Ryhmä loi maamme kansanopis-

toille itsearviointimalliston (Opetushallitus 1993a). Pidän tutkimustyölleni merki-

tyksellisenä myös Suomen Kansanopistoyhdistyksen vuonna 1999 asettamaa ke-

hittämisprojektia, jonka työskentely painottui niin ikään kansanopistojen itsearvi-

oinnin kehittämiseen (Suomen Kansanopistoyhdistys 2001). Rehtorina ollessani 

lähtökohtani arviointitoimintaan ovat olleet käytännölliset, jollaisia ne usein ta-

paustutkimuksissa ovatkin. Kiinnostukseni kansanopistojen arviointitoimintaan 

jatkui siirryttyäni vuonna 2001 Jämsän Kristillisen Kansanopiston rehtoriksi. Tuol-

loin sain olla mukana kansanopistopedagogiikan kehittämishankkeessa, joka toteu-

tettiin yhteistyössä Opetushallituksen ja Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten 

kansanopistojen kanssa (Opetushallitus 2009). Tämä hanke on väitöskirjatyöni 

taustalla. 

Tutkimukseni muodostuu sekä kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta aineis-

tosta. Eskolan ja Suorannan mukaan näiden menetelmien käyttöä samassa tutki-

muksessa on pidetty ongelmallisena, koska ne poikkeavat lähtökohdiltaan toisis-

taan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kriittisyyttä on lisännyt sen aineis-

ton analyysivaihe ja sen luotettavuus, joita ei voi erottaa tosistaan yhtä jyrkästi kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Muun muassa näistä syistä laadullisessa tutki-

muksessa korostuvat erityisesti tutkijan taidot pohtia ratkaisujaan. (Eskola & Suo-

ranta 2008: 208, ks. myös Erkkilä 2013: 161.) 

Olen työstänyt tutkimustani vuosina 2009–2012 aluksi Jämsän Kristillisen 

Kansanopiston rehtorina ja syksystä 2012 lähtien osa-aikaisena tutkijana ja rehto-

rina. Päästyäni eläkkeelle syksyllä 2014 minulle tuli mahdollisuus keskittyä tutki-

mukseeni tarkastelemalla siihen osallistuvien Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kris-

tillisten kansanopistojen toimintaa ja elämää Denzinin ja Lincolnin ilmaisua laina-

ten ”ikään kuin ilmiöitä erilaisten linssien läpi” (Denzin & Lincoln 2011: 12, ks. 

myös Pääkkönen 2013: 165). 

Olen elänyt vuosikymmeniä kansanopiston arkea. Havaintoni eivät välttämättä 

ole objektiivisia. Olen kuitenkin tutkimuksessani pyrkinyt tulkitsemaan opettajien 

ja opiskelijoiden tuottamaa tutkimusaineistoa kattavasti ja tasapuolisesti tutkimuk-

seen osallistuvia kunnioittaen ja arvostaen (ks. alaluku 6.4). Tutkimukseni tekemi-

seen minua rohkaisi Saarnivaaran ajatus, että ”kaikesta siitä, mitä tutkija on nähnyt 
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tai kokenut, on mahdollista tulla tutkimusaineistoa” (Saarnivaara 2002: 145). Epäi-

lemättä olen aika ajoin kokenut toimintani samanaikaisesti tutkijana ja rehtorina 

jossain määrin ongelmallisena. Olen joutunut pohtimaan, mitä merkitystä asemal-

lani on ollut osallistujien vastauksiin. Olen myös pohtinut tutkimukseni tarkoitusta 

ja sitä koskevia motiivejani samoin kuin sitä, olenko ymmärtänyt tutkimukseeni 

osallistuneiden opettajien ja opiskelijoiden vastaukset sellaisina, millaisiksi he oli-

vat ne tarkoittaneet (vrt. Pääkkönen 2013: 171). 

Pedagogiikka on peräisin antiikin kreikan kielen sanasta paidagogos (= poikien 

ohjaaja, lasten johtaja). Saksalaisena valistusaikana (1770–1830) pedagogiseen toi-

mintaan liittyvät kasvatuksen ja sivistyksen kysymykset saivat varsin merkittävän 

painoarvon. Pedagogiikkaa pidettiin kasvattamisen välineenä, jonka tehtävänä 

oli ”vapauttaa ihminen ja kansakunta ’alaikäisyydestä’ järjelliseen itsemääräytynei-

syyteen eli kykyyn ajatella itsenäisesti ja tehdä moraalisia päätöksiä, mikä nähtiin 

välttämättömäksi uuden ja sivistyneemmän elämänmuodon rakentamiselle”. (Sil-

jander 2007: 7, ks. myös Kivelä 1994: 13.) Pedagogiikkaa voidaan pitää myös ope-

tus- ja kasvatustyön perusteluna. Se sisältää menetelmät, joilla opettaja pyrkii edis-

tämään oppilaiden kasvamista ja oppimista opetussuunnitelman tavoitteiden mu-

kaisesti. (Atjonen ym. 2008: 20–21, Siljander 2002: 20, Turunen 1999: 25.) Peda-

gogiikan rinnalla puhutaan myös didaktiikasta, joka aiemmin yleisesti jaettiin ope-

tusmenetelmä- ja opetussuunnitelmaoppiin. Tällöin didaktiikka käsittää opettami-

seen liittyviä käytännön tehtäviä, kuten oppituntien suunnittelua, järjestelyä ja ope-

tusvälineiden valintaa. (Uusikylä & Atjonen 2005: 27.) Käsitteenä kansanopistope-

dagogiikka on pulmallinen erityisesti sen vuoksi, että käsitettä on käytetty eri ta-

voin (Siljander 2007: 7). Yksi työni haasteista onkin ollut määrittää kansanopisto-

pedagogiikan käsite. Nelisenkymmentä vuotta sitten Heinolan kurssikeskukseen 

kokoontuneet kansanopistovaikuttajat pitivät kansanopistoihin liittyvän pedagogii-

kan yksityiskohtaista määrittämistä ongelmallisena. Heidän mielestään kansan-

opistopedagogiikasta oli puhuttu harvoin, kun taas kansanopistokasvatus oli ollut 

esillä enemmänkin. Tiedostaen määrittelyn ongelmallisuuden edellä mainitut vai-

kuttajat näkivät, että kansanopistopedagogiikan tuli olla sovellettavissa kaikissa 

kansanopistokasvatusta toteuttavissa oppilaitoksissa ja sen piti olla ominaista kan-

sanopistoille. (Krause 1977: 1, 55). Näiden perusteiden pohjalta kansanopistopeda-

gogiikka määriteltiin seuraavasti:  

Kansanopistopedagogiikka on kansanopistojen yhteistä kasvatustarkoitusta ja 

kunkin opiston erityistehtävää edistävää kasvatusvaikutusta, joka perustuu 
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kansanopistoille ominaisiin toimintaedellytyksiin: internaattimuotoisuuteen ja 

sisäiseen toimintavapauteen (Krause 1977: 55). 

Tutkimukseni teoreettinen osuus käsittelee yhtäältä grundtvigilaisia koulunäke-

myksiä sekä niiden pohjoismaisia juonteita ja nykypäivän tulkintoja (ks. luku 3). 

Tutkimuksessani on myös kysymys osallistuvia kansanopistoja ja vapaata sivistys-

työtä koskevista keskusteluista, joissa on korostettu elinikäistä oppimista. Lisäksi 

keskusteluissa on pohdittu, missä määrin kansanopistojen pitäisi suuntautua perin-

teisten vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti vai pitäisikö painottua ammatil-

lisesti. Lähtökohtaisesti tutkimuksessani on kyse arvioinnista kehittämistyötä var-

ten. Osallistuneiden opiskelijoiden oppimistulosten ohella merkityksellistä on ajan-

kohtaisen arviointitiedon saaminen kansanopistoista osana maamme koulujärjes-

telmää. Lisäksi tarvitaan uutta tietoa kansanopistojen tuloksellisuudesta, mihin tut-

kimukseni osaltaan pyrkii vastaamaan. Tutkimuksessani käsittelen myös opetuksen 

ja oppimisen ongelmia, kuten heterogeenisia opetusryhmiä ja motivaatio-ongelmia. 

Osallistuvien opistojen toiminnan lähtökohtia ovat opettajien ja opiskelijoiden kes-

kinäinen ja avoin vuorovaikutus sekä sisäoppilaitosluonteeseen pohjautuva vapaa-

ajan toiminta. Suomessa kansanopistoista oppimis- ja työympäristöinä ei ole kovin 

paljon tutkittua tietoa. Aikuiskasvatusta käsittelevien tutkijoiden kiinnostus kan-

sanopistojen toimintaa kohtaan on maassamme yhä vähäistä. Opetusministeriön 

asettama valmisteluryhmä esitti kevättalvella 2009, että vapaan sivistystyön toimi-

joiden tulisi määrittää tehtävänsä sekä toimintaympäristöönsä että aikuiskoulutus-

järjestelmien toimijoihin (Opetusministeriö 2009). Tutkimukseni vastaa haastee-

seen antamalla vastauksen seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mitä on kansanopistopedagogiikka opettajien arvioimana? 

2. Mitä on kansanopistopedagogiikka opiskelijoiden arvioimana? 

3. Miten tarkoituksenmukaisina opettajat ja opiskelijat pitivät internaattikäytän-

töjä osallistuvissa kansanopistoissa? 
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2 Kansanopistotutkimuksen keskeisiä linjoja 

Maassamme kansanopistoja on tutkittu suhteellisen vähän. Muissa Pohjoismaissa 

kansansivistystyötä koskeva tutkimustoiminta on ollut laaja-alaisempaa. (Salo 

2002: 1.) Tultaessa 2000-luvulle aikuiskasvatustutkimuksen kohteet siirtyivät lä-

hemmäksi toisten tutkimusalojen, kuten oppimisen ja työn psykologian sekä sosio-

logian, kysymyksiä (Salo & Suoranta 2002: 7). Tässä luvussa käsittelen aluksi tut-

kimukseni kannalta keskeisiä suomalaisia väitöskirjoja ja aiheeseen liittyviä muita 

tutkimuksia. Niiden jälkeen esittelen myös kansanopistoja koskevaa pohjoismaista 

tutkimustoimintaa. 

2.1 Suomalaisia kansanopistoja koskeva tutkimus 

Väitöstutkimuksista varhaisin on Siljanderin 1980-luvun alussa tekemä neliosainen tut-

kimuskokonaisuus: Kansanopistojen kasvatustavoitteet, Kansanopistojen kasvatusta-

voitteet johtokuntien arvioimina, N. F. S. Grundtvigin sivistysnäkemys ja kansanopis-

ton tehtävä ja N. F. S. Grundtvigin sivistysidea ja kansanopiston kasvatustavoitteet. 

Arvioidessaan 1980-luvun alussa kansanopistojen kasvatustavoitteita yleensä 

sekä niiden toteutumista Siljander osoitti, ettei kansanopistojen toiminta- ja opetus-

suunnitelmissa enää esiintynyt selkeästi sellaisia kasvatukseen liittyviä tavoitteita, 

joita internaatin aatteellinen tausta tai perinne olisi niiltä edellyttänyt. Kasvatusta-

voitteissa oli myös mahdollisuus päätyä erilaisiin tulkintoihin. Tätä Siljander selitti 

sillä, ettei tuolloin opetussuunnitelmien tavoitteiden suunnittelu ollut vielä kovin 

kehittynyttä. Kasvatus- ja opetustoiminnassa nähtiin tärkeämmäksi keskittyä enem-

män maamme koulujärjestelmän muodollisten tutkintojen suorittamiseen kohdis-

tettuun koulutustoimintaan. (Siljander 1980: 86–87.) 

Kansanopistojen kasvatustavoitteita pohdittiin myös Siljanderin tutkimuksen 

toisessa osassa. Tuolloin vastaajina olivat kansanopistojen johtokuntien jäsenet. 

Kristillisten kansanopistojen johtokuntien edustajat asettivat selkeästi etusijalle 

opistojensa kristillisen taustan, kuten kristillisen uskon perusteiden opettamisen. 

(Siljander 1982a: 28.) Tutkimuksensa kolmannessa osassa Siljander osoitti, kuinka 

kansanopistot olivat suorastaan kadottaneet ”alkuajan grundtvigilaisen sivis-

tysintressin”. Kasvatuksesta oli tullut koulutusta ja sivistys mukautui vallitsevaan 

järjestelmään. (Siljander 1982b: 127.) Vielä samana vuonna valmistuneissa tutki-

muksen viimeisissä osissa Siljander tähdensi Grundtvigin sivistysideaa ja kansan-

opiston kasvatustavoitteita. Niissä korostui opettajien ja oppilaiden välisen vuoro-
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vaikutuksen merkitys, joka edellytti molemminpuolista henkilökohtaista kokemuk-

sen yhteyttä. Tällainen elävä vuorovaikutus auttoi opiskelijoita ”määrittämään suh-

teensa sellaiseen todellisuuteen, joka edisti syvällisempää elämän ymmärtämistä”. 

(Siljander 1982c: 32.) 

Tutkimukseni kysymyksenasettelu sivuaa Ranisen väitöstutkimusta Herän-

näiskasvatus kansanopistoissa vuosina 1950–1984, jota voidaan pitää niin sanot-

tuna herätysliiketutkimuksena. Sen kohteina olivat kahdeksan kirkkoomme kuulu-

vaa herännäiskansanopistoa ja vertailukohteina muita maamme herätysliikeopis-

toja. Yksi näistä oli tähän tutkimukseen osallistunut Reisjärven kristillinen opisto.  

Ranisen mukaan vielä 1950- ja 1960-luvuilla herännäiskasvatus näkyi selkeästi 

liikkeen kansanopistoissa. Opistoilla oli kiinteä yhteys taustayhteisöönsä, minkä 

vaikutuksesta opiskelijat pääsivät enemmän tuntemaan herännäisyyttä ja juurtu-

maan siihen. Merkillepantavaa oli myös se, että johtokunnan jäsenet kutsuttiin liik-

keen sisältä ja opistojen jäseninä oli lukuisa määrä herännäisyyden tukihenkilöitä. 

(Raninen 1994: 44–45, 221–222.) Tultaessa 1970-luvulle herännäisopistojen suhde 

omaan taustayhteisöönsä vähitellen muuttui. Yhtenä syynä tähän Raninen piti sitä, 

että kansanopiston opettajat tunsivat herännäisyyttä vähemmän kuin rehtorit ja joh-

tokunnan jäsenet. Noina aikoina myös internaatin merkitys alkoi heiketä useimpien 

herännäisopistojen siirryttyä monien muiden kansanopistojen tavoin vähitellen vii-

sipäiväiseen työviikkoon. Myöskään henkilökunnan ja opiskelijoiden väliseen vuo-

rovaikutukseen, sen enempää kuin oppituntien ulkopuolella tapahtuvaan kasvatuk-

seenkaan, ei enää ollut samalla tavalla aikaa kuin ennen. (Raninen 1994: 190, 202–

203, 207, 222–223.)  

Raninen selvitti tutkimuksessaan myös kristillisten kansanopistojen yhteyttä 

taustayhteisöönsä ja sen edustamaan arvomaailmaan. Suhdetta koskevat muutokset 

eivät olleet poikkeuksellisia vain herännäisopistoissa, vaan monissa muissakin 

opistoissa taustayhteisön merkitys oli vähentynyt. Sen sijaan yhtenä vertailuopis-

tona Ranisen tutkimukseen osallistunut vanhoillislestadiolainen Reisjärven kristil-

linen opisto säilytti identiteettinsä ja vahvan sidonnaisuutensa taustayhteisöönsä. 

(Raninen 1994: 225.) 

Kansanopistojen kehittäminen oli taustalla myös seuraavissa Koskisen ja Tuo-

mola-Karpin väitöstutkimuksissa. Kansanopiston kansainvälisyyttä koskeva Kos-

kisen väitöstutkimus Pohjoismaisilta juurilta kohti maailmanlaajuista toimijuutta? 

sivuaa kysymyksenasettelultaan myös omaa tutkimustani, ovathan Jämsän, Ranuan 

ja Reisjärven kristilliset kansanopistot muun muassa opiskelijarekrytoinnissaan ja 

henkilöstöresursseissaan vuosikymmenien saatossa panostaneet kansainvälisyy-
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teen. Tutkimuksessaan Koskinen osoitti, ettei kansainvälisyys ollut kansanopis-

toissa vielä 2000-luvulle tultaessa erityisen tavoiteltavaa eivätkä opistot tuolloin 

olleet kovin verkostoituneita. Syyksi hän arveli muun muassa sen, että noihin ai-

koihin maamme kansanopistoissa opetuskielenä oli pääasiassa suomen kieli ja ettei 

vapaalla sivistystyöllä ollut riittävästi kansainvälisiä kontakteja. Myös opiskelulu-

pien saaminen yleissivistävään koulutukseen oli hankalaa. (Koskinen 2003: 154.)  

Vaikka Koskisen mukaan kansainvälisyydessä oli yhä paljon kehittämistä, hän 

katsoi olemassa olleenkin toiminnan antaneen kansanopistoille paljon lisäarvoa, 

sillä aikaansa seuraava oppilaitos nähtiin aktiiviseksi oppimisympäristöksi. Vuoro-

vaikutus monikulttuurisessa työympäristössä antoi vahvuuksia, jotka olivat hyö-

dyllisiä sekä opiskelun että työelämän kannalta. Eri kansanopistojen toimintoja yh-

distäviä vahvuustekijöitä nimetessään Koskinen painotti asiakaskeskeisyyttä, vuo-

rovaikutusta ja muutosvalmiutta. (Koskinen 2003: 3, 155, 158.) 

Tuomola-Karpin väitöskirja Laatu luottamuksen rakentamisena – laatukäsitys 

kansanopistossa on arviointitutkimus, jossa selvitettiin, mitä opettajat ja pitkillä 

opintolinjoilla opiskelevat opiskelijat ymmärsivät laadulla ja sen käsitteillä (Tuo-

mola-Karp 2005: 3). Tuomola-Karpin tutkimuksessa haastateltavat opettajat olivat 

eri ikäisiä, heillä oli takanaan erilaisia työhistorioita ja he olivat valmistuneet am-

mattiin erilaisten koulutuspolkujen kautta. Laatua tarkasteltiin haastateltavien hen-

kilöiden kokemusten ja puheiden pohjalta. Niissä tuotiin esille myös opistotyöhön 

liittyviä yhteisiä arvoja ja periaatteita sekä eroja. Tutkimuksessa todettiin, että kan-

sanopistojen laatuajattelu mahdollisti sekä olemassa olevien luottamussuhteiden 

säilymisen että uudet asiakassuhteet. Laadunhallinta nähtiin näin ollen sopeutumis-

toimena kansanopiston muuttuneessa toimintakentässä ja uusien kehittämishank-

keiden epävarmuudessa. Luottamus oli ennen kaikkea ihmisten aikaansaamaa toi-

mintaa, jotta tulevaisuutta pystyttäisiin paremmin ennustamaan. Arvioidessaan työ-

yhteisöä eri näkökulmista Tuomola-Karp havaitsi siinä myös piirteitä, jotka saat-

toivat heikentää luottamuksen ilmapiiriä. Yksi näistä piirteistä oli opettajien ko-

kema epävarmuus opistojensa tulevaisuudesta. (Tuomola-Karp 2005: 167–168.) 

Tuomola-Karpin tutkimus nosti keskusteluun myös kansanopistotyön talouden. 

Tutkija korosti, että laatutyössä oli useimmiten kysymys kansanopiston toiminnan 

jatkuvuudesta, joka sisälsi dialogia, arviointia ja toimintojen mukauttamista. Laatu 

ymmärrettiin toisaalta toimintaa rajaavaksi tekijäksi, toisaalta vakuudeksi muutok-

sesta ja uusista mahdollisuuksista. (Tuomola-Karp 2005: 225.) 

Niemelän hermeneuttinen väitöstutkimus Sivistystarve, -pedagogiikka ja -po-

litiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa loi yleiskuvaa sivistymisestä, si-
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vistyspedagogiikasta ja vapaan sivistystyön toiminnan edellytyksiä luovasta sivis-

tyspolitiikasta (Niemelä 2011: 18). Tutkimus muodosti kuvaa siitä, miten vapaa si-

vistystyö kohtaa nykypäivän sivistystarpeen ”rahvaasta kansaksi”. Sivistyskäsityk-

sessään Niemelä yhtyi G. H. von Wrightin (1985: 152) näkemykseen, että ”olento 

tarvitsee sitä, mitä vailla sen on paha olla” (Niemelä 2011: 37). Korsgaardia (1997: 

195–197) lainaten Niemelä näki, että Grundtvigin päiviin saakka tanskalainen ei 

tuntenut olevansa kansaa, vaan rahvasta, kunnes maailmassa ajauduttiin kuohun-

taan, jonka aiheutti kansaisuus (folkelig): rahvaasta syntyi kansa (Niemelä 2011: 

94). 

Pohtiessaan sivistystä käsitteenä Niemelä liitti siihen muun muassa opettajan 

ominaisuuden tunnistaa opiskelijoiden kyvyt, kuten ajattelutaidot ja luovuuden, 

sekä pedagogisen suhteen itsensä ja opiskelijoiden välillä. Kansanopistoyhteisössä 

tämä ilmeni ”opistohenkenä”, jonka opettajat ennen pitkää omaksuivat opistotyös-

sään. (Niemelä 2011: 273–274.) 

Tutkimuksessaan Niemelä korosti myös vapaan sivistystyön opintojen nonfor-

maalia luonnetta. Opintojen motiivi tuli löytää ”opinnoista itsestään ja koulusta elä-

mää varten”. Niemelä näki edelleen tärkeäksi oppimisen tuottaman ilon ja kannus-

tavan tunnelman kansanopiston ja yleensäkin vapaan sivistystyön opinnoissa, mikä 

myös selittää osaltaan oppilaitosten toimintojen elinvoimaisuutta. Niemelä piti 

mielenkiintoisena yksityiskohtana Grundtvigin näkemystä, että hyvin toimivassa 

kansanopistossa lauletaan paljon. (Niemelä 2011: 275.) 

Tutkimukseni taustalähteiksi osoittautuivat myös Määtän ja Yrjölän (2001) 

maamme kansanopistojen tehtävää ja asemaa koskeva tutkimus Perinteen ja nyky-

ajan puristuksessa: Kansanopiston arviointi sekä Niemivirran (2002) tutkimus Val-

miuksia, virikkeitä vai vaihtelua? Kansanopisto-opiskelijan motivaatio ja opiske-

lukokemukset. Käsittelen niitä enemmän alaluvussa 4.4. Mukaan lisäisin myös kan-

sanopiston internaattimuotoa käsittelevän Jokisen (2015) tutkimuksen Kansanopis-

tokodin 120 vuotta: Kansanopiston opettajien ja opiskelijoiden sisäoppilaitoselä-

mää 1800-luvun lopulta 2010-luvulle. Tutkimus tuli esille jo alaluvussa 1.2. ja 

esiintyy uudelleen alaluvussa 12.3. 

Edellisten tutkimusten pohjalta (ks. Määttä & Yrjölä 2001: 108–109, Niemi-

virta 2002: 4–5) on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, mikä on kansanopistojen 

keskeinen tehtävä: suuntautuuko se vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti vai 

enemmän ammatillisesti tai yleissivistävän koulutuksen opintoihin. Myös kansan-

opiston internaattiluonteesta ja sen merkityksestä on esitetty erilaisia näkemyksiä 

vapaan kansansivistyksen tavoitteiden ja koulutuksen tuloksellisuuden kannalta. 
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Tutkijat, kuten Siljander, ovat olleet kiinnostuneita kansanopistojen taustaide-

ologiasta ja sen merkityksestä toiminnan ja talouden kannalta. Opistojen internaat-

tiluonne kansainvälisyyden ja opiskelijoiden itsenäistymisen kannalta on nähty yl-

läpitävänä voimana. Niemelän mukaan grundtvigilaisuus näkyi opistoissa, kun taas 

Määtän ja Yrjölän mukaan (2001: 111–112) opistojen arvotausta oli selvästi menet-

tänyt merkitystään ja koulutuskysyntä oli laskenut monissa kansanopistoissa. 

Suomalaisen kansanopistoja koskevan tutkimuksen pohjalta voidaan tehdä 

seuraavia kokoavia päätelmiä, joilla voin perustella tämän tutkimuksen tarpeelli-

suutta: Kaiken kaikkiaan kansanopistojamme koskevaa tutkimusta on tehty suh-

teellisen vähän. Viime vuosina tutkijoiden kiinnostus kansanopistoja kohtaan on 

ollut vieläkin vähäisempää. Sen sijaan muissa Pohjoismaissa tutkimusta tehdään 

edelleen ja enemmän kuin Suomessa. (Salo 2002: 1, ks. alaluku 2.2.) Merkittävää 

tutkimusta maassamme on tehty erityisesti grundtvigilaisista näkemyksistä. Toi-

saalta grundtvigilaista ajattelua ja sen merkitystä on kyseenalaistettu, toisaalta tut-

kimuksissa on havaittu grundtvigilaisten näkemysten heijastuvan edelleen käytän-

töön. Vähemmän on tutkittu kansanopistoja oppimis- ja kasvuympäristöinä ja siten, 

että vastaajina olisivat olleet myös opiskelijat, kuten tutkimuksessani. 

2.2 Piirteitä kansanopistojen pohjoismaisesta tutkimustoiminnasta 

Seuraavaksi käsittelen kansanopistoja koskevaa pohjoismaista tutkimustoimintaa. 

Artikkeliteos Grundtvig och folkupplysningen sisältää useiden kirjoittajien näke-

myksiä Grundtvigista ja kansansivistystyöstä. Simon tunnusti, että tutkiessaan 

Grundtvigin kirjoituksia koulusta ja kulttuurista hänen oli aluksi vaikea päästä nii-

hin sisälle, koska Grundtvigin kieli oli erityisen vaikeaselkoista luettavaa. Toisaalta 

Simon myönsi, että kun tekstejä käänsi normaalikielelle, Grundtvigin ajatteluta-

vasta joutui sinä määrin etäälle, että kaikki olennainen oli poissa. Grundtvigin aja-

tusten taustalla Simon näki kokonaisuuden, yhteyden, joka yhdistyi käsitteeseen 

vuorovaikutus ja jonka perustana oli puhuttu sana. (Simon 1978a: 9–11.) Samassa 

artikkelissa Simon korosti Grundtvigin esittämää varsin konkreettista opetusmene-

telmää: kansanopistoihin tuli perustaa taimitarhoja, joissa opiskelijoilla olisi käy-

tännön työhön osallistumalla mahdollisuus kehittyä myös ammatillisesti (Simon 

1978b: 12). Voidaankin ajatella, että Grundtvig sisäisti varsin varhain tekemällä 

oppimisen idean yhtenä kansanopiston vaikuttavimmista opetusmenetelmistä. 

Simonin pitämä esitelmä Pohjolan kansanakatemiassa Kungälvissä innoitti 

Björkstrandia pohtimaan kansanopiston suhdetta antikulttuuriin. Artikkelissaan 

Folkhögskolan och antikulturen hän kysyi, millainen kansanopiston tuli olla, jotta 
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se edustaisi antikulttuuria grundtvigilaisittain. Björkstrandin suhtautuminen oli 

kielteinen kaikkea yhdenmukaistamista kohtaan, joka muuttaa kansanopiston pel-

käksi rinnakkaiskouluksi. Kansanopistojen tuli hänen mielestään edustaa antikult-

tuuria erityisesti sillä tavalla, että niiden edustamat elämänkatsomukselliset kysy-

mykset, kuten kristilliset arvot, saivat näkyä opistojen toiminnassa. (Björkstrand 

1978: 29, 33–34, 1979: 30, 34–35.) 

Perehdyttyään Grundtvigin julkaisemaan laajaan maailmanhistoriateokseen 

Haandbog i Verdens-Historien (1833–1834) Engberg nosti esille toisaalta kansai-

suuden, toisaalta individualismin uuden ajan tuntomerkkeinä. Johtopäätöksenään 

hän totesi, että kansaisuutta rakensivat vuorovaikutuksessa ennen muuta valtio, 

kirkko ja koulu. (Engberg 1978: 38, 1979: 40, vrt. Aarnes 1983: 52, 1989: 127.) 

Norjalainen Klonteig puolestaan kysyi, oliko Norjassa edelleen käyttöä 

Grundtvigille. Vastauksessa tähdentyi Grundtvigin suhde norjalaiseen kulttuuripe-

rintöön, sen säilymiseen ja uudistamiseen: ”Perinne arvoineen valaisee omaa ai-

kaansa ja menneestä on hyvä käyttää sitä, mikä on hyödyllistä.” (Klonteig 1979: 

50.) 

Christensenin kansanopisto-opettajien tehtävää käsittelevä artikkeli totesi opis-

totyön olevan siinä määrin tavanomaisesta poikkeavaa, ettei siihen päädytä yksin-

omaan koulutuksen avulla. Opettajan tulee itse ratkaista, miksi hän on työssä juuri 

kansanopistossa. Oman näkemyksensä asiaan Christensen toi esille suorasukaisella 

ilmauksellaan: ”Kansanopistonopettaja on tarpeeton, kunnes hän muuksi osoittau-

tuu.” Tässä opettajaa auttoi sopivasti kriittinen mieli ja avoimuus. (Christensen 

1979: 59, 61, ks. myös 1978: 54, 57.) 

Pohjoismaiset kansanopistovaikuttajat Slumstrup, Akerlie, Terning ja Björk-

strand julkaisivat Grundtvigin syntymän 200-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1983 

teoksen Grundtvigs oplysningstanker og vor tid. Teos sisältää myös Grundtvigin 

itsensä kirjoittaman artikkelin, jossa hän visioi Sorøn Akatemian perustamista 

Tanskaan: Se on ”kansainen korkeakoulu” (Folkelig Høiskole). ”Se on koulu, jossa 

nuoret oppivat tuntemaan ja rakastamaan isänmaataan ja äidinkieltään sekä yhteis-

kuntaa johon he kuuluvat ja joka on suurenmoinen, yhteistä etua palveleva luomus.” 

(Grundtvig 1983a: 62–63.) Samaisessa teoksessa Slumstrup käsitteli erityisesti 

Grundtivigin avainkäsitteitä, kuten elämänvalistusta, puhuttua sanaa, vuorovaiku-

tusta ja kansaisuutta (Slumstrup 1983: 41–59). 

Edellä mainitussa teoksessa pohdittiin niin ikään Grundtvigin merkitystä Nor-

jassa. Johtopäätöksensä Akerlie ilmaisi Grundtvigin ajatuksin: ”Kansainen valistus 

pyrkii ennen kaikkea valaisemaan sitä, mikä on olemassa, on todellista: kansaa it-

seään, sellaisena kuin historia, kieli, myytit ja runous opettavat tuntemaan sen.” 
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(Akerlie 1983a: 71.) Lopuksi Terning käsitteli Grundtvigin merkitystä Ruotsissa. 

Hän kiteytti sanomansa lyhyesti: Grundtvig on koko kansanopiston lähtökohta 

myös Ruotsissa (Terning 1983a: 85, 1983b: 85). 

Grundtvigin syntymän 200-vuotisjuhlavuoden merkeissä julkaistiin Tanskassa 

vuonna 1983 myös uudempaa Grundtvig-tutkimusta käsittävä teos Grundtvig og 

grundtvigianismen i nyt lys. Hovedtanker og Udviklingslinier Fra de senare Års 

Grundtvigforskning. Siihen sisältyvässä artikkelissaan Bugge korosti Grundtvigin 

painottamaa nuoruusajan merkitystä ja suullisen opetuksen tärkeyttä. Lisäksi hän 

toi esille, että Grundtvig oli ottanut selvästi etäisyyttä kristillisen uskonkäsityksen 

sisällyttämisestä kansanopiston oppimääriin. Käsitteeseen vuorovaikutus 

Grundtvig liitti kolme merkityksellistä adjektiivia: vapaa, elävä ja luonnollinen. 

(Bugge 1983: 215–216.) Skovmand mainitsi artikkelissaan, että grundtvigilaisen 

kansanopiston yksi ”herättävimmistä” piirteistä oli ehdottomasti laulu, jolla 

yleensä aloitettiin jokainen oppitunti (Skovmand 1983: 324). 

Uudemmassa kansansivistystyötä käsittävässä tutkimuksessa tutkijoiden kiin-

nostus on suuntautunut Grundtvigin sijasta enemmän vapaan sivistystyön merki-

tykseen ja hyötyyn osana pohjoismaista koulujärjestelmää. Teoksessa Nyttan med 

folklig bildning Gustavsson kysyi, onko koulutus muuttunut liian paljon hyötyä ta-

voittelevaksi, kun yhteiskunnassa peräänkuulutetaan enenevässä määrin lyhintä 

tietä koulutuksesta ammattiin. Tästä syystä hän näki entistä haasteellisemmaksi 

kansanopistojen tehtävän tavoittaa uusia ryhmiä, lähinnä nuoria, opiskelemaan va-

paan kansansivistyksen oppilaitoksissa. (Gustavsson 2013: 12–13.) Samaisessa te-

oksessa Jonsson ja Enelo arvioivat vapaan sivistystyön opintojen hyötyä ihmisten 

elämänlaadun ja terveyden näkökulmasta. Heidän tutkimuksensa mukaan elämän-

laatu on sopusoinnussa sen kanssa, että ihminen on saavuttanut tärkeitä tavoitteita 

elämässään ja on oloonsa tyytyväinen. Tällöin voidaan ajatella, että hän on tavoit-

tanut myös hyvän elämänlaadun. (Jonsson & Enelo 2013: 234–235.) 

Edellisten tutkijoiden lisäksi on perusteltua nostaa esiin myös Paldanius, joka 

tarkasteli Ruotsissa tekemässään tutkimuksessa kansanopisto-opiskelua opiskeli-

joiden edellytysten ja kansanopistomiljöön näkökulmasta. Tutkijan mukaan kan-

sanopisto-opettajan positiivinen tapa suhtautua opiskelijaan ja hänen taitoihinsa voi 

edistää tämän persoonallisuuden kehittymistä. Viime kädessä on kysymys kansan-

opistohengestä, joka on tärkeä osa opiskelua ja vaikuttaa opiskelijoiden arvomaa-

ilman muotoutumiseen. Arvot syntyvät kansanopistomiljöön, opettajan ja opiskeli-

joiden välisessä interaktiossa. Tällöin esimerkiksi aiemmin opittu edesauttaa opin-

noissaan heikosti menestynyttä, ja vähän motivoituneet pystyivät kansanopisto-
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opinnoillaan kompensoimaan aiempaa koulutuksellista puutettaan. (Paldanius 

2013: 176–178, 207.) 

Aikuisten persoonallista kehittymistä käsittelevän Babajevan ja Koken tutki-

muksen Learning for Personal Development in Folk High Schools mukaan tarkoi-

tuksenmukaisimmat pedagogiset oppimisolosuhteet persoonallisen kehityksen 

kannalta olivat ne, joissa opiskelijat voivat työstää arvojaan. Arvojen tulee olla ope-

tuksessa vahvasti esillä. (Babajeva & Koke 2013: 28.) 

Kokoavasti voi todeta, että pohjoismaiset kansanopistotutkijat ovat olleet kiin-

nostuneita ennen muuta Grundtvigin ajatusmaailmasta ja myöhemmin myös poh-

joismaisesta kansansivistystyöstä yleensä. Grundtvigin ajatukset ovat keskeisiä 

myös väitöstutkimukseni kannalta, ja käsittelen niitä yksityiskohtaisesti seuraa-

vassa luvussa. 
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3 Kansanopistojen historiallisia juonteita 

Tässä luvussa kuvaan, millaisen taustan Grundtvigin sivistysnäkemys ja pedagogi-

nen ajattelu muodostivat kansaopistoliikkeelle sen syntyvaiheessa 1840-luvulla. 

Grundtvigin ajattelussa oli pohjimmiltaan kysymys hänen sivistysnäkemyksestään 

ja samalla kansanopiston tehtävästä. Koulun tärkeimpinä oppiaineina Grundtvig 

piti historiaa, kirjallisuutta ja äidinkieltä. Hänen pedagogiikkansa ehkä keskeisim-

pinä didaktisina periaatteina voidaan pitää käsitettä elävä sana ja elävä vuorovai-

kutus, joilla hän tarkoitti ennen muuta opettajan ja oppilaiden välistä dialogia. (Sil-

jander 1982b: 61.) Viitaten Borupiin ja Schrøderiin (1931: 173, 175–176) Siljander 

tuo esille, että Grundtvigin teologisissa pohdinnoissa keskeiseksi nousi luomisajat-

telu ihmisen olemassaolon perustana (Siljander 1982a: 24–25). 

3.1 Grundtvigin sivistysnäkemys ja keskeisiä pedagogisia 

periaatteita 

Kansanopistoliikkeen perustajana pidetään tanskalaista Nikolai Frederik Severin 

Grundtvigia (1783–1872), jonka nimi on ollut keskeisesti esillä jo työni ensimmäi-

sissä luvuissa. Hän oli pappi, historioitsija, uskonnollinen reformaattori, mytolo-

gian tutkija ja myöhemmällä iällä myös valtiopäivämies. Tanskalaisille Grundtvig 

on ennen muuta kansanopiston luoja mutta myös korkokuva samaan tapaan kuin J. 

V. Snellman on suomalaisille. Gruntvig tunnetaan myös tuotteliaana runoilijana, 

mistä kertoo muun muassa hänen mittava, 1500 virttä käsittävä virsikokoelmansa. 

(Niemelä 2011: 89.) Suomen evankelisluterilaisen kirkon virsikirja (1986) sisältää 

viisi Grundtvigin sepittämää virttä. 

Pohjoismaisten Grundtvig-tutkijoiden mukaan Grundtvigin opetukset jakoivat 

aika ajoin tanskalaisten mielipiteitä. Alkuvuosina erityisesti hänen voimakkaat ”la-

kisaarnansa” herättivät vastustusta saattaen Grundtvigin itsensäkin lähes epätoi-

voon, kunnes ”vanhanajan” luterilainen usko syntien anteeksiantamukseen toi hä-

nelle levon. Tuomion saarnaajasta tuli lohduttaja, joka tahtoi kuljettaa isänmaataan 

läpi vaikeiden aikojen Norjan irrottauduttua vuonna 1814 Tanskasta itsenäiseksi 

valtioksi. (Koch 1941: 86, Slumstrup 1983a ja 1983 b: 16–17, Tarna 1947: 11.) 

Uskonopillisissa pohdinnoissaan Grundtvigin katsottiin olevan siinä määrin oman 

tiensä kulkija, että häneltä evättiin useiksi vuosiksi saarnalupa Tanskan kirkossa. 

Hän ei myöskään saanut julkaista kirjoituksiaan ilman sensuuria. Noina aikoina 

(1829–1831) hän teki kolme opintomatkaa Englantiin. Pysyvin hyöty matkoista hä-

nelle itselleen lienee ollut siinä, että kohdattuaan Englannissa erilaisen elämisen 
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tavan kuin mihin hän oli tottunut Tanskassa, hänelle välittyi hengellisen ja maalli-

sen vapauden merkitys yhteiskunnan menestymisessä. Grundtvig koki, että tanska-

laisia vaivasi jollakin tapaa aikaansaamattomuus ja välinpitämättömyys. (Tarna 

1947: 16–17, Thodberg & Thyssen 1983: 13, Thyssen & Thodberg 1989: 17.) 

Pohjimmiltaan Grundtvigin pedagogisessa ajattelussa oli kysymys hänen sivis-

tysnäkemyksestään ja samalla hänen näkemyksestään kansanopiston tehtävästä. 

Siljander viittasi Borupin ja Schrøderin (1931: 173, 175–176) laajaan tutkimukseen 

ja totesi, että Grundtvigin teologisissa pohdinnoissa korostui myös kristillinen luo-

misajattelu ihmisen olemassaolon perustana: ihminen on imago Dei, Jumalan kuva. 

Näin ollen ihmiselle on ominaista elää dialogisessa suhteessa paitsi toisiin ihmisiin 

myös Jumalaan. (Siljander 1982a: 24–25.) 

Koulun tärkeimpinä oppiaineina Grundtvig mitä ilmeisimmin piti historiaa, 

kirjallisuutta ja äidinkieltä (Tarna 1947: 21). Siljander toi esille, että Grundtvigin 

pedagogiikan ehkä keskeisimpänä didaktisena periaatteena voidaan pitää käsitettä 

elävä sana: ”Sana on hengen ilmaisuväline, inhimillisen ilmaisuyhteyden perusta 

ja yhdysside traditioon” (Siljander 1982b: 61). Tämä ilmenee kansan äidinkielellä 

puhuttuna elävänä sanana. Didaktisena periaatteena elävä sana käytännössä tar-

koitti Grundtvigilla opettajan ja oppilaiden välistä dialogia, jossa keskeistä oli suul-

linen esitys. Sen korostaminen oli Grundtvigilla osittain reaktiota silloisten latina-

koulujen muodollista kirjasivistystä vastaan. (Borup & Schrøder 1929: 89–90, Sil-

jander 1982b: 61, 63.) 

Pohtiessaan nuorten kasvutapahtumaa Grundtvig piti elävän sanan ohella tär-

keänä elävää vuorovaikutusta. Hänelle kirjat olivat ”muumioita, jotka kyllä voivat 

antaa aavistuksen entisaikojen elämästä, mutta eivät mitenkään voi vetää vertoja 

puhutun kielen välittämälle elävälle elämälle”. (Slumstrup 1983: 45.) Puhuttua sa-

naa ja elävää vuorovaikutusta pohtiessaan Grundtvig ilmaisi ajatuksiaan havain-

nollisesti: 

Jos vertaamme äidinkielistä laulua, puhetta ja kirjoitusta aurinkoon, kuuhun 

ja tähtiin, niin kirjat (vaikka ne olisivat mitä parhaiten ja luonnollisimmin kir-

joitettuja) muistuttavat kuuta ja tähtiä; se valo jota ne antavat, on kalpeaa ja 

kylmää. Mutta laulu ja puhe, joka lähtee elävän ihmisen huulilta, muistuttaa 

auringonpaistetta; se miellyttää kaikkia ja virkistää samalla kun valaisee. 

(Slumstrup 1983c: 46.) 

Grundtvig tarkensi vielä näkemystään: ”Kirjoilla ja kaikella, mikä muistuttaa niistä, 

tulisi olla niin pieni ja alistettu asema kansanomaisessa korkeakoulussa kuin suin-
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kin mahdollista” (Bruhn 1963: 316). Bugge totesi, ettei Grundtvigia kuitenkaan pi-

detty siinä mielessä teoreettisesti pedagogisena ajattelijana, että hän olisi luonut 

kokonaan uuden pedagogisen ohjelman. Myöskään siitä ei ole varmuutta, oliko hän 

itse hyvä opettaja. Miniänsä mukaan hänen oli vaikea lähestyä toisten ihmisten ajat-

telutapaa. (Bugge 1983: 210.) 

Simonin mielestä Grundtvigin kieli oli useimmille ihmisille käsittämätöntä. 

Hän totesi, että jos Grundtvigin ajatuksia ilmaiseva kieli muutettaisiin normaaliin 

kieliasuun, siitä puuttuisi olellinen sisältö. Toisaalta Simon tunnusti, että mitä 

enemmän Grundtvigin kirjoituksia lukee, sitä paremmin häntä ymmärtää. Simon 

näki näiden kirjoitusten, ”valtaisan aarniometsän”, taustalla yhteyden. (Simon 1979: 

9, 11.) Bugge taas huomautti, että Grundtvigin pedagogisista pääsuuntauksista oli 

nähtävissä jokin kokonaisuus, ”erikoislaatuinen ajatusten maailmankaikkeus”, joka 

yhdistyy käsitteeseen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen syntymisen lähtökohtana 

on puhuttu sana; sana oli ensin, ja vasta sitten tuli kirjoitettu ja painettu sana. 

(Bugge 1983: 216.) 

Puheen merkitys suhteessa kirjoitettuun sanaan korostui erityisesti Grundtvi-

gin ilmaisussa ”kirjoitus seisoo, mutta sana kulkee” (Slumstrup 1983c: 46). Eräässä 

artikkelissaan Grundtvig (1839) ilmaisi suullisen ja kirjallisen sanan suhdetta niin 

ikään vaikuttavasti: ”Kynä ei ole suun mestari, vaan sen orja. … Kirjan sivu on 

heikko heijastus keskustelusta, jossa salamat leimahtelivat ja jossa me opimme tun-

temaan ihmisten yhteistä elämää” (Slumstrup 1983c: 49). 

Buggen mukaan Grundtvigin ilmeisenä perusajatuksena oli, että aito, inhimil-

linen vuorovaikutus edellyttää avointa ihmissuhdetta, joka ei perustu ainoastaan 

ajatusten välittämiseen ja ymmärtämiseen, vaan myös siihen, että ihminen ilmaisee 

ihmisyyttään. Myös vuorovaikutuksen tuli olla ennen muuta vapaata, elävää ja 

luonnollista. Tätä näkemystään Grundtvig painotti lausuessaan, että ”luennossa on 

vakava virhe, jos se ei tule elävään Vuorovaikutukseen Teidän ja minun Ajatuksieni 

kanssa”. (Bugge 1983: 216.) 

Grundtvigin kouluajatusten pääsisältö näyttää tiivistyvän ajatukseen koulu elä-

mää varten. Koulun tuli vapautua roomalaisesta ikeestä, latinalaisesta sivistyksestä. 

Grundtvigin mukaan oppilaiden kiinnostuksen herättämisen opetukseen tuli lähteä 

heille läheisistä ja hyödyllisistä asioista. Vaikka Grundtvig varoi tuomasta esille 

tarkkoja suunnitelmia kansanopiston opetuksesta, hän näki tärkeäksi erilaisten te-

kemisen taitojen sisällyttämisen opetusohjelmaan. Hänen tiedetään muun muassa 

esittäneen, että olisi hyödyllistä, jos kansanopiston läheisyydessä toimisi erilaisten 

elinkeinojen harjoittajia, joiden toimintaa oppilaat voisivat seurata opettajiensa 

opastamina. (Wilska 1936: 11, ks. Simon 1979: 12.) 
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Mielenkiintoinen yksityiskohta Grundtvigin ajattelussa on, että hän piti laulua 

kansanopiston ilmapiirin ja tunnelman mittarina. Hän oli sitä mieltä, että hyvin toi-

mivissa kansanopistoissa lauletaan paljon; iloinen laulu on elävän koulun merkki. 

Hän esittikin, että kansanopistossa tulisi olla ainakin yksi opettaja, joka osaisi van-

hoja ja uusia kansanlauluja ja toimisi samalla myös esilaulajana. (Grundtvig 1983a: 

64–65, Simon 1979: 24, Skovmand 1989: 61, ks. Niemelä 2011: 275.) 

Grundtvig tähdensi ennen kaikkea innoittavan ja herättävän opetuksen merki-

tystä. Bugge tiivisti Grundtvigin kouluajatusten pääsisällön seuraaviin painopistei-

siin: 1) nuoruusajan korostaminen – vastakohtana lapsuusajalle – varsinaiseksi 

kouluajaksi, 2) suullisen, varsinkin henkevän esityksen innostavan ja herättävän 

merkityksen korostaminen, 3) tanskalais-pohjoismaisen kulttuuritradition korosta-

minen – vastakohtana klassis-latinalaiselle – parhaimpana opetuksen kulttuuritra-

dition perustana ja 4) ajattelun liittyminen jollakin tavalla kristilliseen elämänkäsi-

tykseen. (Bugge: 1983: 215–216, 1989: 31.) 

Kansanopiston alkuaikoina oppiaineisiin sisältyi uskonnonopetus. Kochin tut-

kimuksen mukaan Grundtvig kuitenkin luopui kristillisen uskonkäsityksen sisällyt-

tämisestä kouluopetukseen. Hän selitti ratkaisuaan muun muassa iskulauseel-

laan: ”Ihminen ensin – kristitty sitten, vain se on elämänjärjestys.” (Koch 1941: 

192.) Tätä periaatetta korostaen Grundtvig halusi, että ”itsensä kehittämisen hyöty 

ja ilo oli tarjottava mahdollisimman monille eikä vain harvoille etuoikeutetuille”. 

Hän piti tärkeänä, että tanskalaisille talonpojille opetettaisiin ihmisyyteen, isän-

maahan ja äidinkieleen liittyviä asioita elävästi ja kiinnostavasti, niin että he löy-

täisivät ”uuden lukuelämysten maailman”. (Tiensuu 1989: 49.) Käsityksensä us-

konnonopetuksesta kouluaineena Grundtvig toi esille seuraavasti: 

Sanokoon kunnioitettu kulttiministeri mitä tahansa … tunnustan sen va-

kaumukseni, että koulussa ihmistä on opetettava tässä maailmassa elettävää 

elämää varten. … Uskoa, jota toki pidän suuressa arvossa, ei voi oppia. Se voi 

koulussa vain turmeltua. Kristinuskolle tai uskonnolle yleensä ei mikään ole 

ollut tuhoisampaa kuin se, että siitä on koulussa tehty ulkolukua ja läksyjä. 

(Slumstrup 1983c: 43.) 

Grundtvigin käsitys uskonnonopetuksesta kouluaineena on kiinnostanut monia tut-

kijoita (ks. Koch 1941: 192–193, Tarna 1947: 22–23, Tiensuu 1989: 49–50). Sil-

jander totesi väitöskirjassaan, että grundtvigilaisessa ajattelussa kristinuskoa ilmei-

sesti tulkittiin väljemmin kuin dogmeihin perustuvassa kristillisessä ajattelussa 

(Siljander 1980: 38). Tiensuu huomautti, että Grundtvigin ajattelussa kansanopisto 

ja kirkko olisivat kuitenkin olleet vierekkäin omine tehtävineen. Vaikka Tanskan 
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kansanopistoissa ei opetettu uskontoa, niin opistoissa oli tunnistettavissa kristilli-

nen henki. (Tiensuu 1989: 50.) 

Kansanopiston uskonnonopetus herätti keskustelua maassammekin jo 1860-lu-

vulla, vaikka ensimmäinen kansanopisto odotti perustamistaan vielä kolme vuosi-

kymmentä. Keskustelun käynnisti Jyväskylän opettajaseminaarin johtaja K. G. 

Leinberg pitäessään syksyllä 1868 Kasvatusopillisen yhdistyksen kokouksessa esi-

telmää Tanskan kansanopistoista. On ilmeistä, että Leinberg yhtyi Grundtvigin 

kielteiseen kantaan uskonnonopetuksesta sen jälkeen kun hän oli aiemmin tuona 

vuonna Tanskaan tekemällään opintomatkalla keskustellut asiasta itsensä Grundtvi-

gin kanssa. (Wilska 1936: 49.) 

Kauppilan (2007) mukaan Grundtvigin kasvatusopilliset ajatukset sisältävät 

nykypäivän näkökulmasta runsaasti sosiokonstruktiivisia korostuksia. Grundtvi-

gille oli ennen muuta tärkeää kansan syvien rivien yleissivistys. Sen tuli toimia 

ennen kaikkea opiskelijoiden elämää varten. Grundtvigin ajattelussa ihminen syn-

tyy kansan ja yhteiskunnan jäseneksi ja kulloiseenkin historialliseen tilanteeseen, 

jossa jokaisella kansalla ja jokaisessa yhteiskunnassa on omat erityistehtävänsä. 

Tältä pohjalta koululla tuli olla hyötyä korostava, pragmaattinen tehtävä. (Kauppila 

2007: 64–65.) Grundtvigille kansaisuudella oli ennen muuta sosiaalinen si-

sältö: ”Ihmiset olivat yhdenvertaisia lahjakkuudesta tai yhteiskuntaluokasta riippu-

matta, `yhdenvertaisia linnassa ja mökissä´” (Slumstrup 1983c: 58). 

Grundtvig yhdisti kansanopiston tehtävään elämänvalistuksen, mikä on ennen 

muuta nuoren ”tietoisuutta elämästä ja oman kehityksen ehdoista”. Tullessaan kan-

sanopistoon hänellä on kyllä kokemusta maailmasta ja omasta olemassaolostaan; 

toisin on hänen sivistymisensä laita. Siinä ”ihminen hakee ratkaisua olemassa-

olonsa ymmärtämiseen”. (Niemelä 2011: 96–97.) 

Grundtvigin kouluajatukset voidaan kiteyttää seuraaviin painopisteisiin: tans-

kalais-pohjoismaiseen kulttuuriin ja kristilliseen maailmankatsomukseen, elävään 

sanaan ja vuorovaikutukseen, ihmiseen Jumalan kuvana, lauluun elävän oppimis-

ympäristön tulkkina ja kouluun nuoruusajan korostumisena elämää varten (Björk-

strand 1983a: 108–111, 1983b: 98–115, Bugge 1983: 215–218, Siljander 1982b: 

61–66, ks. Kuvio 1).  
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Kuvio 1. N. F. S. Grundtvigin kouluajatusten painopisteitä. 

3.2 Tanskan Røddingiin ensimmäinen kansanopisto 

Kun Bismarckin johtama saksalaiskansallinen liike uhkasi Schleswig-Holsteinin 

rajamaakunnassa silloista rajaa, tarvittiin Grundtvigin mielestä Tanskassa oman 

kansallisen identiteetin vahvistamista sekä kansallisen ja kansanomaisen sivistyk-

sen edistämistä. Näin ”talonpojat ja porvarit voivat saada sellaisia tietoja ja taitoja, 

jotka ovat hyödyllisiä ja miellyttäviä, ei niinkään kovasti heidän erityisen ammat-

tinsa ja heidän työnsä takia, vaan ottaen huomioon heidän asemansa maan poikina 

ja valtion kansalaisina”. (Skovmand 1983: 48.) Syksyllä 1844 Grundtvig perusti 

Pohjois-Schleswigissä sijaitsevaan Røddingin kylään ensimmäisen kansanopiston 

(Skovmand 1983: 44, 1989: 48–49, ks. myös Halme 2003: 51–53). 

Kansanopiston perustamista Grundtvig perusteli sillä, että tanskalaiset tarvitsi-

vat kansaisen koulun välittämään henkistä herätystä. Tällaisen koulun tuli täyttää 

eliitin ja rahvaan välillä olevaa kuilua. Opetuksen tuli perustua äidinkielellä puhut-

tuun elävään sanaan, sillä koulu elämää varten syntyy opettajan ja oppilaiden vä-

lillä sekä oppilaiden kesken tapahtuvan keskustelun vuorovaikutuksesta. (Karttu-

nen 1979: 9, Thyssen & Thodberg 1989: 18.) Grundtvig selitti näkemystään siten, 
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että ihmisen oppimisen halu syntyy ja muotoutuu lähiympäristöstä saaduista koke-

muksista. Tästä hän käytti nimitystä keskinäinen opetus, mikä edellytti opettajalta 

opetuksessaan aktiivista ja persoonallista roolia. (Bugge 1989: 29, Marjomäki 2005: 

15.) 

Grundtvigin Røddingin kylään perustama kansanopisto on mietityttänyt tutki-

joita erityisesti siksi, että Grundtvig ei tiettävästi henkilökohtaisesti koskaan käynyt 

mainitussa oppilaitoksessa. Syystä onkin kysytty, mitä tekemistä sillä oli Grundtvi-

gin kanssa, opisto kun ei myöskään suoranaisesti toteuttanut hänen pedagogisia 

ajatuksiaan suuresta tanskankielisestä kansankorkeakoulusta. Kuitenkin Grundtvig 

tunnusti Røddingin ”lailliseksi lapsekseen”. (Skovmand 1989: 44.) On ilmeistä, 

että Grundtvigin ajatukset noihin aikoihin olivat jo hänen aiemmin perustamassaan 

Sorøn Akatemiassa, josta hän kaavaili jonkinlaista yliopistoa ja jonka opetus ei ol-

lut latinan- vaan tanskankielinen ja kansanläheinen (Bugge 1989: 30). Tätä tutki-

joiden tulkintaa tukee myös se, että Grundtvig oli helmikuussa 1843 laatinut Tans-

kan kuninkaalle laajan esityksen Kuninkaallisen Tanskalaisen Korkeakoulun pe-

rustamisesta Sorøn Akatemian pohjalta (Grundtvig 1983a: 62, 1983b: 60). 

Grundtvigin toiveet Sorøn Akatemian kehittämiseksi eivät olleet aivan epärealisti-

sia, olihan sen opetus jo noihin aikoihin korkeakoulutasoista (Bugge 1989: 30). 

Tanskaan perustettiin vuoteen 1864 mennessä 20 kansanopistoa. Etelä-Tans-

kaan perustettu Røddingin opisto joutui Bismarckin hyökkäysten jatkuttua siirty-

mään uuden rajan pohjoispuolelle Askoviin. Vuoden 1864 sodan jälkeen Tanskaan 

perustettiin parin vuoden aikana noin 30 uutta kansanopistoa. Askovin højskolesta 

tuli Tanskan johtava kansanopisto, jossa sittemmin suomalaisetkin stipendiaatit 

opiskelivat. (Karttunen 1979: 10.) 

3.3 Christen Koldin kasvatus- ja opetusidea 

Kansanopistojen sisäoppilaitosluonne voidaan historiallisesti jäljittää kansanopis-

toliikkeen alkuvuosiin. Tosin kirjallisuudesta ei ole löytynyt tietoa siitä, millaiseksi 

Grundtvig itse hahmotti sen internaatin, jota hän esitteli ensi kerran jo vuonna 1832. 

Ensimmäisen sisäoppilaitosmuotoisen kansanopiston toteutti suutarin poika Chris-

ten Kold (1816–1870) kuitenkin vasta vuonna 1851 Tanskan Fynissä sijaitsevassa 

Ryslingissä. Kold oli käynyt kaksivuotisen opettajaseminaarin, mutta hän ei saanut 

vakinaista opettajan tointa, koska hän ei suostunut vaatimaan lapsilta ulkolukua. 

Muutenkin häntä pidettiin liian särmikkäänä opettajana. Vuonna 1849 hän pääsi 

kotiopettajaksi Ryslingiin pastori Birkedalin perheeseen. Samalla hän alkoi pitää 

koulua muutamille paikkakunnan nuorukaisille. (Wilska 1936: 16.) 
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Koulunpidossaan Kold onnistui siinä määrin, että hän perusti vuonna 1851 

oman pienen koulun rippikoulun käyneille nuorille. Koulun apuopettajina toimivat 

A. Poulsen-Dal ja pastori V. Birkedal. Koldin koulun opetussuunnitelmaan kuului 

Tanskan historiaa, yleistä historiaa, raamatunhistoriaa ja kirkkohistoriaa, Pohjois-

maiden mytologiaa, maantiedettä, Tanskan runoilijoiden ja kirjailijoiden teoksia 

sekä laulua. Lisäksi oli käytännön elämää hyödyntäviä yleisiä kouluaineita sekä 

katsaus luonnontieteisiin. (Wilska 1936: 16.) Koldin on katsottu painottaneen ope-

tuksessaan Grundtvigia enemmän kristillisyyttä. Koulun opetusteoriassa korostui-

vat kirjojen lukemisen sijasta keskustelut. (Tarna 1947: 30.) 

Koldia luonnehditaan ”käytännön pedagogiksi”. Slumstrup kuvaa hänen ope-

tustapaansa: ”Kun Grundtvig istui kirjoituspöydän ääressä, Kold oli oppilaiden kes-

kellä ja eli sisäoppilaitoksen todellisuutta.” (Slumstrup 1983c: 39–40.) Skovmand 

lisää, että Kold rakensi opetuksensa elävän sanan pohjalle soveltaen Grundtvigilta 

omaksumiaan metodeja: ”Mitä opetusteoriaan tulee, se minulla on Grundtvigilta. 

Käytäntö ohjaa itse itseään. Sen oppii parhaiten elämässä.” Koldin pedagogiikkaan 

tutustunut Røddingin opiston johtaja Ludvig Schrøder kuvasi Koldin opetustapaa 

omaleimaiseksi: 

Hän on jonkinlainen Sokrates, joka istuu tuolillaan talonpoikien ja talonpoi-

kaistyttöjen joukossa. He tulevat kaukaa käydäkseen koulua. Ja koko päivän – 

paitsi aikana, jolloin hän piti esitelmää koulussa – puhuu hän kaikkien näiden 

kanssa sellaisella tavalla, että hän aina saa heissä jotain hereille. Se mitä hän 

haluaa herättää on, että me osaamme avata sydämemme henkiselle edistääk-

semme sitä, mikä on kansamme ja koko ihmiskunnan tehtävä. (Skovmand 1989: 

53–54.) 

Koldilla on mitä ilmeisimmin ollut merkittävä vaikutus siihen, että kansanopisto-

pedagogiikassa korostuu elävä sana, mikä ilmenee esimerkiksi opettajien ja oppi-

laiden välisenä avoimena vuorovaikutuksena: ”Missä oppilaan tarve (Trang) ja 

opettajan kyky (Evne) kohtaavat, siellä on kansanopistoteko” (Tarna 1947: 31). 

Koldia pidetäänkin Grundtvigin ajatusten käytäntöön panijana, kansanopiston äi-

tinä, sillä hän toi Grundtvigin kansanopistoajatuksiin tärkeän lisän: kodin luonteen 

huomioon ottamisen. Päivän ateriat olivat yhteisiä, ja Kold sekä opettaja Poulsen-

Dal asuivat oppilaiden joukossa koulurakennuksensa yläkerrassa. (Wilska 1936: 

16–17.) 

Alkuajan kansanopistopedagogiikan avoimeksi kysymykseksi lienee jossain 

määrin jäänyt, millaisiksi Grundtvig itse teoreetikkona ja idealistina toivoi suunnit-
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telemansa kansanopiston käytänteiden muotoutuvan. Slumstrup (1983d: 39–40) to-

tesi, että Grundtvigin kirjoituksista oli mahdoton löytää yksityiskohtaisia ohjeita 

kansanopiston järjestyksestä ja opetuksesta. Visioistaan puhuessaan hänen tiede-

tään suorastaan välttäneen puuttumasta tulevaisuuteen; elämän tuli itse näyttää asi-

oiden kehittymisen suunnan. Bugge (1989: 39) huomautti, että yksi keskeisimmistä 

painopisteistä oli kuitenkin elävä sana: ”Vain suullisessa lämpimässä Sanassa on 

Valo elävä, ja missä se ei seuraa jumalallisia Kirjoja, ovat nämä vain Kidutus-Penk-

kejä Pienille.” 

3.4 Kansanopistoaatteen leviäminen Norjaan ja Ruotsiin 

Kansanopistoliike levisi varsin pian Tanskasta Norjaan. Vaikka maiden valtiollinen 

yhteys oli katkennut, Norjalla oli edelleen läheiset kulttuurisiteet emämaahan. Nor-

jalaiset nuoret teologit Olaus Arvesen ja Herman Anker itse asiassa hakivat kan-

sanopistoaatteen kotimaahansa. Tanskaan vuonna 1859 tekemällään matkalla he 

olivat tutustuneet Lundissa tanskalaisiin ylioppilaisiin, muun muassa kansanopis-

toaatteen omaksuneeseen Ludvig Schrøderiin, ja tavanneet Kööpenhaminassa 

myös itsensä Grundtvigin. Tapaamisten seurauksena he päättivät jäädä seuraavaksi 

talveksi Kööpenhaminaan ”oppimaan Grundtvigia”. (Skovmand 1989: 66–67.) 

Saksan ja Tanskan välisen sodan vuotena 1864 Anker ja Arvesen perustivat 

Balestrandiin Norjan ensimmäisen kansanopiston, joka sai nimekseen Sagatun. 

Skovmandin mielestä nimi kuulostaa puhtaasti norjalaiselta ja tarkoittaa mennei-

syyttä, minkä pohjalle syntymässä oleva norjalaisten kirjakieli haluttiin rakentaa. 

Merkittävään rooliin nousi Norjassa myös Christopher Bruunin Gausdaleniin pe-

rustama kansanopisto Vonheim, jonka nimi taas viittaa tulevaisuuteen ja tarkoittaa 

toivon kotia. Bruun oli aiemmin Tanskassa tutustunut muun muassa Schrøderin ja 

Koldin opistoihin. Perustettuaan oman kansanopistonsa hän piti läheistä yhteyttä 

Schrøderiin: ”Tanskalainen opistohan on minun opistoni isä. Kun minä siis sinulle 

kirjoitan, niin minä teen sen kuin taistelija, joka tekee ilmoituksen päämajaan.” 

(Skovmand 1989: 67–68.) 

Norjan kansanopistot omaksuivat norjalaisista murteista kehittymässä olevan 

norjan kirjakielen, mikä osaltaan myös innoitti perustamaan kansanopistoja. Maan 

merkittävistä runoilijoista useimmat toimivat läheisessä yhteistyössä kansanopis-

toihin, mikä niin ikään vahvisti Norjan kansallista identiteettiä. (Karttunen 1979: 

10.) 

Ruotsissa tarkkailtiin Tanskan kansanopistoliikkeen kehitystä. Siellä tilanne 

poikkesi muista Pohjoismaista siinä, että maassa ei ollut vastaavanlaisia kielellisiä, 
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kansallisia tai uskonnollisia kriisitilanteita, jotka olisivat edistäneet maaperän 

muokkaamista kansanopistolle. Ruotsalaisten kontaktit tanskalaisiin kansanopis-

toihin eivät vielä noihin aikoihin olleet yhtä lujia ja henkilökohtaisia kuin norjalai-

silla. Kuitenkin myös Ruotsi tarvitsi kansanopistonsa. Vireä yhteiskunnallinen ke-

hitys loi hyvää pohjaa uusille ajatuksille. Kunnallisen ja valtiollisen elämän voi-

mistuminen 1860-luvulla velvoitti maan kansalaisia lisäämään tietoa yhteiskun-

nasta ja yhteisten asioiden hoitamisesta. Nimenomaan ihmisten kansalaistiedon vä-

häisyys herätti Ruotsissa tarpeen perustaa kansanopistoja. (Karttunen 1979: 10–11, 

Skovmand 1989: 69.) 

Tanskan Røddingin opistoakin lyhyen aikaa johtaneella kansanopistomiehellä 

ja sittemmin Ruotsiin asumaan asettuneella rautatehtaan omistajalla Christian Flo-

rilla lienee osaltaan ollut vaikutuksensa kansanopistojen perustamiseen. Flor tunsi 

huolta siitä, ettei ruotsalainen rahvas ollut kovinkaan paljon kiinnostunut yhteis-

kunnan hyvinvoinnista. Siksi oli välttämätöntä ”saada maan jaloimmat voimat ja 

vaistot kohentamaan kansansivistystä”. Vuonna 1867 hän tapasi August Sohlmanin, 

Ruotsin laajalevikkisimmän päivälehden toimittajan, ja istutti häneen sivistysidean. 

Sohlman tarttui Florin esittämään haasteeseen ja perusti jo seuraavana vuonna en-

simmäiset talonpoikaiskoulut, joiden opiskelijat olisivat aikanaan valmiit valista-

maan rahvasta kunnallisissa ja poliittisissa kysymyksissä. (Skovmand 1989: 69–

70.) Ruotsin ensimmäiset kansanopistot aloittivat toimintansa vuonna 1868 

Ömnestadissa, Malmössä ja Vadstenassa. Malmössä sijaitsevasta Hvilan kansan-

opistosta tuli yksi maan tärkeimpiä kansanopistoja, johon myös Suomesta pidettiin 

aktiivisesti yhteyttä. (Karttunen 1979: 11.) 

3.5 Kansallinen herääminen vauhdittaa kansanopistojen 

perustamista Suomessa 

Pohjoismaisen kansansivistyksen juuret pohjautuvat kirkolliseen kansanopetuk-

seen. Jo varhain luostarin ja piispankirkon yhteyteen perustettiin kouluja, joissa po-

jille opetettiin kirjoitusmerkit ja kielioppia sekä virsiä ja lauluja. Toisin kuin usein 

ajatellaan, jo katolisen kirkon aikana kristinuskon levittäminen Ruotsi-Suomessa 

tapahtui myös kansankielisenä opetuksena saarnaamalla ja opettamalla uskon ydin-

kohtia ruotsiksi ja suomeksi. (Melin 1989: 3–7.) 

Uuden ajan kynnyksellä Saksan uskonpuhdistaja Martti Luther julkaisi vuosien 

1524–1525 tienoilla kasvatus- ja koulutusnäkemyksiään kirjassaan Kaikille Saksan 

raatiherroille ja kaupungeille kristillisten koulujen perustamisesta ja ylläpitämi-

sestä. Siinä hän hahmotteli uudenaikaisen kansalaiskoulun ja ajatuksen yleisestä 
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kansanopetuksesta, jonka tuli olla pakollista ja koskea myös tyttöjä. (Holmquist 

1931: 46–47.) 

Lutherilta saamansa esikuvan mukaisesti pohjoismaiset uskonpuhdistajat, ku-

ten Olaus Petri Ruotsissa ja Mikael Agricola Suomessa, korostivat kansankielisten 

opetuspuheiden merkitystä ja lukutaidon edistämistä. Agricolan rehtoriaikana 

1540-luvulla Turun katedraalikoulussa käytettiinkin opetuskielenä huomattavassa 

määrin suomen kieltä. Ehkä osin Agricolan vaikuttamana vuonna 1571 annetussa 

kirkkojärjestyksessä lausuttiin ajatus yleisestä oppivelvollisuudesta, mikä teki 

mahdolliseksi myös köyhien perheiden lasten pääsemisen kouluun. Suomen kielen 

edistymisen kannalta merkityksellistä oli Agricolan kirjallinen toiminta, johon si-

sältyi muun muassa ABC-kirja sekä Alcu Opista Uskoon, Rucouskirja Bibliasta, Se 

Wsi Testamenti ja lopulta koko Raamattu. (Salomies 1949: 92.) 

Vähitellen 1600-luvulta alkaen kirkon käynnistämät lukukinkerit, sitten rippi-

koulut ja kiertokoulut, alkoivat kantaa vastuuta kansanopetuksesta. Lasten lukutai-

don ja kristinopin alkeiden opettamisesta tuli yhteiskunnan velvollisuus Ruotsi-

Suomen hallitsijan Fredrik I:n määräyksestä vuonna 1723. Vanhempia uhkasi ran-

gaistus, jos he laiminlöivät lastensa opetustehtävän. (Salomies 1962: 150, ks. Liuk-

konen 1993: 25, 180–181.) 

Suomessa – Sakari Topeliuksen kutsumassa Euroopan köyhäintalossa – olot 

olivat vielä 1800-luvun jälkimmäisiin vuosikymmeniin saakka siinä määrin vaikeat, 

että tavallinen kansa koki vapaaehtoisen itsensä kouluttamisen etäiseksi. Maamme 

historiallinen tilanne oli 1800-luvun lopulle tultaessa hyvin samanlainen kuin Tans-

kassa joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin. Tietoa Tanskaan perustetuista kansan-

opistoista oli kuitenkin alkanut levitä myös kansamme keskuuteen. Asiasta oli kir-

joittanut muun muassa Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen Kirjallisessa kuukauslehdessä 

vuonna 1868. Samoihin aikoihin myös teologian kandidaatti K. G. Leinberg – sit-

temmin Uno Cygnaeuksen työn jatkaja Jyväskylän seminaarin johtajana – oli käsi-

tellyt grundtvigilaisuutta Pedagogisessa yhdistyksessä pitämässään esitelmässä. 

Esitelmä oli herättänyt erityisesti ”ruotsia puhuvan herraseuran” mutta myös yliop-

pilasosakuntien kiinnostuksen kansanopistoa kohtaan. (Karttunen 1979: 10–11, 

Marjomäki 1989: 11.) 

Keskustelua kansanopistosta lisäsi maassamme kansallinen herääminen (Mar-

jomäki 2005: 16). Kansanopiston merkitys alkoi korostua, kun yhteydenpito Tans-

kaan lisääntyi. Samanaikaisesti aiemmin alkaneen yleisen koulusivistyksen kehit-

tymisen kanssa käynnistyi myös voimakas vapaaehtoiseen harrastus- ja yhdistys-

toimintaan pohjautuva järjestötoiminta, johon selkeästi liittyi vapaa kansansivistys. 
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(Karttunen 1979: 13, 15.) Tällaista toimintaa vahvistivat muun muassa nuorisoseu-

raliike, maamiesseurat, naisasialiike, raittiusliike ja nouseva työväenliike (Marjo-

mäki 1989: 11). 

Vuonna 1889 venäläistämistoimenpiteet, kuten raha-, tulli- ja postilaitoksen 

yhdenmukaistaminen, uhkasivat rajoittaa Suomen autonomista asemaa. Tuolloin 

erityisesti kansallismieliset ylioppilaat, jotka olivat osakuntiensa lähettäminä tutus-

tuneet Tanskan kansanopistoihin, ohjailivat maassamme niiden perustamista kos-

kevaa keskustelua. Grundtvigin ajatuksia myötäillen kansanopistot nähtiin myös 

kansallista kulttuuria vaalivina oppilaitoksina, joihin yhdistettiin alusta alkaen kan-

sansivistysidealismi. (Marjomäki 1989: 11–12, ks. Karttunen 1979: 11.) 

Opettaja Sofia Hagman perusti vuonna 1889 Kangasalalle ensimmäisen, nuo-

rille tytöille tarkoitetun kansanopiston, Sääksmäen opiston. Hagman syntyi Vaa-

sassa vuonna 1842 ja kasvoi nimismiehen tyttärenä Kälviällä. Hän oli jo vuosia 

seurannut veljensä Augustin ja tämän tovereiden välityksellä kansanopistoasiasta 

Pohjalaisessa osakunnassa käytyjä keskusteluja. Niiden lisäksi Jyväskylän semi-

naarin johtajan K. G. Leinbergin vaikutus Hagmanin ajatteluun kansanopistojen 

tärkeydestä oli ilmeinen. (Karttunen 1979: 15–16.) 

Murroksen vuosikymmenenä 1890-luvulla toimintansa aloitti 22 kansanopis-

toa, joista kuusi oli ruotsinkielisiä. Kaikki tuolloin perustetut kansanopistot olivat 

aatetaustaltaan grundtvigilaisia. (Marjomäki 1989: 12.) Kansanopistoaatteen syn-

nyttämää paloa kuvasi Sääksmäen opistossa vuonna 1896 pidetty kansanopistoko-

kous: ”Se oli kansanopiston ensimmäinen katselmus, joka teki meidät tietoiseksi, 

ettemme enää taistele yksin kukin kulmallamme, vaan muodostamme rintaman” 

(Pöytäkirja 1896). 

Kansanopistojen toinen perustamisvaihe ajoittui 1900-luvun alkuun vuosille 

1900–1909, jolloin syntyi 12 suomenkielistä ja 8 ruotsinkielistä kansanopistoa. 

Näistä opistoista kaksi perustettiin vuonna 1901 ja muut vuosina 1905–1909. En-

nen vuotta 1905 oli vaikea saada kansanopiston perustamislupia, koska venäläiset 

näkivät kansanopistojen taustalla kansallisen separatismin piirteitä. Vuoden 1905 

suurlakko päätti maassamme sortokauden ja johti eduskuntauudistukseen. Vapau-

tuneemmassa ilmapiirissä tuli tuolloin mahdolliseksi perustaa myös uusia kansan-

opistoja. (Marjomäki 1989: 12.) 

Autonomian aikana maahamme perustettiin kaksi kristillistä kansanopistoa: 

Laajasalon Kristillinen Opisto Helsinkiin vuonna 1907 ja Karhumäen kristillinen 

kansanopisto Lapualle vuonna 1914. Vuosina 1917–1945 perustettiin 24 kansan-

opistoa¸ joista kristillisiä oli 20. Sotien jälkeisinä vuosina perustetuista 17 kansan-

opistosta kristillisten opistojen määrä oli 13. (Tiensuu 1989: 51, 54, 56–57.) 
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Vaikea yhteiskunnallinen tilanne itsenäisyytemme alkutaipaleella synnytti eri-

tyisen tarpeen työväenliikkeen toiminnan käynnistämiseen. Yhteiskunnalliseen 

vaikuttamiseen tuli saada aktiivisia toimijoita liikkeen piiristä. Vaikutusvaltaisia 

työväestöä edustavia henkilöitä tarvittiin myös kuntien itsehallintoon. Ensimmäi-

nen työväenhenkinen järjestötaustainen kansanopisto, Työväen Akatemia, perustet-

tiin Kauniaisiin vuonna 1924. (Kinnunen 1989: 67–68.) 

3.6 Sotien jälkeinen Suomi haastaa perustamaan kansanopistoja 

Sotien jälkeen Suomessa alkoi voimakas rakentamisen kausi. Teollisuus kehittyi ja 

sen myötä väestön muutto maaseudulta kaupunkeihin lisääntyi merkittävästi. Ke-

hitystä seurasi myös koulutuksen huomattava laajentuminen, mikä näkyi muun mu-

assa oppikoulujen oppilasmäärien voimakkaana kasvuna ja ammatillisen koulutuk-

sen tarpeen lisääntymisenä. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrän suurenemi-

sen seurauksena ruvettiin maassamme perustamaan myös uusia korkeakouluja ja 

yliopistoja. Vaikka kansanopistojen koulutuskenttä supistui, niin toisen maailman-

sodan jälkeen Suomessa ryhdyttiin perustamaan lisää kansanopistoja. Vuonna 1950 

voimaan astunut uusi laki kansanopistojen valtionavusta paransi merkittävästi nii-

den toimintamahdollisuuksia. (Marjomäki 2005: 15, 19–20, Sihvonen & Tuomisto 

2012: 276–277.) 

Sotien päättymisestä 1980-luvun lopulle perustettiin kaikkiaan 34 kansanopis-

toa, joista 18 oli kristillisiä, 15 järjestötaustaisia ja yksi grundtvigilainen (Marjo-

mäki 2005: 15). Järjestöpohjaisten opistojen perustamisen taustalla vaikuttivat eri-

tyisesti maamme poliittinen ideologia ja ammattiyhdistysliike. Niistä muodostui 

aikaansa seuraavia kansanliikkeitä. Etujärjestöjen Suomi halusi myös omat oppi-

laitoksensa. Kansanopistojen yhteiskunnallinen sivistystyö nähdäänkin olen-

naiseksi osaksi toimivaa kansalaisyhteiskuntaa ja pohjoismaista demokratiaa. (Kin-

nunen 1989: 67–69.) 

Vaikka Suomessa grundtvigilainen kansanopisto sisälsi humanistis-kristillisiä 

piirteitä, keskeiset kirkon herätysliikkeiden johtajat pohtivat jo 1890-luvulla, säi-

lyykö kansanopiston henki grundtvigilaisessa opistossa kristillisenä. Herätysliik-

keiden piirissä oltiin huolestuneita kristillisten arvojen heikkenemisestä ja yleisestä 

maallistumisesta. Kristillisten kansanopistojen tehtäväksi nähtiin herätysliikkeen 

oman identiteetin vahvistaminen. Toisaalta opistojen uskottiin lujittavan suomalai-

sen kansanopistoliikkeen yhteyttä kirkkoon ja uskonnonopetuksen asemaan. Sa-
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nyttäminen, vaan hyödyllisten tietojen ja taitojen opettaminen ”kristillisessä hen-

gessä”. (Marjomäki 2005: 18, Tiensuu 1989: 50–51.) 

3.7 Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansanopistojen nykypäivää ja  

haasteita  

Seuraavaksi tarkastelen Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansanopistojen nykypäivää ja 

tulevaisuuden haasteita. 

Tanskan kansanopistot 

Tanskan kansanopistolle oli 1860-luvulla ominaista kansallisen identiteetin turvaa-

minen maan saksalaistamista vastaan käydyssä taistelussa. Nykyisin sille on yhä 

tärkeää Grundtvigin ajatusmaailma. Tanskassa kansansivistystyö käsitetään muita 

Pohjoismaita laajemmin. Sen toimintaa säätelee laki 593/2005, jonka mukaan kan-

sansivistystyö on yhteisöllisyyteen ja toimijoiden aatteellisuuteen perustuvaa toi-

mintaa. Kuntien tulee huolehtia, että lapset, nuoret ja aikuiset voivat osallistua va-

paaseen kansansivistykselliseen toimintaan. Kansansivistystyön lain alaisia toimi-

joita ovat kansansivistysliitot ja iltakoulut sekä vapaaehtoisjärjestöt, vapaa-aika- ja 

nuorisojärjestöt, päiväkansanopistot ja kansanyliopisto. (Opetusministeriö 2009, ks. 

Nordplus 2011: 8.) 

Tanskan kansanopistojen ja muutamien muiden oppilaitosten toiminta on sää-

detty laissa 1149/2006. Kansanopistot ovat pääosin internaattikouluja, joiden pai-

noalueina ovat yleissivistys, kansansivistys ja demokratiaopetus. Identiteettiään ka-

dottamatta monet kansanopistoista ovat pystyneet sisällyttämään koulutusohjel-

maansa myös ammatillissivistävää koulutusta. Opetussuunnitelmissa on nähtävissä 

kaksi pääkehityssuuntaa: toinen niistä käsittelee ihmiselämän peruskysymyksiä ja 

toinen harrastuspainotteisia aineita. Vuosina 2010 ja 2011, jolloin tutkimukseni ar-

viointikyselyt tehtiin, Tanskan kansanopistoissa opiskeli pitkillä opintolinjoilla 

vuosittain noin 8000 opiskelijaa. (Määttä & Yrjölä 2001: 27–28, Nordplus 2011: 8, 

Opetusministeriö 2009.) 

Vuonna 2007 toteutetun mittavan kuntauudistuksen myötä Tanskan kuntien 

määrä väheni 275:stä 98:aan. Toteutetut muutokset johtivat useiden kansanopisto-

jen toiminnan lakkauttamiseen. Kun maassa vielä vuonna 2001 oli 90 kansanopis-

toa, niin vuonna 2011 niitä oli 70. Kansanopistojen määrän vähenemistä saattaa 
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jossain määrin selittää myös kansanopistojen oppilasmäärien vähentyminen ikä-

luokkien pienenemisen seurauksena. (Määttä & Yrjölä 2001: 27–28, Nordplus 

2011: 8, Opetusministeriö 2009.) 

Norjan kansanopistot 

Norjalainen kansanopistomies Olav Akerlie kysyi 1980-luvulla, missä määrin 

Grundtvigin kansanopistoideat olivat Norjassa vielä voimassa. Hänen mielestään 

maan kansanopistot olivat täydellisesti erottautumassa norjalaisesta yhteiskunnasta, 

koska ne olivat kadottamassa oman identiteettinsä. Akerlie piti Grundtvigia haas-

teena Norjan kansanopistoille. Grundtvigilainen kansanopisto oli hänen mielestään 

tavoite itsessään, ja toteuttaessaan itseään kansanopistona se kykeni myös saavut-

tamaan tavoitteensa. Norjan kansanopistojen ongelmana oli Akerlien mielestä nii-

den omistuspohja: kansanopistojen omistajina ovat kunnat, läänit ja valtakunnalli-

set järjestöt, jotka määrittävät omistamiensa oppilaitosten tehtävät ja tavoitteet tun-

tematta kansanopistoille ominaista pedagogiikkaa. (Akerlie 1983b: 71–73.) 

Vuosina, jolloin arviointikyselyt tehtiin, Norjassa toimi 77 kansanopistoa. 

Niistä 47 oli taustaltaan vapaatavoitteisia ja 30 kristillisiä. Opistot ovat sisäoppilai-

toksia. Vuosittain opistojen pitkäkestoisilla oppijaksoilla opiskelee noin 7000 opis-

kelijaa, mikä tarkoittaa sitä, että noin 11 % norjalaisista nuorista opiskelee kansan-

opistoissa. Lyhyille kursseille osallistuu vuosittain yli 20 000 opiskelijaa. 

(Nordplus 2011: 9.) 

Norjan kansanopistojen koulutuspolitiikassa on korostettu 1990-luvulta lähtien 

elinikäistä oppimista ja aikuisten opiskelun mahdollistamista. Hallituksen vuonna 

1996 asettaman työryhmän esityksen pohjalta maassa käynnistettiin laaja uudistus-

työ. Siinä otettiin huomioon muun muassa joustavat oppimismahdollisuudet, opin-

tojen rahoitus, työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen, osaamisen tunnis-

taminen ja tunnustaminen sekä kansansivistys. Kansanopistoilla on Norjassa va-

paus itse rakentaa opetusohjelmansa, mikä tarkoittaa oikeutta määrittää koulutuk-

sen sisällöt ja toimia vapaatavoitteisesti. (Nordplus 2011: 9, Opetusministeriö 

2009.)  

Ruotsin kansanopistot 

Ruotsalaisen kansanopisto-opettajan Terningin mukaan vielä 1940-luvulla 

Grundtvig synnytti Ruotsissa enemmän epäilystä kuin innostusta. Kuitenkin joita-
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kin vuosia myöhemmin Siri Trier-Hansen täytti grundtvigilaisella hengellä ruotsa-

laiset kansanopistosalit. Grundtvig pysyi Ruotsissa elävänä myös siitä syystä, että 

Kungälviin perustettiin Pohjoismainen kansanopistoneuvosto. Vähitellen sekä 

Grundtvig että pohjoismaisuus menettivät kuitenkin merkitystään. (Terning 1983a: 

84, 1983b: 85.) Varsinkaan akateemisissa piireissä hänen näkemyksensä eivät enää 

herättäneet kiinnostusta (Simon 1979: 23). Tästä huolimatta kansanopistoilla on ol-

lut Ruotsin koulutuksen kentässä oma tarpeellinen tehtävänsä, mikä on kohdistunut 

muun muassa väestön koulutuserojen tasoittamiseen, työntekijöiden yleisen päte-

vyyden parantamiseen sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kehit-

tämiseen (Mustel 1995: 63–64). 

Vuosina 2010 ja 2011 Ruotsissa oli 150 kansanopistoa, joista yksi kolmasosa 

oli julkisyhteisöjen omistamia ja kaksi kolmasosaa yhdistysten, organisaatioiden ja 

säätiöiden omistuksessa. Muita kansanopistoja ylläpitäviä tahoja olivat muun mu-

assa työväenliike, raittiusliike ja liikuntajärjestöt. Kansanopistojen pitkille opinto-

jaksoille osallistui molempina tutkimusvuosina keskimäärin 25 000 opiskelijaa ja 

lyhytkursseille 77 000 opiskelijaa. Opiskelijoista 10 % oli ulkomaalaistaustaisia ja 

19 % erityisopiskelijoita. Pitkäkestoisen koulutuksen opiskelijoista noin puolet 

osallistui allmän kurs -linjoille, joilla oli mahdollisuus saada päätökseen perus-

koulu- ja lukio-opintoja tai valmentautua korkeakouluopintoihin. (Määttä & Yrjölä 

2001: 23, Nordplus 2011: 9, Opetusministeriö 2009, ks. Paldanius 2013: 177.) 

Ruotsissa toteutettiin 1990-luvun alkuvuosina kansansivistystyön kokonaisuu-

distus. Tuolloin perustetulle Kansansivistysneuvostolle (Folkbildningsrådet) an-

nettiin tehtäväksi muun muassa valtionavun myöntäminen ja hallintoasiat. Muista 

Pohjoismaista poikkeavasti maassa määritettiin kansanopistojen vapaan sivistys-

työn tehtävät ja tavoitteet, mikä mahdollisti myös kansanopistojen toiminnan arvi-

oinnin. Kansanopistojen tehtäviksi tuli muun muassa edistää demokratiaa ja tasa-

arvoa, antaa tukea ja virikkeitä aatteelliseen opiskelutyöhön kansanliikkeissä ja yh-

distyksissä, antaa lyhyemmän koulutuksen saaneille hyvät pohjatiedot ja herättää 

mielenkiintoa uusiin tietoalueisiin. Ensisijaiseksi tehtäväksi valtio asetti Ruotsissa 

asuvien maahanmuuttajien ja muuten heikommassa asemassa olevan väestön kou-

lutuserojen tasoittamisen. (Nordplus 2011: 9, Opetusministeriö 2009.) 

Vuonna 2006 Ruotsissa Kansansivistysneuvosto sai asetuksen muutoksella uu-

sia viranomaistehtäviä, kuten kansanopiston toiminnan seurantaa, systemaattista 

laatutyötä ja arviointia sekä uusien toimintojen kehittämistä (Opetusministeriö 

2009). Tuolloin päivitettiin myös kansansivistyksen tulevaisuuden painopisteet. Ne 

sisälsivät muun muassa demokraattisen osallistumisen yhteiskunnassa, tasa-arvon 

edistämisen aktiivisilla toimenpiteillä, syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten ja 
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ryhmien tavoittamisen, inhimillisen kasvun edistämisen sekä koulutuskuilujen ja 

diskriminoinnin torjumisen. Kansansivistystyössä tuli toimia paikallisia ja alueel-

lisia kehityksen käynnistäjiä. Heidän tuli toimia yhteistyössä kansalaisyhteiskun-

nan, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa. (Opetusministeriö 2009.) 

Kun verrataan Ruotsin Kansansivistysneuvoston vuoden 2006 linjauksia vuo-

den 1992 painotuksiin, korostuu uusissa linjauksissa erityisesti syrjäytymisuhan 

alla olevien ihmisten ja ryhmien tavoittaminen sekä koulutuskuilujen torjuminen. 

Huomionarvoista on, että sekä Ruotsin että Suomen kansanopistoille määritellyissä 

tehtävissä korostuu erityisesti alueellinen verkostoituminen sekä syrjäytymisuhan 

alla olevien ihmisten ja ryhmien tavoittaminen. (Opetusministeriö 2002.) 
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4 Kansanopistot osana vapaata sivistystyötä 

Koulun tehtävänä on J. V. Snellmanin (1806–1881) mukaan kansan sivistäminen: 

sivistyspääoman tuottaminen ja turvaaminen. G.H. von Wright (1985: 152) korosti, 

että sivistykselle on edullista, jos se voidaan rakentaa sivistystarpeeseen. Lehtisalo 

(1998: 107) puolestaan näkee sivistyksen ennen kaikkea oppimisena ja sen aikaan-

saamana kasvuna, jossa osaamisella on tärkeä merkitys ihmisen henkisen pääoman 

lisäämiseksi. Kasvatus, oppiminen ja kasvu edellyttävät jatkuvaa prosessointia ja 

vuorovaikutusta. Tässä luvussa piirrän kuvaa tutkimukseeni osallistuvien kansan-

opistojen tehtävästä ja käytännön toiminnasta osana vapaata sivistystyötä. 

4.1 Keskustelua kansanopiston luonteesta ja tehtävästä 

Kysymys koulun sivistysideasta koskee myös vapaan sivistystyön tehtäviä ja ta-

voitteita, joissa käytyjen keskustelujen keskiössä ovat aika ajoin olleet myös kan-

sanopistot. Yhtenä keskustelujen avaajista 1960-luvulla voidaan pitää Alasta, joka 

pohti väitöskirjassaan, millä tavalla voitiin yhdistää toisaalta vapaan sivistystyön 

opinnollisuus, toisaalta ”viihdyttävä vapaa-aika” tavoitteineen; ne kun saattoivat 

vaihdella runsaastikin jompiinkumpiin painottuen. Tämän nähtiin vaikuttavan 

myös opetuksen toteuttamisen tapoihin. (Alanen 1969: 110–111, ks. Tuomisto & 

Salo 2006: 15–16.) 

Keskustelu vapaan sivistystyön asemasta ja tehtävästä voimistui jo 1980-luvun 

alkuvuosina. Tuolloin Huuhka huomautti, ettei sellaista vapaata kansansivistys-

työtä, joka kohdistuu kaikkiin kansankerroksiin, ole aina haluttu pitää yhteiskunnan 

velvollisuutena. Näin ajateltiin etenkin sen jälkeen, kun kansansivistyksestä ruvet-

tiin käyttämään nimitystä vapaa kansansivistystyö. Tätä pidettiin Huuhkan mielestä 

lähinnä hyväntekeväisyystoimintana, joka kohdistui matalamman sivistystason 

omaaviin kansalaisiin. (Huuhka 1980: 77.) Marjomäen mukaan 1980-luvun kan-

sanopistokeskusteluissa korostui kansanopiston kehittäminen nimenomaan kansan-

opistona. Tällöin huomiota kiinnitettiin keskeisiin grundtvigilaisiin käsitteisiin, ku-

ten kansainen koulu, antikoulu ja kokonaisihmisen koulu, jotka kuvastivat kansan-

opistoliikkeen arvomaailmaa, grundtvigilaista sivistysihannetta (Marjomäki 1984: 

60). 

Opetusministeriön asettama kansanopistotoimikunta oli huolissaan kansan-

opistojen ydintehtävän kaventumisesta. Vuonna 1983 ilmestyneessä mietinnössä 

tehtävää linjattiin korostamalla kansanopiston kasvuympäristöä, pedagogista mil-
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jöötä. (Opetusministeriö 1983.) Seuraavana vuonna tuli voimaan uusi laki kansan-

opistojen valtionavusta, mikä loi edellytykset erityisesti lyhytkurssitoiminnan te-

hostamiseen (Laki 1984/542). Uudistuksista huolimatta kansanopistojen tulevai-

suus nähtiin huolestuttavana. Marjomäki (1984: 59) katsoi, että kansanopistoliike 

joutui 1980-luvulle tultaessa ”maksamaan velkataakkaa”, joka oli syntynyt siksi, 

että kansanopistoissa vapaus oli 1960-luvulta lähtien käsitetty oikeudeksi tehdä 

asiat ”kuten aina ennenkin”, ottamatta huomioon ajan mukanaan tuomia haasteita 

(ks. Marjomäki 2005: 21–22). 

Vapaan sivistystyön tehtävää ja tarkoitusta pohdittiin maassamme erityisen pe-

rusteellisesti 1990-luvulla. Tuolloin monenkirjava opetuslainsäädäntö koottiin seit-

semäksi laiksi, joista yksi oli laki vapaasta sivistystyöstä. Se määritteli valtionosuu-

den tuella tehtävän vapaan sivistystyön tarkoitukseksi yhteiskunnan eheyden, tasa-

arvon ja aktiivisen kansalaisuuden ja toimintatavoiksi omaehtoisen oppimisen, yh-

teisöllisyyden ja osallisuuden. (Laki 1998/632.) 

Keskustelu kansanopiston tehtävästä ja asemasta jatkui vuosituhannen vaihtu-

essa, jolloin kysyttiin, tulisiko kansanopistojen luopua perinteisestä nuorison opin-

ahjoroolistaan ja siirtyä ensisijaisesti aikuisten oppilaitoksiksi. Tähän kiinnitti huo-

miota myös parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä esittäen, että kansanopisto-

jen tulisi tavoittaa ennen muuta matalan pohjakoulutuksen saaneet aikuiset ja tar-

jota heille alueellisesti koulutusta kaikilla tasoilla (Opetusministeriö 2002). Saman-

suuntaista näkökulmaa edusti vapaan sivistystyön oppilaitosrakennetta ja palvelu-

kykyä selvittänyt koulutuksen arviointineuvoston asettama työryhmä kysymyksel-

lään, olivatko ”nuorisokansanopistoleima, sisäoppilaitosluonne ja koulutuksen kal-

leus suorastaan rasitteita kansanopistoille” (Vaherva ym. 2006: 74). 

Kun Manninen ja Luukannel tarkastelivat vapaan sivistystyön aikuiskasvatus-

tieteellistä kehitystä 1900-luvulle tultaessa, he nostivat keskusteluun Grundtvigin 

oppijalähtöisten tavoitteiden korostumisen. Se näkyi myös amerikkalaisen aikuis-

kasvatuksen uranuurtajan Eduard Lindemanin (1926) kirjoituksissa. (Manninen & 

Luukannel 2008: 14–16.) Teoksessaan The Meaning of Adult Education Lindeman 

korosti vapaalle sivistystyölle ominaisia koulutuksen lähtökohtia. Niiden mukaan 

koulutus on elämää ja elämä on koulutusta niille, joilla on tarve oppia. Hän huo-

mautti, että oppiminen on enemmänkin prosessi, uudenlainen seikkailu, jonka ta-

voite on luoda merkityksiä koko elämälle. Koulutusta ei näin ollen tulekaan rajata 

vain nuoruuteen, koska koko elämä on oppimista. (Lindeman 1989: 3–4.) Aikuis-

koulutus tapahtuu Lindemanin ajattelun mukaan ennen muuta todellisten tilantei-

den kautta. Vastoin perinteistä koulutusta, jossa opiskelija mukautuu ennalta mää-
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riteltyihin opetussuunnitelmiin, aikuiskoulutuksessa opetus muotoutuu opiskelijoi-

den tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden ympärille. Lindemanin ajattelun pohjalta 

tärkein koulutuksen resurssi on oppilaan kokemus, aikuisopiskelijan elävä oppi-

kirja. Lindeman huomautti opettajille, ettei heidän tehtävänsä ole julistaa, mutta 

sen sijaan herättää kiinnostus ja toimia eri rooleissa keskustelukumppanina, val-

mentajana ja organisoijana sekä myös palautteen vastaanottajana. (Lindeman 1989: 

4–5, 111, ks. myös Manninen & Luukannel 2008: 15–16.) 

Marjomäen mainitsema velkataakka merkitsi 1990-luvulle tultaessa ennen 

kaikkea sitä, että osalta kansanopistoja oli ”kadonnut” yhteys taustayhteisöönsä 

(Opetushallitus1993b). Tuolloin kyse ei ollut vain menojen ja tulojen sopeuttami-

sesta toisiinsa, vaan myös julkisen vallan tehtävien uudelleenarvioinnista. Pohjim-

miltaan kysymys oli siitä, missä määrin yhteiskunnan tuli tukea sellaista aikuiskou-

lutusta, jossa koulutuksen järjestäjät tai taustalla vaikuttavat kansalaisjärjestöt mää-

räsivät opetuksen tavoitteet ja sisällöt. (Kinnunen 1995: 69–70.) Carlsen liittyi kes-

kusteluun muistuttaen pohjoismaisen kansanvalistuksen merkittävästä vaikutuk-

sesta yhteiskunnan kulttuuriselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle (Carl-

sen 1995: 75). Korsgaard taas tähdensi, että ”aatteiden moninaisuus ja aktiivisen 

kansalaistoiminnan merkitys” olivat voimistuneet yhdentyvässä Euroopassa (Kors-

gaard 1997: 5–7). 

Koulutuksen arviointineuvosto selvitteli opetusministeriön toimeksiannosta 

vuosina 2008 ja 2009 vapaan sivistystyön opetushenkilöstön näkemyksiä oppilai-

tostensa sivistystehtävästä. Kyselyyn vastanneista rehtoreista, päätoimisista opet-

tajista, tuntiopettajista ja koulutuksen järjestäjistä (N=1744) yli neljä viidesosaa 

(85 %) valitsi sivistystehtäväkseen yksilön monipuolisen kehittämisen. Merkityk-

selliseksi tehtäväksi osoittautui myös yhteisöllisyyden kehittäminen (59 %) ja jos-

sain määrin tärkeäksi myös kristillisyyden edistäminen (31 %). Mainitun tutkimuk-

sen mukaan kansanopiston rehtoreista (n=81) 90 % edellytti opettajilta opiston si-

vistystehtävän tuntemusta. (Poikela ym. 2009: 49, 112–113, ks. myös Jokinen ym. 

2012: 2–3.) 

Sihvonen ja Tuomisto puolestaan pohtivat, että vapaaseen sivistystyöhön kuu-

luvaa vapautta on perusteltu sekä ”idealistisilla sivistysnäkymillä että liberalisti-

sella valtioteorialla”. Edellisessä sivistymisen edellytyksenä on vapaus, jälkimmäi-

sessä on kysymys siitä, ettei valtio voi puuttua kansalaistensa tekemisiin, sillä si-

vistyminen on yksi kansalaisoikeuksistamme. (Sihvonen & Tuomisto 2012: 272–

273.) 
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4.2 Keskustelua kansanopiston sisäoppilaitosluonteesta 

Tutkimukseeni osallistuneet kansanopistot ovat ennen muuta sisäoppilaitoksia. 

Siksikin on tarpeen yksityiskohtaisesti kuvata maassamme aika ajoin voimakkaana 

käytyä julkista keskustelua kansanopiston sisäoppilaitosmuodon toimivuudesta. 

Kansanopiston pitkäaikainen johtaja ja Suomen Kansanopistoyhdistyksen pu-

heenjohtaja Tapani Kuronen pohti 1980-luvun alussa Kansanopisto-lehden pals-

toilla, aktivoiko sisäoppilaitos myös arkoja opiskelijoita ja kunnioittiko se elämän 

perusarvoja. Hän pohti edelleen, oliko internaatti myös turvallinen, demokraattinen 

ja suvaitsevainen opiskelupaikka, jossa nuorilla oli mahdollisuus löytää oma iden-

titeetti ja kehittyä ihmisinä. (Kuronen 1980.) Noihin aikoihin myös Paavo Suvanto, 

kansanopistovaikuttaja ja kansanopiston kehittäjä hänkin, ilmaisi Kansanopisto-

lehden kirjoituksessaan, että internaattielämän aika kansanopistoissa oli ohi. Eten-

kään suurissa opistoissa voimakkaan eriyttämisen johdosta kaikki opiskelijat sen 

paremmin kuin opettajatkaan eivät enää oppineet tuntemaan toisiaan; heillä ei näyt-

tänyt olevan mitään tekemistä toistensa kanssa. Kansanopiston rehtorina Suvanto 

näki, että alinomaisen kiireen seurauksena aikaa ei enää riittänyt myöskään yhtei-

siin vapaa-ajan toimintoihin. Työrauhan puuttumisen vuoksi opintoihin keskittymi-

nen opiston asuntolassa saattoi joillekin opiskelijoille käydä mahdottomaksi, ja he 

katsoivatkin parhaimmaksi etsiä rauhallisen asunnon opiston ulkopuolelta. (Su-

vanto 1982.) 

Kansanopistojen sisäoppilaitosluonne ja sen hyödyntäminen pedagogisesti 

synnyttivät laajan keskustelun alkukesästä 1982, kun opetusministeriö käynnisti 

erillisen sisäoppilaitostutkimuksen. Sen tulokset olivat luettavissa kaksi vuotta 

myöhemmin. Niiden mukaan kansanopistojen toiminta perustuu sisäoppilaitos-

muotoisuuteen, on tavoitteellista kasvatusvaikutusta, on tyypillistä kansanopisto-

muotoiselle kasvatukselle, on sovellettavissa kaikissa kansanopistokasvatusta har-

joittavissa laitoksissa ja on ominaista vain kansanopistoille. (Opetusministeriö 

1984, ks. myös Opetusministeriö 1983.) 

Sederlöf nosti vuonna 1987 esiin opetusministeriön vuonna 1979 asettaman 

kansanopistotoimikunnan linjaukset, joiden mukaan kansanopistopedagogiikan 

katsottiin koostuvan kaikesta kansanopistoon kuuluvasta toiminnasta, kuten ope-

tuksen sisällöistä ja työskentelymenetelmistä, opiston ja asuntolan sosiaalipedago-

gisesta toiminnasta sekä opistoyhteisön jäsenten ja eri ryhmien yhteistyöstä (Seder-

löf 1987: 9–11). Hän linjasi käytyä keskustelua korostamalla seuraavia kansan-

opisto-opiskelulle ominaisia piirteitä: 1) opintojen intensiivisyyttä yhdistettynä yk-
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silölliseen ohjaukseen ja seurantaan, 2) opiskelijoiden omatoimisuuteen kannusta-

mista, 3) opettajien yhteisösuuntautuneisuutta ja 4) yhteiselämän hyödyntämistä. 

Sederlöf esitti 1980-luvun lopulla keskustelua kysymyksestä: ”Mitä nykypäivään 

soveltuvaa annettavaa kansanopistolla on opetuksen, ruuan ja sängyn lisäksi, mitä 

muut opintomuodot eivät lainkaan tai vastaavassa määrin anna?” Hän jatkoi: ”Jollei 

vastausta löydy, ei enää ole perusteltua korostaa sisäoppilaitoksen erinomaisuutta. 

Jäljelle jää vain iskusana, jonka todellinen sisältö on jäänyt määrittelemättä.” (Se-

derlöf 1989: 143–144.) 

Samoihin aikoihin myös Huuhka osallistui keskusteluun korostamalla elävän 

vuorovaikutuksen merkitystä sekä oppituntitilanteissa että vapaa-ajalla. Hän näki 

internaatissa elämisen ja siellä tapahtuvan vapaamuotoisen toiminnan opiskelijoita 

sosiaalisesti kehittäviksi. Hän uskoi, että sopivasti ohjattuna internaatti voi myös 

edistää yksilöllisten ja yhteisöllisten kasvatustavoitteiden saavuttamista. (Huuhka 

1985: 6.) Niemelä taas totesi, että internaatti pedagogisena ympäristönä voi olla 

vaikuttava. Kansanopisto sisäoppilaitoksena suorastaan pakottaa itsenäiseen ajatte-

luun pohjautuvaan dialogiin. Tätä Snellman aikoinaan nimitti toverikasva-

tukseksi. ”Väittely, omaa kantaa tukevien perusteiden hiominen vertaistensa kes-

kustelussa, on ehkä paras ajattelun koulu. Siinä kasvaa ote maailmaan ja ajan mu-

kana persoonallinen maailmankatsomus.” (Niemelä 1989: 205.) 

Vuosituhannen vaihteessa Määttä ja Yrjölä niin ikään nostivat keskusteluun 

kysymyksen kansanopiston merkityksestä sisäoppilaitoksena. He olivat sitä mieltä, 

että sisäoppilaitos, jota vapaan sivistystyön laki 1998/632 edellyttää kansanopis-

toilta, on menettänyt merkitystään vuosien kuluessa, sillä vain osassa opistoja se 

toimii olennaisena osana kasvatusta ja opetusta (Määttä & Yrjölä 2001: 111). Sa-

moihin aikoihin Suomen Kansanopistoyhdistyksen asettama kehittämisryhmä In-

ternaatti uuteen arvoon tähdensi, että kansanopiston internaatilla tulee olla hyväk-

syttävä ja tunnistettava tarkoitus, jolla se säilyttää paikkansa opistotyön laatua ku-

vastavana tekijänä (Marjomäki 2001: 1). Myös Törrösen ja Kirstinän mukaan kan-

sanopistojen internaattipedagogiikka tekee mahdolliseksi osallistumisen, vastuun 

ottamisen ja yhteisöllisyyden opettelun. Vapaa sivistystyö näin ollen mahdollistaa 

omassa toiminnassaan muutoksen ja avoimen dialogin. (Törrönen & Kirstinä 2006: 

79.) 

4.3 Elinikäisen oppimisen strategia toimintaedellytyksenä 

Huolimatta varsin voimakkaasta kritiikistä vapaata sivistystyötä kohtaan erityisesti 

1990-luvun lamavuosina maassamme uskottiin vapaaseen sivistystyöhön. Se näkyi 
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myös kansanopistotoiminnassa. Vuoden 1994 alussa tuli voimaan uusi valtion-

osuutta koskeva laki, joka korvasi kymmenen vuotta aikaisemmin säädetyn lain 

kansanopistojen osittain meno- ja osittain suoritusperusteisesta valtionavusta. Nyt 

valtionosuus muuttui kokonaan suoritusperusteiseksi. (Hallituksen esitys 1993a, 

1993b.) Kansanopistoissa ruvettiin panostamaan koulutuksen laatuun ja määrään. 

Vaikuttimena tähän oli osaltaan Opetushallituksen aikuiskoulutuksen linjan vuonna 

1992 käynnistämä kansanopistojen itsearviointijärjestelmän kehittämistyö, jonka 

tuloksena kansanopistot saivat jo seuraavana vuonna käyttöönsä monipuolisen it-

searviointimalliston (Opetushallitus 1993a). Edellä kuvattua kehittämishanketta 

edisti edelleen Opetushallituksen rahoittamana Linturin Themis-arviointihanke 

(Linturi 1995: 17–18, ks. myös Linturi Oy: 234–235). Opetusministeriön esittämä 

ja Niemelän toteuttama vapaan sivistystyön strategiahanke puolestaan päivitti va-

paan sivistystyön tavoitteet. Niissä korostui myös toiminta syrjäytymisuhan alais-

ten ryhmien kanssa, itsen eli ihmisen henkisen ja persoonallisen puolen kehittämi-

nen, kansalais-, yhteisö- ja järjestötyö sekä yhteiskunnallinen opintotoiminta. (Nie-

melä 1995: 5, 2011: 62–63.) 

Vapaan sivistystyön kannalta tärkeä toimenpide oli valtioneuvoston keväällä 

1996 asettaman elinikäisen oppimisen komitean perustaminen. Komitean tuli laatia 

maahamme kansallinen elinikäisen oppimisen strategia. Työskentelyn lähtökohtia 

olivat muun muassa talouden globalisoituminen, kansainvälisen vuorovaikutuksen 

lisääntyminen ja tekninen kehitys, jotka olivat tehneet epäjatkuvista ja yllätykselli-

sistä muutoksista pysyviä. Strategian tavoitteena oli ottaa huomioon yksittäisten 

ihmisten lisäksi myös yhteisöt. Oppimisen sisältötavoitteiksi linjattiin ihmisen per-

soonallisuuden kehittymisen tukeminen, demokraattisten arvojen vahvistuminen, 

toimivien yhteisöjen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen sekä kansain-

välisyyteen kasvaminen. Elinikäisen oppimisen komitean ehdotukset koskivat ko-

konaisuudessaan maamme koululaitosta peruskoulusta yliopistokoulutukseen ja 

yleissivistävästä koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen. Ne näkyivät myös 

vuonna 1999 voimaan tulleessa vapaan sivistystyön laissa ”pehmeiden arvojen” 

korostumisena. Oppiminen nähtiin myös onnellisuutta ja tyytyväisyyttä tuottavaksi 

asiaksi. Sen ajateltiin tuottavan hyvää osaamista ja elämää sekä vahvaa kansalai-

suutta. (Opetusministeriö 1997, ks. Niemelä 2011: 62–63.) 
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4.4 Opetus parhaimmillaan sellaista, mitä ei muualta saa 

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö (VSY) jätti syyskesällä 1998 opetusministeriölle 

aloitteen vapaan sivistystyön henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen tehosta-

misesta. Ministeriö antoi tukensa aloitteelle edellyttäen, että henkilöstön koulutuk-

sen edistämisen ohella selvitettäisiin vapaan sivistystyön lähivuosien visio ja kehi-

tettäisiin alan tutkimustoimintaa. Niemelän vuonna 2000 työstämän Vapaan sivis-

tystyön visio 2005:n mukaan kansanopistot nähtiin vallitsevaa koulujärjestelmää 

täydentävinä ja laajentavina sekä sitä kyseenalaistavina pedagogisten vaihtoehtojen 

tarjoajina. ”Toisen mahdollisuuden” avaavia opintolinjoja päätettiin lisätä ja tarjota 

niitä opintososiaalisin eduin. (Niemelä 2000: 4–6, 17, Toiviainen 2002: 12.) Visio 

korosti myös alan tutkimustoiminnan edistämistä, mihin kiinnitettiin huomiota 

myös vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa 2009–2012 (Opetusministeriö 

2009). 

Opetushallitus toteutti kansanopistolaitoksen nykytilan arvioinnin vuosina 

2000 ja 2001. Sen lähtökohtana oli kansanopistojen kokonaiskuvan luominen ky-

seisinä vuosina. Arvioinnin ensimmäinen vaihe käsitteli kansanopistojen koulutus-

tehtävää sekä toiminnan tehokkuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta. Lisäksi sel-

vitettiin vapaan sivistystyön lain edellyttämän sisäoppilaitosperiaatteen toimeenpa-

non ja itsearvioinnin toteutumista kansanopistoissa. (Määttä & Yrjölä 2001: 4–5.) 

Määtän ja Yrjölän tutkimustulosten mukaan kansanopistojen arvo- ja aate-

tausta sekä niistä kumpuavat kasvatustavoitteet olivat 2000-luvulle tultaessa yleis-

ten arvomaailman muutosten myötä menettäneet merkitystään etenkin yhteiskun-

nallisten mutta myös joidenkin kristillisten kansanopistojen toiminnassa. Vain sel-

keästi omaa taustayhteisöään palvelevat opistot olivat tutkijoiden mielestä pysty-

neet säilyttämään omaleimaisen arvoprofiilinsa. Kansanopistoilla nähtiin edelleen 

olevan tärkeä tehtävä suomalaisessa aikuiskoulutuksen kentässä. Raportissa kan-

nustettiin kansanopistoväkeä jatkamaan työtään: parhaimmillaan kansanopistot tar-

joavat sellaista opetusta, mitä muualta ei saa. Kuitenkin samalla tutkijat huomaut-

tivat, että monilla kansanopistoilla päätehtävä oli kadoksissa. Jos päätavoitetta sel-

kiytetään, kansanopistot voivat paremmin palvella suomalaista yhteiskuntaa. 

(Määttä & Yrjölä 2001: 111.) 

Kansanopistojen taloutta arvioidessaan Määttä ja Yrjölä katsoivat, että kansan-

opistot olivat koulutuksen kentällä keskenään hyvin erilaisessa asemassa. Tutki-

muksesta oli myös nähtävissä, että osassa kansanopistoja koulutuskysyntä alkoi 

hiipua jo 2000-luvulle tultaessa. (Määttä & Yrjölä 2001: 112.) 
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Kansanopistojen toiminnan tilaa koskevan toisen vaiheen tutkimuksen pani toi-

meen Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus lukuvuotena 2000–2001. 

Niemivirran toteuttaman tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida kansanopistojen 

opiskelijoiden oppimismotivaatiota ja oppimiskokemuksia. Keskeisimmät arvioin-

nin kohteet olivat opiskelijoiden tavoiteorientaatiot, käsitykset itsestä opiskelijoina, 

opiskelun syyt, opiskelua haittaavat tekijät ja opiskeluun liittyvät moninaiset ta-

voitteet. Tutkimukseen osallistui yhteensä 8 200 maamme kansanopisto-opiskelijaa. 

(Niemivirta 2002: 4–5.) Tulosten mukaan opiskelijat suhtautuivat opintoihinsa hy-

vin eri tavoin. Oppimis- ja saavutusorientoituneet korostivat uusien asioiden oppi-

mista ja tiedon kartuttamista. Välttämisorientoituneille oli leimallista luovutusherk-

kyys sekä suunnitelmallisuuden ja sitoutumisen puute. Tutkimusaineistossa sitou-

tumattomat muodostivat suurimman ryhmän (n=4200). Nimikkeensä mukaisesti 

ryhmän opiskelijat eivät korostaneet mitään erityisiä tavoitteita, mutta eivät toi-

saalta vaikuttaneet olevan opistoon nähden kielteisiäkään. Eri muuttujien valossa 

ilmeni, että iäkkäämmät kansanopisto-opiskelijat olivat nuoria myönteisempiä ja 

oppimishalukkaampia. Naiset olivat miehiä myönteisempiä ja sitoutuneempia. 

Nuoret taas kokivat muita enemmän epäonnistumisen pelkoa. (Niemivirta 2002: 

58–59.) 

Väitöstutkimukseni kysymyksenasetteluun liittyy myös Mannisen ja Luukan-

teleen tutkimus omaehtoisen aikuisopiskelun vaikutuksista. Tutkimuksessa arvioi-

tiin vapaan sivistystyön piiriin kuuluvien oppilaitosten, kuten kansalais- ja työvä-

enopistojen, kansanopistojen, kesäyliopistojen, opintokeskusten ja liikunnan oppi-

laitosten vaikutuksia aikuisopiskelijoiden näkökulmasta. Aineiston kokonaistar-

kastelussa yleisimmiksi vaikutuksiksi nousivat innostus jatkaa opiskelua, henkinen 

hyvinvointi, tietojen ja taitojen lisääntyminen sekä itsetunnon kehittyminen. Vähi-

ten merkityksellisiä olivat uralla eteneminen ja toimeentulomahdollisuudet, vaikka 

niidenkin kohdalla tapahtui kehittymistä ainakin jonkin verran. Kyseisten tutkijoi-

den mukaan osallistumisella vapaan sivistystyön opintoihin oli ennen muuta vai-

kutuksia, jotka on aiemmin yhdistetty sosiaalisen pääoman ja sosiaalisen yhteen-

kuuluvuuden kehittymiseen. (Manninen & Luukannel 2008: 7–8, 70–71.) 

Vapaan sivistystyön asemasta ja tehtävästä käytyyn keskusteluun osallistui 

myös aikuiskoulutusneuvosto korostamalla raportissaan vapaan sivistystyön oh-

jauksen tärkeyttä ja vapaan sivistystyön rahoituksen saamista ajan tasalle. Raportin 

mukaan voimavaroja tuli kohdistaa sellaiseen toimintaan, joka on yhteiskunnalli-

sesti ja sivistyksellisesti perusteltua ja joka tukee ja edistää kansalaisten osallistu-

mis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2008.) 
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4.5 Vapaan sivistystyön koulutustehtävä pohdinnan kohteena 

Vuosituhannen vaihteessa Niemelä kysyi, olivatko vapaan sivistystyön tehtävät 

tehdyt, kun ihmisen henkisen kasvun ja kansalaisvalmiuksien tilalle nousivat lähes 

yksinomaan ammattitaito, työllisyys ja taloudellinen kasvu. Tutkijan mukaan sa-

mankaltaista muutosta edisti myös Euroopan unioni, joka arvioi koulutuksen mer-

kitystä pelkästään työvoimapoliittisista lähtökohdista. (Niemelä 1999: 12.) Rinne 

ja kollegat huomauttivat joitakin vuosia myöhemmin, että elinikäistä oppimista on 

pidetty maassamme liian ”heiveröisesti tunnistettuna itsestäänselvyytenä, ylikan-

salliset järjestöt kun lähtevät siitä, että tietämystä ja osaamista tulee voida hankkia 

koko ajan ja kaikkialta” (Rinne ym. 2003: 14–15). 

Vapaan sivistystyön toimintaedellytykset, jotka käsittivät aikuisopiskelijoiden 

ammatillisia, sivistyksellisiä ja harrastuspohjaisia oppimisen tavoitteita, olivat mu-

kana vuosina 2003–2008 ja 2008–2012 hallitusten kehittämisohjelmissa. Niissä lu-

vattiin korostaa kansalaisten omiin tarpeisiin perustuvaa koulutusta ja vahvistaa sen 

asemaa. Myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja henkilöstön osaamista haluttiin 

edistää. (Opetusministeriö 2004a, 2004b, 2004c. 2008.) Opetusministeriö käynnisti 

vuonna 2004 vapaan sivistystyön arvioinnin, jonka ensimmäiseen vaiheeseen sisäl-

lytettiin oppilaitosverkoston rakenne, koulutustarjonta, toimintaedellytykset, rahoi-

tus ja palvelukyky (Vaherva ym. 2006: 7, 73–74). Vuoden 2004 Valtiontalouden 

tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa oli kiinnitetty huomiota osin samoihin 

asioihin. Siinä todettiin, ettei lainsäädäntötyössä ollut riittävästi otettu huomioon 

kansanopistoja eikä niiden tehtäviä, vaan ne olivat jääneet maamme koulujärjestel-

mässä irrallisiksi. Raportin viesti oli, että kansanopistojen toiminnan ohjausta tulisi 

uudistaa, täsmentää ja vahvistaa. (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2004.) Vapaan 

sivistystyön vaikuttavuutta ja suuntaviivaopintoja selvittäneen työryhmän mukaan 

maassamme tarvittiin tavoitteisempaa vapaan sivistystyön ohjausta, jotta aikuis-

koulutuksessa vähemmän huomioidut kansalaiset osallistuisivat enemmän vapaan 

sivistystyön koulutukseen (Vaherva ym. 2007: 142). 

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuutta, osaamista ja työoloja kä-

sitelleen arviointineuvoston työryhmän mukaan opetushenkilöstö oli sitoutunut 

työhönsä ja uskoi sen tarpeellisuuteen tulevaisuudessakin. Sen sijaan eri henkilö-

ryhmillä ja oppilaitoksilla oli erilaisia käsityksiä siitä, millä tavalla koulutuksen 

järjestäjät ja oppilaitokset huolehtivat siitä, että opettajilla oli riittävät tiedot ja tai-

dot sivistystehtävänsä toteuttamiseen käytännön opetustyössä. Arviointineuvosto 

esitti vapaan sivistystyön keskusjärjestöille, että oppilaitosten ylläpitäjien ”olisi 
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syytä käydä vakavaa keskustelua sivistystarpeesta, sivistystehtävästä ja tavoitel-

luista sivistyshyödyistä sekä niiden arvioimisesta”. (Poikela ym. 2009: 135–136.) 

4.6 Kansanopistojen haasteita 2010-luvulla 

Maamme sivistyspoliittisten painotusten selkiyttämiseksi opetusministeriö asetti 

tammikuussa 2008 valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset vapaan 

sivistystyön kehittämisohjelmaksi vuosiksi 2008–2012. Työryhmä kyseenalaisti 

ajatuksen, että kansanopisto-opiskelu olisi välivuosi peruskoulun, puhumattakaan 

lukion jälkeen, ja esitti tilalle opinnollisen suuntautumisen vuotta. Raportissa to-

dettiin myös, että kansanopistot olivat tarkistaneet tehtäväkäsitystään ja ottaneet 

huomioon yhteiskunnassa ja koulujärjestelmässä tapahtuneet muutokset. Todelliset 

muutokset työryhmän mukaan olivat kuitenkin olleet vähäisiä, ja suuntaus amma-

tilliseen koulutukseen jatkui edelleen. Näin ollen oli oletettavaa, että osa opistoista 

pysyy elinvoimaisina ja osa näivettyy. Kansanopistoista tulisikin kehittää alueelli-

sia oppimiskeskuksia, joiden tarjoama koulutus tarjoaisi yleissivistävän aikuiskou-

lutuksen ohella perus- ja lukio-opetusta sekä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta 

ja mahdollistaisi internaattiasumisen. (Opetusministeriö 2009.) 

Kansanopistojen pitkien opintolinjojen vetovoimaisuuden lisäämiseksi edellä 

mainittu opetusministeriön valmisteluryhmä nosti esille myös kansanopisto-opis-

kelijoiden opintososiaaliset edut. Aikuisopiskelutuen tulisikin saada koskemaan 

kaikkia kansanopiston pitkien linjojen opiskelijoita, mukaan lukien muun muassa 

syrjäytyneet, työttömät ja maahanmuuttajat. (Opetusministeriö 2009.) Työryhmä 

arvioi myös kansanopistojen taloutta. Sen mukaan osa opistoista ”elää kädestä suu-

hun”, mihin on osittain syynä vapaan sivistystyön valtionosuuden jälkeenjäänei-

syys menoihin suhteutettuna. Tämä on pakottanut kansanopistoja kohdentamaan 

koulutustaan paremmin rahoitettavaan ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen 

laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi opetusministeriön valmisteluryhmä esitti 

toimenpideohjelmaa, jossa selkiytetään vapaan sivistystyön opetushenkilökunnan 

asemaa, kelpoisuutta ja koulutusta. (Opetusministeriö 2009.) 

Vahvistaakseen vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjärakennetta ja yh-

teistyötä opetusministeriön asettama valmisteluryhmä käynnisti vuoden 2010 

alussa kansanopistojen piirissä rakenteellisen kehittämisprosessin. Kehittämisoh-

jelman 2009–2012 tavoitteena oli yhdistää ja vahvistaa kansanopistojen toimintaa, 

niin että kansanopistojen määrä olisi noin kaksi kolmasosaa silloisesta ylläpitäjä-

määrästä. Kehittämishanke painottui kansanopistojen hallintomalleja koskevaan 
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oikeudelliseen selvitykseen ja mallinnukseen mahdollisista uusista hallintoratkai-

suista. Selvitys sisälsi 1) nykyisen hallintomallin kehittämisryhmineen, 2) yhden 

ylläpitäjäyhdistysmallin kehittämisryhmineen ja 3) yhden omistajayhdistysmallin 

kehittämisryhmineen. (Opetusministeriö 2009.) Lakiin perustuvan selvityksen mu-

kaan yleishyödyllisen yhteisön tuli olla sekä koulutuksen ylläpitäjä että sen järjes-

täjä, joka on vastuussa niin toiminnasta kuin taloudestakin. Tämä ajattelutapa pe-

rustui pohjimmiltaan kansalaisten itsemääräämisoikeuteen, autonomiaan, mikä 

muodostuu niistä oikeuksista ja vapauksista, joita valtiovalta sallii kansalaisille ja 

heidän yhteistoiminnalleen. Koska yleishyödylliset yhteisöt omistavat ja ylläpitä-

vät useimpia maamme kansanopistoista, niiden ylläpitäjärakennetta ei voitu muut-

taa esimerkiksi yhdistämällä toisiinsa toiminnaltaan pieniä kansanopistoja. (Laki-

luotsit 2010.) 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistot osallistuivat kansanopistojen toiminnan 

kehittämiseen, jonka organisoi opetusministeriön asettama valmisteluryhmä. Läh-

tökohtaisesti opistoilla oli hyvät mahdollisuudet vahvistaa yhteistyötään, olihan 

niillä juuri valmistunut yhteinen kehittämissuunnitelma ja siihen pohjautuva Eväitä 

elämään -visio 2013. Hallintomallihanke käynnisti syksyllä 2010 näiden kansan-

opistojen johtokunnissa ja laajemminkin opistojen taustayhteisön piirissä avoimen 

keskustelun kansanopistojen asemasta, tehtävästä ja tulevaisuudesta. Opistot pää-

tyivät nykyiseen kolmen itsenäisen kansanopiston hallintomalliin. Ratkaisun pe-

rusteluina olivat opistojen maantieteellinen sijainti ja alueellinen opiskelijarekry-

tointi. (Eväitä elämään 2009.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi vuoden 2011 lopulla päätökset kansanopis-

tojen ylläpitämisluvista 1.1.2012 alkaen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a, 

2011b, 2011c). Maassamme tuolloin toimineista 91 kansanopistoista 83 opistoa sai 

ylläpitämisluvan jatkaa toimintaansa anomallaan tavalla. Kahdeksalle opistolle 

lupa myönnettiin kahden vuoden koeajalle. Syksyllä 2013 opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö vahvisti myös näiden opistojen ylläpitämisluvat 1.1.2014 alkaen. (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2014.) 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ammatillisen ja työvoimapoliittisen 

koulutuksen rinnalla vapaan sivistystyön koulutuksella on vakiintunut asema, joka 

tosin on aika ajoin koettu uhatuksi. Taustalla ovat monesti koulutuksen resurssit, 

jotka usein kohdistuvat välitöntä taloudellista ja ammatillista hyötyä tuottavaan 

koulutukseen. Vapaa sivistystyö kansanopistoineen on joutunut perustelemaan ole-

massaoloaan ja tarpeellisuuttaan. Aikuiskasvatuksen keskeisistä ajattelijoista 

useimmat ovat puhuneet ennen muuta omaehtoisen ja yleissivistävän oppimisen ja 

opiskelun puolesta. (Manninen & Luukannel 2008: 70–71.) 
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Aika ajoin kansanopistojen toiminta on saanut kritiikkiä arvosidonnaisuutensa 

johdosta (Valtiontalouden tarkastusvirasto, Vaherva ym. 2006: 74–77). Toimintaa 

arvioitaessa on syytä tähdentää, että kansanopistot ovat lähtökohdiltaan ja opetus-

sisällöiltään itsenäisiä. Niiden perustamiseen ja ylläpitämiseen ei ole ollut lakisää-

teistä velvollisuutta. Kansanopistoja eivät ole perustaneet valtio eivätkä kunnat, 

vaan niiden perustamisen lähtökohtana ovat olleet joitakin poikkeuksia lukuun ot-

tamatta kansalaisten ja heidän vapaiden järjestöjensä tai aatteellisten liikkeittensä 

sivistystarpeet, joihin julkinen valta ei ole ryhtynyt tai jotka luonteensa puolesta 

eivät kuulu sen tehtäviin. Kansanopistojen itsemääräämisoikeus, autonomia, muo-

dostuu niistä oikeuksista ja vapauksista, joita valtiovalta sallii kansalaisille ja hei-

dän yhteistoiminnalleen. (Opetusministeriö 1981, ks. Huuhka 1989: 99–101, Olsen 

1995: 47.) Kansanopisto rakentuu näkemykseen, että ihminen on omaehtoisesti yh-

teiskunnan toimintaan osallistuva ja sitä ohjaava subjekti. Siksi on nähty välttämät-

tömäksi luoda mahdollisuus kansalaisten omista arvolähtökohdista nousevaan 

opiskeluun ja maailmankuvan muodostamiseen. (Marjomäki 1989: 9–10, Olsen 

1995: 44–45.) 
Autonomiansa perusteella kansanopistoilla on erityinen mahdollisuus reagoida 

joustavasti opiskelijoiden elämäntilanteiden pohjalta nouseviin koulutustarpeisiin. 
Opiskelijoiden kannalta kansanopistovuosi ei voi olla tavoitteeton välivuosi. 
Useimmille heistä se merkitseekin oman elämänsä syvempää ymmärtämistä, mikä 
voi tarkoittaa muun muassa elämänarvojen jäsentämistä, itsenäistymistä, itseluot-
tamuksen vahvistumista, viestintä- ja sosiaalisten taitojen edistymistä ja tulevai-
suuden kuvan selkiytymistä ammatinvalinnan näkökulmasta. Edellisiin tavoittei-
siin liittyvät selkeästi opiskelukeskeiset pyrkimykset, joita ovat arvosanojen suo-
rittaminen sekä tekemisen taitojen oppiminen. (Niemelä 2009: 1–3.) Väitöstutki-
muksessaan Niemelä nosti keskusteluun myös vapaan sivistystyön arvioinnin. Hän 
polemisoi ajatusta sivistyshyötyjen mittaamisesta. Sivistystyö jo sellaisenaan näyt-
täisi tuottavan monenlaisia hyötyjä. (Ks. Niemelä 2011: 282–283.) 

Pohtiessaan vapaan sivistystyön tulevaisuutta 2010-luvulla artikkelissaan Mikä 
nakertaa vapaan sivistystyön vapautta, työtä ja sivistävyyttä? Manninen toi esiin, 
etteivät erilaisten ryhmien koulutustarpeet ja kansanopistojen tarjonta kohtaa. Man-
nisen mukaan koettu koulutustarve ja sivistyspyrkimykset näyttäisivät olevan ny-
kykansalaiselle suorastaan tuntemattomia käsitteitä, sillä silloin tulisi siirtyä pois 
omalta mukavuusalueelta oppiakseen uutta. (Manninen 2015: 36.) 
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5 Vanhoillislestadiolaisten kansanopistojen 
historiaa ja nykypäivää 

Maamme itsenäistymisen aikoihin vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä käy-

tiin muiden kirkkomme herätysliikkeiden tapaan keskustelua kansanopiston perus-

tamisesta. Asia nousi esille muun muassa liikkeen piirissä käydyissä kokouksissa 

ja ilmestyneissä julkaisuissa. Päätös ”kansanopiston tapaisen koulun” perustami-

sesta Ylitorniolle tehtiin vapunpäivänä vuonna 1923 (Palola 2010: 256). Tutkimuk-

seeni osallistuvat Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristilliset kansanopistot ovat aa-

tetaustaltaan vanhoillislestadiolaisia opistoja. Tässä luvussa kuvaan näiden kansan-

opistojen historiallisia juonteita osana maamme kansanopistoliikettä ja nykypäivää. 

5.1 Kansanopiston tapainen koulu Ylitorniolle 

Suomen itsenäistyttyä pastorit Pekka Tapaninen ja O. H. Jussila alkoivat hahmo-

tella ”kristittyjen kansanopiston” perustamista. Keskustelu sai lisäpontta, kun liik-

keen julkaisun Siionin Lähetyslehden kesäkuun numerossa 1918 nimimerkki Isä 

kuultuaan oman oppilaitoksen, ”kansanopiston tapaisen koulun”, perustamis-

aikeista ilmaisi hankkeelle tukensa. Lehden heinäkuun numerossa myös nimi-

merkki Opettaja kannatti ”kansanopiston tapaisen koulun” perustamista, jossa ”ko-

din kylvöä koetetaan kasvattaa ja hoitaa samalla kuin nuoria ohjataan tiedon ja si-

vistyksen osallisuuteen”. (Siionin Lähetyslehti (1918a, 1918b, ks. Palola 2010: 

252–253.) 

Kansanopiston perustamisesta keskusteltiin lisää syksyllä 1918 Oulussa pide-

tyssä kokouksessa. Esillä oli muun muassa taustayhteisön piiriin kuuluvien kansan-

edustajien Leonard Typön ja Juuso Runtin lähettämä kirje, jossa he kirjoittivat kan-

nattavansa sellaista oppilaitosta, ”johon saadaan kristityt opettajat ja niin ollen kris-

tillinen henki vaikuttamaan”. Kirjeessään he huomauttivat, ettei perustettavaksi 

suunniteltu oppilaitos kuitenkaan saanut ”eristäytyä maailmasta”. (Palola 2010: 

252–253, Siionin Lähetyslehti 1918c, ks. myös Mustakallio 1994: 14–15, Tervo 

2005: 19–20.) 

Kansanopistoasia eteni niin, että jo syksyllä 1919 perustettiin Kristittyjen kan-

sanopiston kannatusyhdistys, joka ryhtyi keräämään varoja ja etsimään paikkaa 

opistolle. Päätös kansanopiston perustamisesta Ylitorniolle tehtiin Oulussa vapun-

päivänä 1923 pidetyssä kannatusyhdistyksen kokouksessa. (Palola 2010: 255–256.) 
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Opiston opetusohjelmassa kuvattiin niitä periaatteita, joiden pohjalta opetus- 

ja kasvatustyö haluttiin tehdä. Opetuksen painopisteiksi määriteltiin yhteiskunnal-

lis-taloudelliset, luonnontieteelliset ja humanistiset aineet. Toiminnan tarkoituk-

sena oli kohottaa aikuisen nuorison yleistä kansalaissivistystä siten, että opetuksen 

pääpaino oli ”omintakeista ajattelua ja kristillissiveellistä luonnetta herättävässä 

opetuksessa”. Opiston ensimmäinen johtaja Paavo Ahlholm (sittemmin Leppäsaajo) 

kuvaa opiston tehtävää seuraavasti: ”Pyrkimyksenämme on ollut herättää oppilais-

samme eloon uinuvia henkisiä voimia ja kehittää heistä Jumalaa pelkääviä, isän-

maallisia kansalaisia, jotka asettaisivat elämänsä päämaalin korkealle.” (Karjalai-

nen 1973: 19–24, Mustakallio 1994: 17, Tervo 1985: 55, 2005: 23–24.) 

5.2 Reisjärven kristillisen kansanopiston perustaminen 

testamenttivaroin 

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen piirissä käytiin jo 1930-luvun lopulla kes-

kustelua kansanopiston perustamisesta Keski-Suomeen. Opiston paikaksi ajateltiin 

ensisijaisesti Jyväskylän kaupunkia. Hankkeessa vedottiin myös siihen, että evan-

keliset olivat perustaneet kaksi uutta kansanopistoa entisten neljän lisäksi, vaikka 

evankelisen liikkeen ei katsottu olevan kannattajamäärältään suurempi kuin tämä 

kristillisyys. Kansanopiston perustaminen tuli kuitenkin ajankohtaiseksi vasta so-

tavuosien jälkeen. Nyt vireillä oli kaksi kilpailevaa hanketta: Keski-Suomen kan-

sanopistohanke sekä suunnitelma kansanopiston saamiseksi Haapajärvelle, joka oli 

ollut ehdolla kansanopiston paikaksi jo 1920-luvulla, kun oli pohdittu taustayhtei-

sön ensimmäisen kansanopiston sijaintipaikkaa. Kun taustayhteisön piirissä kes-

kusteltiin näistä hankkeista kesällä 1946, molempiin suhtauduttiin myönteisesti tu-

kemalla niitä myös taloudellisesti. Seuraavana vuonna asiaa linjattiin kuitenkin uu-

delleen ja päätettiin, että ennen uusien opistojen perustamista Ylitornion opisto tuli 

saada taloudellisesti kestävälle pohjalle. (Palola 2013: 14, Tervo 2005: 27.) 

Opistohankkeet saivat uuden käänteen, kun sotavuosien aikana levisi tietoa 

reisjärveläisen maanviljelijän Antti Räisälän testamentista. Testamentin saatua lain-

voiman Reisjärven Räisälänmäelle perustettiin vuonna 1947 lastenkoti sotaorvoille 

ja vuonna 1955 sen rinnalle kansanopisto, jonka toiminta alkoi Reisjärven kristilli-

senä kansanopistona jo samana syksynä.  

Valtiovallan hyväksymän työohjelman mukaan ”Reisjärven Kristillisen Kan-

sanopiston tarkoituksena on Pyhän Raamatun ja evankelisluterilaisen uskon, tun-

nustuksen ja opin mukaisessa hengessä jatkaa ja syventää oppilaittensa kansalais-

opintoja ohjaamalla heitä omintakeiseen opiskeluun, ja toteutetaan kaikessa työssä 
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mahdollisimman suuressa määrässä oppilaiden omatoimisuuden ja itsehallinnan 

periaatetta. Kansanopistossa annetaan opetusta luennoin ja harjoituksin humanis-

tisissa, yhteiskunnallisissa sekä maa- ja kotitaloudellisissa aineissa ynnä kansa-

laiselämässä tarvittavissa käytännöllisissä taidoissa, ja otetaan opetuksen järjes-

tämisessä huomioon myös erityisesti nykyinen ammatillisesti monipuolistunut 

elämä ja olot. (Reisjärven kristillinen opisto 1955).  

5.3 Jämsän Kansanopistosta Jämsän Kristillinen Kansanopisto 

Kansanopiston perustaminen Reisjärvelle oli tuonut kansanopiston kohtuullisen lä-

helle ”etelän puolen nuorten” asuinseutuja. Tästä huolimatta kansanopistohanke 

Keski-Suomeen koettiin herätysliikkeen piirissä yhä ajankohtaiseksi. (Kiviranta 

2013: 37–38.) 

Jämsään vuonna 1909 perustettu grundtvigilainen kansanopisto oli suoritta-

nut ”talonpojan korkeakouluna” arvokkaan työn paikkakunnan ja koko maakunnan 

kansansivistyksen edistämiseksi. Rehtori Järveläinen kuvasi opiston tehtävää opis-

tovuoden päätöspuheessaan: ”Jämsän Kansanopiston työ on ollut työtä nuorison 

kasvattamiseksi tuntemaan mahdollisuutensa, vastuunsa itsestään, yhteiskunnasta 

ja kansasta. Jämsän Kansanopisto on yrittänyt antaa hiukan enemmän aurinkoa ta-

lonpojan tupaan.” (Järveläinen 1960.) Kansanopisto ajautui 1960-luvulle tultaessa 

siinä määrin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, että pelastamisyrityksistä huolimatta 

johtokunta päätyi lopulta keväällä 1963 etsimään opistolle uutta omistajaa. Jorma 

Kiviranta kuvaa Jämsän Kansanopiston muuttumista Jämsän Kristilliseksi Kansan-

opistoksi seuraavassa historiikissa (Kiviranta 2013: 34): 

Jämsänkoskelainen sähköasentaja Isak Mätäsaho muisti varhain aamulla 

22.5.1963 perunapellollaan, että hän oli joitakin aikoja sitten kuullut Jämsän 

opiston vaikeuksista ja Keski-Suomen vanhoillislestadiolaisten kansanopisto-

hankkeesta. Näitä kahta isoa hanketta hän ei ollut osannut – tai rohjennut – 

yhdistää toisiinsa. ’Mutta siinähän se on! Voisiko se olla totta?’ välähti yhtäk-

kiä Mätäsahon mielessä. Hän lähti suoraan pellolta Jämsän opistolle. Hän ta-

pasi siellä opiston johtokunnan puheenjohtajan, metsätalousneuvoja Olavi 

Joutsenen, ja kyseli tältä opiston asioista. Joutsen antoi Mätäsaholle muistin-

varaisesti joitakin perustietoja opistosta paperilappusella, joka on vieläkin tal-

lelle Jämsän Kr. Kansanopiston arkistossa. Isak Mätäsaho ei varmasti tajunnut, 

miten historiallista paperilappusta hän piteli kädessään. Hän vei saamansa 
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tiedot saman tien jämsänkoskelaiselle kirvesmies Eino Hietaselle. Tästä tapah-

tumat etenivät nopeasti siihen, että jo saman kesän lopulla Jämsän Kansan-

opisto siirtyi Keski-Suomen Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistykselle. 

Jämsän Kansanopistossa oli edellisen omistajan aikana ollut – kuten yleensäkin 

tuon ajan kansanopistoissa – teoreettinen opintolinja ja käytännön linja. Uuden 

Jämsän Kristillisen Kansanopiston linjojen oppiaineet säilyivät opiston alkuvai-

heessa pitkälti entisenlaisina. Opintolinjan oppiaineet jaettiin humanistisiin ja har-

joitusaineisiin. Edellisiin kuuluivat uskonto, äidinkieli, kirjallisuus, maantieto, his-

toria ja yhteiskuntaoppi ja jälkimmäisiin laskento, fysiikka ja kemia sekä laulu ja 

liikunta. Käytännön linjalla opetuksen pääpaino oli tekemisen taidoissa, kuten ko-

titaloudessa, kodin- ja kädentaidoissa, puutöissä sekä maanviljelys- ja puutarha-

opissa. Kokonaan uudeksi oppiaineeksi tuli musiikin opetus, kun säveltäjä, kanttori 

ja Jyväskylän konservatorion opettaja Jaakko Linjama alkoi ohjata nuoria soitta-

maan ja laulamaan. Kristillisen opiston elämään kuuluivat myös aamu- ja iltahar-

taudet sekä seurat. (Riihimäki 2013: 54, 58.) 

5.4 Kristillinen kansanopisto Etelä-Lappiin Ranualle 

Etelä-Lapissa sijaitseva Ylitornioin kristillinen kansanopisto palveli perustamises-

taan lähtien erityisesti pohjoissuomalaisia nuoria. Ranualainen Väinö Lohi muisteli 

Pääsiäissana-lehden artikkelissa omaa opistovuottaan 1927–1928 myönteisin aja-

tuksin: 

Kun opistotyö alkoi, oli ilo todeta, että oppimishalu oli erittäin hyvä muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Oppimiseen paneuduttiin erittäin ahkerasti, niin 

kirjallisiin kuin käytännöllisiin, niiden taipumusten mukaan, mitkä kullakin oli. 

(Lohi 1967.) 

Ylitornion kristillinen kansanopiston irtaannuttua vanhoillislestadiolaisesta herä-

tysliikkeestä 1960-luvun alussa tunnettiin pohjoissuomalaisissa liikkeeseen kuulu-

vissa kodeissa, ettei nuorilla enää ollut entisenlaista opistokotia. Uusi tilanne alkoi 

noina vuosina näkyä myös opiston opiskelijamäärien vähenemisenä. (Tuomisto 

1989: 61–62, ks. myös Lohi 1987: 2–3.) 

Merkittävän sysäyksen kansanopiston perustamiselle Pohjois-Suomeen antoi 

Reisjärven opiston vararehtorin Jukka Tervon vuonna 1982 tekemä selvitys, jossa 

kartoitettiin kansanopiston perustamistarvetta. Saamaansa selvitystehtävää Tervo 

lähestyi toisaalta aikuiskoulutusjärjestelmän antaman tehtävän pohjalta, toisaalta 
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aluepolitiikan näkökulmasta. (Tervo 1985: 1–2, ks. myös Lohi 1987: 2–3.) Kansan-

opiston tarvetta perusteltiin myös Reisjärven ja Jämsän opistojen hakijamäärien 

kasvulla 1980-luvulle tultaessa. Kasvua saattoi osaltaan selittää tunnustuksellisen 

uskonnonopetuksen väheneminen kouluissa sekä ylipäätään maallistuminen. Ter-

von (1985: 68) selvityksen mukaan uudella vanhoillislestadiolaisella kansanopis-

tolla kristillisenä suuntaopistona näytti olevan tärkeä roolinsa Pohjois-Suomessa. 

Kansanopistotarvetta alueellisten koulutuserojen pohjalta selvittäessään Tervo 

totesi, että kuntakohtaiset erot keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksessa Pohjois-

Suomessa olivat vielä 1980-luvulla suuret. Alimmillaan väestön koulutustaso noi-

hin aikoihin oli Oulun läänin pohjoisissa ja Lapin läänin eteläisissä kunnissa. Voi-

tiin puhua suorastaan ”huono-osaisuuden noidankehästä”, mikä selittyi koulutus-

mahdollisuuksien puutteesta. Tervon selvityksen mukaan kansanopistoikäisten 

nuorten väestöpohja tutkimusalueella oli riittävä ja uusi kansanopisto voisi osaltaan 

myös vahvistaa alueen koulutuksellista tasa-arvoa. (Tervo 1985: 68, 164–165.) 

Uuden kansanopiston perustamishanke eteni ripeästi. Opiston taustayhteisöä 

edustavan Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen vuosikokous teki ke-

sällä 1984 periaatepäätöksen kolmannen vanhoillislestadiolaisen kansanopiston 

perustamisesta Pohjois-Suomeen, ensisijaisesti Ranualle (Suomen Rauhanyhdis-

tysten Keskusyhdistys (1984). Valtioneuvoston periaatepäätös kansanopiston pe-

rustamisesta Ranuan kuntaan tehtiin syksyllä 1985. Opiston rakentaminen aloitet-

tiin jo vuoden 1986 kesällä. Valtioneuvoston lopullinen päätös perustamisesta vah-

vistui keväällä 1987. (Valtioneuvosto 1987.) Toiminta uudessa 70-paikkaisessa Ra-

nuan kristillisessä kansanopistossa käynnistyi elokuun alussa 1987. 

5.5 Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen 

toiminta-ajatuksen painopisteitä 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen arvioinnin kehittämis-

työtä ovat siivittäneet opistojen toiminta-ajatusten perusnäkemykset. Kansanopis-

tot ovat yleissivistäviä nuoriso- ja aikuiskoulutusta antavia sisäoppilaitoksia. Nii-

den tarkoituksena on vapaan sivistystyön lain mukaan elinikäisen oppimisen peri-

aatetta noudattaen tukea opiskelijoiden persoonallisuuden monipuolista kehitystä, 

laajentaa heidän yleissivistystään sekä edistää heidän jatko-opintojaan. (Laki 

1998/632.) Opetus- ja kasvatustyössä painottuu opiskelijoiden omaehtoinen opis-

kelu. Opistojen arvo- ja aatetausta rakentuu taustayhteisönä toimivan kirkollisen 

herätysliikkeen, vanhoillislestadiolaisuuden, arvomaailman pohjalta. Uskontokas-

vatus ja eettinen opetus nojautuvat Raamattuun ja luterilaisen kirkon tunnustukseen. 
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(Jämsän Kristillinen Kansanopisto 2010, Ranuan kristillinen kansanopisto 2010, 

Reisjärven kristillinen opisto 2010.) 

Yksivuotisten pitkien opintolinjojen opetus jakaantuu valinnoista riippuen 

yleissivistäviin aineopintoihin sekä taito- ja taideaineisiin. Kasvatus- ja opetustyön 

painopisteitä ovat arvo-, kansalais- ja isänmaallisuuskasvatus, yleissivistävät aine-

opinnot, viestintä ja kuvallinen ilmaisu, käden- ja kodintaidot, luova toiminta ja 

musiikki. Taulukosta 1 ilmenevät tutkimukseen osallistuneiden opistojen opintolin-

jat, joiden kesto on noin 34 viikkoa Henkilöstösuunnittelussaan opistot ovat lähte-

neet siitä, että niillä on kelpoinen, riittävä ja vakinainen henkilöstö (ks. Liite 5). 

Jokaisessa opistossa on rehtori ja vararehtori. Rehtorit ja päätoimiset opettajat ovat 

kokonaistyöajassa. (Jämsän Kristillinen Kansanopisto 2010, Ranuan kristillinen 

kansanopisto 2010, Reisjärven kristillinen opisto 2010.) 

Taulukko 1. Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen opintolinjat 

2009–2011. 

Jämsä Ranua Reisjärvi 

Globaalin viestinnän linja Erityislinja  Erityislinja 

Kansainvälisyyslinja Kielilinja Kasvatusalan linja 

Käytännön linja Kuvataidelinja Kieliopintojen linja 

Musiikkilinja Käden taitojen linja Käytännön linja 

Peruskoululinja Viestintälinja Luonto- ja erälinja 

Teknisten taitojen linja  Sosiaali-/terveysalan linja 

Opistot järjestävät pitkien opintolinjojensa, perusoppijaksojensa, lisäksi 2–10 päi-

vää kestäviä lyhytkursseja, joihin molempina lukuvuosina 2009–2010 ja 2010–

2011 osallistui keskimäärin 9 000 opiskelijaa (Jämsän Kristillinen Kansanopisto 

2014, Ranuan kristillinen kansanopisto 2014, Reisjärven kristillinen opisto 2014.) 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistot ovat nuorison opinahoja, joihin keski-

määrin 85 % opiskelijoista hakeutuu suoraan peruskoulusta. Hakijamäärät ovat 

viime vuosina voimakkaasti kasvaneet. Opistoilla on opetusministeriön päätöksellä 

oikeus antaa yleissivistävien opintojen lisäksi perusopetuslain alaista opetusta, 

mikä mahdollistaa opiskelijoiden peruskoulutodistuksen arvosanojen korottamisen. 

Alueellisen verkostoitumisen perusteella opiskelijat voivat suorittaa aineopintoja 

opistopaikkakunnan lukiossa ja taiteen perusopetuksen alaisia musiikin opintoja 

musiikkiopistossa. Opistoissa on myös linja erityisopiskelijoille; Jämsän opistossa 

linja on ollut vuodesta 2014 lähtien. Ulkomaalaiset opiskelijat suorittavat Finnish 

Studies -opintoja yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. 
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Kansanopisto-opiskelu rakentuu opintolinjakohtaisiin opetussuunnitelmiin eri 

oppiaineineen. Vapaan sivistystyön lain mukaisesti opiskelijat saavat opetusta vä-

hintään 5 tuntia päivässä ja 25 tuntia viikossa. Asuessaan opistojensa yhteydessä 

olevissa asuntoloissa he voivat iltaisin ja sisäviikonloppuina omaehtoisesti osallis-

tua opistojen järjestämään muuhun kuin varsinaiseen opetustoimintaan. (Jämsän 

Kristillinen Kansanopisto 2010, Ranuan kristillinen kansanopisto 2010, Reisjärven 

kristillinen opisto 2010.) 

Uskontokasvatus ja ihmiskäsitys 

Maassamme on käyty aika ajoin vilkasta keskustelua koulujen uskonnonopetuk-

sesta (Poulter 2013: 171–173). Viitaten niin Martikaiseen (2011: 82) kuin Hima-

seen (2012: 2) Poulter huomautti, että uskonnosta on luotu maallistuneissa länsi-

maissa median avustamana ”jälkimoderni skandaali”, joka ilman tarkempaa yhteis-

kunnallista määrittelyä ”yhdistetään maailmanpolitiikan jännitteisiin”. Toisaalta 

uskonto pyritään privatisoimaan julkisesta keskustelusta korostamalla uskonnon 

yksityiselämään kuuluvaa luonnetta. Poulterin (2013: 162–163) mukaan uskonto 

yhteiskunnallisena kysymyksenä on huonosti edustettuna kasvatustieteellisissä 

opinnoissa eikä tutkimuksellisesti liity juuri muihin kuin ainedidaktisiin ja teologi-

siin tutkimuksiin. Myös tästä syystä on kiintoisaa tutkia kansanopistoja, joissa us-

konto kuuluu opetettaviin aineisiin ja uskontokasvatus pohjautuu kristilliseen ih-

miskäsitykseen. (Jämsän Kristillinen Kansanopisto 2010, Ranuan Kristillinen Kan-

sanopisto 2010, Reisjärven kristillinen opisto 2010.) Tervon mukaan ihmisyy-

teen ”kutoutuu” perusmääreenä käsite kristillinen (Tervo 1985: 5). 

Opistossa lauletaan paljon 

Pohtiessaan Grundtvigin kasvatus- ja opetusnäkemyksiä Niemelä kiinnitti huo-

miota kiinnostavaan yksityiskohtaan: hyvin toimivassa koulussa lauletaan paljon 

(Niemelä 2011: 275, ks. myös Jokinen 2015: 159, Tervo 2005: 225). Musiikki ja 

musisoiminen ovat tärkeä osa myös tähän tutkimukseen osallistuneiden kansan-

opistojen toimintaa. Opistoon hakeutuvien nuorten kodeissa lauletaan paljon, ja 

useat nuoret harrastavat eri instrumenttien soittoa. Kansanopistossa musiikin ope-

tuksen yhtenä tavoitteena on kristillisen lauluperinteen vahvistaminen ja nuorison 

kannustaminen soittamiseen. Laulaminen näkyy opistojen arjessa. (Kankkonen & 

Tuomisto R 2013: 206.) 
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Kansainvälisyydestä opiston arkipäivää 

Suomen kansanopistojen rehtorit ja opettajat pitivät 1980-luvun alussa kansanopis-

tojen tärkeimpinä painopisteinä kommunikaatiotaitoja, joihin liittyi läheisesti kie-

litaito. Kansanopistojen lähtöasemat kansainvälisyysohjelmiensa toteutukseen kat-

sottiin tuolloin oleellisesti edullisemmiksi kuin koululaitoksen yleensä. Kansainvä-

lisyydestä tulikin maamme kansanopistojen arkipäivää viimeistään 1980-luvun 

puolivälissä. Opistot perustivat kansainvälisyys- ja kielilinjoja, joita vuonna 1986 

oli jo joka kolmannessa kansanopistossa eli yhteensä 31. (Tervo 2005: 108.) 

Tähän tutkimukseen osallistuneissa kansanopistoissa kansainvälistymisen voi-

daan Tervon (2005: 108–109, 121) mukaan katsoa alkaneen vuonna 1982. Tuolloin 

Jämsän ja Reisjärven kansanopistot loivat stipendijärjestelmän taustayhteisöään 

edustavien Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (Suomen Rauhanyh-

distysten Keskusyhdistys 1984) ja Pohjois-Amerikassa toimivan sisarjärjestön 

AALC:n (Association of American Laestadian Congregations) kanssa. Stipendira-

haston turvin Jämsässä ja Reisjärvellä on vuosittain opiskellut yhteensä 12–14 poh-

joisamerikkalaista opiskelijaa, joista suurin osa on suomalaistaustaisia. Vuonna 

1987 toimintansa aloittanut Ranuan kristillinen kansanopisto liittyi ohjelmaan 

vuonna 1988. (Nevala 2010: 298.) Amerikkalaisten rinnalle alkoi 1980-luvun puo-

livälistä lähtien tulla opiskelijoita Ruotsista ja muistakin maista. 

Oppilaskunnan puheenjohtajana Jämsän opistossa 1990-luvun lopulla toimi-

neen Mika Sivulan mielestä opistossa kohtaavat eri kansallisuudet. Monenlaisista 

lähtökohdista tulevilla on oma tarinansa jaettavaksi. Tässä onkin opiston rikkaus. 

(Sivula 1998: 17.) Kansanopistoon hakeutuneilla ulkomaalaisilla opiskelijoilla on 

yleensä ollut voimakas halu kokea erilainen kulttuuri ja oppia suomen kieltä (Tervo: 

2005: 114). Jämsän opiston käyneen ja Ranuan opistossa myöhemmin kaksi vuotta 

englannin kielen opettajana toimineen yhdysvaltalaisen Jon Bloomquistin mielestä 

opistovuosi Suomessa oli hänen elämässään yksi merkityksellisimmistä vaiheista, 

koska siitä oli seurannut parempaa niin hänen työtään kuin muutoinkin elämäänsä 

ajatellen. Yli 30 vuotta sitten opistossa hankittu suomen kielen taito on Bloomquis-

tilla edelleen monipuolisesti käytössä. (Tuomisto R 2013: 116–117.) 

Reisjärven opistossa englannin kielen opettajana 1980-luvulla työskennelleen 

Keith Waaraniemen mukaan ulkomaalaiset opiskelijat tunsivat aika ajoin myös vä-

symystä ja koti-ikävää. Kaikkeen uuteen sopeutuminen vei paljon energiaa. Syksyn 

aikana koettiin välillä yksinäisyyttä. (Tervo 2005: 116.) Amerikkaan siirtolaisiksi 

muuttaneet Waaraniemen isovanhemmat olivat puhuneet lapsilleen kotikielenä 
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suomea, ja kieltä oli tarttunut myös seuraaviin sukupolviin, vaikka englanti oli tul-

lut perheiden kotikieleksi. Vuosi opistossa uudisti ja laajensi Waaraniemen suomen 

kielen sanavarastoa; opiston opiskelijat taas oppivat englannin kielen puhumisen 

taitoja syntyperäisen opettajan kielenopetuksessa. (Tuomisto R: 2014.) 

Tähän tutkimukseen osallistuneissa kansanopistoissa on kielipainotteiset opin-

tolinjat, joissa suomalaisten kieltenopettajien lisäksi opettavat äidinkielenään eng-

lantia puhuvat opettajat. Koska opistoilla on oikeus antaa perusopetuslain mukaista 

opetusta, monet opiskelijat korottavat opistossa peruskoulutodistuksensa kielten ar-

vosanoja tai suorittavat opistopaikkakunnan lukioon verkostoituneina englannin ja 

ruotsin kielen oppimääriä. Jämsän kansanopistoon perustettiin vuonna 2009 glo-

baalin viestinnän linja, jonka opetus kokonaisuudessaan toteutuu englannin kielellä. 

(Jämsän Kristillinen Kansanopisto 2010, Ranuan kristillinen kansanopisto 2010, 

Reisjärven kristillinen opisto 2010.) 

Taitoja oppilaskuntatoiminnasta 

Tutkimukseen osallistuneiden kansanopistojen toiminta-ajatukseen pohjautuva 

kasvatustehtävä sisältää varsinaisen oppituntityöskentelyn rinnalla tapahtuvaa toi-

mintaa. Sisäoppilaitoksen luonteeseen kuuluu yhteisönä kasvaminen ja erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa toimiminen. Kansanopiston sosiaalisen kasvatuksen pe-

rustan Siljanderin näki ennen muuta Grundtvigin kasvatusajattelussa. Hänelle inhi-

millinen kasvu merkitsi kokemusta sosiaaliseen yhteisöön samaistumisesta. (Sil-

jander 1982c: 18, ks. Klonteig 1978: 46–48, 1979: 54–56.) 

Opistojen kasvatustehtävä tähtää myös arvojen kautta toisen ihmisen varauk-

settomaan hyväksymiseen ja kunnioittamiseen. Opistoissa opetetaan ottamaan huo-

mioon tukea erityisesti tarvitsevat sekä pitäytymään yhteisissä sopimuksissa ja kan-

tamaan vastuuta henkilökohtaisesti ja yhdessä. Opistokauden aikana nuoret saavat 

valmiuksia myös yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen, jolloin kansalaistaidot 

kehittyvät. (Kinnunen 2012.) 

Kaikissa kolmessa opistossa oppilaskuntatoiminta nähdään tärkeänä osana si-

säoppilaitostoimintaa. Kansanopiston oppilaskunta yhdessä henkilöstön kanssa 

muodostaa pienoisyhteiskunnan. Opiskelijoiden edustajat oppilaskuntaan ja opis-

toneuvostoon valitaan vaaleilla. Johtokunta ja henkilökunta nimeävät toimintoihin 

omat edustajansa. Opiskelijat ovat löytäneet uusia vahvuuksia oppilaskunnan eri 

tehtävistä ja saaneet onnistumisen kokemuksia yhteisössä toimimisesta. Tämä on 

nostanut heidän itsetuntoaan ja lisännyt vastuullisuutta. Oppilaskuntatoiminta on 
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luokan ulkopuolella tapahtuvaa oppimista ja internaattipedagogiikkaa parhaimmil-

laan. (Kinnunen 2012.) 

Kansanopistojen sosiaaliseen toimintaan liittyy myös opiskelijoiden oma-aloit-

teinen toiminta, johon henkilökunta rohkaisee ja jota se tukee. Päävastuun tästä 

toiminnasta kantavat opistojen vapaa-ajanohjaajat ja kuraattorit. (Kinnunen 2012.) 

Opistojen yhteistyö vahvaa 

Tutkimukseeni osallistuneilla kansanopistoilla on perinteisesti vahva yhteistyö. 

Näiden opistojen toiminta on profiloitunut, mutta yhteistä ovat taustayhteisön ar-

vojen pohjalta nousevat kasvatustavoitteet. Opistojen yhteistoimintaa koordinoi-

daan muun muassa siten, että opistojen johtokuntien puheenjohtajat ja rehtorit sekä 

taustayhteisöä edustavan Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen johto-

kunnan puheenjohtaja ja pääsihteeri kokoontuvat säännöllisesti käsittelemään yh-

teistyökysymyksiä, kuten opiskelijarekrytointia, opistojen investointeja ja varain-

hankintaa. Myös kyseisten opistojen opettajat ja muu henkilöstö on jo pitkän aikaa 

kokoontunut vuosittain yhteistyöpalavereihin. 

Vuodesta 2009 lähtien Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisillä kansanopis-

toilla on ollut yhteinen kehittämissuunnitelma ja siihen liittyvä Eväitä elämään -

visio 2013. Visio toimii suunnannäyttäjä opistojen henkilöstölle, opettajille ja opis-

kelijoille. (Ks. Kuvio 2.) 

Kuvio 2. Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen Eväitä elämään -

visio 2013. 
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Vision mukaan kristilliset arvot, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja elinikäinen oppi-

minen ovat opistojen kasvatus- ja opetustyön perustaa. Opistojen yhteistyö taus-

tayhteisön kanssa nähdään aktiivisena, avoimena ja luottamuksellisena. Vision mu-

kaan opiston henkilökunta on kouluttautunutta, innovatiivista ja työssään jaksavaa. 

Opiskelijat taas ovat monenlaisia, löytävät vahvuuksiaan, sijoittuvat jatko-opintoi-

hin ja toimivat aktiivisina kansalaisina moniarvoisessa yhteiskunnassa. Visio ottaa 

kantaa myös opistojen kehittämiseen. Sen tulee olla monipuolista, kestävää kehi-

tystä edistävää ja tervettä taloutta vahvistavaa. Palvelut nähdään laadukkaina ja tar-

koituksenmukaisesti tuotettuina. Opistot ovat myös paikallisesti verkostoituneita ja 

maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tärkeitä toimijoita. 
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6 Tutkimuksen menetelmällisiä lähtökohtia 

Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka tarkoituksena ja tehtävänä on arviointitut-

kimuksen keinoin tutkia ja kehittää kansanopistopedagogiikkaa kolmessa kristilli-

sessä kansanopistossa. Tapaustutkimus nähdään monimuotoiseksi ja muuttuvaksi 

laadulliseksi lähestymistavaksi, joka tarjoaa tutkijoille erilaisia mahdollisuuksia to-

teuttaa tutkimustaan. Eriksson ja Koistinen (2005: 1) kuitenkin huomauttavat, ettei 

kaikki laadullinen tutkimus ole välttämättä ”tapausten” tutkimusta, vaikka tapaus-

tutkimuksessa ”keskeistä on juuri tutkittava tapaus tai tapaukset, joiden määritte-

lylle tutkimuskysymykset, tutkimusasetelma ja aineiston analyysit perustuvat”. 

6.1 Tapaustutkimus lähestymistapana 

Tapaustutkimuksessa tapaukset kiinnostavat. Ne liittyvät esimerkiksi ihmisiin, ih-

misryhmiin, yksittäisiin tapahtumiin tai jopa laajempiin ilmiöihin, kuten kansan-

liikkeisiin. Yin määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka 

monenlaista todistusaineistoa käyttäen tutkii nykyistä tapahtumaa tai ilmiötä sen 

omassa ympäristössä, josta ilmiö ei ole selvästi erotettavissa (Yin 2003: 23). Tapaus 

voi olla myös joko toiminnan kohde tai väline. Useimmiten tapaukset ovat jollakin 

tavalla – myönteisellä tai kielteisellä – muista erottuvia, erityisiäkin. (Syrjälä 1994: 

5.) Creswellin mukaan yhteiskuntatieteellisille tapaustutkimuksille on ominaista, 

että tutkitaan ilmiöitä, jotka määräytyvät erilaisten kriteerien pohjalta. Ne voivat 

koskea esimerkiksi aikaa, paikkaa, tapahtumaa, toimintoa, yksilöä tai ryhmää. 

(Creswell 1998: 61.) 

Lewin ja Greenwood huomauttivat Handbook of Qualitative Research -teok-

sessa, että toimintatutkijat ovat vain vähän edistäneet sosiaalitieteiden teoreettista 

ja metodologista keskustelua (Denzin & Lincoln 2011: 30). Tapaustutkimuksessa 

pidetään tärkeänä kontekstin merkitystä, missä on olennaista, että tutkimus toteutuu 

nykyisyydessä eikä sitä ole tuotettu keinotekoisesti tai ympäristöstään irrallaan, ku-

ten laboratoriossa. Tapauksia voidaan käyttää esimerkiksi opetuksessa, oppimi-

sessa ja tutkimuksessa. Koska tapaustutkimus voidaan toteuttaa monella eri tavalla, 

sen yksiselitteinen määrittely on usein vaikeaa. (Eriksson & Koistinen 2005: 1, Syr-

jälä & Numminen 1988: 5–6.) 

Tapaustutkimus voi lähtökohtaisesti olla tietyn tapauksen arviointia. Jämsän, 

Ranuan ja Reisjärven kristillisiä kansanopistoja käsittelevän arviointitutkimukseni 

tavoite oli tuottaa sellaista syvätason tietoa, jonka avulla opistoissa voidaan arvi-
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oida muun muassa opetussuunnitelmien, pedagogisten ja kasvatuksellisten periaat-

teiden sekä kansanopiston sisäoppilaitosluonteen arvoa opiskelu-, oppimis- ja työ-

ympäristöinä. Tutkimuksellani pyritään herättämään keskustelua opistojen arvioin-

tikäytännöistä sekä kannustamaan opettajia ja oppilaita tutkimaan vallitsevia käy-

täntöjä. (Syrjälä & Numminen 1988: 5–8, ks. Hirsjärvi ym. 2010: 134.) 

Patton nosti jo 1990-luvulla arviointikeskusteluun käsitteet kehittävä arviointi 

ja käyttäjälähtöinen arviointi. Käsitteissä korostetaan arvioinnin prosessimaisuutta, 

itsearviointia ja eri osapuolten osallistumista arviointiin, jolloin arvioinnista saadun 

tiedon hyödyntäminen ja käyttäjälähtöisyys pyritään yhdistämään mahdollisimman 

hyvin. (Patton 1997: 20–22, 104–105, 2012: 35, 161.) Myös Atjonen (2007: 7) näki 

oppilaitoksen arvioinnin toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon perusteluna. 

Siinä lähtökohtana on arvon antaminen sisältäen muun muassa kysymykset: mikä 

on oikeaa tai hyvää ja mikä on väärää tai pahaa. Atjosen ja Mannisen mukaan kou-

luorganisaatiossa kehittävän arvioinnin tavoitteet nähdään toimintana, jonka tavoit-

teena on tuottaa entistä laadukkaampaa koulutusta ja jossa otetaan vielä paremmin 

huomioon maamme erilaiset sivistystarpeet (Atjonen & Manninen 2012: 355). Ke-

hittävä arviointi voi myös olla sosiaalista toimintaa; sisältäähän se muutostarpeen 

ja tarpeista nousevat toiminnan tavoitteet. Näin ollen arviointia voi pitää myös itse-

reflektiivisenä toimintana, jollaisena tämä tutkimus voidaan myös nähdä. Silloin 

tutkija on osa sitä todellista elämää, jota hän tutkii ja on yhtä aikaa todellisuuden 

luoja ja tarkkailija, subjekti ja objekti. (Vrt. Raivola 1995: 21, 23, ks. myös Raivola 

ym. 2000: 65–66.) 

Arviointitoiminta on tutkijoiden mukaan kehittynyt pragmaattisen ja konstruk-

tiivisen arviointinäkemyksen suuntaan. Se on nähty vuorovaikutteisena oppimis-

prosessina, jossa kaikki osapuolet ovat aktiivisesti mukana. Myös arvioinnin tuot-

tamalle tiedolle sekä sen pohjalta tehdyille päätelmille on annettu yksilö- ja yhtei-

sötasolla kunkin omiin kokemuksiin suhteutettuja selityksiä ja tulkintoja. (Cook 

1997: 40–41, Rönnholm 2005: 67.) Kehittävän arvioinnin on koettu vahvistavan 

ihmisessä olevaa arvostuksen ja merkityksellisyyden tunnetta sekä hänen voimaan-

tumistaan ja itsemääräytymistään. Tutkijoiden mukaan voimaantuminen on yhtey-

dessä kunkin ihmisen omaehtoisuuteen asettaa itselleen tavoitteita ja tehdä päätök-

siä itsenäisesti. (Siitonen 1999: 124, 161–164, ks. myös Lyytinen & Nikkanen 2005: 

130.) 

Arviointia kehitetään myös koulutusta koskevan lainsäädännön määrittämänä, 

mutta ennen kaikkea siksi, että oppimisedellytykset parantuisivat (Hämäläinen 

2005: 3, Korkeakoski & Tynjälä 2010b: 199, Lyytinen & Räisänen 2005: 7, Man-
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ninen & Kauppi 2008: 117–118). Niemelä polemisoi väitöstutkimuksessaan erityi-

sesti vapaan sivistystyön arviointia. Hänen mukaansa vapaa sivistystyö jo sellaise-

naan tuottaa monenlaisia hyötyjä. (Niemelä 2011: 282.) 

6.2 Tutkimus osana kansanopistojen arviointi- ja kehittämistyötä 

Tutkimukseni osallistuu opistojen toiminnan, kansanopistopedagogiikan, arviointi- 

ja kehittämistyöhön. Aineisto koottiin opettajien ja opiskelijoiden itsearviointina. 

Saarinen (1995: 20) tähdensi, että itsearviointi tarkoittaa arvioitavan kohteen 

omaan toimintaan, toiminnan edellytyksiin ja siitä saatuihin tuloksiin kohdistetta-

vaa tarkastelua. Jakku-Sihvonen ja Heinonen (2001: 67) katsoivat itsearvioinnin 

tuottavan kouluyhteisölle ulkopuolisen tekemää arviointia enemmän tietoa koulus-

taan, siellä tapahtuvasta toiminnasta ja koulun vaikuttavuudesta. Samalla se lisää 

arviointiin osallistuvien motivaatiota ja tunnetta omien asioiden hallinnasta. 

Huusko taas näki, että omaehtoisella itsearvioinnilla saadaan aikaan hyviä muutok-

sia helpommin kuin jos arviointi hoidettaisiin koulun ulkopuolisten arvioijien toi-

mesta (Huusko 2008: 129). 

Itsearvioinnin avulla opettajat voivat tunnistaa koulun näkyvän toiminnan taus-

talla olevaa ”hiljaista tietoa”, jonka tulkitsemisessa arvioija on omaa tai ylipäätään 

koulunsa toimintaa arvioiva subjekti (Huusko 2008: 136, Räisänen 2005: 114). 

Korkeakosken mukaan itsearviointia pidetään yhtenä opettajan monista oppimis-

prosesseista. Korkeakoski liitti itsearvioinnin muun muassa itsearvostukseen, ref-

lektiiviseen ajatteluun ja erityisesti pedagogiseen ajatteluun, jotka voivat vahvistua 

prosessissa, samoin kuin opettajan tavoitteellisuus ja oppilaantuntemuskin. Olen-

naisena asiana Korkeakoski piti sitä, että opiskelijoiden saama uusi tieto ja opetet-

tujen asioiden ymmärtäminen vahvistavat heidän itseohjautuvuuttaan. (Korkea-

koski 2004: 159, 173.) 

Arviointiin osallistuvalla on paras käsitys arvioitavasta toiminnasta ja siihen 

vaikuttavista tekijöistä (Räisänen 2005: 114). Itsearvioinnin haittapuolia ovat muun 

muassa arvioimiseen väsyminen ja tunne hallinnoimisen kasvusta (Huusko ym. 

2007: 136, ks. myös Atjonen 2007: 9–10). Vaikka tutkijoiden mielestä itsearviointi 

voi auttaa siihen osallistuneita kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään, yleis-

tysten tekeminen pelkän itsearvioinnin pohjalta ei ole mahdollista (Huusko 2008: 

136). Itsearvioinnissa on tärkeää ymmärtää, mitä arvioidaan, miksi sitä tehdään ja 

miten arvioinnin tulokset voidaan hyödyntää (Atjonen 2015: 217). Viitaten Patto-

niin Atjonen huomautti, että arviointikäytännöt ovat riippuvaisia siitä, mitä arvioi-

daan ja mikä on arvioinnin todellinen tarve. Olisi hyvä, jos arviointi voisi palvella 
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mahdollisimman monia yleisiä ja yhteisiä tarkoituksia. (Atjonen 2015: 318, ks. Pat-

ton 2012: 52–53.) 

Aikuiskoulutuksessa, etenkin vapaan sivistystyön koulutuksessa, on korostu-

nut opiskelijoiden itsekasvatus sekä heidän tietoisuutensa omista taidoistaan ja ke-

hittymisensä tarpeista (Jakku-Sihvonen & Heinonen 2001: 89). Harvan mukaan jo 

1970-luvulla opiskelijat arvioivat itseään vertaamalla omia saavutuksiaan toisten 

edistymiseen. Harva toi tuolloin esille myös opintoryhmän kollektiivisen arvioimi-

sen, joka kohdistui ryhmään kokonaisuutena. (Harva 1971: 135.) Näin tapahtuu 

tässä tutkimuksessa. 

Näkemys koulutuksen arvioinnin kokonaisvaltaisuudesta ja merkityksestä vah-

vistui vasta uusien koululakien (1998/632) edellyttäessä oppilaitoksia arvioimaan 

omaa toimintaansa (Jakku-Sihvonen 2001: 18). Itsearvioinnin yleistymisen seu-

rauksena 2000-luvulla keskusteluun ovat ilmestyneet jopa ilmaukset ”arvioiva val-

tio” ja ”auditoiva yhteiskunta” ja on alettu puhua managerismin ja uusliberalismin 

voimistumisesta (Huusko 2008: 128). 

Arviointitutkimukseni työskentelymenetelmäksi valikoitui opettajien ja opis-

kelijoiden itsearviointi, mikä käsittää arvioitavan kohteen – Jämsän, Ranuan ja 

Reisjärven kristillisten kansanopistojen – omaan toimintaan sekä opistojen edelly-

tyksiin ja tuloksiin kohdistuvaa tarkastelua (vrt. Saarinen 1995: 20). Itsearviointi 

toteutettiin opettajien opetuksen ja opiskelijoiden oppimisen kehittämiseksi. Kes-

keistä tutkimuksessa oli omien arvojen esiin nostaminen ja niiden suhteuttaminen 

toimintaympäristöön. Takalan (1995: 6–8) ja Huuskon (2008: 127) näkemyksen 

mukaan arvot sidotaan muun muassa oman toiminnan kriittiseen tarkasteluun. It-

searviointi voi edistää opiskelijoiden itseohjautuvuutta. Heidän valmiutensa itse-

näiseen oppimiseen on riippuvainen siitä, miten kehittyneitä ovat heidän kognitii-

viset ja metakognitiiviset kykynsä ohjata oppimisprosessejaan sekä käsitellä tunte-

muksiaan ja motivaatiotaan.  

6.3 ZEF-menetelmä itsearvioinnin työkaluna 

Opettajien ja opiskelijoiden itsearvioinnin työkaluna tutkimuksessani käytettiin So-

lutions Oy:n (www.zef.fi) kehittämää internetissä toimivaa ZEF-verkkokyselyme-

netelmää. ZEF tulee sanoista Z-scored Elecronic Feedback. Kyseiselle menetel-

mälle katsotaan olevan ominaista arvioinnin demokraattisuus ja reaaliaikaisuus: 

kaikki arviointiryhmään kuuluvat saivat samanaikaisesti sähköposteihinsa kutsun 

arviointiprosessiin. Menetelmässä arviointi suoritettiin graafisella taululla, jollai-

sena myös arvioinnin tulokset tulivat siihen osallistuneille (ks. Kuvio 3). Arvioijat 
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kertoivat mielipiteensä klikkaamalla pisteen tauluun, johon oli määritelty akselit 1–

10: ei lainkaan – hyvin paljon. (Telkki & Alasaarela 2002: 6, 9–11, Selkälä ym. 

2010: 619.) 

 

 

1. Minulla on paljon positiivisia koke-
muksia työstäni opistossa. (x: 8,31, s: 
1,16) 

2. Kehitän itseäni opettajana. (x: 7,28, 
s: 1,63) 

3. Työni kuormittaa minua fyysisesti. 
(x: 4,78, s: 2,12) 

4. Työni kuormittaa minua psyykki-
sesti. (x: 7,06, s:1,72) 

Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Esimerkki ZEF-menetelmän taulukosta: Arvioi seuraavien väittämien avulla, 
millainen on ollut suhteesi omaan työhösi viime aikoina ja perustele vastauksiasi. Opet-
tajien (n=31) hyvinvointi ja jaksaminen, kevät 2010. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–
10 ja keskihajonnat (s). 

Tutkimuksessa käytettiin yksisuuntaista tärkeys/suoriutuminen -akselistoa, kuten 

ei lainkaan – hyvin paljon tai eri mieltä – samaa mieltä. ZEF-järjestelmä laski tu-

loksista raportin, jossa kyselyyn vastanneiden pisteiden paikasta laskettiin keskiar-

vopaikka (x: 8,31). Keskiarvojen ohella oli olennaista mielipiteiden hajoaminen (s: 

1,16). Yllä olevan ZEF-taulun mukaan useimmat vastaajista olivat tässä lähes sa-

maa mieltä siitä, että heillä oli paljon positiivisia kokemuksia työstään kansanopis-

tossa. Isolla arviointijoukolla noin 70 % arvioista osui yhden keskihajonnan etäi-

syydelle keskiarvosta ja yli 95 % arvioista kahden keskihajonnan sisälle. Keskiar-

vopisteen ympärille muodostunut ellipsi osoittaa myös visuaalisesti vastaajien mie-

lipiteiden hajonnan. Suppea ellipsi osoittaa vastaajien yksimielisyyttä, kun taas 

laaja ellipsi merkitsee erimielisyyttä. (Telkki & Alasaarela 2002: 19, ks. Alasaarela 

2006: 15, Heikkilä 2008: 86, 101–103.) 

Tulkitsen tässä työssä arviointikysymysten keskiarvoja taulukossa 2 esitetyn 

tulkintakaavan mukaisesti ja keskihajontalukuja taulukon 3 kaavan mukaisesti. 
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Taulukko 2. ZEF-kyselyn taulukoissa esiintyvien keskiarvojen tulkintakaava. Asteikko 

1–10 hyvin vähän – hyvin paljon, täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä. 

Keskiarvo Tulkinta 

0,0–2,59  hyvin vähän / täysin eri mieltä  

2,60–4,09 vähän / vähän eri mieltä  

4,10–5,99 melko vähän / jossain määrin eri mieltä 

6,00–7,59 melko paljon / melkein samaa mieltä 

7,60–8,89 paljon / lähes samaa mieltä 

8,90–10,00 hyvin paljon / täysin samaa mieltä 

Taulukko 3. ZEF-kyselyn taulukoissa esiintyvien keskihajontalukujen tulkintakaava. As-

teikko hyvin paljon samaa mieltä – hyvin paljon eri mieltä. 

Keskihajonta Tulkinta 

0,00–1,29 hyvin paljon yksimielisiä 

1,30–1,59 paljon yksimielisiä 

1,60–1,89  melko paljon yksimielisiä 

1,90–2,19 melko paljon erimielisiä 

2,20–2,49 paljon erimielisiä 

2,50–  hyvin paljon erimielisiä 

Tulkintakaavoja käyttäen kuvio 3 tulkitaan seuraavasti: Useimmilla opettajilla oli 

paljon myönteisiä kokemuksia työstään kansanopistossa, mistä kertoo keskiarvo-

luku (x: 8,31). Vaikuttaa siltä, että opettajat olivat tämän asian suhteen myös hyvin 

paljon yksimielisiä, mitä osoittaa alhainen keskihajontaluku (s: 1,16). Monet opet-

tajat halusivat myös kehittää itseään opettajina (x: 7,28). Tästä he olivat melko pal-

jon yksimielisiä (s: 1,63). Vaikka opettajat pääosin pitivät työtään palkitsevana, mo-

net heistä olivat melko paljon yksimielisiä siitä, että opistotyö kulutti heidän psyyk-

kisiä voimavarojaan (x: 7,06, s: 1,72). Sen sijaan työ kansanopistossa näytti kuor-

mittavan useimpia opettajia fyysisesti melko vähän (x: 4,78). Tässä opettajien mie-

lipiteet jakautuivat melko paljon (s: 2,12). 

Opettajista (N=31) 25 perusteli antamiaan vastauksia. Perusteluista (N=28) 

muodostuivat seuraavat alakategoriat: psyykkinen kuormittavuus (f=10), opettajien 

kokemukset työstään (f=7), työn fyysinen kuormittavuus (f=6) ja työn kehittämi-

nen (f=5). Frekvenssi f tarkoittaa edellä mainittujen muuttujien esiintymiskertojen 

määrää. 
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6.4 Tutkimusaineiston analyysia ja tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusaineistoni ensimmäisen vuoden arviointikyselyyn sisältyi sekä opettajien 

että opiskelijoiden kannalta vapaita vastauksia edellyttäviä kysymyksiä sekä objek-

tiivisesti pisteytettäviä monivalintakysymyksiä. Sen sijaan jälkimmäisen lukuvuo-

den kysely rakentui yksinomaan monivalintakysymyksiin. Kumpanakin vuonna 

sekä opettajia että opiskelijoita pyydettiin sanallisesti perustelemaan myös moni-

valintakysymysten vastauksensa. Opettajien opetuksen suunnitteluun ja toteutuk-

seen liittyvä kysymys oli mukana molemmissa arvioinneissa, joten sen osalta arvi-

oinnin reliabiliteettia voidaan arvioida opettajien vastausten yhtenäisyyden ja loo-

gisuuden perusteella. (Ks. Liitteet 1 ja 3.) 

Ensimmäisen arvioinnin laadullisten tehtävien luokitteluun osallistui väitöskir-

jatutkijan eli itseni lisäksi opettajankoulutuksen saanut arviointihankkeen projekti-

sihteeri. Tutkimuksen määrällisten tehtävien perustelut luokittelin kumpanakin 

vuonna itse. 

Molemmissa aineistoissa luokitteluyksikkönä on sanallinen maininta. Laadul-

lisen aineiston analyysillä on pyritty kokoamaan ja tiivistämään aineistoa sekä luo-

maan siihen selkeyttä ja tuottamaan uutta tietoa tutkittavasta asiasta (ks. Eskola & 

Suoranta 2008: 137). 

Tutkimusaineiston sisällönanalyysi eteni lähinnä seuraavien vaiheiden kautta: 

1) aineiston läpilukeminen, 2) aineiston analysointi, 3) kirjattujen asioiden erotta-

minen muusta aineistosta ja 4) aineiston teemoittelu ja yhteenveto (ks. Tuomi & 

Sarajärvi 2009: 92–93). Tutkimusaineiston luokittelun ja analysoinnin lisäksi tut-

kimus on edellyttänyt paljon tulkintaa, mikä on ennen muuta tarkoittanut analyysiä 

ja synteesiä tutkimustuloksista ja vastauksista. 

Arviointiin osallistuneille opettajille ja opiskelijoille osoitettujen kyselyiden 

käsite- ja sisältövaliditeetti on tutkimuksessa varmistettu perehtymällä kansanopis-

topedagogiikkaa ja sen juonteita käsittelevään kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutki-

muksiin (ks. luvut 2 ja 3). 

Seuraavaksi kuvaan tarkemmin tutkimukseni luotettavuutta koskevaa proses-

sia, jota tarkastelen kuvion 4 käsitteiden pohjalta.  
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Kuvio 4. Kansanopistopedagogiikan arvioinnin luotettavuuden perusteet (vrt. Atjonen 

ym. 2008: 80). 

Arvioinnin luotettavuuden kannalta on olennaista kohteiden selkeys. Mitä yksityis-

kohtaisemmin ja selkeämmin kohteet on kuvattu, sitä helpompi on todeta arvioin-

nin luotettavuus. (Jakku-Sihvonen 2001: 119.) Arvioinnissa tulee esittää tarkat koh-

teet, joihin arviointituloksia arvotetaan (Atjonen 2015: 322). 

Opettajien suorittaman arvioinnin kohteet rakentuivat toisaalta maamme pe-

rusopetuksen pedagogiikan arvioinnin kohteisiin (vrt. Atjonen ym. 2008: 229–233) 

ja jälkimmäisen lukuvuoden useimmat kohteet Opetushallituksen vuonna 1992 

asettaman tuloksellisuuden arviointityöryhmän laatimiin kansanopiston itsearvi-

oinnin kohteisiin (Opetushallitus 1993a). Katson näiden arvioinnin kohteiden täyt-

tävän luotettavuuden kriteerit myös tässä tutkimuksessa. 

Arviointitutkimuksen ensimmäinen vaihe eli lukuvuoden 2009–2010 arviointi 

sisälsi myös laadullisia tehtäviä, joiden kautta sekä opettajat että opiskelijat ”mää-

rittelivät” käsityksiään kansanopistovuoden henkilökohtaisista tavoitteista. Opetta-

jia pyydettiin ottamaan kantaa myös kansanopiston pedagogisiin ja kasvatukselli-

siin periaatteisiin (ks. Liitteet 1 ja 2). Heidän vastaustensa luotettavuutta arvioita-

essa yhtenäisyyden ja loogisuuden näkökulmasta voidaan havaita, että kummankin 

vuoden tulokset eri menetelmin olivat samansuuntaisia. Vastaajina molempina ar-

viointivuosina olivat pääosin samat opettajat, mutta kumpanakin vuonna eri opis-

kelijat. Vaikuttaa siltä, että opettajat ja opiskelijat kokivat kyselyn innostavaksi, 

Tutkimuksen teoreettiset 
lähtökohdat

Keskeiset käsitteet

Tutkimusongelmat
Mittari/t (rakenne-, sisältö-, 

kriteerivaliditeetti) / 
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Aineiston keruu Aineiston analyysi / tulkinta 
(virheriski)

Tulokset Johtopäätökset
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varsinkin sen ensimmäisessä vaiheessa eli lukuvuotena 2009–2010, siitäkin huoli-

matta, että siihen sisältyi myös vaativia avoimia tehtäviä. 

Tutkimus pohjautui opettajien ja opiskelijoiden itsearviointiin. Siinä arviointiin 

osallistuva nähdään alansa asiantuntijana. Hänellä katsotaan olevan paras käsitys 

arvioitavasta toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Kuitenkin itsearvioinnin 

luotettavuustarkastelu edellyttää monipuolisuutta. Tällöin merkityksellistä on se, 

että itsearvioinnin tehtävänä on ennen muuta arviointitiedon tuottaminen toiminnan 

kehittämisen perustaksi. Tutkimuksessani itsearvioinnin luotettavuus varmentui 

sillä, että arviointikysely sisälsi sekä laadullisia että määrällisiä tehtäviä ja että tut-

kimukseen osallistuneita pyydettiin perustelemaan määrällisiin tehtäviin anta-

mansa vastaukset. Arviointitutkimuksen runsas sitaattien käyttö mahdollisti osal-

listujien äänen kuulumisen ja vahvisti todennettua. 

Jakku-Sihvosen mukaan itsearvioinnissa arviointitiedon luotettavuudelle ei ole 

asetettu samaa riippumattomuuden vaatimusta kuin ulkopuoliselle arvioinnille. It-

searviointitutkimukset edellyttävät ennen muuta rehellisyyttä ja riittävän monipuo-

lisen kuvan luomista arvioinnin kohteesta, sen toiminnan tilasta ja arvioitavasta 

kohteesta. (Jakku-Sihvonen 2001: 114.) Korkeakosken mukaan arviointien toteu-

tuminen useimmiten liittyy erilaisiin konteksteihin. Siksi riippumattomuutta tulee 

arvioida siltä kannalta, onko se toteutunut arviointitoiminnassa ja sen piirissä suo-

ritetuissa konteksteissa riittävästi. (Korkeakoski 2008: 65.) 

Opettajien ja opiskelijoiden osallistumista arviointiin voidaan pitää hyvänä, 

vaikkakin arvioinnit toteutettiin molempina lukuvuosina aivan viimeisinä koulu-

päivinä. Keväällä 2010 tutkimukseen osallistui 28 opettajaa, mikä oli 90 % opetta-

jista (N=31) ja 294 opiskelijaa, mikä oli 79 % opiskelijoista (N=374) (Tuomisto 

2010a, 2010b). Keväällä 2011 tutkimukseen osallistui 33 opettajaa, mikä oli 94 % 

opettajista (N=35) ja 266 opiskelijaa, mikä oli 75 % opiskelijoista (N=356) (Tuo-

misto 2011a, 2011b). 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen valinta tutkimuk-

seen perustui opistojen monivuotiseen yhteistyöhön, jonka yhtenä osa-alueena on 

arviointitoiminta. Tutkimukselle olisi antanut lisäarvoa, jos siihen olisi osallistunut 

Ranisen (1994) tutkimuksen tavoin vanhoillislestadiolaisten opistojen lisäksi muita 

kansanopistoja. 

Tutkimuksen suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheessa olen pohtinut sen tar-

koitusta ja omia motiivejani. Olen halunnut ymmärtää ja tulkita opettajien ja opis-

kelijoiden tuottamaa tutkimusaineistoa rehellisesti ja siten, kuin he ovat sen tarkoit-

taneet. Keskeisimpinä tutkimustyöni periaatteina on ollut myös arviointiin osallis-
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tuneiden opettajien ja opiskelijoiden arvostaminen ja se, että tutkimukseen osallis-

tuminen oli heille vapaaehtoista. Tutkimuksessani heille kerrottiin, että kyselyn tu-

loksia käytetään Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen arvi-

oinnin ja toiminnan kehittämiseen. Kumpanakin tutkimusvuotena kerrottiin myös, 

että tutkimustuloksia voidaan käyttää tutkimuksen suorittajan Oulun yliopistossa 

valmisteilla oleviin kasvatustieteen jatko-opintoihin liittyvään tutkimukseen. 

Tutkija osallistuu työssään aina jollakin tavalla arvokeskusteluun. Olen pyrki-

nyt ymmärtämään, että ihmisen sisäistä elämää tutkittaessa ei ole olemassa objek-

tiivisia havaintoja, vaan ainoastaan eri tarkastelunäkökulmista tehtyjä tulkintoja 

ikään kuin ilmiöinä erilaisten linssien läpi katsomalla. (Denzin & Lincoln 2011: 12, 

ks. Pääkkönen 2013: 165.) 

Merkityksellistä on se, että arviointiin osallistujat ja tuloksia hyödyntävät tahot 

tietävät saavansa arvioinnin keinoin enemmän apua kehittämiseen kuin muilla ta-

voilla. (Korkeakoski & Pietiläinen 2012: 370–371.) Heinosen mukaan arvioinnin 

tulee pohjautua logiikkaan, jolla tarkoitetaan arvioijan omaa toimintaansa koskevaa 

itseymmärrystä, toisin sanoen miten hän ymmärtää sen, mitä hän on tekemässä ar-

vioidessaan kohdetta (Heinonen 2001: 27). Tapaustutkimukseni on arvosidonnaista. 

Siinä tutkimuksen suorittaja on mukana ”koko persoonallisuutensa voimalla, jol-

loin hänen arvomaailmansa on yhteydessä siihen näkemykseen, jonka hän muodos-

taa tutkittavasta ilmiöstä” (Syrjälä & Numminen 1988: 11). 

Tutkimusta voidaan pitää oikeansuuntaisena, mikäli sen avulla saadaan luotet-

tavia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Heikkilän mukaan tutkimusta voidaan pitää 

pätevänä, jos mittarilla suoritetut mittaukset ovat keskimäärin oikeita. Luotettavuus 

tarkoittaa näin ollen tulosten tarkkuutta. Niistä syistä tutkijalta kysytään huolelli-

suutta tietoja kerättäessä, analysoitaessa ja tuloksia tulkittaessa. (Heikkilä 2008: 

29–30.) 

Tutkimuksessani käytetty menetelmä tarjosi mahdollisuuden tarkastella nais-

ten ja miesten vastauksia ”suuntaa antavina”. Kuitenkaan pelkkä numeerinen ero 

keskiarvon ja hajonnan osalta ei välttämättä osoita riittävästi sitä, onko tulos todel-

linen ja tilastollisesti merkitsevä (vrt. Liite 8: Kuviot 3a, 3b, 4a, 4b). Haluttaessa 

kuvata tuloksia tarkemmin, ne tulisi todentaa tilastollisen analyysin avulla keskiar-

vojen eron T-testillä. Käytössäni ollut ZEF-ohjelma ei kuitenkaan mahdollistanut 

mainittua T-testiä. 
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6.5 Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnin lähtökohtia 

Aika ajoin maamme kansanopistojen toimintaa on jouduttu arvioimaan erityisesti 

siitä syystä, että osalla opistoista toimintaedellytykset sekä toiminnallisesti että ta-

loudellisten resurssien pohjalta ovat selkeästi heikentyneet. Näin tapahtui erityi-

sesti 1990-luvulla. Tuolloin Opetushallitus asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli 

kehittää arviointimallit kansanopistojen itsearviointitoimintaa varten myös opisto-

jen tulosjohtamisen näkökulmasta (Opetushallitus 1995, ks. myös Opetushallitus 

1993a, 1993b). 

Lähtökohtaisesti arviointitutkimukset olivat tutkimukseen osallistuneiden kan-

sanopistojen kokonaisvaltaista arviointi- ja kehittämistoimintaa. Tällöin oppimis-

tulosten lisäksi merkityksellistä oli ajankohtaisen tiedon saaminen kansanopistoista 

oppimisympäristöinä ja osana maamme koulujärjestelmää sekä laajemmin koko 

yhteiskuntaa (Opetushallitus 1998). 

Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimallin mukaan koulutus katsotaan tu-

lokselliseksi silloin, kun se on samaan aikaan tehokasta, vaikuttavaa ja taloudellista. 

Tehokkuuden arvioinnissa keskeisiä lähtökohtia ovat koulutusjärjestelmän raken-

teen joustavuus ja toimivuus sekä oppilaitostasolla opetuksen mielekkyys. Jousta-

vuus tarkoittaa koulutusjärjestelmän ja opetusjärjestelyjen kykyä palvella yksilöä 

ja ympäristöä, niin että tarvittava koulutus toteutuu oikeaan aikaan ja oikeassa pai-

kassa. (Opetushallitus 1993a.) 

Koulutuksen vaikuttavuutta kasvatustoiminnassa voidaan tarkastella yksilöta-

solla ja yhteisötasolla. Vaikuttava koulutus edistää yksilön kasvua ja tuottaa elämää 

palvelevia tuloksia, jotka vastaavat yhteiskunnan koulutukselle asettamia tavoit-

teita. Yksilötason kasvatuksellisten vaikutusten arvioinnissa huomiota kiinnitetään 

siihen, miten opiskelijan persoonallisuuden kehittyminen on edistynyt opiskelun 

aikana. Tällöin voidaan arvioida muun muassa sitä, miten hyvin opiskelija on ke-

hittynyt sosiaalisessa kanssakäymisessä. Toisaalta yksilöllisiä vaikutuksia arvioi-

daan myös oppimistulosten kannalta. Tällöin voidaan arvioida sekä määrällisiä että 

laadullisia vaikutuksia, esimerkiksi kuinka moni opiskelija pääsi asetettuihin ta-

voitteisin missäkin aineessa ja millaisin tuloksin. (Opetushallitus 1993a.)  

Arviointitoiminnassa huomiota on alettu enemmän kiinnittää huomiota vaikut-

tavuuteen. Moitus huomautti, että vaikuttavuus voi olla myönteistä tai kielteistä, 

suoraa tai epäsuoraa, tarkoitettua tai tarkoittamatonta, lopputulokseen tai prosessiin 

liittyvää (Moitus 2010: 169). Vaikuttavuuden lähtökohtina voidaan pitää koulutuk-

sen tuottamia valmiuksia, joista on hyötyä sekä yksilöille että oppilaitokselle ja yh-



84 

teiskunnalle laajemminkin. Valmiuksilla tarkoitetaan eri tasoilla tapahtuvaa oppi-

mista, jota muutos edellyttää. (Korkeakoski ym. 2010: 10.) Arvioinnin tulisikin 

luoda edellytyksiä kasvu- ja oppimisvalmiuksien syntymiselle. Syy- ja seuraussuh-

teiden selvittäminen on kuitenkin vaikeaa erityisesti silloin, kun ulkoisen arvioin-

titoiminnan vaikutuksia etsitään päätöksenteosta ja kehittämistoiminnasta, valmiu-

det kun usein syntyvät juuri arvioinnin prosesseissa. (Opetushallitus 1998.) 

Pohtiessaan koulutuksen vaikuttavuutta Raivola ja kollegat huomauttivat, että 

vaikuttavuus nähdään useimmiten toiminnalla tavoiteltavana positiivisena koulu-

tuksen onnistumisena ja koulutuksen tavoitteiden ja tehtävien täyttymisinä. Se ku-

vataan useimmiten oppimistavoitteiden ja ”oppimisnäyttöjen” vastaavuudeksi. Toi-

saalta tutkijat väittivät, ettei koulutuksen vaikuttavuus ole näin yksiselitteistä; ope-

tushan voi tuottaa oppimistuloksia, vaikka koulutukselle asetettuja tavoitteita ei 

saavutettaisikaan. (Raivola ym. 2000: 12.) 

Koulutuksen merkitystä ja vaikuttavuutta arvioitaessa tulee nähdä, että tutki-

mukseeni osallistuneet kansanopistot ovat ennen muuta nuorison kouluja. Vaikut-

taa siltä, että nuorten keskeisenä näkökulmana kansanopistoon lähtemiselle oli en-

nen muuta halu ohjata omaa kehitystään sekä valita kehitysympäristönsä iänmu-

kaisten mahdollisuuksien ja haasteiden pohjalta. Nurmen ja Salmela-Aron mukaan 

nuorten ratkaisuihin vaikuttavat monet tekijät, kuten persoonalliset piirteet ja nii-

den pohjalta rakentuva motivaatio sekä ylipäätään elämänhistoria ja aiemmat kou-

lukokemukset. Nuorten valintoja pohdittaessa niitä ei ratkaise pelkästään iänmu-

kainen ympäristö vaan myös heidän aikaisemmat valintansa. (Nurmi & Salmela-

Aro 2001: 86, 97, ks. myös 2005: 23–25, 158–160). 

Korkeakoski korosti, kuinka arvioinnin vaikutukset koulutuksessa syntyvät 

järjestelmällisen työn seurauksena. Tämä tarkoittaa muun muassa hyviksi nähtyjen 

käytäntöjen levittämistä laajempaan käyttöön, ja näin ne osaltaan tekevät mahdol-

liseksi koulutuksen kehittämisen ja arviointitiedon lisäämisen. (Korkeakoski & 

Tynjälä 2010a: 13.) 

Vaikuttavuutta arvioitaessa on kritisoitu pelkästään koulukokemuksista synty-

neitä ”miltä tuntuu” -kyselyjä, joilla ei kyetä selvittämään koulujen vaikuttavuuden 

koko olemusta (Pirttiniemi 2000: 37). Oppimisvalmiuksien näkökulmasta katsotta-

essa koulutuksen tulisi luoda valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Kyseisten val-

miuksien kehittäminen tulisi olla kaikkien oppiaineiden tavoitteena. (Opetushalli-

tus 1998). Koulutusta pidetään taloudellisena silloin, kun koulutusresurssit on koh-

distettu tarkoituksenmukaisesti koulutuspalveluiden määrän ja organisoinnin kan-

nalta (Opetushallitus 1998, ks. Jakku-Sihvonen 2001: 16–17).  
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Kuvio 5. Kansanopistopedagogiikan tuloksellisuuden käsitteet. 

Koulutuksen tuloksellisuus voidaan nähdä myös toimintaprosessien tulosten mää-

ränä ja laatuna, kun niitä verrataan käytössä olevien resurssien määrään ja laatuun 

(Korkeakoski 2017: 44). Kuviossa 5 ilmenevät tässä tutkimuksessa käytetyt tehok-

kuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden käsitteet (vrt. Jakku-Sihvonen 2001: 

15). 

Tässä tutkimuksessa arvioin koulutuksen tehokkuutta koulutustarjonnan sekä 

sen ajankohtaisuuden ja laadun pohjalta. Sitä arvioidaan myös pedagogisista jär-

jestelyistä, opetusmenetelmien monipuolisuudesta ja sisäoppilaitoksen muusta 

kuin varsinaisesta opetustoiminnasta käsin. Tärkeinä tehokkuuden arvioinnin koh-

teina pidetään tässä tutkimuksessa myös opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointia, 

opetuksen ja oppimisen esteitä, opintojen keskeyttämistä sekä johtamiskulttuuria. 

Kansanopistokoulutusta pidetään tehokkaana silloin, kun sen tarjoama koulu-

tus koetaan ajankohtaiseksi ja laadukkaaksi. Tutkimuksessani koulutuksen ajan-

kohtaisuus tarkoittaa sen huomioimista, että enemmistö opiskelijoista hakeutuu ky-

seisten kansanopistojen yksivuotisille perusoppijaksoille heti peruskoulun käyty-
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ään. Käytännössä koulutuksen ajankohtaisuus tarkoittaa opistonuoren kannalta en-

nen kaikkea mitä erilaisimpien taitojen ja tietojen, kuten kieli- ja viestintätaitojen 

ja tekemisen taitojen, vahvistumista ja edistymistä, puhumattakaan opiskelijoiden 

itsenäistymisestä ja ylipäätään kasvusta kohti aikuisuutta. Korkeakosken mukaan 

käytännössä koulutuksen tehokkuus ja käytännön toiminta rinnastetaan usein toi-

siinsa, jolloin ne kuvaavat myös sitä, miten hyvin käytössä olevien resurssien 

avulla on kyetty saamaan tuloksia. (Korkeakoski 2017: 46.) 

Tutkimuksessani koulutuksen tehokkuutta avataan myös kansanopiston peda-

gogisten järjestelyjen, opetusmenetelmien monipuolisuuden, sisäoppilaitoksen 

muun kuin varsinaisen opetustoiminnan sekä koulutustarjonnan ja sen ajankohtai-

suuden pohjalta. Tärkeinä tehokkuuden arvioinnin kohteina ovat myös opettajien 

ja opiskelijoiden hyvinvointi, opetuksen ja oppimisen esteet ja opintojen keskeyt-

täminen (ks. Liitteet 1–2). 

Tutkimukseen osallistuneiden kansanopistojen johtamiskulttuuria ei sellaise-

naan tässä tutkimuksessa arvioitu. Kuitenkin opettajilta kysyttiin, missä määrin he 

saivat esimiehiltään tukea työhönsä (ks. Liite 1). Arvioidessaan opistoa oppimis-

ympäristönä opiskelijat ilmaisivat kantansa siihen, miten merkityksellistä heille 

olivat esimerkiksi tilanteet, joissa he vaikkapa luokan ulkopuolella vaihtoivat aja-

tuksia opiston opettajien kanssa muusta kuin opiskelusta (ks. Liite 4). 

Koulutuksen vaikuttavuutta ilmentävät tässä tutkimuksessa opiskelijoiden hen-

kilökohtaisten tavoitteiden ja oppimistulosten saavuttaminen (ks. Liite 2) sekä op-

pimaan oppimisen valmiudet, kommunikaatiovalmiuksien edistyminen ja itsetun-

non mahdollinen vahvistuminen (ks. Liite 3). 

Vaikuttavan koulutuksen uskotaan edistävän opiskelijoiden itsenäistymistä, so-

siaalisuutta ja kommunikaatiovalmiuksia sekä opettajien ammatti-identiteetin sel-

kiytymistä. Jos sekä opettajat että opiskelijat tuntevat kansanopistolle ominaisen 

tavan opettaa ja opiskella relevanttina, toisin sanoen jos kansanopistolle ominainen 

tapa opettaa ja opiskella palvelee heidän tavoitteitaan ja antaa heille jotain henki-

lökohtaisesti tärkeää, toiminta voidaan todeta vaikuttavaksi. (Opetushallitus 1993a, 

1995, 1998.) 

Koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa taloudellisuus voidaan kiteyttää jär-

kevään resurssien hoitoon. Tällöin ydinkysymyksenä voidaan pitää sitä, että esi-

merkiksi investoinnit ovat oppimisen ja kansanopiston sisäoppilaitosluonteen kan-

nalta kannattavia ja niin mitoitettuja, että eri maksajapuolten rahoitusosuus on rea-

listinen. (Opetushallitus 1998.) Kansanopisto-opiskelussa taloudelliset kysymykset 

koskevat myös tähän tutkimukseen osallistuneita opiskelijoita, joista suurin osa ra-
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hoittaa opiskelunsa itse. Opetusministeriön valmistaman Vapaan sivistystyön ke-

hittämisohjelman 2009–2012 mukaan kansanopiston koulutuslinjat palvelevat var-

sin pientä nuorista koostuvaa väestönosaa. Tilanteen ei katsota muuttuvan, ennen 

kuin aikuisopintotuki saadaan kuntoon. (Opetusministeriö 2009.) 

Tämän tutkimuksen yhtenä juonteena on siihen osallistuvien kansanopistojen 

tuloksellisuus. Koulutus katsotaan tulokselliseksi silloin, kun se on yhtä aikaa te-

hokasta, vaikuttavaa, ja taloudellista. Koulutus on tehokasta silloin, kun koulutus-

järjestelmän, opetushallinnon ja opetusjärjestelmän toimivuus, joustavuus ja ajoi-

tus ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja opetuksen laatu on hyvä. Vaikut-

tavan koulutuksen tuottamat valmiudet edistävät yksilön henkistä kasvua, kuten 

opiskelijan suotuisaa persoonallisuuden kehitystä ja terveen itsetunnon muotoutu-

mista. Tässä tutkimuksessa yksilötason kasvatuksellisten ja opinnollisten vaikutus-

ten arvioinnissa kysyttiin, missä määrin opiskelijoiden tavoitteet toteutuivat opis-

tovuotena (ks. alaluvut 9.1.1–9.1.4). Taloudellisen koulutuksen resurssit ovat tar-

koituksenmukaisia niiden ollessa suhteutettuina koulutuspalveluiden määrään ja 

organisointiin (Opetushallitus 1998, ks. Jakku-Sihvonen 2001: 15–17). 
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7 Tutkimuksen käytännön toteutus 

Tutkimuksen keskeisenä tarkoituksena on osallistuvien kansanopistojen toiminnan 

arvioinnin pohjalta tehdä näkyväksi kansanopistopedagogiikkaa ja saada aineksia 

sen edelleen kehittämiseen. Kansanopistopedagogiikkaan kuuluu paitsi opettami-

nen ja muu ohjaaminen prosesseina, myös opistojen organisatoriset ja pedagogiset 

järjestelyt sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Oppilasarviointi yksistään ei enää 

riitä, vaan tietoa tarvitaan myös opettajilta. Opettajien ja opiskelijoiden tulosten 

vertailtavuuden vuoksi tutkimukseen valittiin osittain yhteisiä arvioinnin kohteita, 

kuten henkilökohtaiset tavoitteet, luottamus ja sitoutuminen, vuorovaikutus ja il-

mapiiri, internaatti oppimisympäristönä sekä hyvinvointi ja jaksaminen. 

7.1 Osallistuneet opettajat ja opiskelijat 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2010 arviointiin osallistui 28 opet-

tajaa, mikä oli 90 % opistojen opettajista (N=31) (Tuomisto 2010a). Sen toisessa 

vaiheessa keväällä 2011 arviointiin osallistui 33 opettajaa. Määrä oli 94 % opisto-

jen opettajista (N=35) (Tuomisto 2011a). Keväällä 2010 arviointiin osallistuneista 

opettajista lähes kaikki (90 %) olivat muodollisesti päteviä ja heistä enimmällä 

osalla (81 %) toimi oli vakinainen. Heillä oli työkokemusta keskimäärin 15 opetus-

vuotta, josta noin 12 vuotta kansanopistossa. Opettajista 10 osallistui kolmen vii-

meisen vuoden aikana oman alansa täydennyskoulutukseen useammin kuin 3 ker-

taa, 13 opettajaa 1–2 kertaa ja 7 ei ollenkaan. (Tuomisto 2010a.) 
Opetusryhmien koot olivat useimmilla opettajilla kohtuulliset. Viikoittai-

siin ”talontunteihin” osallistui koko opistoväki, joten niissä ryhmäkoko oli suuri. 

Opetusryhmien keskimääräiset ryhmäkoot ilmenevät kuviosta 6. 

Kuvio 6. Opetusryhmien koko keväällä 2010. 
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Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2010 kyselyyn vastasi 294 opiskeli-

jaa, mikä oli 79 % lukuvuoden opiskelijoiden määrästä (N=374) (Tuomisto 2010b). 

Keväällä 2011 toteutettuun arviointiin osallistui 266 opiskelijaa. Määrä oli 75 % 

sen lukuvuoden opiskelijoista (N=356) (Tuomisto 2011b). Molempien lukuvuosien 

opiskelijoiden osallistumista saattoi hiukan heikentää kyselyn ajoittuminen opiston 

viimeisiin koulupäiviin. Oppilaiden osallistumismääriä voidaan kuitenkin pitää hy-

vinä. 

Kumpanakin vuonna naisopiskelijat olivat jonkin verran miesopiskelijoita ak-

tiivisempia vastaamaan kyselyyn. Keväällä 2010 kyselyyn osallistui 201 (N=242) 

naisopiskelijaa (83 %) ja 93 (N=132) miesopiskelijaa (79 %) (Tuomisto 2010b). 

Vastaavasti keväällä 2011 kyselyyn osallistui 181 (N=222) naisopiskelijaa (81 %) 

ja 85 (N=134) miesopiskelijaa (63 %) (Tuomisto 2011b). 

Tutkimuksen ensimmäisenä vuonna opiskelijoiden kanssa ei ollut mahdollista 

järjestää opistokohtaisia palautepalavereja, koska arvioinnit suoritettiin opistovuo-

sien viimeisinä päivinä. Epäkohtaan kiinnitettiin huomiota järjestämällä seuraavien 

vuosien arviointi hieman aikaisemmin. Opiskelijat saivat kuitenkin palautteen 

omasta arvioinnistaan sähköpostitse ZEF-arviointipalveluiden kautta. 

Tutkimukseeni osallistuneet kansanopistot ovat nuorison kouluja. Opiskeli-

joista suurin osa (84,6 %) hakeutui lukuvuonna 2009–2010 opistoon peruskoulun 

päätettyään, pääosin 15–16-vuotiaina. Opiskelijoiden koulutustausta rakentuu pit-

kälti opiskelijoiden ikärakenteen pohjalta. (Ks. Kuvio 7.) 

Kuvio 7. Opiskelijoiden koulutustausta keväällä 2010. 
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7.2 Opettajien ja opiskelijoiden arvioinnin kohteet keväällä 2010 

Arvioinnin kohteiksi tutkimuksen ensimmäisenä vuonna nousivat opettajien tavoit-

teisuus, pedagogiset ja kasvatukselliset periaatteet, opetus ja ohjaaminen, oppima-

teriaalin käyttö, vapaa-ajan toiminta, opettajien hyvinvointi ja jaksaminen, kansan-

opisto työympäristönä, opetuksen ja opiskelun esteet (ks. Liitteet 1 ja 2, Liite 6). 

7.2.1 Opettajien arviointikysymykset keväällä 2010 

Opettajien arviointikyselyssä oli sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä. Ar-

vioinnin kohteet pohjautuivat ylipäätään pedagogiikkaan ja perustuivat tässä myös 

koulutuksen arviointineuvoston vuonna 2008 suorittaman perusopetuksen arvioin-

nin kohteisiin. Kysymysteni valintaa ohjasi myös koulutuksen tuloksellisuusmalli. 

(Atjonen ym. 2008: 65–66, 230–232, ks. Liite 1.) 

Arvioinnin kohteiksi oli tarkoituksenmukaista valita myös vapaa-ajan toiminta. 

Kansanopisto ”työharjoitteluympäristönä” käsittää lähinnä asuntojen siisteydestä 

huolehtimisen sekä työskentelyä opiston keittiössä. Nuorista opiskelijoista koos-

tuva sisäoppilaitos koetaan usein vaativaksi työpaikaksi. Tästä syystä halusin sel-

vittää myös opettajien hyvinvointia ja jaksamista. (Ks. Liite 1.) Kuvioon 8 olen 

koonnut opettajille suunnatun ensimmäisen vaiheen arviointitutkimuksen kohteet. 

Olen avannut näitä liitteessä 6. (Ks. Kuvio 8, Liite 6.) 

Kuvio 8. Opettajien arviointikysymysten kohteet keväällä 2010. 
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Kansanopistopedagogiikan kehittämisen kannalta merkityksellisiä kohteita kevään 

2010 opettajien arvioinnissa olivat 1) opettajien tavoitteisuus, 2) opettajien peda-

gogiset ja kasvatukselliset periaatteet, 3) opetus ja ohjaaminen, 4) opetuksen ja 

opiskelun esteet, 5) oppimateriaalin käyttö opetuksessa, 6) kansanopisto työympä-

ristönä, 7) opettajien hyvinvointi ja jaksaminen, 8) vapaa-ajan toiminta sekä 9) ar-

vioinnin arviointi (ks. Atjonen ym. 2008: 65–69, 230–232, ks. Kuvio 8). 

7.2.2 Opiskelijoiden arviointikysymykset keväällä 2010 

Valmistellessani lukuvuoden 2009–2010 opiskelijoiden itsearviointia pyrin huomi-

oimaan kansanopisto-opiskelulle ominaiset lähtökohdat. Opiskelijoiden arvioinnin 

kohteiksi näin tarpeelliseksi ottaa osittain saman sisältöisiä kohteita kuin opettajilla. 

Laadulliset kysymykset koskivat opiskelijoiden elämäntilannetta ja henkilökohtai-

sia kansanopistovuoden tavoitteita sekä opiskelua ja oppimista. Opiskelijoita pyy-

dettiin myös kertomaan, mitä uutta he olivat oppineet opistossa ja missä määrin he 

olivat kenties kasvaneet ihmisinä ja itsenäistyneet opistovuoden aikana. He ottivat 

kantaa myös kansanopiston arvokysymyksiin ja kansanopiston erityispiirteisiin. 

Määrällisissä tehtävissä opiskelijat arvioivat kansanopistojen vapaa-ajan toimintaa, 

opiskelun ja oppimisen esteitä, edistymistään opinnoissa sekä hyvinvointiaan ja 

jaksamistaan. (Ks. Liite 2.) 

Kuvio 9 kokoaa opiskelijoiden arviointikysymysten kohteet ensimmäisen vai-

heen kyselyssä.  

Kuvio 9. Opiskelijoiden arviointikysymysten kohteet keväällä 2010. 
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opinnoissa, 4) vapaa-ajan toiminta kansanopistossa, 5) oppimisen esteet, 6) hyvin-

vointi ja jaksaminen ja 7) arvioinnin arviointi (ks. Atjonen ym. 2008: 65–69, 230–

232, ks. Liite 2). Tutkimuksen liite 6 avaa kuvion 9 kohteita eli kysymysten valin-

taperusteluja. 

7.3 Opettajien ja opiskelijoiden arvioinnin kohteet keväällä 2011 

Ensimmäiseen arviointikyselyyn osallistuneiden opettajien mukaan kysely auttoi 

heitä melko hyvin pohtimaan elämäänsä ja opetus- ja kasvatustyötään kansanopis-

tossa. Sen sijaan saman kevään opiskelijat suhtautuivat kyselyyn kriittisemmin. 

Heidän mukaansa kysely auttoi vain jonkin verran pohtimaan elämäänsä sekä opis-

keluaan ja oppimistaan opistossa. Nämä palautteet olivat syynä siihen, miksi arvi-

ointikyselyjä ei toistettu molempina vuosina samanlaisina. 

Jälkimmäisenä vuonna arviointia laajennettiin ottamalla kohteiksi myös kan-

sanopistoille ominaiset erityispiirteet. Kansanopistopedagogiikan näkökulmasta oli 

olennaista myös se, että opiskelijoiden tavoitteet tulisivat esille vieläkin selkeäm-

min. Oppimisympäristön kannalta oli merkityksellistä tunnistaa myös vuorovaiku-

tuksen ja avoimen ilmapiirin sekä opetuksen ja oppimisen esteitä. (Ks. Liitteet 1–

4.) 

7.3.1 Opettajien arviointikysymykset keväällä 2011 

Lukuvuoden 2010–2011 arviointikysely suunniteltiin palvelemaan edellistä kyse-

lyä paremmin opistojen kehittämistyötä. Siinä otettiin selkeämmin huomioon kan-

sanopistolle ominaiset erityispiirteet, kuten pedagoginen vapaus, ideologinen arvo-

sidonnaisuus ja sisäoppilaitosmuoto. Näiden lisäksi opettajien kevään 2011 arvi-

oinnin kohteiksi nousivat opistojen imagoa, tunnettuutta, toiminta-ajatusta ja yh-

teistä Eväitä elämään -visiota 2013 (ks. alaluku 5.5) koskevat kysymykset sekä 

arvioinnin kehittämisen kannalta tärkeät käsitteet luottamus ja sitoutuminen ja vuo-

rovaikutus ja ilmapiiri (ks. Liite 3). Lisäksi kysely sisälsi kysymyksen, kuinka hy-

vin opisto tunnettiin ympäristössään. Useimmat käsitteet pohjautuivat Kontiaisen 

(1991: 57–60) niin sanottuun dynaamiseen käsiteanalyysiin, joka soveltui hyvin 

myös kansanopistojen toiminnan arviontiin (Opetushallitus 1993a, ks. Suomen 

Kansanopistoyhdistys 2001.) 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa pidetään tärkeänä sen toistettavuutta. 

Siksi kevään 2011 arvioinnissa oli mukana myös keväällä 2010 käytettyjä arvioin-
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nin kohteita, kuten opetus ja ohjaaminen, opetuksen ja oppimisen esteet sekä kan-

sanopiston vapaa-ajan toiminnan järjestelyt (ks. Liite 3). Keväällä 2011 opettajien 

itsearvioinnin kohteina olivat 1) kansanopiston erityispiirteet, 2) imago ja tunnet-

tuus, 3) toiminta-ajatus ja Eväitä elämään -visio, 4) luottamus ja sitoutuminen, 5) 

vuorovaikutus ja ilmapiiri, 6) opetus ja ohjaaminen, 7) opetuksen ja oppimisen es-

teet, 8) kansanopiston vapaa-ajan toiminta ja 9) arvioinnin arviointi. (Ks. Kuvio 10, 

Liite 7.)  

Kuvio 10. Opettajien arviointikysymysten kohteet keväällä 2011. 

7.3.2 Opiskelijoiden arviointikysymykset keväällä 2011 
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ilmapiiriä, edistymistä opinnoissa sekä opetusta ja ohjaamista. Tutkimuksen luotet-
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tettyjä arviointikohteita, kuten oppimisen ja opiskelun esteet sekä kansanopiston 

vapaa-ajan toiminta. (Ks. Liite 4.). Kevään 2011 kyselyssä opiskelijoiden itsearvi-

oinnin kohteina olivat 1) luottamus ja sitoutuminen, 2) vuorovaikutus ja ilmapiiri, 

3) vaativuustaso, opetus ja ohjaaminen, 4) oppimisen ja opiskelun esteet, 5) opiston

vapaa-ajan toiminta, 6) edistyminen opinnoissa ja 7) arvioinnin arviointi (ks. Kuvio

11, Liite 7).
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Kuvio 11. Opiskelijoiden arviointikysymysten kohteet keväällä 2011. 

7.4 Tutkimuksen eteneminen 

Väitöstutkimukseni taustalla on arvioinnin kehittämishanke, jonka toteutin yhteis-

työssä Opetushallituksen (Opetushallitus 2009) ja tutkimukseen osallistuneiden 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen kanssa lukuvuonna 
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Kuvio 12. Tutkimuksen eteneminen. 

● Kesä–heinäkuu 2010: Laadullisen aineiston luokittelu yhdessä 
hankkeeseen palkatun projektisihteerin kanssa.

● Arviointiraportin kirjoittaminen lukuvuoden 2009–2010 tuloksista.
● Elokuu 2010: Arviointitutkimuksen keskeisten tulosten esittely 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen 
henkilöstöjen koulutuspäivillä.

● Kehittämishankkeen valmistelu yhteistyössä tutkimukseen 
osallistuvien kansanopistojen kanssa.

● Ensimmäisen vaiheen arviointikyselyn valmistelu lukuvuoden 
2009-2010 opettajille ja opiskelijoille (ks. Liitteet 1 ja 2).

● Arviointikyselyn toteuttaminen sähköpostitse yhteistyössä ZEF-
arviointipalveluiden kautta.

● Henkilökohtaiset arviointitulokset opettajille ja opiskelijoille ZEF-
arviointipalveluiden kautta.

● Toisen vaiheen arviointikyselyn valmistelu lukuvuoden 2010–
2011 opettajille ja opiskelijoille (ks. Liitteet 3 ja 4).

● Arviointikyselyn toteuttaminen sähköpostitse yhteistyössä ZEF-
arviointipalveluiden kanssa.

● Henkilökohtaiset arviointitulokset opettajille ja opiskelijoille sekä 
ryhmäkohtaiset tulokset tutkijalle ZEF-arviointipalveluiden kautta.

● Aineiston luokittelu, raportin kirjoittaminen ja arviointitulosten 
esittely Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten 
kansanopistojen henkilöstöjen koulutuspäivillä Ranualla.

● Seminaarityöskentelyä 2012–2016.
● Väitöstutkimuksen kirjoittaminen 2012–2018.
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8 Opettajien arviointikyselyn tulokset 

Tässä luvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mitä on kansanopis-

topedagogiikka Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisissä kansanopistoissa opet-

tajille suoritetun arviointikyselyn tulosten mukaan. Lähtökohtaisesti tutkimukses-

sani oli kyse arvioinnista kyseisten opistojen kehittämistyötä varten. Osallistunei-

den opettajien opetustulosten ohella merkityksellistä oli ajankohtaisen arviointitie-

don saaminen kansanopistoista osana maamme koulujärjestelmää. Lisäksi tarvittiin 

uutta tietoa kansanopistojen tuloksellisuudesta, mihin tutkimukseni osaltaan pyrkii 

vastaamaan. Tutkimus toteutettiin kaksivuotisena prosessina. 

8.1 Arvioinnin tulokset keväällä 2010 

Käsittelen ensiksi kansanopistopedagogiikkaa tutkimukseni ensimmäisen työvuo-

den opettajien tavoitteiden pohjalta. Tämän jälkeen tuon esille opettajien pedago-

gisia ja kasvatuksellisia periaatteita sekä opetusta ja ohjaamista liittäen niihin ope-

tuksen ja oppimisen haasteet, kuten heterogeeniset opetusryhmät ja ajoittaiset mo-

tivaatio-ongelmat. Opettajat arvioivat myös opiskelijoiden erityistuen tarvetta sekä 

kansanopistoa työympäristönä. Alaluvussa 8.2 kuvaan tutkimuksen jälkimmäisen 

työvuoden tuloksia. Lopuksi kokoan yhteen opettajien arviointien tulokset molem-

milta tutkimusvuosilta. 

8.1.1 Opettajien henkilökohtaiset tavoitteet 

Tutkimukseni ensimmäisen työvuoden opettajia pyydettiin arvioimaan opistotyö-

hön liittyviä henkilökohtaisia tavoitteitaan ja niiden toteutumista vastaamalla seu-

raavaan kysymykseen (ks. Liite 1): 

Kirjoita alle kaksi opistotyöhösi liittyvää tavoitetta, jotka ovat sinulle tärkeitä. 

Kuinka hyvin nämä tavoitteesi ovat toteutumassa? 

Kysymyksiin vastasi 28 opettajaa, mikä oli 90 % lukuvuoden 2009–2010 opetta-

jista (N=31). Opettajien vastausten (N=57) pohjalta muodostuivat seuraavat pääka-

tegoriat: kasvatus (n=25), oma ammattitaito (n=18) ja opetus ja sen kehittäminen 

(n=14). 

Kasvatuksellisissa tavoitteissa (n=25) opettajat korostivat eniten opiskelijoiden 

henkisen kasvun tukemista (f=15), arvokasvatusta (f=7) ja omien vahvuuksien tun-
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nistamista (f=3). Omaa ammattitaitoa koskevissa tavoitteissa (n=18) he pitivät tär-

keinä opettajuuden kehittämistä ja ylläpitoa (f=15) sekä itsensä toteuttamista työssä 

(f=3). Opetuksen ja sen kehittämisen tavoitteissa (n=14) nousivat eniten esille kiin-

nostuksen herättäminen omaan oppiaineeseen (f=9) ja kansanopistopedagogiikan 

kehittäminen (f=5). 

Opettajien kasvatuksellisissa tavoitteissa korostui opiskelijoiden kasvun kai-

kinpuolinen tukeminen, mikä merkitsi muun muassa heidän aitoa kohtaamistaan ja 

rohkaisemistaan. 

Nuorten aito kohtaaminen ja rohkaiseminen. Haluan vahvistaa nuorten itse-

tuntoa. 

Pyrin voimaannuttavaan vuorovaikutukseen, olen antavana ja saavana osa-

puolena. 

Saada tehdä työtä oppilaiden kanssa hyvässä ilmapiirissä toinen toistaan kun-

nioittaen. 

Vastauksista nousi esille myös arvokasvatus, mikä on vapaan sivistystyön lain poh-

jalta mahdollista kansanopistoissa (Laki 1998/632, Laki 2010/1104). Arvokasva-

tuksen lähtökohtana pidetään eettisten kysymysten yleisinhimillistä perustaa. Sen 

katsotaan olevan ”yhteisön kulttuurin ydintä” ja muodostavan kasvatuksen perus-

tan koskien kaikkia ihmisiä samalla tavalla. (Laulaja 1994: 12, ks. Puolimatka 1999: 

121.) Perusteluissaan opettajat nimesivät tärkeiksi tavoitteikseen lähimmäisenrak-

kauden toteutumisen, opiskelijoiden tasa-arvoisen kohtaamisen ja kunnioittamisen 

yksilöinä sekä ylipäätään vastuun ottamisen toisesta ihmisestä. 

Lähimmäisen rakkauden toteutuminen ja toisten huomioonottaminen ovat 

haaste niin opettajalle kuin opiskelijoille. Haluan hyväksyä lähimmäisen, 

vaikka en aina tekoja ja elämäntapaa hyväksyisikään. Painotan kauniiseen 

käytökseen liittyviä arvoja. 

Opiskelijoiden tasa-arvoinen kohtaaminen ja heidän kunnioittamisensa yksi-

löinä. 

Yritän parhaani mukaan tuoda esille arvoja, kun siihen on luonteva tilanne, 

esim. rehellisyys, vastuu tekemisistä, vastuu lähimmäisistä. 

Tavoitteissaan opettajat toivat esille myös sellaisia vahvuuksia ja sosiaalisia taitoja, 

jotka nähtiin tarpeellisiksi opiskelijoiden kehityksen ja tulevaisuuden rakentamisen 

kannalta. 
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Opiskelijoiden kannustaminen niissä asioissa, jotka ovat heidän kehitykses-

sään ajankohtaisia. 

Auttaa nuoria löytämään omat vahvuusalueensa. 

Omassa aineessani opettaa valmiuksia, jotka auttavat opiston jälkeisessä elä-

mässä, kuten sosiaaliset taidot. 

Opettajat pitivät myös tärkeänä keskustella opiskelijoiden kanssa arjen elämän hal-

linnasta. Vaikka keskustelua yleisistä elämän taidoista käydään opistoissa kohtalai-

sen paljon, joidenkin opettajien mielestä sitä saisi käydä enemmänkin. 

Opiskelijoiden elämänhallinnan vahvistaminen. Turvallisten rajojen asettami-

nen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. 

Ohjata nuoria säännölliseen elämänrytmiin ja koulunkäyntiin. 

Nuorten ohjaaminen vastuuta kantaviksi. 

Ammattitaitoon liittyvissä tavoitteissa korostuivat oman osaamisen tärkeys ja am-

matillinen kehittyminen. 

Olla asiansa osaava, innostava ja kannustava opettaja. Kehittyä ammatillisesti. 

Opettaa mahdollisimman selkeästi, vuorovaikutteisesti ja elämyksellisesti. 

Olla monipuolisempi. Käyttää myös uutta teknologiaa. 

Opetuksen ja sen kehittämisen tavoitteissa opettajat korostivat vielä erikseen opis-

kelijoiden onnistumisen kokemuksen merkitystä, oman asiantuntemuksensa paran-

tamista ja erilaisten opiskelijoiden kohtaamista. 

Oppilaan innostumisen kokemuksen tärkeys. 

Oman asiantuntemuksen ja opetustaidon kehittäminen. 

Taidot erilaisten ihmisten kohtaamisessa. 

Opettajia pyydettiin arvioimaan myös asettamiensa tavoitteiden toteutumista. Ky-

symykseen vastanneista opettajista (n=26) 15 kertoi, että tavoitteet olivat toteutu-

neet hyvin. Perusteluiden mukaan tämä ilmeni muun muassa hyvänä ilmapiirinä 

luokassa ja innostuksena tehdä opettajan työtä. 
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Hyvä ja toisiaan kunnioittava oppimisilmapiiri on toteutunut useimmissa ryh-

missä. Saamani palautteen mukaan olen melko tyytyväinen siihen, miten oppi-

laat ovat kokeneet minut opettajana. Olen onnistunut luomaan innostusta opet-

tamaani ainetta kohtaan. 

Olen jaksanut paneutua aika hyvin tekemääni työhön. Kokemus on tuonut var-

muutta työskentelyyn. Erityistä tukea tarvitsevia voisin huomioida enemmän. 

Tavoitteet toteutuivat 9 opettajalla osittain ja 2 opettajalla heikosti. Tavoitteiden 

osittainen tai heikko toteutuminen näyttäisi jossain määrin selittyvän opiskelijoiden 

liian lyhyistä yöunista johtuvasta väsymyksestä, mikä heikensi heidän sitoutumis-

taan opiskeluun ja samalla vaikeutti opettajien selviytymistä tehtävistään. Myös in-

ternaattielämä vapaa-ajan toimintoineen kiinnosti osaa nuorista siinä määrin, ettei-

vät he pystyneet keskittymään riittävästi opiskeluunsa. 

Opiskelijat eivät ole aina vastaanottavaisia eivätkä virkeitä osallistumaan teh-

täviin. Nuorten väsymys johtuu varmaan suurimmaksi osaksi unen puutteesta. 

Liian paljon aikaa menee oppituntien rauhan säilyttämiseen. Osalla nuorista 

on myös muita ongelmia, jotka vaikuttavat opiskelumotivaatioon tai asennoi-

tumiseen muuta opiston toimintaa kohtaan. 

Nuoret ovat sisäoppilaitoksessa niin kiinnostuneita vapaa-ajasta, ettei ener-

giaa opiskeluun tahdo riittää. 

Jotkut opettajat totesivat, että työn kuormittavuus ja oma riittämättömyyden tunne 

vaikeuttivat tavoitteiden toteutumista. Työssä tapahtui välillä liian monia asioita 

päällekkäin, joten esimerkiksi tuntien suunnitteluun ei aina jäänyt riittävästi aikaa. 

Tuntiresurssien vähyyden lisäksi opettajilla oli joskus pula myös oppimateriaaleista. 

Opettajien erilaiset itsestä johtuvat syyt, kuten kuormittavat elämäntilanteet, oman 

kunnon puutteellinen hoitaminen ja joillakin pitkät työmatkat, olivat heikentämässä 

tavoitteiden saavuttamista. 

Aikaa oppilaiden aidolle kohtaamiselle jää vuosi vuodelta vähemmän. 

Työ tulee aika usein kotiin mukaan. Illalla miettii seuraavan päivän töitä ja 

niissä selviytymistä. 

Opistossa tapahtuu paljon asioita päällekkäin, niin että omat suunnitelmat 

muuttuvat. Oma riittämättömyys työn suhteen vaivaa. 

Ongelmia oppimateriaalin hankkimisessa. Laitteita ei riittävästi. 
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Pitkät työpäivät ovat joskus fyysisesti raskaita. Henkistä kuormitusta tulee, jos 

ei ehdi tehdä kaikkea niin huolella kuin toivoisi. 

Vaikuttaisi siltä, että kansanopisto-opettajat olivat henkilökohtaisissa tavoitteissaan 

tiedostaneet oman tehtävänsä korostamalla opiskelijoiden kasvun tukemista ja 

omaa ammattitaitoa sekä opetusta ja sen kehittämistä. Kasvatuksellisissa tavoit-

teissa he painottivat opiskelijoiden henkistä kasvua, arvokasvatusta ja omien vah-

vuuksien tunnistamista. Omaa ammattitaitoa koskevissa tavoitteissa opettajat piti-

vät tärkeinä opettajuuden kehittämistä ja ylläpitoa sekä itsensä toteuttamista työs-

sään. Opetuksen ja sen kehittämisen tavoitteissa nousivat esille kiinnostuksen he-

rättäminen omaan oppiaineeseen ja kansanopistopedagogiikan kehittäminen. Arvi-

oidessaan opetusta ja ohjaamista opettajat korostivat eniten opiskelijoiden arvo-

maailman tukemista ja sitten tekemällä oppimista, ajattelutaitojen kehittämistä ja 

rohkaisemista. Kansanopistopedagogiikan kehittämisen haasteena voidaan pitää 

opetuksen eriyttämistä ja työrauhakysymyksiä. 

8.1.2 Pedagogiset ja kasvatukselliset periaatteet 

Opettajia pyydettiin vielä tarkemmin pohtimaan kansanopistopedagogiikkaan liit-

tyviä periaatteitaan ja niiden tärkeyttä opetuksessa vastaamalla kysymykseen (liite 

1): 

Millaisia pedagogisia periaatteita mielestäsi liittyy kansanopistopedagogiik-

kaan? Miten tärkeinä niitä pidät? 

Myös tähän kysymykseen vastasi 28 (N=31) opettajaa. Pedagogiikan pääkategori-

oiksi opettajien perusteluiden (N=62) pohjalta jäsentyivät opiskelijoiden henkinen 

kasvu ja itsenäistyminen (n=29), joustavat opetusjärjestelyt (n=18) ja yhteisöllinen 

oppiminen (n=15). 
Opiskelijoiden henkisen kasvun ja itsenäistymisen tukemisessa (n=29) opetta-

jat korostivat opiskelijoiden itsenäistymisprosessia (f=11), elämäntaitoja (f=10) ja 

arvokasvatusta (f=8). Joustavissa opetusjärjestelyissä (n=18) tulivat esille opiske-

lijoiden omaehtoisuus ja elinikäinen oppiminen (f=9) sekä opetuksen monipuoli-

suus (f=9). Yhteisöllisessä oppimisessa erilaisia taitoja kuvaavat tavoitteet (n=15) 

kohdentuivat ennen muuta sosiaalisuuteen ja vuorovaikutteisuuteen (f=10) sekä ko-

dinomaisuuteen ja yhteisöllisyyteen (f=5). 
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Arvioidessaan opiskelijoiden henkisen kasvun ja itsenäistymisen tukemista 

opettajat luottivat siihen, että kansanopisto voi auttaa heitä itsenäistymään ja saa-

maan valmiuksia tuleviin opintoihinsa sekä ottamaan vastuuta elämästään kristilli-

siä arvoja kunnioittaen. 

Kansanopisto auttaa opiskelijoita löytämään itsenäisen elämän suuntaviivoja 

ja vahvistaa heidän itsetuntoaan. He itsenäistyvät kodistaan ja kansanopisto-

vuoden aikana löytävät mahdollisesti valmiuksia opiskeluun ja oikean opiske-

lualan. 

Oppilas itsenäistyy, ottaa vastuun opiskelustaan ja oppii asettamaan itselleen 

tavoitteita ja toimimaan niiden eteen järjestelmällisesti. 

Opistojen yhteiset säännöt ovat opiskelijoiden suojana, yhteistyö voimavarana 

ja kahdenkeskiset keskustelut tärkeitä. 

Pidän tärkeänä suvaitsevaisuutta sekä maailmankatsomuksen ja kristillisten 

arvojen pohtimista. 

Opetusjärjestelyissä korostuivat opiskelijoiden omaehtoisuus, elinikäinen oppimi-

nen, tekemällä oppiminen ja yhteistoiminnallisuus. Opettajat liittivät edellisiin tai-

toihin muun muassa oppimisen ja ajattelun sekä taidoissa vahvistumisen. 

Elinikäisen oppimisen periaate, mikä merkitsee mm. sitä, että kansanopisto 

pyrkii tarjoamaan opetusta kaikenikäisille. 

Lähes kaikessa opetuksessa pedagoginen toteutus ”learning by doing”. 

Yhteistoiminnallisuus, oppilaskeskeisyys, tutkimalla ja tekemällä oppiminen, 

projektit, oppimisen ja ajattelun taidot sekä erilaisissa taidoissa kehittyminen. 

Kansanopiston yhteisöllinen oppiminen ilmeni myös sosiaalisuutena ja vuorovai-

kutteisuutena ja näkyi ennen kaikkea opiskelijoista huolehtimisena internaatissa. 

Tämä perustui henkilökunnan ja opiskelijoiden läheisiin väleihin sekä yksilölliseen 

kanssakäymiseen. Opettajat pyrkivät löytämään kehittäviä, nuorten aikuistumista 

tukevia opiskelusisältöjä ja keskustelunaiheita. 

Kokonaisvaltainen huolehtiminen oppilaasta. Yhteiskunnan pelisääntöjen 

opettaminen. Opiskelijan fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta huolehtiminen. 

Nuoren tukeminen kasvussa hänen omista lähtökohdistaan. Yhteisöllisyys ja 

erialaisuuden hyväksyminen. Jokaisen huomioiminen yksilönä. 
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Pyrin löytämään kehittäviä, nuorten aikuistumista tukevia opiskelusisältöjä ja 

keskustelunaiheita. Otan myös itse kantaa, koska nuoret arvostavat ja haluavat 

kuulla aikuisen pohdintoja ja elämänkokemuksia. 

Kansanopistopedagogiikka mahdollistaa erinomaisesti oppiaineiden välisen 

integroinnin. Useilla linjoilla vapaus valita itse oppisisällöt. 

Kiinnostavaa on myös se, millaisia kasvatuksellisia periaatteita kansanopisto-opet-

tajat pitivät tärkeinä. Opettajia (n=28) pyydettiin vastaamaan seuraavaan kysymyk-

seen (liite 1): 

Millaisia kasvatuksellisia periaatteita pidät keskeisinä kansanopistossa, jossa 

työskentelet? 

Aineiston luokittelun pohjalta kasvatukselliset periaatteet (N=70) jäsentyivät pää-

kategorioina yhteisöllisyyteen (n=35), arvokasvatukseen (n=18) ja opiskelijoiden 

itsenäistymiseen (n=17). 
Opiskelijoiden yhteisöllisyyden tukemisessa (n=35) opettajat korostivat lä-

hinnä internaatin aikaansaamaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta (f=14), suvait-

sevaisuutta (f=10), ihmisten kohtaamista yksilöinä (f=6) ja yhteisten sääntöjen kun-

nioitusta (f=5). Arvokasvatuksessa (n=18) nousivat esille arvokasvastus yleensä 

(f=12) ja siihen liittyvät eettiset tavoitteet (f=6), kun taas opiskelijoiden itsenäisty-

misessä (n=17) painottuivat opiskelijoiden itsenäistymisen tukeminen (f=8) ja hen-

kilökohtainen vastuunotto (f=5) sekä johdonmukaisuus ja sitoutuminen (f=4). 

Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta tukevissa perusteluissa näh-

tiin tärkeäksi toisten ihmisten kunnioittaminen ja avoimuus sekä yhteisten pelisään-

töjen merkitys. 

Pidän kasvatuksessa olennaisena toisen ihmisen kunnioittamista ja että jokai-

sella on tilaa ja mahdollisuus ilmaista oman mielipiteensä. 

Kaikki opiskelijat ovat yhtä tärkeitä, ja kaikki pitää ottaa huomioon tasapuoli-

sesti. 

Opiston ohjeista [pelisäännöistä] kaikilla opettajilla olisi yhteinen näkemys. 

Suvaitsevaisuutta pohdittaessa korostuivat ihmisarvon merkitys ja tasapuolisuus. 

Tärkeää on erilaisuuden tiedostaminen ja aito hyväksyminen sekä oikeuden-

mukaisuus. 

Kasvatustyössään opettajat tähdensivät ylipäätään arvojen merkitystä. 
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Armollisuus. Vastuun kantaminen. Aina voi aloittaa alusta puhtaalta pöydältä. 

Johdonmukaisuus. Turvallisten rajojen asettaminen. Aito ja avoin opiskelijan 

kohtaaminen. 

Opettajat pitivät tärkeänä, että opiskelijat itsenäistyisivät ja heidän elämänhallin-
tansa edistyisi opistovuoden aikana. 

Oppilas itsenäistyy. Hän ottaa vastuuta opiskelustaan sekä oppii asettamaan 

itselleen tavoitteita ja toimimaan niiden eteen järjestelmällisesti. Ja että he 

huolehtivat vastuutehtävistään vuorollaan. 

Syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinta. 

Arvioidessaan henkilökohtaisia, pedagogisia ja kasvatuksellisia periaatteitaan 

opettajat näyttävät tiedostavan erityistehtävänsä: ohjata ja kasvattaa opiskeli-

joita ”elämää varten”. Tämä oli myös yksi Grundtvigin kasvatuksen johtoajatuk-

sista. Opettajat korostivat erityisesti opiskelijoiden henkisen kasvun tukemista, ar-

vokasvatusta ja omien vahvuuksien tunnistamista. Se näkyi myös opettajien peda-

gogisissa ja kasvatuksellisissa ratkaisuissa, joissa painottuivat opiskelijoiden it-

senäistymisen tukemisen ja yhteisöllisyyden merkitys. Opettajat tähdensivät myös 

opiskelijoiden kasvun kaikinpuolista tukemista, mikä merkitsi muun muassa hei-

dän aitoa kohtaamistaan ja rohkaisemistaan. 

8.1.3 Opetus ja ohjaaminen 

Opettajia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka paljon he painottivat erilaisia opetus- 

ja kasvatustyöhön liittyviä periaatteita. Tulosten mukaan opettajat painottivat työs-

sään eniten opiskelijoiden arvomaailman tukemista, tekemällä oppimista, ajattelu-

taitojen kehittämistä ja sosiaaliseen kasvuun rohkaisemista. Kansanopistopedago-

giikan kehittämishaasteena voidaan tulosten perusteella pitää erityisesti opetuksen 

eriyttämistä, tasapuolisen palautteen antamista, työrauhan säilymistä ja opiskelijoi-

den tietopääoman kartuttamista. (Ks. Kuvio 13.) 
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1. Paljon tekemällä oppimista (x: 8,03, 
s: 2,03) 
 
2. Paljon hyviä keskusteluja (x: 7,64, 
s: 1,76) 
 
3. Opetuksen eriyttäminen (x: 5,77, 
s: 2,23) 
 
4. Tasapuolisen palautteen antaminen 
(x: 7,17, s: 1,59) 
 
5. Työrauhan säilyttäminen (x: 7,42, 
s: 1,71) 
 
6. Kasvatus- ja opetustavoitteiden saavut-
taminen (x: 7,73, s: 1,29) 
 
7. Opiskelijoiden tietopääoman 
kartuttaminen (x: 7,45, s:1,68) 
 
8. Opiskelijoiden ajattelun taitojen 
kehittäminen (x: 8,03, s: 1,54) 
 
9. Opiskelijoiden arvomaailman 
tukeminen (x: 8,39, s: 1,39) 
 
10. Opiskelijoiden käytännön taitojen ke-
hittäminen (x: 7,63, s: 2,13) 
 
11. Opiskelijoiden sosiaalisen kasvun tu-
keminen (x: 7,95, s: 1,47) 
 
12. Opiskelijoiden omien oppimisen 
taitojen kehittäminen (x: 7,77, s: 1,47) 
 
Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 13. Kuinka paljon painotat seuraavia periaatteita opetus- ja kasvatustyössäsi? 

Opettajien (n=28) arvioinnit opetus- ja kasvatustyön painotuksistaan, kevät 2010. Kes-

kiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Kuvion 13 suuret keskihajontaluvut sekä laajat ellipsien muodot osoittavat, että 

opettajien mielipiteet hajaantuivat paljon opetuksen eriyttämisessä ja melko paljon 
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opiskelijoiden käytännön taitojen kehittämisessä ja tekemällä oppimisessa. Opetta-

jat olivat sen sijaan hyvin paljon samaa mieltä opiskelijoiden arvomaailman tuke-

miseen liittyvissä kysymyksissä (s=1,39). 

Tekemällä oppiminen näyttäisi olevan tutkimukseen osallistuneissa kansan-

opistoissa yksi käytetyimmistä opetusmuodoista. On ilmeistä, ettei Grundtvig itse 

tuonut esille tarkkoja suunnitelmia kansanopiston opetukselle. Hän korosti kuiten-

kin erityisesti tekemällä oppimisen ideaa esittäessään muun muassa, että kansan-

opiston läheisyydessä olisi hyödyllistä olla erilaisten elinkeinojen harjoittajia, joi-

den toimintaa oppilaat voisivat seurata johtajiensa opastamina. (Wilska 1936: 11.) 

Kysymyksiin vastanneista opettajista (n=28) 17 perusteli vastauksiaan (N=34), 

jotka painottuivat pääkategorioina opetustyön (n=25) ja kasvatustyön periaatteisiin 

(n=9). 

Opetusta kuvaamaan muodostuivat seuraavat alakategoriat: tekemällä oppimi-

nen (f=10), palautteen antaminen (f=6), opetuksen eriyttäminen (f=5) ja oppitun-

tien työrauha (f=4). Kasvatusta kuvattiin opiskelijoiden henkisen kasvun tukemi-

sena ja arvokeskusteluina (f=9). 

Opettajat perustelivat tekemällä oppimista vedoten muun muassa oppiaineen 

luonteeseen ja oppimisen tehokkuuteen: 

Oppiaineeni luonteeseen sopii tekemällä oppiminen. Se on meidän juttumme. 

Se on osa toimivaa kansanopistopedagogiikkaa. 

Peruskouluun verrattuna opiskelijat tekevät pitkiä projekteja, mikä on hyvä ja 

opettava asia. 

Tekemällä oppiminen on tehokasta. Esim. jonkin projektin toteuttaminen yh-

dessä. Musiikkilautakunnan toteuttama musiikkikahvila on tästä hyvä esi-

merkki. 

Tekemällä oppiminen ei ole omassa opetusaineessa tärkeää, vaan enemmän 

tarvitaan pohdintaa ja keskustelua. 

Tärkeäksi nähtiin myös avoin ja tasapuolinen kanssakäyminen sekä palautteen an-

taminen. Opettajat nostivat esille myös arvioinnin moni-ilmeisyyden. 

Hyviä keskusteluja haluaisin painottaa, mutta niille ei jää riittävästi aikaa. 

Merkityksellistä on ihmisten erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen sekä 

tasapuolisen palautteen antaminen. 
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Helpommin annan positiivista palautetta, useammin pitäisi antaa myös raken-

tavaa palautetta silloin, kun en ole tyytyväinen. 

Joissakin oppiaineissa opetusryhmät olivat siinä määrin heterogeeniset, että ope-

tuksen eriyttäminen jakoi opettajien mielipiteitä, mikä näkyi myös tulosten keski-

hajonnassa. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että eriyttämisen tarve eri oppiaineiden ja 

ryhmien kannalta oli vaihtelevaa. Tämä johtunee toisaalta kohtuullisen kokoisista 

opetusryhmistä, toisaalta eri ryhmille soveltuvista opetusmenetelmistä, kuten teke-

mällä oppimisesta, jota opettajat kertoivat käyttäneensä paljon. Eriyttäminen näh-

tiin hyvinkin tarpeelliseksi esimerkiksi silloin, kun opiskelijoiden valmiuksissa oli 

suuria eroja. Tällöin koulunkäyntiavustajista oli oppituntitilanteissa erittäin suuri 

hyöty. 

Opetusaineessani yksilöllinen eriyttäminen on välttämätöntä. 

Opetuksen eriyttämiseen ei oppitunneillani ole kovin paljon tarvetta. Jokainen 

ryhmässä oleva oppii valmiuksiensa mukaan, tärkeintä on yhdessä opiskelu. 

Opiston opettaja ei voi olla liian jäykkä tavoitteidensa kanssa. On osattava 

joustaa ja soveltaa ryhmän tarpeiden mukaan. Tähän vapaa sivistystyö tarjoaa 

erinomaiset mahdollisuudet. 

Aika ajoin oppitunneilla jouduttiin kiinnittämään huomiota työrauhaan. Osalla 

opiskelijoista esimerkiksi motivaation puute opetettavaa oppiainetta kohtaan saat-

toi johtaa häiriökäyttäytymiseen luokassa. 

Työrauha on lähtökohta vuorovaikutteiselle opetukselle. 

Keskeytän opetuksen, kun jotkut keskustelevat tai puuhailevat muita asioita. 

Opettajien vastauksissa otettiin kantaa myös opiskelijoiden henkisen kasvun tuke-

miseen ja heidän kanssaan käytyihin arvokeskusteluihin. 

Haluan omalta osaltani edistää sitä, että opiskelijat rakentuisivat kansanopis-

tossa henkisesti ja hengellisesti. Viisastuisivat ja kypsyisivät ihmisinä. 

Keskusteluja syntyy, nuoret välillä myös kyseenalaistavat. 

Kun edellä kuvattuja tutkimukseni ensimmäisen vuoden opettajien opetus- ja kas-

vatustyön painopisteitä tarkastellaan kansanopistopedagogiikan, tässä lähemmin 

opetuksen ja ohjaamisen kannalta, vastauksissa painottuivat eniten opiskelijoiden 

arvomaailman tukeminen, tekemällä oppiminen, opiskelijoiden sosiaalisen kasvun 

vahvistaminen ja ajattelutaitojen kehittäminen. Opetuksen tehokkuuden kriittisinä 
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pisteinä, toisin sanoen kehittämistä edellyttävinä asioina, voitaneen tulosten mu-

kaan pitää erityisesti opetuksen eriyttämistä ja jossain määrin tasapuolista palaut-

teen antamista sekä työrauhakysymyksiä. 

Vertailtaessa tässä luvussa käsiteltyjen opetuksen ja ohjauksen painopisteiden 

arvioinnin tuloksia vuotta myöhemmin suoritetun sisällöltään lähes vastaavan ky-

selyn tuloksiin (ks. Liite 8: Kuvio 1) suurin ero lukuvuosien välillä on havaittavissa 

opetuksen eriyttämisessä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että eriyttämistä ei pai-

notettu edellisenä lukuvuonna niin paljon kuin tutkimuksen jälkimmäisenä luku-

vuonna. Molempina lukuvuosina eriyttämisen tarvetta arvioitaessa opettajien mie-

lipiteet hajaantuivat melko paljon. Suurehko ero näkyi myös oppituntien työrauhan 

säilyttämisessä. Edellisenä lukuvuonna opettajat painottivat työrauhan ylläpitä-

mistä vähemmän kuin jälkimmäisenä lukuvuonna, jolloin he olivat siitä myös hy-

vin yksimielisiä. Vastaavat suurehkot erot näkyivät edelleen tasapuolisen palaut-

teen antamisessa ja opiskelijoiden ajattelutaitojen kehittämisessä. Vaikuttaisi siltä, 

että edellä mainituilla tekijöillä ja erityisesti työrauhan ylläpitämisellä oli merkittä-

vää vaikutusta opiskelijoiden edistymiseen kansanopisto-opinnoissaan (ks. alaluku 

9.1.3, Kuvio 22, ks. alaluku 9.2.5, Kuvio 28). 

8.1.4 Oppimateriaalin käyttö opetuksessa 

Kuten pedagogiikassa yleensä, myös kansanopistopedagogiikassa oppimateriaalin 

merkitys on sidoksissa opetus- ja työtapoihin. Jos opettaja näkee opiskelijat aktii-

visina ”tiedon prosessoijina ja sosiaalisina oppijoina”, oppimateriaalit voivat ope-

tustapahtumassa mahdollistaa monenlaisten opetustapojen käytön. (Uusikylä & At-

jonen 2005: 164.) Lukuvuoden 2009–2010 opettajat (n=28) arvioivat seuraavaksi 

oppimateriaalien käyttöä opetuksessaan (ks. Kuvio 14). 
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1. Oppikirjat (x: 4,93, s: 3,05) 
 
 
2. Työ- ja harjoituskirjat (x: 3,39, 
s: 3,23) 
 

 
3. Internetin materiaalit (x: 6,08, 
s: 2,24) 
 
 
4. Sanomalehdet ja muut lehdet 
(x: 4,73, s: 2,63) 
 
5. Oppimispelit (x: 2,89, s: 3,08) 
 
 
6. TV, video, Dvd yms. (x: 5,12, s: 
2,14) 
 
 
7. Omat tehtävämonisteet (x: 
6,04, s: 2,79) 
 
8. Muu materiaali (x: 6,58, s: 
2,56) 
 
Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14. Kuinka paljon käytät opetuksessa apuna seuraavia oppi- ja muita materiaaleja? 

Opettajien (n=28) oppimateriaalien käyttö opetuksessa, kevät 2010. Keskiarvotulokset 

(x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Tulosten mukaan opettajien oppi- ja muiden materiaalien käyttö painottui eniten 

muuhun materiaaliin, omiin tehtävämonisteisiin ja internetistä hankittuun aineis-

toon. Melko paljon käytettyyn muuhun materiaaliin opettajat olivat mahdollisesti 

sisällyttäneet myös muita kuviossa 14 mainittuja oppimateriaaleja. Tutkimusvuo-

sina oppikirjoja käytettiin pääasiassa niissä oppiaineissa, joissa opetukseen sisältyi 

etenkin perusopetuksen numeroiden korottamista tai lukion kursseja. Tällöin työ- 

ja harjoituskirjojen sekä oppimispelien käyttö näytti olevan vähäistä. Vaikuttaa siltä, 

että oppikirjojen käytön vähäisyys perustui lähinnä siihen, ettei yksiin kansiin si-

dottua oppiaineeseen soveltuvaa opetusmateriaalia ollut saatavissa. On myös mah-
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dollista, että opistoissa pyrittiin minimoimaan kalliiden oppikirjojen ostosta opis-

kelijoille aiheutuvia kuluja. Vaikka opettajien mielipiteet keskihajontalukujen poh-

jalta hajaantuivat, sähköisten oppimateriaalien, kuten internetin ja videoiden käyttö, 

valtaa mitä ilmeisemmin alaa myös kohdeopistojen opetuksessa. 

Internetin merkitys on oleellinen mallien ja ideoiden hankkimisessa. Käy-

tämme myös enenevässä määrin suunnitteluohjelmia. Tämä koskee erityisesti 

eriytettyä opetusta. Kaikki opiskelijat eivät ole kiinnostuneita tietokonetyös-

kentelystä. 

Opettajista 28 (N=31) perusteli tähän arviointikysymykseen antamiaan vastauksia. 

Perusteluista (N=37) muodostuivat lähinnä seuraavat pääkategoriat: muu materi-

aali (n=14), oppikirjat ja lehdet (n=9), internetin aineistot (n=8) ja audiovisuaalinen 

materiaali (n=6). 

Opettajien käyttämä muu materiaali (n=14) oli lähtöisin monista eri lähteistä. 

Näihin pohjautuvat opettajien käyttämät tehtävämonisteet (f=8), oppitunneilla val-

mistetut materiaalit (f=4) ja toisilta opettajilta saatu aineisto (f=2). Oppikirja- ja 

lehtimateriaali (n=9) koostui oppikirjoista ja muusta kirjallisuudesta (f=7) sekä sa-

nomalehdistä ja ammattijulkaisuista (f=2). Internetin aineisto (f=8) käsitti muun 

muassa internetin eri polkujen kautta haetut tiedot, mallit ja ohjeet. Audiovisuaali-

nen materiaali (f=6) sisälsi radion ja TV:n valmiit ohjelmat sekä dvd:t. 
Osa opettajista kertoi valmiin materiaalin puutteen aiheuttavan runsaasti lisä-

työtä oppituntien suunnittelussa ja valmistelussa. Näyttäisi siltä, että eri oppiai-

neissa käytetään monista lähteistä kerättyä tietoa, josta valmistetaan omaan ope-

tukseen soveltuva materiaali. 

Opetusmateriaalin käyttö on vähäistä, teoria on sisällytetty tekemisen yhtey-

dessä tapahtuvaan kerrontaan. 

Pyrin itse tekemään opetusmateriaalia. Ei tule keinotekoisen tuntuisia apuvä-

lineitä. Voin laittaa pohtimistehtäviäkin. 

Käytän aika monenlaista materiaalia, jota olen vuosinen varrella kerännyt. 

Teen yhteistyötä myös toisten opettajien kanssa ja käytämme toistemme mate-

riaaleja. 

Opettajien perustelut eivät tuoneet esiin oleellisesti uutta tästä arviointikysymyk-

sestä. Tulosten mukaan joissakin oppiaineissa lukiokursseja ja peruskoulun arvo-

sanaopintoja lukuun ottamatta opetuksessa ei käytetty lainkaan oppikirjoja, tai jos 
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niitä käytettiin, ne löytyivät opiston kirjastosta. Joku opettajista oli sitä mieltä, että 

oppikirjoja olisi voinut käyttää enemmänkin, mutta niitä ei ollut saatavilla. 

Ei juuri varsinaisesti oppikirjoja, mutta muun oheiskirjallisuuden pariin pyrin 

ohjaamaan – ja vasta sitten päästän internettiin muistuttaen lähdekritiikin tar-

peellisuudesta. 

Matematiikassa minulla on käytössä periaatteessa oppikirjat, mutta joudun 

eriyttämään niissäkin melko paljon. 

Opiston kirjaston kirjat ovat käytössä, opiskelijoilla ei ole omia kirjoja. 

Audiovisuaalisten materiaalien käyttö näyttäisi olevan hyödyllistä erityisesti taito- 

ja taideaineiden opetuksen havainnollistamisessa. 

Erityisesti olen panostanut havainnollisuuden edistämiseksi Powerpoint-mate-

riaaliin värikuvineen yms. Eri oppimateriaalit tuovat vaihtelua opetukseen. 

Oppimateriaali: kirjoitelmat, esitelmät, radio-ohjelmat ja videot tuotetaan 

pääosin itse, mutta opetuksessa käytetään myös valmista materiaalia: radio-

ohjelmia, valmiita videoita, TV:tä, lehtiä ja kirjallisuutta. 

Oppimateriaalin käyttö painottui eniten ”muuhun materiaaliin”, jonka määrä oli 

melko suuri suhteutettuna kuviossa 14 mainittuihin opetusmateriaaleihin. Kyse oli 

ilmeisesti pitkälti opettajien itse valmistamasta materiaalista, joka sisälsi eri läh-

teistä kootun tiedon. Seuraavaksi eniten opettajat käyttivät oppimateriaaleina omia 

tehtävämonisteita ja internetin materiaaleja. Tutkimusvuosina oppikirjoja käytettiin 

erityisesti niissä oppiaineissa, joissa opetus tähtäsi perusopetuksen numeroiden ko-

rottamiseen ja lukion kurssien suorittamiseen. 

Maassamme aikoinaan käydyissä koulukeskusteluissa tutkijat ovat ilmaisseet 

huolensa valmiin oppimateriaalin ja työkirjojen runsaasta käytöstä, koska ne voivat 

johtaa kaavamaiseen oppitunnin kulkuun (Atjonen ym. 2008: 123). Opettajien vas-

tausten pohjalta näyttää siltä, että oppimateriaaleista tulisi käydä laajemminkin kes-

kustelua hyvien ratkaisujen löytämiseksi. 

8.1.5 Opiskelijoiden erityistuen tarve 

Tutkimukseen osallistuvissa kansanopistoissa opiskelee myös erityistä tukea tarvit-

sevia opiskelijoita. Ensimmäisen lukuvuoden opettajia (n=28) pyydettiin vastaa-

maan, miten he huomioivat tukea tarvitsevat opiskelijat. Arviointikyselyssä heille 

esitettiin seuraava kysymys: 
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Miten työssäsi huomioit erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat? 

Opettajien vastaukset (N=44) kohdentuivat pääkategorioina lähinnä opetukseen ja 

ohjaukseen (n=25) sekä muuhun päivittäiseen toimintaan (n=19). 

Opetus ja ohjaus (n=25) sisälsi opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisuuden, 

mikä tässä tarkoitti sitä, että opetuksessa otettiin huomioon erityistukea tarvitsevien 

opiskelijoiden taso (f=14). Lisäksi huomioitiin opetustyön haasteellisuus monen-

laista tukea tarvitsevien ryhmissä (f=11). Muu päivittäinen toiminta (n=19) käsitti 

tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioimisen myös luokan ulkopuolella (f=12) 

sekä kannustamisen opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa (f=7). 

Arvioidessaan erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden opetusta ja ohjausta 

opettajat painottivat eriytetyn opetuksen merkitystä, opetuksen vaativuustason huo-

mioon ottamista sekä vaihtelevia opetusmenetelmiä ja tarpeen mukaan niiden suun-

taamista enemmän käytännönläheisyyteen. Opettajat pitivät myös tärkeänä tukea 

opiskelijoita herättämällä heissä onnistumisen kokemuksia ja kannustamalla tarttu-

maan vaikeisiinkin asioihin. 

Ryhmissäni on monenlaisia erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita. Pyrin löy-

tämään kullekin sopivia tehtäviä ja ohjaan heitä yksilöllisesti niin paljon kuin 

aikaa ja mahdollisuuksia on. Toveritkin auttavat toisiaan. 

Opetuksessa pyrin käytännönläheisyyteen ja siihen, että opetus on havainnol-

lista. 

Tuen heitä opinnoissa, jotta he saavat niistä positiivisia onnistumisen koke-

muksia. Järjestän heille tarpeen mukaan yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. 

Ohjaan enemmän tukea tarvitsevat erityisopettajan parkkeihin. 

Pyrin huomioimaan heitä nostamalla esille heidän hyviä ominaisuuksiaan ja 

kannustamalla heitä tarttumaan myös sellaisiin asioihin, jotka ovat heille vai-

keita. Vaatimustasoa tällaisten oppilaiden kohdalla tulee laskettua jonkin ver-

ran. 

Jotkut opettajat kokivat, etteivät he olleet kovin hyvin onnistuneet erityistä tukea 

tarvitsevien opiskelijoiden opetuksessa ja ohjauksessa. 

Erityistä tukea tarvitsevat kuormittavat opetustyössä paljon. Sen vuoksi henki-

lökohtainen avustaja on tarpeen, varsinkin käsitöissä. 
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Välillä se [huomioiminen] on vaikeaa, sillä ryhmäkoko erityistä tukea tarvit-

seville opiskelijoille on liian suuri. Tässä kohtaa riittämättömyyden tunne opet-

tajana tulee monesti esille. 

Kun ryhmässä on eritystä tukea tarvitsevia, ei heille aina ole riittävästi aikaa 

ja joku jää helposti huomaamattakin. 

Mitä paremmin oppilaat tuntee, sen helpompi on huomioida erityistä tukea tar-

vitsevat. 

Opettajat pyrkivät huomioimaan erityistä tukea tarvitsevia kannustamalla heitä 

myös luokan ulkopuolella toisten opiskelijoiden pariin. Opettajat pitivät muutoin-

kin yhteyttä näihin opiskelijoihin opiskeluun liittyvissä asioissa ja arkielämän toi-

minnoissa. 

Pyrin kannustamaan heitä muiden pariin. Tarvittaessa ohjaan muita ottamaan 

erityistä tukea tarvitsevat mukaan yhteiseen toimintaan. 

Huomioin heidän tarpeitaan myös vapaa-ajalla vierailemalla heidän soluis-

saan ja pitämällä muuten yhteyttä heihin. 

Tuen heitä keskustelemalla heidän kanssaan henkilökohtaisesti elämänhallin-

taan ja oppimiseen liittyvistä asioista. Osallistun opiskelijahuoltoryhmän toi-

mintaan. 

Opettajat ottivat hyvin huomioon erilaiset oppilaat lisäämällä opetuksessaan käy-

tännönläheisyyttä ja vähentämällä vaativuustasoa. Toisaalta he rohkaisivat opiske-

lijoita tarttumaan vaikeisiinkin asioihin. Opettajat näkivät myös tärkeäksi ottaa eri-

tyistukea tarvitsevat huomioon kokonaisvaltaisesti huolehtimalla heidän selviyty-

misestään opistossa luokan ulkopuolella. 

Opettajat saattoivat aika ajoin tuntea, että liian suuret ryhmäkoot heikensivät 

hyvän opetuksen toteutumista luokissa, joissa oli useita tukea tarvitsevia opiskeli-

joita. Myös oma riittämättömyyden tunne saattoi ajoittain vaikeuttaa opetustyössä 

onnistumista. 

8.1.6 Opetuksen ja opiskelun esteitä 

Kansanopistopedagogiikan kehittämisen kannalta on merkityksellistä, että tutki-

mukseen osallistuvissa kansanopistoissa on pyritty tunnistamaan myös oppimisen 

esteitä ja niihin liittyviä kysymyksiä. Opistojen yhteisen, vuonna 2009 laaditun 
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Eväitä elämään -vision 2013 (ks. alaluku 5.5) mukaan opistossa tulee olla muodol-

lisesti pätevä erityisopettaja. Opiskelijat voivat tarvittaessa saada myös psykologin 

tai muun ammattiauttajan apua. Visio 2013 painotti myös opinto-ohjauksen tär-

keyttä. 

Kuviossa 15 ovat nähtävissä lukuvuoden 2009–2010 opettajien arvioinnin tu-

lokset opetuksen ja oppimisen esteistä. Arvioinnin perusteella esteiksi erottuivat 

selkeimmin opiskelijoiden erityistuen tarve, oppitunneilta poissaolevien määrä, 

opetusryhmien heterogeenisuus ja opiskelijoiden välinpitämättömyys oppitunneilla. 

Opettajat olivat jossain määrin huolissaan myös työhönsä liittyvistä muista kuin 

opetustehtävistä sekä oppituntihäiriöistä ja opetusryhmien koosta. Vähiten huolta 

tulosten mukaan synnyttivät oppimateriaalikysymykset ja opetustilojen soveltu-

vuus opetukseen. Opetuksen ja opiskelun esteiden arvioinnissa opettajat olivat eni-

ten yksimielisiä opiskelijoiden erityistuen tarpeesta. Tätä käsiteltiin lähemmin 

edellisessä luvussa. Muissa arvioinnin kohteissa vastausten erot olivat keskihajon-

talukujen perusteella suuria. Mielipiteet hajaantuivat erityisen paljon opettajan työ-

hön liittyvien muiden kuin opetustehtävien suorittamisessa. Niitä tuli esille myös 

vastausten perusteluissa, ja ne olivat kaikissa opistoissa samansuuntaisia. 
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1. Liian heterogeeniset ryh-
mät (x: 4,60, s: 2,25) 

2. Opiskelijoiden erityistuen 
tarve (x: 5,10, s: 1,76) 

3. Välinpitämättömät opiskeli-
jat (x: 4,46, s: 2,55) 

4. Häiriköivät opiskelijat (x: 
3,85, s: 2,66) 

5. Opiskelijoiden runsaat 
poissaolot (x: 4,79, s: 2,16) 

6. Liian isot opetusryhmät (x: 
3,16, s: 2,35) 

7. Oppimateriaalin puute (x: 
2,57, s: 2,12) 

8. Opetustilojen epätarkoituk-
senmukaisuus (x: 2,46, s: 
2,24) 

9. Opettajan työhön liittyvät 
muut työt, kuten päivittäiset 
rutiinit yms. (x: 3,96, s: 3,87) 

Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

Kuvio 15. Kuinka paljon seuraavat seikat ovat kuluneena työvuotena estäneet tai vai-

keuttaneet onnistuneen opetuksen toteutusta? Opetuksen ja opiskelun esteet opetta-

jien (n=28) arvioimina, kevät 2010. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajon-

nat (s). 

Kyselyyn osallistuneista opettajista (n=28) 19 perusteli oppimisen esteitä koskevia 

vastauksiaan (N=60). Perustelut koskivat pääkategorioina lähinnä oppilasainesta 

(n=51) ja opiston sisäoppilaitosluonnetta (n=9). 
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Oppilasainesta koskevissa perusteluissa (n=51) opettajat ottivat eniten kantaa 

opiskelijoiden tuntilevottomuuteen (f=14), henkiseen hyvinvointiin (f=14), opiske-

lumotivaatioon (f=13) ja aamuväsymykseen (f=10). Lisäksi opettajat mainitsivat 

sisäoppilaslaitoksesta johtuvia esteitä, joita käsittelen alaluvuissa 10.1 ja 10.2. 

Opiskelijoiden tuntilevottomuuteen, käyttäytymishäiriöihin tai muuten vähäi-

seen kiinnostukseen opiskelua kohtaan voi olla monenlaisia syitä. Tällaiset opiske-

lijat olivat haaste opettajille. 

Ryhmässä on aina pari opiskelijaa, jotka eivät ole kiinnostuneita opetuksesta 

ja häiritsevät tuntia. Liian suurissa ryhmissä tulee riittämättömyys ongelmaksi. 

Levottoman nuoren kanssa pitäisi aina olla mahdollisuus keskustella rauhassa 

kahden kesken. Hänen pitäisi päästä mahdollisimman pieneen opiskelijaryh-

mään. Asiantuntija-apu hänelle voi olla tarpeen. 

Oppituntihäirinnän taustalla on usein myös väsymystä tai masennusta. Joskus 

häirintä voi johtua tiedostamattomasta aikuisen huomion kaipuusta. 

Joillakin opiskelijoilla ilmeni ajoittaista tai jatkuvampaa masentuneisuutta. Tuen 

antaminen heille nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi. 

Nuorten masentuneisuutta ilmenee. Tuen antaminen (oppilashuollon kautta) 

heille on ensisijaisen tärkeää. 

Masentuneisuus tulee ottaa huomion tunneille osallistumissa. Tervehtyminen 

on oppimistuloksia tärkeämpää. 

Usein on vaikea tunnistaa, johtuvatko nuoren opiskeluhaluttomuus, väsymys ja 

aamupoissaolot vääristä elämäntavoista vai masennuksesta. 

Opettajien mielestä opiskelijat olivat oppitunneilla enimmäkseen motivoituneita. 

Monet opettajista näkivät opetusryhmien kanssa työskentelyssään paljon myöntei-

siä puolia, vaikkakin esimerkiksi riittävän yöunen puutteessa osa opiskelijoista oli 

oppitunneilla välillä passiivisia tai peräti välinpitämättömiä. Vapaa-ajan ohjaajan ja 

kuraattorin tekemä ohjaustyö iltaisin nähtiin hyvin tärkeäksi. 

Opiskelijat ovat enimmäkseen opiskeluun sitoutuneita ja motivoituneita. 

Vähän motivoitunut opiskelija on meille haaste. Osan kanssa onnistumme, 

kaikkien kanssa emme. Riittää, että teemme parhaamme. On tärkeää, että jär-

jestämme opiskelijahuollon kautta tukitoimia niitä tarvitseville. 
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Kuraattorin ja vapaa-ajan ohjaajan tekemä ohjaustyö iltaisin on todella tär-

keää. Se vähentää turhaa valvomista. Valvomista vastaan taistelu on yhteinen 

haasteemme. Kaikki mitä satsaamme opiskelijoihin, auttaa ja vie asioita eteen-

päin. Opistovuoteen mahtuu monta selviytymistarinaa. 

Sisäoppilaitos asettaa haasteita myös opetukselle. Vaikka yöllä valvoneiden oppi-

laiden väsymys harmittaa etenkin aamutuntien opettajia, joidenkin perustelujen 

mukaan tilanne ei näyttäisi kuitenkaan ihan toivottomalta. 

Jos osalla yöt menee valvoessa, niin se näkyy tunneilla. 

Osa opiskelijoista ei ymmärrä yönukkumisen merkitystä. Pääasiallisesti opis-

tolaiset voittavat kuitenkin nämä oppimisen esteet ja selviytyvät opinnoistaan 

hyvin. 

Opiskelijoiden motivaatio- ja jaksamisongelmat ovat jonkin verran lisäänty-

neet vuosien varrella. 

Jotkut opettajat kantoivat huolta siitä, että opetusryhmien koko hidasti etenkin hei-

koimpien oppilaiden oppimista. Vaikka tutkijoiden mukaan opetusryhmän koon 

vaikutuksesta oppimistuloksiin ei ole tutkittua varmuutta, ryhmän koon kasvettua 

tiettyyn rajaan opettaminen saattaa vaikeutua huomattavastikin (Atjonen ym. 2008: 

151–152, ks. alaluku 7.1, Kuvio 6). Opettajien perusteluista kävi toisaalta ilmi, että 

ryhmän kokoa suurempi merkitys opettamisessa oli oppilasaineksen heterogeeni-

suudella. 

Opetuksen ja opiskelun esteiksi ensimmäisenä tutkimusvuonna nousivat lä-

hinnä opiskelijoiden erityistuen riittämättömyys, poissaolot oppitunneilta ja välin-

pitämättömät opiskelijat. Jälkimmäisenä tutkimusvuotena (ks. Liite 8: Kuvio 2) 

vastaavien arviointitehtävien tulokset olivat samansuuntaisia. Tuolloin opettajat ar-

vioivat lisäksi opiskelijoiden aamuväsymystä, opiskelumotivaatiota ja suhtautu-

mista opiston pelisääntöihin. Erityisesti opiskelijoiden väsymys aamutunneilla – oli 

se sitten satunnaista tai toistuvaa – ja mahdollisesti väsymyksestä johtuva opiske-

lumotivaation heikkeneminen harmittivat joitakin opettajia paljon. Näyttää siltä, 

että keskihajontalukujen pohjalta opettajien mielipiteet vaihtelivat melko paljon 

opetuksen ja oppimisen esteiden arvioinnissa. 
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8.1.7 Kansanopisto työympäristönä 

Kansanopistojen laatutyötä käsittävässä väitöskirjassaan Tuomola-Karp (2005: 3) 

osoitti, että kansanopiston eri toiminnoissa on avoimuudella olennaista merkitystä. 

Avoin ilmapiiri edisti työssä jaksamista ja työyhteisön hyvinvointia, mikä oli taas 

yhteydessä kansanopistopedagogiikan toteutumiseen. Tähän tutkimukseen osallis-

tuvat opettajat arvioivat, millaisena työympäristönä he pitivät kansanopistoa (ks. 

Kuvio 16). 

 

 
 
 
 
1. Kansanopisto työpaikkana sopii 
minulle hyvin. (x: 7,80 s: 1, 85) 

 
 
2. Työpaikalleni on ominaista kehit-
tämistyö. (x: 8,20, s: 1,46) 

 
 
3. Saan opiston johdolta sopivasti 
tukea työlleni. (x: 8,12, s: 1, 69) 

 
4. Henkilökunnalla on hyvä yhteis-
henki. (x: 8,19, s: 1, 51) 

 
5. Opiston arvot ovat minulle tär-
keitä. (x: 9,42, s: 0,62) 

 
6. Työilmapiiri opistossa on 
hyväksyvä ja kannustava. (x: 8,70, 
s: 1,28) 

 
7. Työpaikkani ruokapalvelut ovat 
monipuolisia. (x: 7,97, s: 2,03) 

 
8. Työpaikkani majoituspalvelut 
ovat ajanmukaiset. (x: 6,21, s: 2,56)

Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

Kuvio 16. Tässä arvioit kansanopistoa työympäristönä. Kansanopisto työympäristönä 

opettajien (n=28) arvioimana, kevät 2010. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keski-

hajonnat (s). 
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Opettajat pitivät myös tässä merkitykseltään hyvin tärkeänä sitoutumistaan opisto-

jensa arvoihin. Työpaikkoina opistot sopivat enimmälle osalle opettajista hyvin, 

mihin vaikuttanee suurelta osin työyhteisön hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri. 

Vaikuttaa siltä, että opistoja työpaikkoina kuvasi hyvin myös niille ominainen ak-

tiivinen kehittämistyö, jota omalta osaltaan edisti henkilökunnan varsin hyvä yh-

teishenki sekä opiston johdon tuki sisäoppilaitoksen tehtävien toteuttamisessa. 

Opettajat olivat pääosin tyytyväisiä opistojen ruokapalveluihin. Sen sijaan hei-

dän erityinen huolenaiheensa näyttäisi tutkimusvuosina olleen kunkin opiston ma-

joitustilojen kunto. Opistojen kampuksella olevissa asunnoissa asuivat lähes kaikki 

eri puolilta Suomea ja ulkomailta saapuneet perusoppijakson opiskelijat ja viikon-

loppuisin vuorostaan lyhytkurssien aikuisempi väki. Soluasuntojen kunto saattoi 

vaihdella melko paljon, mikä luonnollisesti vaikutti jossain määrin opiskelijoiden 

asumistyytyväisyyteen ja opistossa viihtymiseenkin. 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista (n=28) 17 perusteli työympäristöä 

koskevia vastauksiaan. Perustelut (N=45) jakaantuivat tässä pääkategorioina kan-

sanopistoon työympäristönä (n=33) sekä opiston palveluihin (n=12). Kansanopisto 

työympäristönä (n=33) koski työpaikan innovatiivisuutta ja sen kehittämistä sekä 

opettajien sitoutumista opistotyöhön (f=12), työyhteisön avoimuutta ja ilmapiiriä 

(f=10), johdon tukea työntekijöille (f=7) ja arvoja (f=4). Opiston palvelut (n=12) 

kohdistuivat oppilasasuntojen ajanmukaisuuteen (f=7) ja ruokapalveluihin (f=5). 

Useimmat opettajat näkivät kansanopistonsa innovatiivisena ja keskustelevana 

työympäristönä, jossa ilmapiiri oli hyväksyvä ja kannustava. Kansanopisto merkitsi 

opettajille myös sitoutumista opistotyöhön ja sen kehittämiseen. 

Meillä on selkeä toimintakulttuuri. Opettajilla on kehittävä ote työhönsä. 

Teemme työtämme luovasti ja kannustamme toisiamme. Työpaikkani on inno-

vatiivinen. 

Työilmapiiri henkilökunnan kesken on sellainen, että on mukava tulla töihin. 

Joistakin opettajien perusteluista kävi kuitenkin ilmi, ettei avoimuus ollut työssä 

aina itsestäänselvyys. Rakentavalla kritiikillä oli myös sijansa, koski se sitten ilma-

piiriin vaikuttavia tekijöitä, työssä jaksamista tai muita työyhteisön hyvinvointiin 

ja työhön vaikuttavia tekijöitä. 

Opistossa olisi tarpeen lisätä henkilökunnassa avoimuutta ja toistensa kannus-

tamista. 
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Jonkinlaista väsymystä on ollut aistittavissa vuosien kuluessa. Se vaikuttaa 

varmasti ilmapiiriin. 

Opettajien perusteluista erottui myös toivomus, että opistojen johto antaisi enem-

män tukea heidän työlleen ja esimerkiksi rehtorit olisivat vielä enemmän kiinnos-

tuneita yksittäisten opettajien tekemisistä ja niissä tapahtuvasta edistyksestä sekä 

tukisivat heitä heidän kasvatus- ja opetustyössään. 

Joskus kaipaisin enemmän aikaa ja kiinnostusta rehtoreilta siihen, mitä teen, 

miten onnistun, miten voisin kehittää itseäni, missä tehtävissä taitojani voitai-

siin käyttää. 

Kansanopiston merkitystä työpaikkana arvioidessaan opettajat toivat olennaisena 

asiana esille opistoissa koetut yhteiset arvot. Vaikuttaisi siltä, että ne nähtiin myös 

työilmapiiriä ja yhteishenkeä vahvistavina tekijöinä. 

Arvostuksen saaminen ja tunteminen, toisen arvostaminen ja kunnioitus ovat 

vieneet eteenpäin! 

Tulosten mukaan kansanopistot työpaikkoina sopivat useimmille opettajille hyvin, 

mihin mitä ilmeisimmin vaikutti opistojen hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri. 

Opistoille ominaista oli myös aktiivinen kehittämistyö, jota omalta osaltaan edisti 

henkilökunnan varsin hyvä yhteishenki sekä opiston johdon tuki sisäoppilaitoksen 

tehtävien toteuttamisessa. Opettajien ilmeinen huolenaihe oli majoitustilojen kunto. 

8.2 Arvioinnin tuloksia keväällä 2011 

Tässä luvussa käsittelen opettajien suorittamia arviointeja toisena opistovuotena. 

He ottivat kantaa kansanopistolle ominaisiin erityispiirteisiin, kuten pedagogiseen 

vapauteen, sisäoppilaitosmuotoon ja ideologiseen arvosidonnaisuuteen. Näillä kan-

sanopistojen erityispiirteillä on mielestäni merkitystä siihen, miten kansanopisto-

pedagogiikka toteutui tutkimukseen osallistuneissa kansanopistoissa. Arvioinnin 

kohteiksi lisättiin vielä tutkimukseen osallistuneiden kansanopistojen imagoa, tun-

nettuutta, toiminta-ajatusta ja yhteistä Eväitä elämään -visiota 2013 koskevia aihe-

alueita. (Jämsän Kristillinen Kansanopisto 2010, Ranuan kristillinen kansanopisto 

2010, Reisjärven kristillinen opisto 2010.) 
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8.2.1 Pedagoginen vapaus, sisäoppilaitosluonne ja arvot 

Lukuvuoden 2010–2011 arviointi suunniteltiin palvelemaan edeltäjäänsä parem-

min opistojen kehittämistyötä. Lisäksi siinä otettiin kevään 2010 kyselyä selkeäm-

min huomioon opistojen imagoa, tunnettuutta, toiminta-ajatusta ja yhteistä Eväitä 

elämään -visiota 2013 (ks. alaluku 5.5) koskevat aihepiirit sekä seuraavat arvioin-

nin kehittämisen kannalta tärkeät käsitteet: luottamus ja sitoutuminen, vuorovaiku-

tus ja ilmapiiri sekä opetus ja ohjaaminen. 

Kuviossa 17 esitetyssä arviointikyselyn tehtävässä lukuvuoden 2010–2011 

opettajat arvioivat kansanopistojensa erityispiirteitä. 
 

 
 

1. Kansanopistoille ominai-
sen pedagogisen vapau-
den pohjalta opistoni tar-
joaa opiskelijoilleen moni-
puolisen opetuksen valin-
naisaineineen. (x: 8,11, s: 
1,69) 

2. Kansanopisto sisäoppi-
laitoksena on oivallinen 
kasvu- ja oppimisympä-
ristö. (x: 7,98, s: 1,77) 

3. Kansanopistolle ominai-
nen vapaus painottaa taus-
tayhteisön elämänarvoja 
on yksi opiston toiminnan 
peruspilareista. (x: 9,32, s: 
0,99) 

Perustele vastauksia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Tässä arvioit pedagogista vapautta, sisäoppilaitosluonnetta ja arvosidonnai-

suutta. Opistokuva erityispiirteiden valossa opettajien (n=33) arvioinnin kohteena, ke-

vät 2011. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 
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Työpaikkansa erityispiirteitä arvioidessaan opettajat lähes yksituumaisesti totesivat, 

että kansanopistolle ominainen vapaus painottaa taustayhteisön edustamia elämän-

arvoja on yksi tutkimukseen osallistuvien opistojen tärkeimmistä peruspilareista. 

Jokseenkin samansuuntaiseen tulokseen olivat tulleet myös edellisen lukuvuoden 

opettajat arvioidessaan opiskelijoiden arvomaailman tukemista opetus- ja kasva-

tustyössään (ks. alaluvut 8.1.1– 8.1.3). 

Opettajien näkemys opistojen tarjoamasta opetuksesta oli tulosten mukaan 

hyvä. Kuvion keskihajonnasta ilmenevä mielipiteiden jakautuminen osoitti kuiten-

kin, etteivät kaikki opettajat olleet asiasta aivan samaa mieltä. Erot viitannevat sii-

hen, että opistoissa voitaisiin monipuolistaa opetusta esimerkiksi lisäämällä ope-

tustarjontaan valinnaisaineita. Tämä ajatus näkyi myös opettajien arvioinnin perus-

teluista sekä jäljempänä opiskelijoiden arvioinnin tuloksista (ks. alaluku 9.2.1, Ku-

vio 24). Opiskelijoiden arvioinnin perusteluista kävi toisaalta ilmi, että he olivat 

saaneet monipuolista opetusta opintolinjoiltaan ja olisivat voineet valita oppiaineita 

muiltakin linjoilta, jos olisivat käyttäneet mahdollisuutta hyväkseen. 

Opettajat näyttäisivät olevan pitkälti samaan mieltä siitä, että sisäoppilaitos on 

oivallinen opiskelun ja kasvun paikka nuorille. Kansanopiston merkitys kyseisessä 

tarkoituksessa herätti mielipiteitä myös toiseen suuntaan; sisäoppilaitosmuotoinen 

kansanopisto ei ole kaikkien opettajien mielestä paras mahdollinen opiskeluympä-

ristö kaikille opiskelijoille, vaan joidenkin on vaikea tai jopa lähes mahdoton so-

peutua siihen sen monine ominaispiirteineen. Opiskelijoilla itsellään (ks. alaluku 

9.2.1, kuvio 24) oli opettajia jonkin verran myönteisempi näkemys sisäoppilaitok-

sessa opiskelustaan. Useimmille heistä internaatti sopi opiskelupaikaksi varsin hy-

vin. 

Opettajista (n=33) 24 perusteli kansanopistojen erityispiirteitä koskevia vas-

tauksiaan. Perusteluista (N=24) muodostuivat seuraavat pääkategoriat: opetuksen 

monipuolisuus (n=12) ja sisäoppilaitos oppimis- ja kasvuympäristönä (n=12). 

Opetuksen monipuolisuus sisälsi alakategoriana valinnaisuuden kirjon (f=12). 

Sisäoppilaitos oppimis- ja kasvuympäristönä jakautui nuorten itsenäistymiseen in-

ternaatissa (f=6) ja opiskelijoiden henkisen kasvun tukemiseen (f=6) sisältäen 

myös arvokasvatuksen. 

Kansanopistolle ominainen pedagoginen vapaus antaa mahdollisuuden moni-

puoliseen opetukseen, jota voidaan toteuttaa läheisessä opettaja–opiskelija-vuoro-

vaikutuksessa esimerkiksi laajempina projekteina. Valinnaisuus ja pedagoginen va-

paus näkyivät opettajien myönteisissä perusteluissa. 
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Opistossamme on otettu toivomuksia huomioon ja joustettu valinnoissa melko 

paljon. 

Pedagoginen vapaus on kansanopistotyön parhaita puolia! Kansanopisto op-

pimisympäristönä on ihanteellinen (esim. mahdollisuus tehdä projektijuttuja 

iltaisinkin tai ylipäätään tiiviisti silloin kuin on tarvetta). 

Isojen projektitöiden merkitys opistossa on suuri ja ne ovat opiskelijoille hyvää 

harjoitusta opettaen pitkäjänteisyyttä ja vastuuntuntoa. 

Runsaat valinnaisaineet mahdollistavat mahdollisimman monen nuoren onnis-

tumisen kokemukset eri osa-alueilla. 

Kaikki opettajat eivät olleet tyytyväisiä opetuksen valinnaisuuden määrään ja to-

teutukseen. 

Valinnaisaineita ei mielestäni ole riittävästi, saman linjan oppilailla lähes täy-

sin samanlaiset lukujärjestykset. Yksilöidyt lukujärjestykset kuitenkin mahdol-

lisia, mikä olisi plussaa! 

Opettaminen internaatissa koettiin välillä haastavaksi, mikä oli nähtävissä myös 

opettajien opistokohtaisista arvioinnin perusteluista. Tässä opettajien mielipiteiden 

jakautuminen antoi opistoille aiheen kehittää sisäoppilaitoksen merkitystä erityi-

sesti oppimisyhteisönä. Tärkeäksi nähtiin myös se, että entistä useammat nuoret 

pystyisivät enemmän keskittymään etenkin teoreettisissa aineissa tietojen ja taito-

jen oppimiseen. 

Miten saada motivoitua opiskelijat esim. peruskoulun arvosanojen korotukseen 

tai lukiokurssien suorittamiseen, kun on paljon kavereita ympärillä? 

Oppimisympäristönä (kansanopisto) tarjoaa hyvät mahdollisuudet kasvaa ja 

oppia, mutta osalle runsaat sosiaaliset suhteet ovat liian houkutteleva asia 

käyttää aikaa kaverisuhteisiin oppimisen kustannuksella. 

Tutkimuksen mukaan useimpien opiskelijoiden opiskelu kaikissa kohdeopistoissa 

oli kuitenkin luonnistunut melko hyvin. Sisäoppilaitoksen eduksi voidaan myös lä-

hes kaikkien opiskelijoiden kohdalla katsoa, että oppimista tapahtuu paljon luokan 

ulkopuolella. Opettajien mielestä internaatti kasvuympäristönä sopii monenlaisille 

nuorille. Vaikka oppimistulokset saattavat joillakin jäädä heikoiksi, opiskelijan kas-

vuprosessissa – itsenäistymisessä ja henkisessä kasvussa – voi tapahtua opistovuo-

den aikana paljon edistystä. 
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Sisäoppilaitoksessa päästään näkemään ainutlaatuisella tavalla nuori ja hä-
nen kasvunsa. Oppiminen täällä ei tarkoita välttämättä konkreettisten tietoai-
neiden oppimista, vaan enemmänkin sosiaalisten taitojen ja omien henkisten 
ominaisuuksien kypsymistä. 

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena myös kansanopistoilla on oikeus tuoda 

esille ”kansalaisten omista arvolähtökohdista nouseva opiskelu”, kuten asia ilmais-

tiin vuonna 1993 hallituksen esityksessä uudeksi kansanopistoja koskevaksi laiksi 

(Hallituksen esitys 1993a). Opettajien mukaan suurin osa nuorista piti kristillisiä 

arvoja luonnollisina omaan elämäänsä kuuluvina asioina. Myös useimmissa opis-

kelijoiden kodeissa oli samat kristilliset arvot. 

Arvot tulevat esille oppitunneilla, yhteisissä tilaisuuksissa ja keskusteluhet-

kissä joko koko opistonväen kesken tai yksittäisen opiskelijan ja opettajan vä-

lillä. 

Opiskelijat kaipaavat ja arvostavat myös arvoihin liittyvää opetusta ja keskus-

teluja. Niistä he saavat tukea elämäänsä ja tulevaisuuden suunnitelmiinsa. 

Arvot näkyvät arjessa. 

Kun verrataan edellä kuvattuja tuloksia 1980-luvulla tehdyn sisäoppilaitostutki-

muksen (Opetusministeriö 1984) tuloksiin, voidaan havaita, että kummassakin tut-

kimuksessa opettajat kokivat sisäoppilaitosmuodon hyödylliseksi ja tärkeäksi. 

Vaikka tutkimusaineistossani esiintyi joitakin vastakkaisia näkemyksiä, painopis-

teet sijoittuivat kaikilla tehtäväalueilla kuitenkin myönteiselle puolelle. 

8.2.2 Imago ja kehittämistyö 

Tutkimukseeni osallistuneissa kansanopistoissa käynnistyi tammikuussa 2008 yh-

teistyössä taustayhteisönsä kanssa kehittämishanke, jonka tuloksena syntyi opis-

toille yhteinen Eväitä elämään -visio 2013. Se sisälsi myös Kehittämissuunnitel-

man 2013. (Ks. alaluku 5.5.) Koska yhteinen visio ja kehittämissuunnitelma olivat 

mielestäni opistojen toiminnan kannalta tärkeitä, sisällytin kevään 2011 arviointiin 

osallistuvien kansanopistojen imagoa, tunnettuutta ja toiminta-ajatusta koskevat ar-

viointikysymykset. 

Käsitteellä opiston imago tarkoitetaan tässä sitä kokonaisuutta, jollaisena eri 

tahot, kuten kyseisten kansanopistojen hallinto, henkilökunta, opiskelijat, taustayh-

teisö ja eri sidosryhmät näkevät ja kokevat opiston. Imagokuva muodostuu monista 



125 

tekijöistä, kuten palveluiden laadusta ja sujuvuudesta sekä viestinnästä (Markkanen 

1999: 25, Anttonen & Hirvi 2008: 16–18). 

Jälkimmäisen tutkimusvuoden opettajia (n=33) pyydettiin arvioimaan opis-

tonsa kehittämistyötä, imagoa ja tunnettuutta. Näillä kaikilla, ja erityisesti opiston 

tehtävällä ja kehittämistyöllä, on merkitystä kansanopistopedagogiikkaan ja sen to-

teutumiseen. Opettajat arvioivat kuviossa 18 esitettyjä väittämiä. 

 

 

1. Opistollani on hyvä imago. 
(x: 8,06, s: 1,36) 

2. Opistoni on hyvin tunnettu 
taustayhteisön piirissä. (x: 
9,04, s: 1,10) 

3. Opistoni on paikallisesti, 
alueellisesti ja valtakunnalli-
sesti tärkeä toimija. (x: 7,20, 
s: 1,76) 

4. Opisto on hyvin verkostoi-
tunut. (x: 7,17, s: 1,33) 

5. Opistossa näkyy sen pitkä-
aikainen kehittämistyö. (x: 
7,90, s: 1,78) 

Perustele vastauksia parilla 
sinulle tärkeällä kommentilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18. Tässä arvioit opistosi imagoa, tunnettuutta ja kehittämistyötä. Opistojen 

imago, tunnettuus ja kehittämistyö opettajien (n=33) arvioimana, kevät 2011. Keskiarvo-

tulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opettajat lähes yksimielisesti pitivät opistoaan hyvin tunnettuna taustayhteisönsä 

piirissä ja katsoivat, että sillä on alueellaan hyvä imago. Merkitykselliseksi he ar-
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vioivat myös opistonsa oman pitkäaikaisen kehittämistoiminnan. Opettajien mie-

lestä opistot ovat paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti melko tärkeitä toi-

mijoita. Samansuuntaista tulosta osoitti myös opistojen verkostoituminen erilaisten 

yhteistyötahojen kanssa. Opettajien tähän arviointikysymykseen antamien vastaus-

ten perusteella tutkimukseen osallistuneiden kansanopistojen kehittämistarpeita 

ovat opistojen näkyvyys paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä ver-

kostoituminen. Opettajien mielipiteiden erot herättivät jonkin verran kysymyksiä 

myös opistojen omasta kehittämistyöstä. 

Osallistuneista opettajista (n=33) 20 perusteli imagoa ja kehittämistyötä kos-

kevia vastauksiaan sanallisesti. Aineiston luokittelun pohjalta heidän perustelunsa 

(N=27) muodostuivat seuraavista pääkategorioista: opistojen imago ja tunnettuus 

(n=14) sekä verkostoituminen ja kehittämistyö (n=13). 

Edellinen pääkategoria painottui opistojen imagoon nuorison kouluna (f=7) ja 

opistojen tunnettuuteen taustayhteisön piirissä (f=7). Jälkimmäinen käsitti lähinnä 

opistojen verkostoitumisen (f=7) ja kehittämistyön (f=6). 

Opettajat perustelivat opistojensa hyvää imagoa muun muassa hakijamäärien 

kasvulla, taustayhteisön sitoutumisella opistojen toimintaan sekä joidenkin opisto-

jen työntekijöiden osallistumisella luottamushenkilöinä asuinalueidensa kunnalli-

seen ja seurakunnalliseen päätöksentekoon. 

Opistojen hakijamäärien nousu kertoo hyvästä imagosta. Kyllä opistoon luo-

tetaan ja tänne halutaan opiskelemaan. 

Opiston imago on parantunut viime vuosina. Opiston henkilökuntaa on mu-

kana yhteiskunnallisissa ja seurakunnallisissa luottamustehtävissä. 

Valtakunnallisesti opistomme on merkittävä kai lähinnä siltä kannalta, että se 

edistää nuorten hyvinvointia ja kasvua vastuullisiksi kansalaisiksi. 

Opettajat toivat esiin, että opistovuoteen voitiin suhtautua myös kriittisesti. 

On niitäkin vanhempia, jotka eivät laittaisi nuortaan opistoon sen vuoksi, ett-

eivät usko opistovuoden tuovan niin paljon hyvää nuorelle kuin toivoisivat. 

Useimpien opettajien mukaan opistot olivat tunnettuja taustayhteisönsä piirissä. 

Opistoissa luotetaan taustayhteisöön ja taustayhteisö ulkomaisine sisarjärjestöi-

neen arvostaa opistojen toimintaa. Tulos on monien tekijöiden summa: Opistot ovat 

omilla alueillaan aktiivisia toimijoita, niin kuin on niihin sitoutunut taustayhteisö-

kin. Vapaaehtoistyöhön perustuen taustayhteisön piirissä toimii opistotyönavustajia 
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ja opistoyhdyshenkilöitä, jotka alueellaan antavat tietoa muun muassa opistojen 

koulutustoiminnasta. 

Opistot ovat arvostetussa asemassa taustayhteisössä. Taustayhteisön tilaisuuk-

sissa opistosta ollaan kiinnostuneita. 

Koko opiston vierailut eri paikkakunnilla ovat lisänneet opiston tunnettavuutta 

taustayhteisön piirissä. 

Opistoilla on hyvät yhteydet SRK:hon [opiston taustayhteisöä edustava Suo-

men Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys], LLC:hen [Laestadian Lutheran 

Church in North America] ja SFC:hen [Sveriges Fridsföreningars Centralor-

ganisation]. 

Opistojen näkyvyys on lisääntynyt viime vuosina jonkin verran erilaisten paikallis-

ten ja alueellisten yhteistyöhankkeiden myötä. Myös uusien verkostojen luomisella 

ympäröiviin oppilaitoksiin voitaisiin opistoissa laajentaa esimerkiksi opetustarjon-

taa, mihin tarpeeseen tutkimustuloksetkin jossain määrin viittaavat. Opettajien mu-

kaan opistojen verkostoitumisen tulisi näkyä selkeämmin sekä opettajien että opis-

kelijoiden toiminnassa. 

Opiston omasta näkökulmasta katsoen olemme riittävän hyvin verkostoituneet 

muuhun yhteiskuntaan ja muiden oppilaitosten kanssa. 

Opistossamme on suhtauduttu avoimesti ulkopuolelta tulleisiin yhteistyöhank-

keisiin, jos niihin on katsottu olevan aikaa ja tarvetta. 

Verkostoitumista kannattaisi edistää edelleen. Erityisesti eri alojen opettajat 

voisivat etsiä uusia yhteistyökumppaneita paikallisella, valtakunnallisella ja 

kansainväliselläkin tasolla. Paikalliset yhteistyöhankkeet ovat olleet aika yksi-

puolisia. 

Opistoa on kehitetty monipuolisesti erityisesti kymmenen viimeisen vuoden ai-

kana. Kokeneen henkilökunnan kautta pitkäjänteinen ote on osa ruohonjuuri-

tason arkea. Henkilöstö on myös kiinnostunut kehittämään opistoa. – Erityi-

sesti ilahduttaa tiivis yhteistyö sisaropistojen välillä. 

Kokoavasti voidaan todeta, että opettajien arvioiden mukaan tutkimukseen osallis-

tuvien kansanopistojen imagoa pidettiin taustayhteisön piirissä hyvänä. Myös ke-

hittämistyö näkyi heidän mielestään opistojen toiminnassa merkityksellisenä. Kui-

tenkin esimerkiksi verkostoitumista muihin koulutuksen antajiin voisi lisätä. 
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8.2.3 Toiminta-ajatus sekä kasvatus- ja opetustavoitteet 

Grundtvigin toiminta-ajatuksen yksi keskeisimmistä kasvatuksellisista periaatteista 

oli elävän sanan korostaminen, mikä näkyi Grundtvigin voimakkaana reaktiona 

silloisten latinakoulujen muodollista kirjasivistystä vastaan (Borup & Schrøder I: 

1929: 89–90, Siljander 1982b: 61, 63). Grundtvig piti nuoren kasvutapahtumassa 

elävän sanan ohella tärkeänä elävää vuorovaikutusta. Kirjat olivat hänelle ”muu-

mioita, jotka kyllä voivat antaa aavistuksen entisaikojen elämästä, mutta eivät mi-

tenkään voi vetää vertoja puhutun kielen välittämälle elävälle elämälle” (Grundtvig 

1983b: 45, Slumstrup 1983b: 46). 

Arviointikyselyssä (kuvio 19) opettajia pyydettiin ottamaan kantaa opistojensa 

toiminta-ajatukseen, opintolinjakohtaisiin tavoitteisiin ja opistojen yhteiseen 

Eväitä elämään -visioon 2013 (ks. alaluku 5.5, Kuvio 2). 

 

 
1. Tunnen hyvin opistoni toi-
minta-ajatuksen ja keskeiset ta-
voitteet. (x: 8,70, s: 1,32) 

2. Toiminta-ajatus ja sen keskei-
set tavoitteet näkyvät hyvin toi-
minnassa. (x: 8,52, s:1,37) 

3. Tunnen opiston linjakohtaiset 
tavoitteet hyvin. (x: 7,74, s: 1,69) 

4. Pidän Jämsän, Ranuan ja 
Reisjärven opistojen uutta Vi-
siota 2013 merkittävänä aske-
leena yhteistyön vahvista-
miseksi. (x: 8,01, s: 1,62) 

Perustele vastauksia. 

Kuvio 19. Tässä arvioit opistosi toiminta-ajatusta ja perusoppijakson kasvatus- ja ope-

tustavoitteita. Toiminta-ajatus ja sen keskeiset tavoitteet opiston toiminnassa opettajien 

(n=33) arvioimina, kevät 2011. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10, keskihajonnat (s). 
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Tuloksista voidaan havaita, että useimmat opettajat arvioivat tuntevansa hyvin 

opistonsa toiminta-ajatuksen ja sen tavoitteet. Ne nähtiin opistotoiminnan perus-

tana ja opettajia yhdistävänä tekijänä. Sen sijaan opiston opintolinjakohtaiset ta-

voitteet eivät olleet kaikkien opettajien tiedossa. Niissä opistoissa, joissa henkilö-

kunta tutkimusvuonna oli vaihtuvaa, perehtyminen tavoitteisiin jäi todennäköisesti 

kokonaisuudessaan vähäisemmäksi. Opistojen yhteistä Eväitä elämään -visiota 

2013 opettajat pitivät merkittävänä askeleena kohdeopistojen yhteistyön vahvista-

miseksi, joskin osa opettajista suhtautui siihen perusteluissaan jossain määrin va-

rauksellisesti. 

Opettajista (n=33) 20 perusteli tähän arviointikysymykseen antamiaan vas-

tauksia. Perustelut (N=28) jakaantuivat pääkategorioina Eväitä elämään -visioon 

2013 (n=17) ja toiminta-ajatukseen (n=11). 

Edellinen painottui alakategorioina visioon opistoja yhdistävänä tekijänä (f=12) 

ja toisaalta huoleen kunkin opiston omaleimaisuuden vähenemisestä (f=5). Jälkim-

mäisessä alakategoriassa korostuivat toiminta-ajatuksen merkitys opistotoiminnan 

perustana (f=7) ja opintolinjakohtaiset tavoitteet (f=4). 

Opettajista monet pitivät opiston Eväitä elämään -visiota 2013 (ks. alaluku 5.5) 

merkittävänä askeleena yhteistyön vahvistamiseksi. Kuitenkin vision merkitys 

myös jakoi jossain määrin opettajien mielipiteitä, mikä saattaa johtua siitäkin, että 

opistojen yhteistoimintaan kohdistuva kehittämistyö oli synnyttänyt huolta kunkin 

opiston omaleimaisuuden heikentymisestä. Opistojen henkilöstöjen välisen oma-

aloitteisen yhteistyön toivottiin kuitenkin entisestään vahvistuvan. 

Opistojen yhteinen visio antaa tunnetta siitä, että samankaltaiseen työhön sa-

malla arvopohjalla on sitoutunut useita opistoja. 

Hyvä, että opistoilla on yhteinen visio. Hyvä, että kaikissa opistoissa on kui-

tenkin omat painotuksensa. 

Opettajakunnassa tunnettiin jonkin verran kriittisyyttä sellaista yhteistyötä kohtaan, 

joka koetaan pelkästään muodolliseksi eikä tavoita koko henkilökuntaa. Joillekin 

opettajille Eväitä elämään -visio 2013 oli perustelujen mukaan vähemmän tärkeä, 

jopa tarpeeton. 

Visiota 2013 on vielä hyvin tuore. Opistojen välisestä yhteistyöstä ajattelen, 

että se on tärkeää silloin, kun se todella palvelee henkilökunnan työtä ja jak-

samista sekä opiskelijoiden tarpeita. 
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Se [visio] on todennäköisesti joillekin työntekijöille tarpeellisempi kuin toisille. 

Oletan, että rehtorien on erityisen tarpeellista pitää yhteyttä toisiinsa ja koor-

dinoida asioita yhdessä. 

Opettajana pitäisi tutustua laajemmin opistoon kokonaisuutena. Tämä on it-

selleni selvä puute. 

Opettajat korostivat toiminta-ajatuksen merkitystä kaiken toiminnan ja kehittämi-
sen lähtökohtana. 

Toiminta-ajatus ja keskeiset tavoitteet ovat kaiken toiminnan pohja. Niitä 

viemme käytäntöön ja ne on nähtävä perusasioina moninaisen ja muuttuvan 

kulttuuriympäristön keskellä. 

Olen saanut olla luomassa opintolinjojen tavoitteita. Opisto on siitä mahtava 

koulu, että olemme voineet vaikuttaa tavoitteisiin itse ja vastata joustavasti 

ajan tuomiin koulutushaasteisiin. Vapaan sivistystyön vapaus panee kehittä-

mään työtä jatkuvasti. 

Oppilaitoksemme on melko pieni, ja sen linjat ovat olleet pysyvät, joten koko 

opiston toiminta on helppo hahmottaa. Tuttuuteen vaikuttaa myös se, että olen 

pitkäaikainen työntekijä ja minulla on aina ollut opetusta kaikilla linjoilla. 

Opettajakunnassa oli myös niitä, joiden mielestä opetus muine töineen on tavallista 

puurtamista. Osa opettajista suhtautui myös toiminta-ajatukseen varauksellisesti. 

Joillekin opettajille opiskelijakohtaiset tavoitteet olivat jääneet taka-alalle. 

Usein hienot suunnitelmat jäävät paperille ja opetus/muu työ on helposti ta-

vallista puurtamista. Mutta periaatteessa keskeiset tavoitteet näkyvät toimin-

nassa. 

Opintolinjakohtaiset toiminta-ajatukset ovat jääneet vähemmälle huomiolle, 

koska niiden näkyminen ei omassa tehtävässäni ole mitenkään aktiivista. 

On ilmeistä, että opettajat olivat hyvin tietoisia opistojensa toiminta-ajatuksesta ja 

siihen liittyvistä tavoitteista ja että toiminta-ajatus myös näkyi opistojen toimin-

nassa. Voidaan myös ajatella, että tutkimukseeni osallistuneiden Jämsän, Ranuan ja 

Reisjärven kristillisten kansanopistojen toimintaa ja kehittämistyötä ovat siivittä-

neet opistojen toiminta-ajatuksen perusnäkemykset. Niiden mukaan kyseiset kan-

sanopistot ovat nuoriso- ja aikuiskoulutusta antavia oppilaitoksia, joiden tarkoituk-

sena on vapaan sivistystyön lain pohjalta elinikäisen oppimisen periaattein tukea 

opiskelijoiden kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. 
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Kokoavasti voi todeta, että opettajat olivat tietoisia opistojensa toiminta-aja-

tuksesta ja siihen liittyvistä tavoitteita sekä opistojensa yhteisestä Eväitä elämään 

-visiosta 2013. Useimmat opettajat pitivät merkittävänä askeleena myös opistojen 

yhteistyön vahvistumista. Kysymys yhteistyöstä jakoi kuitenkin jossain määrin 

opettajien mielipiteitä, koska sen ajateltiin heikentävän kunkin opiston omaleimai-

suutta. Opistojen henkilöstöjen välisen oma-aloitteisen yhteistyön toivottiin kuiten-

kin entisestään vahvistuvan. Vision perusnäkemysten nähdään siivittäneen Jämsän, 

Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen toimintaa ja kehittämistyötä. 

8.2.4 Luottamus ja sitoutuminen 

Yleisesti voidaan ajatella, että opettajan luottamus on sitä parempi, mitä enemmän 

hän uskoo kykyihinsä selviytyä opetustehtävistään. Sitoutumisen taustalla on taas 

nähtävissä opettajan rooli, joka voi olla aktiivinen tai passiivinen. Tutkimuksessani 

opetustyön sisältö, kuten arvot, nähdään osana opetuksen mielekkyyttä. (Ks. Kon-

tiainen 1991: 57–58.) 

Tutkimukseeni osallistuneita opettajia pyydettiin keväällä 2011 arvioimaan 

luottamustaan ja sitoutumistaan opetustyöhönsä. Arvioinnin tulokset ovat nähtä-

vissä kuviossa 20. 
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1. Luotan kykyihini selviy-
tyä opetustehtävistäni. (x: 
8,47, s: 1,30) 

2. Olen onnistunut tehtävis-
säni hyvin. (x: 7,82, s: 
1,51) 

3. Olen vahvasti sitoutunut 
työyhteisööni ja työhöni. (x: 
8,48, s: 1,39) 

4. Pidän opetustyöni sisäl-
töjä merkityksellisinä, teh-
täviäni tärkeinä. (x: 8,72, s: 
1,39) 

5. Tunnen vahvasti, että 
opistovuosi antaa opiskeli-
joille merkittäviä valmiuksia 
jatko-opintoihin. (x: 8,36, s: 
1,36) 

6. Opiston arvot ovat myös 
minun arvojani. (x: 9,46, s: 
0,83) 

7. Kansanopisto työpaik-
kana sopii minulle hyvin. 
(x: 8,42, s: 1,47) 

Perustele vastauksiasi. 

  

Kuvio 20. Tässä arvioit luottamustasi ja sitoutumistasi opistotyöhön. Opettajien (n=33) 

luottamus ja sitoutuminen opistotyöhön heidän itsensä arvioimana, kevät 2011. Kes-

kiarvotulokset (x) asteikolla 1–10, keskihajonnat (s). 

Kuvion tuloksia tarkasteltaessa opettajilla näkyy arvojen merkitys erityisen vah-

vana, jollaisena se tuli esiin myös edellisen kevään tutkimuksessa (ks. alaluku 8.1.7, 

Kuvio 16). Opetustyön sisällöt olivat opettajille merkityksellisiä ja tärkeitä. Useim-

mat heistä arvioivat, että kansanopisto työpaikkana sopi heille varsin hyvin ja he 

olivat vahvasti sitoutuneet työhönsä ja työyhteisöön. Suurin osa opettajista luotti 

myös kykyihinsä selviytyä opetustehtävistään ja katsoi niissä onnistuneensakin. 
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Tähän perustuen he arvioivat opistovuoden antaneen opiskelijoille merkittäviä val-

miuksia myös jatko-opintoihin. 

Tässä opettajien ja opiskelijoiden arviot poikkesivat jossain määrin toisistaan. 

Opiskelijat suhtautuivat hiukan kriittisemmin saamaansa opetukseen jatko-opiske-

lua ajatellen (ks. alaluku 9.2.2, Kuvio 25). Heistä naiset näyttäisivät olleen jonkin 

verran toiveikkaampia opiston vaikutuksesta tuleviin opintoihinsa (x: 8,07) kuin 

miehet (x: 7,14) (ks. Liite 8: Kuviot 4a, 4b). Opiskelua motivoivien oppiaineiden 

lisääminen opetustarjontaan miesopiskelijoiden kiinnostuksista käsin saattaisi osin 

selkeyttää heidän jatko-opintosuunnitelmiaan. 

Opettajista (n=31) 20 perusteli vastauksiaan kuviossa 20 esitettyyn tehtävään. 

Perustelut (N=44) painottuivat tässä pääkategorioina opettajien luottamukseen ja 

sitoutumiseen työhönsä (n=35) sekä opettajan työn haasteisiin (n=9). 

Edelliset jakautuivat alakategorioina opettajien luottamukseen omiin taitoihin 

(f=13), sitoutumiseen opistotyöhön (f=13) ja sitoutumiseen opiston arvoihin (f=9). 

Opettajan työn haasteet käsittivät opistotyön kuormittavuuden ja opetuksen esteet 

(f=9). 

Opettajat kokivat työn kansanopistossa kokonaisvaltaisesti. Perusteluissaan 

jotkut heistä ilmaisivat, että opiskelijoiden kiinnostus saamaansa opetukseen oli 

osoitus opetussisältöjen tärkeydestä muun muassa opiskelijoiden tulevia jatko-

opintoja silmällä pitäen. Tämä merkitsi opettajalle itselleen positiivista palautetta 

työstään. Hyvän palautteen saaminen oppilailta tuntuu opettajasta aina mieluisalta. 

Kansanopistoa pidettiin vaativana mutta myös palkitsevana työpaikkana. 

Tunneilla on leppoisa ilmapiiri. Pidän työstäni enkä pyri tästä pois. Asiat, joita 

opetan, ovat myös minulle tärkeitä. Opiskelijat oppivat ennen kaikkea elämää 

varten, saavat myös tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jatko-opintoihin, jos 

itse ymmärtävät hyödyntää opistovuoden. 

Oppiaineeni on tärkeä opistonuorille. Olemme nivelvaiheen koulu, joka tar-

joaa opistonuorille monenlaisia valmiuksia tulevaisuuteen. Opiskelijat oppivat 

opistossa opiskelemaan ja oppimaan. 

Opettajat kertoivat avoimesti vahvasta sitoutumisestaan työyhteisöön. He luottivat 

myös omiin taitoihinsa. Siten edellytykset kansanopistopedagogiikan toteutumi-

selle näyttivät hyvältä. Osalla opettajista oli pitkäaikainen kokemus työstään kan-

sanopistossa, mikä myös näkyi heidän toiminnassaan. 
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Opistossa työskentely on kuin elämäntapa, johon ei voi suhtautua vain työnä. 

Olisipa lisää aikaa olla oppilaiden kanssa ja vaihtaa ajatuksia heidän elämäs-

tään. 

Kansanopisto on minulle mieluisa ja samalla kohtuullisen rankka työpaikka. 

Työyhteisö on hyvä ja työ mielenkiintoista. Opistovuoden aikana oppii näke-

mään, miten nuoret kasvavat ja kehittyvät monessa suhteessa. Tästä näkökul-

masta katsottuna opistotyö on palkitsevaa. 

Opettajien ja opiston yhteiset arvot koettiin voimavaraksi. 

Oman elämän arvot korostavat myös kiireettömyyttä ja aikaa. Yhteiset arvot 

henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa on voimavara. 

Kansanopissa työmäärän paljous, opetusmateriaalin valmistaminen, haastavat op-

pilaat tai jopa ikääntyminen saattoivat aika ajoin kuluttaa opettajien resursseja var-

sinaiselta opetustyöltä. Myös muita työhön vaikuttavia huolia nousi pintaan. 

Henkilökunnan sitoutuminen yhteistyöhön on heikentynyt. Osasyynä tähän lie-

nee työmäärän liiallinen lisääntyminen ja sen myötä työpaikan ilmapiirin heik-

keneminen. 

Haasteena ovat 16-vuotiaat ikäkauteensa kuuluvine piirteineen. Oppituntien 

pitäminen on välistä rankempaa. 

Kaikki eivät ota opiskeluja tosissaan, siksi joutuvat varmasti uusimaan ne 

jatko-opinnoissansa. 

Joudun työskentelemään aika paljon ilman oppikirjoja. 

Iän myötä voimavarat selvästi vähenevät eikä työtä jaksa tehdä yhtä tehok-

kaasti kuin ennen. Toki vähemmälläkin pärjätään. Vanhempia työntekijöitä pi-

ristää esimerkiksi uudet, nuoret työtoverit. Hyvät luennot ja kurssit ovat myös 

tärkeitä, koska ne auttavat katsomaan tuttuja asioita uusin silmin. 

Enemmistö opettajista luotti kykyihinsä selviytyä opetustehtävistään ja kertoi on-

nistuneensakin tehtävissään. Näin edellytykset kansanopistopedagogiikan toteutu-

miselle näyttivät hyviltä. Vaikuttaa siltä, että hyvää tulosta osaltaan selitti myös se, 

että osalla opettajista oli pitkäaikainen kokemus työstään kansanopistossa (ks. ala-

luku 7.1). He pitivät opetustyönsä sisältöjä merkityksellisinä ja uskoivat, että opis-

kelijat olivat saaneet opistovuotenaan paljon valmiuksia jatko-opintoihin. Opettajat 

kertoivat avoimesti sitoutumisestaan myös työyhteisöön. Vaikka he pitivät opistoa 
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toisaalta vaativana työpaikkana, se oli heidän mielestään myös palkitseva työ-

paikka. 

8.2.5 Vuorovaikutus ja ilmapiiri 

Opettajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus kuuluu vapaan sivistystyön kes-

keisiin periaatteisiin (Jokinen 2015: 170, Poikela ym. 2012: 9–10). Myönteinen 

vuorovaikutus epäilemättä edistää yksilöllistä oppimista. Vastaavasti tällaisen vuo-

rovaikutuksen puute mitä ilmeisimmin heikentää oppimisprosessia. (Kontiainen 

1991: 58.) Viime kädessä vuorovaikutuksessa on kyse opettajien ja opiskelijoiden 

välisestä pedagogisesta suhteesta, jota ilmentävät Grundtvigin käsitteet vapaa, 

elävä ja luonnollinen (Bugge 1989: 32, ks. myös Niemelä 2011: 102–103). 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 21 esitetyssä tehtävässä opettajia pyy-

dettiin ottamaan kantaa opistonsa vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin. Tulosten pe-

rusteella näyttää siltä, että opettajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus, kuten 

ajatusten vaihto muustakin kuin opiskelusta, onnistui opistovuonna hyvin, mikä 

saattoi johtua suurelta osin opistojen kannustavasta ilmapiiristä. Tutkimustuloksia 

selittänee osaltaan se, että internaattiopettajien tehtäviin sisältyy runsaasti epämuo-

dollista kanssakäymistä opiskelijoiden kanssa. Opettajat hoitavat linjanvalvojan 

tehtäviä, ja heillä on ajoittain myös päivystysvuoroja. He vastaavat pääosin myös 

monista yhteisistä projekteista, kuten juhlista ja teemapäivistä. Näissä toiminnoissa 

vuorovaikutus näyttäisi luonnostaan olevan välittömämpää ja jopa aktiivisempaa-

kin kuin luokassa tapahtuvissa opetustilanteissa. Vapaammassa ilmapiirissä myös 

opettajan ja opiskelijoiden välisen luottamuksen lisääntymisellä on merkityksensä. 

Opettajien ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus oppituntitilanteissa onnistui 

arviointituloksen mukaan vain kohtalaisen hyvin Varsinkin koulupäivän ensimmäi-

sillä tunneilla keskusteluvalmiudet saattoivat joidenkin opettajien mielestä olla vä-

lillä melko vaatimattomat. Myös opiskelijoiden arvioinnin mukaan keskusteluak-

tiivisuus etenkin aamutunneilla oli varsin vähäistä (ks. alaluku 9.2.3, Kuvio 26). 

Sekä opettajien että opiskelijoiden mielipiteet näyttäisivät jonkin verran hajaantu-

van kumpaankin suuntaan, mikä näkyy myös arviointien perusteluista. 
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1. Opintoryhmäni keskustelee ak-
tiivisesti oppimistilanteissa. (x: 
7,16, s: 1,84) 

2. Vuorovaikutus opiskelijoiden 
kanssa on välitöntä, luottamuk-
sellista ja aktiivista. (x: 7,87, s: 
1,64) 

3. Opiskelijoiden kanssa on 
helppo jutella muustakin kuin 
opiskelusta. (x: 8,32, s: 1.52) 

4. Työjärjestelyt ja työnjako toimi-
vat. (x: 7.71, s: 1.78) 

5. Ilmapiiri opistossa on kannus-
tava. (x: 7.98, s: 1.68) 

Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 21. Tässä arvioit opistosi vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Vuorovaikutus ja ilmapiiri 

opettajien (n=33) arvioimina, kevät 2011. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keski-

hajonnat (s). 

Osallistuneiden opettajien (n=33) tähän kysymykseen antamat perustelut (N=30) 

painottuivat pääkategorioina opettajien ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutuk-

seen ja ilmapiiriin (n=17) sekä vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin opettajien kesken 

(n=13). Edellisistä muodostuivat seuraavat alakategoriat: vuorovaikutus ja ilma-

piiri vapaa-ajalla (f=11) ja luokassa (f=6) sekä jälkimmäisistä opettajien keskinäi-

nen yhteishenki (f=9) sekä työnjaon ja tiedonkulun vaikutus ilmapiiriin (f=13). 

Opettajat pitivät opistonsa yleistä ilmapiiriä erilaisissa kohtaamistilanteissa 

jokseenkin vuorovaikutteisena, avoimena ja kannustavana. 

Opistossa pääsee helposti lähemmäs opiskelijoita kuin kouluissa yleensä, jos 

näkee vähän vaivaa ja antaa kaiken kiireen keskellä aikaa aidolle keskustelulle. 
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Olen itse avoin ja keskustelen mielelläni, ja se varmasti vaikuttaa siihen, että 

keskusteluja opiskelijoiden kanssa on paljon. Kuuntelen muita ja pyrin luo-

maan ilmapiirin, jossa vuorovaikutus on helppoa. Opistossa on myös opiskeli-

joita, joiden kanssa olisi hyvä olla paljon enemmänkin aikaa. 

Keskustelemme opiskelijoiden kanssa paljon kahdestaan, ryhmissä ja koko po-

rukassa. Opiskelijat pitävät yhteisiä keskusteluiltoja hyvin tärkeinä. 

Nykynuoret ovat avoimempia kuin omana aikanani, mutta siltikin vuorovaiku-

tus opiskelijoiden ja opettajan välillä saattaa joskus olla kaukana välittömästä. 

Opettajat olivat lähes yhtä mieltä siitä, että opettajakunnassa vallitsi hyvä yhteis-

henki, mihin osaltaan vaikutti se, että opistojen johto ylläpiti keskustelevaa ilma-

piiriä. Ilmapiiriä saattoivat välillä kuitenkin heikentää esimerkiksi työjärjestelyt ja 

työnjakokysymykset. Monet sisäoppilaitoksen tehtävät veivät aika ajoin resursseja 

varsinaisilta opetustyöhön liittyviltä tehtäviltä. Vaikuttaa siltä, ettei opettajilla enää 

ollut mahdollisuutta entisenlaisen opettajainhuonekulttuurin ylläpitämiseen. 

Meillä on hyvä yhteishenki työntekijöiden kesken. On mukava tehdä yhdessä 

työtä yhteisten päämäärien hyväksi. Kevään opintomatka onnistui erinomai-

sesti, mikä on osoitus yhteistyökyvyistämme ja hyvästä ilmapiiristä. 

Opiston johto luo ilmapiiriä, joka antaa mahdollisuuden keskustella asioista. 

Keskustelun merkitys on tärkeä. 

Opettajien täytyisi saada keskittyä enemmän opetustehtäviinsä. 

Tutkimukseen osallistuneille opistoille näyttävät yhä olevan ominaisia kansanopis-

ton erityispiirteet, kuten pedagoginen ja ideologinen vapaus ja sisäoppilaitosluonne. 

Opistot ovat tunnettuja taustayhteisönsä piirissä, ja niiden kehittämistyössä on mu-

kana myös taustayhteisö. Tulosten perusteella näyttää siltä, että opettajien ja opis-

kelijoiden välinen vuorovaikutus, kuten ajatusten vaihto muustakin kuin opiske-

lusta, onnistui opistovuonna hyvin, mikä saattoi johtua suurelta osin opistojen kan-

nustavasta ilmapiiristä. Tutkimustuloksia selittänee osaltaan se, että internaattiopet-

tajien tehtäviin sisältyy runsaasti epämuodollista kanssakäymistä opiskelijoiden 

kanssa. On ilmeistä, että vuorovaikutuksen onnistuminen voi olla tae myös koko 

opistovuoden onnistumisesta. 
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8.3 Opettajien täydennyskoulutustarve 

Opistojen ja kansanopistopedagogiikan kehittämisen kannalta on merkitystä sillä, 

että opettajat ovat päteviä, oman alansa asiantuntijoita, jotka myös päivittävät osaa-

mistaan. OECD:n vuonna 2013 tekemän kansainvälisen tutkimuksen mukaan suo-

malaiset toisen asteen opettajat osallistuivat täydennyskoulutukseen liittyville kurs-

seille ja työpajoihin sekä konferensseihin ja seminaareihin keskimäärin 4 päivää 

vuodessa. Muissa tutkimukseen osallistuneissa maissa puolestaan kursseille ja työ-

pajoihin osallistuttiin keskimäärin 9 päivää ja konferensseihin ja seminaareihin 

keskimäärin 4 päivää lukuvuodessa. (Taajamo ym. 2015.) 

Tähän tutkimukseen keväällä 2010 osallistuneista opettajista 23 (N=33) kertoi 

osallistuneensa viimeisen kolmen vuoden aikana omaehtoiseen, ammattitaitoa täy-

dentävään koulutukseen seuraavasti: 13 opettajaa 1–2 kertaa ja 10 opettajaa 3 ker-

taa tai useammin. Opettajat ja muu henkilökunta ovat myös 1990-luvun puolivä-

listä alkaen kokoontuneet vuosittain joko Jämsän, Ranuan tai Reisjärven opistoon 

suunnittelemaan alkavaa lukuvuotta. Rehtorina olen havainnut, että työyhtei-

sökurssit on koettu erityisen tärkeiksi ja voimaannuttaviksi. Vaikuttaisi siltä, että 

opistojen henkilöstöt voisivat osallistua enemmänkin sisaropistoissa järjestettäville 

lyhytkursseille. 

Kysyttäessä tutkimukseen osallistuneilta opettajilta heidän täydennyskoulutus-

tarpeitaan ja -toiveitaan vastauksissa nousivat esille täsmäkoulutus, ainedidaktiikka, 

opetusteknologia ja kansanopistopedagogiikka sekä kasvatukseen ja työhyvinvoin-

tiin liittyvän tietämyksen lisääminen. Koulutustarve kohdistui muun muassa uusien 

oppimateriaalien hankkimiseen, uuden teknologian käyttöön opetuksessa, kehitty-

vään opetusvälinetekniikkaan ja tietokoneohjelmistokoulutukseen. Opiskelijoiden 

kohtaamiseen ja kasvatukseen liittyvissä täydennyskoulutustarpeissa tulivat esille 

muun muassa nuorten henkistä kasvua ja mahdollisia kasvuhäiriöitä koskevat ky-

symykset, kuten halu kehittyä kohtaamaan oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, 

psyykkisiä vaikeuksia tai luonnehäiriöitä. Esille tulivat myös taidot oppia kohtaa-

maan niitä opiskelijoita, joiden arvot poikkesivat opistoja edustavan taustayhteisön 

arvoista (vrt. Poikela ym. 2009: 11–12). 

8.4 Tulosten koontia opettajien arviointien pohjalta 

Tässä luvussa olen vastannut ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, mitä on kan-

sanopistopedagogiikka opettajien arvioimana. Tarkastelen molempien vuosien tu-

loksia. 
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Ensimmäisen arviointivuoden 2009–2010 opettajat pitivät henkilökohtaisissa 

tavoitteissaan tärkeinä opiskelijoiden kasvatukseen, omaan ammattitaitoon sekä 

varsinaiseen opetukseen ja sen kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Heidän pedago-

gisissa tavoitteissaan korostuivat opiskelijoiden henkisen kasvun ja itsenäistymisen 

tukeminen, joustavat opetusjärjestelyt ja opiskelijoiden sosiaaliset taidot. Opetta-

jien kasvatuksellisissa tavoitteissa taas korostuivat henkisen kasvun tukeminen ja 

arvokasvatus. Omaan ammattitaitoon liittyvissä tavoitteissa opettajat pitivät tär-

keänä opettajuuden kehittämistä ja ylläpitoa. Opettajien tavoitteissa nousivat esille 

kiinnostuksen herättäminen omaan oppiaineeseen ja kansanopistopedagogiikkaan. 

Pedagogisissa periaatteissa puolestaan korostuivat opiskelijoiden itsenäistyminen, 

joustavat opetusjärjestelyt ja sosiaaliset taidot. 

Opetus- ja kasvatustyötä arvioidessaan opettajat painottivat eniten opiskelijoi-

den arvomaailman tukemista, ajattelutaitojen kehittymistä ja opiskelijoiden oppi-

misen taitojen lisääntymistä. Eritystukea tarvitsevien opiskelijoiden huomiointi 

opetuksessa ja ohjauksessa nähtiin tärkeäksi. 

Yli puolet opettajista kertoi tavoitteidensa toteutuneen hyvin. Osalla ne olivat 

toteutuneet osittain ja pienellä osalla heikosti. Osittaista tai heikkoa selviytymistä 

tehtävistä saattoi jossain määrin selittää opiskelijoiden aamuväsymys, mikä hei-

kensi heidän sitoutumistaan opiskeluun ja samalla vaikeutti opetusta. On ilmeistä, 

että myös internaattielämä vapaa-ajan toimintoineen kiinnosti osaa nuorista siinä 

määrin, etteivät he pystyneet keskittymään riittävästi opiskeluunsa. 

Opetuksen ja opiskelun esteiksi ensimmäisenä tutkimusvuonna nousivat opet-

tajien arvioinnin mukaan lähinnä opiskelijoiden erityistuen riittämättömyys, ajoit-

taiset poissaolot oppitunneilta ja välinpitämättömät opiskelijat. Jälkimmäisenä tut-

kimusvuotena vastaavien arviointitehtävien tulokset olivat samansuuntaisia (ks. 

Liite 8: Kuvio 2). Tuolloin opettajat arvioivat lisäksi opiskelijoiden aamuväsymystä, 

opiskelumotivaatiota ja suhtautumista opiston pelisääntöihin. Erityisesti opiskeli-

joiden väsymys aamutunneilla – oli se sitten satunnaista tai toistuvaa – ja mahdol-

lisesti siitä johtuva opiskelumotivaation heikkeneminen harmittivat joitakin opet-

tajia paljon. 

Tutkimukseni jälkimmäisen vuoden arviointi suunniteltiin palvelemaan edel-

täjäänsä paremmin opistojen kehittämistyötä. Siinä haluttiin ottaa selkeämmin huo-

mioon kansanopistolle ominaiset erityispiirteet, kuten pedagoginen vapaus, sisäop-

pilaitosmuoto ja ideologinen arvosidonnaisuus, samoin kuin opistojen imago, tun-

nettuus, toiminta-ajatus ja yhteinen Eväitä elämään -visio 2013. 

Arvioidessaan jälkimmäisenä tutkimusvuotena kansanopiston ideologista va-

pautta opettajat tähdensivät vapaan sivistystyön lain suomaa oikeutta tuoda esille 
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taustayhteisön edustamia arvoja. Näkemys pohjautuu ajatukseen, että ihminen on 

omaehtoisesti yhteiskunnan toimintaan osallistuva ja sitä ohjaava subjekti. Opetta-

jien näkemyksen mukaan suurin osa tutkimukseen osallistuneista nuorista piti ar-

voja luonnollisina omaan elämäänsä kuuluvina asioina. Samat arvot olivat useim-

pien nuorten kodeissakin. 

Kokonaisuudessaan kansanopistot nähtiin tarkoituksenmukaisina työympäris-

töinä. Niiden työilmapiiri koettiin hyväksyväksi ja kannustavaksi. Opettajien mie-

lestä opistoille oli ominaista myös aktiivinen kehittämistyö, jota osaltaan edisti 

henkilökunnan hyvä yhteishenki ja johdon tuki. Näiden vahvuuksien pohjalta voi-

daan arvioida, että kansanopistopedagogiikan toteutumisen edellytykset olivat hy-

vät. Tutkimuksessani opettajien osallistumista arviointiin voidaan molempina vuo-

sina pitää tarkoituksenmukaisena. 

Tutkimukseen osallistuvien kansanopistojen toimintaa arvioitaessa keskuste-

luun nousi myös kansanopistojen tuloksellisuus, mihin tutkimukseni osaltaan pyrki 

vastaamaan. Tutkimukseni taustalla ollut kansanopistopedagogiikan arvioinnin ke-

hittämishanke (Opetushallitus 2009) herätti rakentavaa keskustelua niin opettajien 

kuin opiskelijoiden kannalta (vrt. Opetushallitus 1993a). Voidaan ajatella, että yh-

teiset kehittämistä koskevat keskustelut edistivät myös opistojen tuloksellisuutta 

vahvistaen ennen muuta kasvatuksen, opetuksen ja kansanopistokoulutuksen ta-

voitteiden saavuttamista ja toiminnan tulkinnallista analyysiä (ks. Opetushallitus 

1998). 
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9 Opiskelijoiden arviointikyselyn tulokset 

Tässä luvussa vastaan toiseen tutkimuskysymykseen, mitä on kansanopistopedago-

giikka opiskelijoiden arvioimana. Valmistellessani opiskelijoiden itsearviointia py-

rin huomioimaan siinä tutkimukseen osallistuville kansanopistoille ominaiset pe-

dagogiset lähtökohdat ja niihin vaikuttavat tekijät, kuten nuoruus ikävai-

heena, ”koulu elämää varten” ja oppimisen esteet. Opiskelijoita pyydettiin myös 

vastaamaan, mitä uutta he olivat oppineet opistossa, missä määrin kasvaneet ihmi-

sinä ja miten itsenäistyneet opistovuoden aikana. Opiskelijat ottivat kantaa myös 

arvokysymyksiin ja kansanopiston erityispiirteisiin. 

9.1 Arvioinnin tulokset keväällä 2010 

Tutkimukseen osallistuneiden työvuoden 2009–2010 opettajien tavoin myös opis-

kelijoita pyydettiin arvioimaan omia tavoitteitaan ja niiden toteutumista. Tarkaste-

len kansanopistopedagogiikkaa myös opiskelijoiden ihmisenä kasvun kannalta, jol-

loin he arvioivat muun muassa itseluottamustaan, itsenäistymistään ja sosiaalisia 

taitojaan. Koska on kysymys koulusta, on kiinnostavaa tietää, miten hyvin opiske-

lijat olivat edistyneet opinnoissaan tai miksi erilaiset esteet olivat heikentäneet ta-

voitteiden saavuttamista. 

9.1.1 Opiskelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet 

Opiskelijat saivat opettajien tavoin viimeisinä koulupäivinään keväällä 2010 omiin 

sähköposteihinsa laatimani arviointikysymykset, joissa heitä pyydettiin arvioimaan 

henkilökohtaisia tavoitteitaan (ks. Liite 2): 

Tässä arvioit kansanopistovuottasi koskevia tavoitteita. Palauta nyt mieleen 

tilanteesi, kun päätit hakeutua kansanopistoon. Kirjoita alle kaksi (2) kansan-

opistovuoteesi liittyvää tärkeää tavoitetta. Kuinka hyvin yllämainitut tavoit-

teesi ovat toteutumassa? 

Tehtävään vastasi 294 opiskelijaa, mikä oli 79 % mainitun lukuvuoden opiskeli-

joista (N=374). Heidän tavoitteensa (N=516) pääkategorioina painottuivat eniten 

ystävien ja kaverien saamiseen (n=214), arvoihin (n=133), tietoihin ja taitoihin 

(n=116) sekä itsenäistymiseen (n=53). 
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Opiskelijoiden ystävä- ja kaverisuhteisiin liittyvät tavoitteet (n=214) kohdistuivat 

alakategorioina paitsi ystävien ja kavereiden saamiseen (f=161), myös erityisen lä-

heisiin ja luotettaviin ystäviin (f=53). 

Ystäviä ja kavereita. 

To get friends. 

Sellaisia ystäviä, joille voi puhua kaikista asioista. 

Träffa troende människor. 

Opiskelijoiden arvomaailmaan liittyvissä tavoitteissa (n=133) arvot näkyivät muun 

muassa opiston toimintatavoissa ja tilaisuuksissa (f=133). 

Arvot näkyvät opiston arjessa: hartauksissa, lauluissa, nuorten illoissa. 

Opiston toiminta on ihmiselämää, yhteiskuntaa ja isänmaata kunnioittavaa. 

Olen kokenut avoimuuden yhdeksi opiston tärkeimmistä arvoista. 

Arvot näkyvät siinä, miten kohtelemme opiskelukavereitamme ja henkilökuntaa. 

Tietoihin ja taitoihin liittyvistä tavoitteista (n=116) erottuivat erityisesti englannin 

kielen vahvistuminen (f=35) sekä peruskoulu- (f=28) ja lukio-opintojen arvosano-

jen suorittaminen (f=16). Esille nousivat myös opiskelijoiden ammattisuunnitelmia 

selkiyttävät opinnot (f=15), musiikillisten taitojen ja luovuuden kehittyminen (f=12) 

sekä erilaisten käytännön taitojen oppiminen (f=10). 

Monien lukioon pyrkivien opiskelijoiden suunnitelmissa oli vahvistaa vierai-

den kielten osaamistaan. He katsoivat, että opistossa oli mahdollisuus parantaa eri-

tyisesti englannin puhumisen ja ymmärtämisen taitoja vuorovaikutuksessa amerik-

kalaisten ja kanadalaisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Monien opiskelijoi-

den tavoitteena oli suorittaa kursseja eri lukioaineissa, korottaa peruskoulun arvo-

sanoja tai oppia erilaisia käytännön taitoja. Joidenkin opiskelijoiden toiveena oli 

kehittyä musiikillisesti tai kehittää monipuolisesti luovuuttaan vaikkapa tulevai-

suuden ammattia silmällä pitäen.  

Englannin kielessä olen kehittynyt paljon. 

Korottaa joitakin peruskoulun numeroita. 

Lukion kurssien tekeminen ja muiden kouluaineiden oppiminen. 

Kehittää taitoja urkujen ja pianon soitossa ja kuorolaulussa. 

Edistyminen kuvataiteissa, joka on minulle tärkeä harrastus. 
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Suullisen viestinnän taidoista on paljon hyötyä tulevaisuudessa. 

Oppia käytännön taitoja, leipomista ja ompelemista. 

Opiskelijoiden itsenäistymistä kuvaavat tavoitteet (n=53) koskivat lähinnä ihmi-

senä kasvua ja vahvistumista omana itsenään sekä samalla itsetuntemuksen paran-

tumista. Vastauksista kuvastui myös opiskelijoiden halu verkostoitua toisten nuor-

ten joukkoon (f=53). 

Kasvaa ihmisenä. 

Rohkaistua olemaan omana itsenään. 

Oppia toimimaan ystävien ja aikuistenkin kanssa. 

Opiskelijat vastasivat myös seuraavaan tavoitteiden toteutumista koskevaan kysy-

mykseen: 

Kuinka hyvin yllämainitut tavoitteesi ovat toteutumassa? 

Kysymykseen vastanneista opiskelijoista (n=243) 175 (72%) katsoi, että tavoitteet 

olivat toteutuneet hyvin, ja 49 opiskelijalla (20 %) ne olivat toteutuneet kohtalaisen 

hyvin tai osittain. Opiskelijoista 19 (8 %) vastasi, etteivät tavoitteet olleet toteutu-

neet. Osittaisen tai vähäisen tavoitteiden toteutumisen syyksi opiskelijat mainitsi-

vat muun muassa oman viitseliäisyytensä paneutua opiskeluun sekä sisäoppilaitok-

sen sosiaalisen luonteen. Aikuisopiskelijat taas tunsivat aika ajoin turhautumista 

itseään selvästi nuorempien opiskelijoiden joukossa. Kuitenkin opistovuoden lo-

pussa näistäkin opiskelijoista useimmat arvioivat kasvaneensa ihmisinä paljon. 

Riippuu itsestäni, että olenko jaksanut opiskella hyvin. Täällä siihen olisi ollut 

mahdollisuus, mutta minä olin laiska. 

Opisto on aika sosiaalinen paikka, joten koulunkäyntiin pitää todella keskittyä, 

jos aikoo saada tuloksia. 

Jos olisin tiennyt, millainen opisto on kokea (täysi-ikäisenä), en olisi varmaan 

tullut. Niin paljon ehtii tapahtua vuoden aikana. Kuitenkin yllättävää on se, 

miten paljon olen kasvanut ihmisenä vielä opistovuoden aikana. 

Opiskelijoiden tavoitteissa painottuivat selkeästi eniten ystävien ja kavereiden saa-

minen, sitten arvomaailmaan, tietoihin ja taitoihin sekä itsenäisyyteen liittyvät ta-

voitteet. Opiskelijat toivat esille myös henkisen hyvinvointinsa. Opistovuodelle 

asetetut tavoitteet eivät aina toteutuneet täysin. Osittaisen tai vähäisen toteutumisen 
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syyksi opiskelijat mainitsivat muun muassa oman viitseliäisyyden puutteen, sisä-

oppilaitoksen sosiaalisen luonteen ja opiskelun itseään selvästi nuorempien opis-

kelukavereiden joukossa. 

9.1.2 Opiskelijoiden kasvu ihmisinä 

Edellä käsiteltyjen henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoita pyydettiin 

vastaamaan seuraavaan kysymykseen: 

Miten ihmisenä olet mahdollisesti kasvanut? 

Vaikka tehtävä saattoi tuntua vaikealta, kevään 2010 opiskelijoista (N=374) siihen 

vastasi 255 opiskelijaa (68 %). Vastauksista (N=404) useimmat liittyivät pääkate-

gorioina itsenäistymiseen (n=250), sosiaalisuuteen (n=112) ja arvotietoisuuteen 

(n=42). 

Opiskelijoiden itsenäistymistä kuvaavissa tavoitteissa (n=250) alakategorioina 

korostuivat lähinnä itseluottamus, itsetunnon vahvistuminen ja rohkaistuminen ih-

misenä (f=101), kodista irtautuminen (f=76), vastuun ottaminen itsestä (f=45) sekä 

henkinen kasvu (f=28). Sosiaalisissa taidoissa (n=112) painottuivat sosiaaliset tai-

dot yleensä (f=56) sekä suvaitsevaisuus (f=30) ja empaattisuus (f=26). Arvoissa 

(n=42) nousivat esille henkilökohtaisten arvojen merkitys ja vahvistuminen (f=42). 

Opiskelijoiden itseluottamus ja rohkaistuminen merkitsivät itsetunnon vahvis-

tumista, itsenäisempää elämää, huolenpitoa itsestä ja kodin arvostusta sekä toisten 

ihmisten ehdotonta hyväksymistä ja kuuntelemista. 

Olen oppinut itsestäni niin paljon, että olen aivan uusi vanha minä. Olen itse-

varmempi ja pystyn luottamaan tulevaan. 

Erityisesti on vahvistunut halu pitää itsestään huoli. – Minä kuva on positiivi-

sempi ja avoimempi! Omalle elämälle on rakentunut paljon vahvistavia tuki-

pilareita, joita tulevaisuudessa tarvitaan! 

Olen oppinut hyväksymään toiset ihmiset sellaisina kuin ne on ja tulemaan toi-

meen ihmisten kanssa vaikka en niistä pitäisikään. 

Olen oppinut arvostamaan kotia. Perheestäni on tullut paljon tärkeämpi mi-

nulle. 

Opiskelijat kertoivat oppineensa positiivista ajattelua ja osoittamaan empaattisuutta 

esimerkiksi tilanteissa, joissa keskusteltiin avoimesti opistokavereiden kanssa hei-
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dän ongelmistaan tai vaikeuksistaan. Opiskelijoiden mielestä he olivat tulleet vah-

vemmiksi kestämään myös pettymyksiä sekä ottamaan vastuuta omista tekemisis-

tään ja ongelmistaan. Opiskelijoiden mielestä arvot merkitsivät myös erilaisuuden 

hyväksymistä ja suvaitsevuutta muun muassa pakolaisia kohtaan. 

Olen oppinut olemaan erilaisten ja erimaalaisten ihmisten kanssa. Osaan suh-

tautua avoimemmin uusiin ja erilaisiin ihmisiin. 

Olen oppinut kohtaamaan ongelmia, tunnistamaan niitä ja puhumaan niistä! 

Olen oppinut auttamaan muita heidän omissa ongelmissaan. 

Osaan nykyään olla suvaitsevampi ja joistain asioista osaan ajatella paremmin. 

Olen saanut itseluottamusta ja -varmuutta huomatessani, että muut hyväksyvät 

minut juuri tällaisena kuin olen. 

Olen tullut vahvemmaksi kestämään erilaisia pettymyksiä. Opistovuosi ollut 

paras vuosi pienistä vastoinkäymisistä huolimatta. 

Arviointikyselyssä haluttiin myös selvittää, missä määrin opiskelijat olivat oppi-

neet kansanopistoissa uusia asioita. Heitä pyydettiin vastaamaan seuraavaan kysy-

mykseen: 

Mitä uutta olet opistovuotena mahdollisesti oppinut? 

Opiskelijoiden vastauksissa (N=410) pääkategorioina painottuivat eniten erilaisten 

kykyjen ja taitojen kehittyminen (n=165) ja sosiaaliset taidot (n=139), itsenäisty-

minen (n=85) ja arvoperustan syveneminen (n=21). 

Kykyjä ja taitoja edistävissä opinnoissa opiskelijoiden perustelut (n=165) kos-

kivat käytännön taitoja ja valmiuksia (f=68), kielitaitoa (f=54) ja musiikkia (f=22) 

sekä erilaisia luovuutta edistäviä valmiuksia (f=21), kuten kehittymistä viestintä-

taidoissa ja kuvataiteissa sekä muissakin taidoissa, joiden katsottiin antavan val-

miuksia tuleviin jatko-opintoihin. 

Käytännön taitojen oppimista opiskelijat perustelivat tekemisen taidoillaan. 

Olen oppinut tekemään käsitöissä erilaisia asioita esim. olen kutonut maton ja 
aloittanut maamiehen ryijyn tekemisen. 

Radiotyö on ollut uutta ja radio-ohjelmia on ollut kiva tehdä. Viestintätaidot 
ovat kehittyneet. 

Olen oppinut lukionomaista opiskelua. 

Kuvataiteen eri tekniikoita. 
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Olen saanut pohjaa tuleviin sosiaali- ja terveysalan opintoihin. 

Valmiuksia pääsykokeisiin ja korkeakouluopintoihin. 

Hengähdystä armeijan jälkeen, näkökulmia uravalintaan. 

Opiskelijat olivat oppineet englannin kieltä puhumalla ulkomaalaisten opiskelijoi-

den kanssa. 

Olen oppinut englantia ymmärtämään aika paljon enemmän, kun samalla lin-
jalla on opiskellut ulkomaalaisia. 

Laulaminen ja soittaminen ovat tutkimukseen osallistuvissa kansanopistoissa yhä 

merkittävä osa vapaata kansansivistystyötä, mihin kiinnitti huomiota myös Jokinen 

tutkimuksessaan Kansanopistokodin 120 vuotta (Jokinen 2015: 159). Jotkut opis-

kelijat kertoivat tunnistaneensa musikaalisuutensa ja aloittaneet laulu- ja soitinmu-

siikin opiskelun. 

Löysin musiikin lahjan. Opin soittamaan pianoa sekä laulamaan yksin ja kuo-
rossa. 

Olen oppinut lisää pianon ja urkujen soitosta ja virityksestä, Finale-nuotinkir-
joitusohjelmasta, kuoron johtamisesta ja kaikesta muusta. 

Opiskelijoiden sosiaalisten taitojen kehittyminen (n=139) näkyi kykynä tulla toi-

meen erilaisten ihmisten kanssa (f=43), erilaisuuden arvostamisena (f=33) rohkeu-

tena puhua omista ajatuksistaan (f=28) sekä sosiaalisina vahvuuksina (f=25) ja uu-

sien kulttuurien kohtaamisena (f=10). 

Vaikuttaa siltä, että opiskelijat olivat opistossa oppineet myös ihmissuhdetai-

toja ja erilaisuuden hyväksymistä, mihin opistojen sisäoppilaitosluonne antaa eri-

tyisen hyvät mahdollisuudet. 

Olen oppinut antamaan muillekin suunvuoron. Hiljaisemmat rohkaistuvat pu-

humaan ja äänekkäämmät hoksaavat, ettei aina tarvitse sanoa joka asiaan 

mielipidettä, joskus voi vain kuunnella. 

Nyt vasta todella ymmärrän, mitä tarkoittaa erilaisuuden hyväksyminen. Olen 

oppinut hyväksymään erilaisuuden rikkautena. 

Kaikki opiskelijat eivät edistyneet opinnollisissa suorituksissaan kovin hyvin (ks. 

alaluku 9.1.3, Kuvio 22). Kun he pohtivat opiskeluaan ja tuloksiaan, he arvelivat 

syiden osittain löytyvän heikosta opiskelumotivaatiostaan ja epärealistisista odo-

tuksistaan. Joillakin tuloksia saattoivat heikentää myös laiskuus ja välinpitämättö-

myys opiskelua kohtaan sekä sisäoppilaitoksen monenlainen virikkeisyys. 
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Opiskelumotivaatio ei ole ollut kohdallaan. Paljon ihmisiä, tulee tehtyä kaik-

kea tyhmää! 

Opistovuosi oli itselleni hyvin erilainen kuin olin odottanut. Yläasteen jälkeen 

ajattelin, että kaikki mihin alan, onnistuu ja pärjään siinä. Nyt ajattelen että 

yritän parhaani, mutta en siltikään välttämättä onnistu. 

Opinnolliset tavoitteet eivät ehkä ole toteutuneet samalla tavalla kuin olin aja-

tellut. Se ei kuitenkaan ole tärkeintä, ja olen saanut niiden sijaan paljon muuta. 

Olen aivan kuin valmistautunut monessa suhteessa itsenäiseen elämään. Apro 

jäi tekemättä, koska halusin elää opistoelämää. 

Kansanopiston merkitystä ja vaikuttavuutta arvioidessaan opiskelijat nostivat esille 

englannin kielen vahvistumisen. Opiskelijoiden kiinnostus keskustella ulkomaa-

laisten opiskelijoiden kanssa englanniksi selitti ainakin osaltaan suomalaisten opis-

kelijoiden kielitaidon edistymistä. Vastaavasti ulkomaalaisten opiskelijoiden suo-

men kielen puhumisen taidot saattoivat kehittyä oppituntiopiskelun ohessa. 

Englannin kieltä on tarttunut sanavarastoon melkoisesti ja rohkeus sen puhu-

miseen on lisääntynyt. Olen oppinut todella paljon englantia. Ulkomaalaiset 

opiskelutoverit ovat auttaneet siinä huomattavasti. 

Olen kotoisin Minnesotasta, ja kun tulin opistoon viimeisessä elokuussa en 

minä puhunut eikä ymmärtänyt yhtään suomea. Opistossa olen oppinut paljon 

suomen kieltä. Tämä on auttanut minua toteutumassa toisessa tavoitteenikin. 

Olen opiston kautta hyvin tuntenut suomen kulttuuria. 

I have learned how to deal with different people's personalities and learned to 

live in a different culture and country. I have also learned the Finnish language. 

Opiskelijoiden itsenäistymisessä (n=85) korostui itsenäistyminen yleensä (f=37), 

itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistuminen (f=27) ja vastuunotto itsestä (f= 12) 

sekä kodin ja perheen arvostus (f=9). 

Opiskelijoiden itsenäistymisessä korostuivat ylipäätään kunnioitus toista ih-

mistä kohtaan: 

Olen oppinut kohtaaman erilaisuuden. 

Paljon uutta on koettu ja opittu. On tutustuttu uusiin ihmisiin ja siinä sivussa 

on huomattu, että ennakkoluulot saisi jättää kokonaan pois. 

Kämppäelämää ja erilaisten ihmisten kanssa oloa. 
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Monet opiskelijat tulivat paljon rohkeammiksi ja heidän itsetuntonsa vahvistui. 

Tämä merkitsi myös sitä, että he oppivat arvostamaan toisiaan. 

Musta on tullut paljon rohkeempi, oon oppinut puhumaan täällä asioista enem-
män. 

Olen oppinut arvostamana erilasia ihmisiä ja olemaan suvaitsevampi. 

Opiskelijoiden vastuunotto itsestä oli vahvistunut ja kodin ja perheen merkitys ja 

arvostus on kasvanut. 

Olen oppinut ottamaan vastuuta itsestä ja elämästä. 

Omaa perhettä osaa arvostaa enemmän. 

Kokoavasti voi todeta, että lukuvuoden 2009–2010 arviointien mukaan kansan-

opisto-opiskelijat pitivät tärkeänä ystävien ja kavereiden saamista, mutta samanai-

kaisesti korostivat myös arvoihin, tietoihin ja taitoihin sekä omaan itsenäistymi-

seensä liittyviä tavoitteitaan. On ilmeistä, että opiskelijoiden itseluottamus ja roh-

kaistuminen merkitsivät heille uskoa omiin vahvuuksiinsa samalla kun he olivat 

oppineet hyväksymään toiset ihmiset sellaisina kuin he ovat. Opiskelijat kertoivat 

oppineensa myös positiivista ajattelua ja osoittamaan empaattisuutta niissäkin ti-

lanteissa, joissa keskusteltiin avoimesti kaverien kanssa heidän ongelmistaan tai 

vaikeuksistaan. Voidaan ajatella, että kysymys oli myös opistohengestä, jonka opis-

kelijat omaksuivat melko pian opistoon tultuaan ja joka osaltaan rakentui toisaalta 

opistojen arvopohjaan ja opiskelun ilmapiiriin, toisaalta opiskelijoiden itsenäisty-

miseen ja kaikinpuoliseen kehittymiseen. 

9.1.3 Opiskelijoiden edistyminen 

Väitöstutkimukseni yhtenä tarkoituksena on käydä keskustelua vapaan sivistystyön 

opintojen merkityksestä. Seuraavassa strukturoidussa arviointitutkimuksen kysy-

myksessä ensimmäisen tutkimusvuoden opiskelijoista 293 (N=374) arvioi, miten 

hyvin he olivat edistyneet opinnoissaan kansanopistossa (ks. Kuvio 22). 
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1. Henkinen hyvinvointi (x: 7,51, s: 
2,08) 

2. Sosiaaliset taidot (x: 8,04, s: 1,70) 

3. Itseluottamus (x: 7,49, s: 1,98) 

4. Kriittinen ajattelu (x: 6,46, s: 1,94) 

5 Luottamus tulevaisuuteen (x: 7,59, 
s: 2,02) 

6. Keskustelutaidot (x: 7,69, s: 1,76) 

7. Kielitaidot ja -valmiudet (x: 6,01, 
s: 2,57) 

8. Kansainvälisyys (x: 6,69, s: 2,21) 

9. Uudet tiedot (x: 6,88, s: 1,89) 

10. Uudet taidot (x: 7,19, s: 1,81) 

11. Ammatinvalinta (x: 6,21, s: 2,49) 

Perustele vastauksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 22. Kuinka hyvin seuraavat asiat ovat edistyneet opistovuotenasi? Lukuvuoden 

2009–2010 opiskelijoiden (n=293) edistyminen opiskelijoiden arvioimana, kevät 2010. 

Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opiskelijat arvioivat sosiaalisten taitojensa kehittyneen opistovuotena paljon. 

Myös heidän keskustelutaidoissaan tapahtui paljon edistystä. Opiskelijoiden luot-

tamus tulevaisuuteen oli vahvistunut, kuten myös heidän henkinen hyvinvointinsa 

ja itseluottamuksensa. Opiskelijat arvioivat oppineensa melko paljon uusia taitoja 

ja tietoja ja heidän maailmankuvansa opistojen kansainvälisessä ilmapiirissä oli 

jossain määrin avartunut. Tämän arviointikyselyn vastaukset toivat esiin saman-

suuntaisia tuloksia kuin edellisissä luvuissa 9.1.1 ja 9.1.2 kuvatut kysymykset, 

joissa käsiteltiin opiskelijoiden arvioita heidän henkilökohtaisista tavoitteistaan ja 

ihmisenä kasvamisestaan. 
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Kuviossa 22 opiskelijoiden mielipiteet vaihtelevat paljon heidän arvioidessaan 

edistymistään eri osa-alueilla. Tämä näkyy erityisen selvästi keskihajontaa kuvaa-

vissa ellipsien muodoissa kielitaitojen ja -valmiuksien (s: 2,57) sekä ammatinva-

linnan (s: 2,46) edistymisessä. Edellä mainitut opiskelijoiden edistymistä koskevat 

ongelma-alueet näyttäisivät olevan ainakin joiltakin osin pohdinnan arvoisia kysy-

myksiä. Niitä tarkastellaan vielä jäljempänä opiskelijoiden perustelujen yhteydessä. 

Opiskelijoiden edistymistään kuvaavat perustelut (N=84) painottuivat pääka-

tegorioina henkiseen hyvinvointiin (n=47), tietoihin ja taitoihin (n=24) sekä amma-

tinvalintaan (n=13). Perustellessaan henkistä hyvinvointiaan (n=47) opiskelijat ko-

rostivat henkistä kasvuaan (f=21), luottamustaan tulevaisuuteen (f=11) ja itseluot-

tamuksensa vahvistumista (f=15). Opiskelijoiden tiedot ja taidot (n=24) kuvaavat 

tässä keskustelu- ja kielitaitojen kehittymistä (f=12) ja sosiaalisten taitojen vahvis-

tumista (f=12). Alakategoriaksi jäsentyi myös ammatinvalinta (f=13). 

Opistovuosi merkitsi opiskelijoille henkisen hyvinvoinnin vahvistumista: 

Henkinen hyvinvointi on ollut tosi vaihtelevaa, ja oon kokenut varmaan kaikki 

ääripäät, mutta niistä oon saanut hirveesti valmiuksia tulevaisuutta varten! Ne 

on helpompi tunnistaa kun asioita käy läpi! ja hienoa että opistossa mahdolli-

suus keskusteluapuun!! 

Ennen opistoon tuloa jännitin monenlaisia tilanteita. Nyt kun lähden opistosta, 

olen muuttunut aika paljon. Olin myös henkisesti aika pohjalla, enkä olisi itse 

jaksanut lähteä, mutta äiti ja kaverit patistivat minut hakemaan, ja sitten kun 

pääsin opistoon, oli aika selvää, että opisto oli niistä opiskelupaikoista joihin 

pääsin se ykkönen loppujen lopuksi. 

I have grown stronger in myself in thoughts and actions and broadened my 

horizons. 

Merkille pantavaa on, että opiskelijoiden oman arvion mukaan heidän kielitaidois-

saan ja -valmiuksissaan tapahtui opistovuoden aikana vain melko vähän edisty-

mistä, vaikka kyseiset opistot näyttivät panostaneen muun muassa opettajavalin-

noillaan erityisesti englannin opetukseen. Kussakin opistossa on myös äidinkiele-

nään englantia puhuvat opettajat. Voi tosin arvioida, että kielipainotteisilla opinto-

linjoilla, joissa englannin opetusta saattoi saada jopa kahdeksan tuntia viikossa, 

opiskelijoiden edistyminen oli aivan toista luokkaa kuin niillä opiskelijoilla, joiden 

opetustuntimäärä oli merkittävästi pienempi. Englannin kielen taitojen vähäinen 

edistyminen osalla opiskelijoista voidaan nähdä niin sanottuna kriittisenä pisteenä. 
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Sen mukaan tutkimukseen osallistuvissa opistoissa näyttäisi olevan tarvetta tukea 

enemmän niitä opiskelijoita, joiden vieraan kielen taidot ovat heikot. 

Kielitaitoni KVL:llä ovat kehittyneet jonkin verran, varsinkin siltä osin, että 

nykyisin osaan paljon paremmin englantia kuin ennen. 

Kielitaidossa en ole kehittynyt ainakaan suullisessa, mutta kuullun ymmärtä-

minen on ehkä kehittynyt. 

Sosiaalisten taitojensa edistymistä opiskelijat perustelivat kansanopiston sisäoppi-

laitosluonteella, johon he liittivät kokemansa hyväksytyksi tulemisen ja välittämi-

sen tunteen. 

Koulussa, jossa myös asutaan, ja jossa on paljon ihmisiä, sosiaaliset taidot 

kehittyvät itsestään. Myös se, kun ketään ei kiusata, saat olla täällä oma itsesi, 

se kasvattaa itseluottamusta. 

Opistossa keskustellaan paljon niin kaikki yhdessä kuin pienemmässä poru-

kassa kavereitten kanssa. Siinä on oppinut kuuntelemaan muita ja tuomaan 

myös omia mielipiteitä ja ajatuksia julki. 

Ammattiin liittyvät kysymykset selkiytyivät opiskelijoille opistovuoden aikana 

jonkin verran. Vaikuttaa siltä, että edistyminen ammatinvalinnassa merkitsi opiske-

lijoille luottamusta tulevaisuuteen. Enimmällä osalla heistä oli todennäköisesti jo 

selvillä tai selkenemässä suunnitelma jatko-opinnoista, mutta osalla heistä kysy-

mys tulevista opinnoista, puhumattakaan tulevasta ammatista, oli vielä avoin. Tä-

hän viittaavat myös jotkut opiskelijoiden perustelut. Ammatinvalinnanohjaukseen 

tulisikin opistojen kehittämisessä kiinnittää enemmän huomiota. 

Voin paljon vahvempana suunnata kohti lukiota ja tulevaisuutta, koska olen 

saanut opistosta niin paljon. Vaikka ammattivalintani ei ole selkeytynyt, luotan 

siihen että joskus minulla on ammatti. 

Ammatinvalinta on ollu aika selvä jo kauemminkin eikä opisto muuttanut sitä. 

Enin osa opiskelijoista oli edistynyt omasta mielestään hyvin. Monet arvioivat so-

siaalisten taitojensa kehittyneen opistovuotena paljon. Myös keskustelutaidoissa ta-

pahtui paljon edistystä. Opiskelijat arvioivat oppineensa melko paljon uusia taitoja 

ja tietoja, ja heidän maailmankuvansa opistojen kansainvälisessä ilmapiirissä oli 

jossain määrin avartunut. Opiskelijoiden luottamus tulevaisuuteen oli vahvistunut, 

samoin kuin myös heidän henkinen hyvinvointinsa ja itseluottamuksensa. 
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9.1.4  Oppimisen ja opiskelun esteitä 

Oppimisensa edistymistä edellisissä luvuissa arvioidessaan opiskelijat toivat esiin 

joitakin oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Kuvion 23 arviointikysymyksessä luku-

vuoden 2009–2010 opiskelijoita pyydettiin vielä tarkemmin pohtimaan mahdollisia 

oppimiseen ja opiskeluun liittyviä esteitä. Kuvion keskihajontaluvut (s) ja niitä ku-

vaavien ellipsien laajuus ilmaisevat tässä, etteivät opiskelijat olleet esteiden laajuu-

desta yksimielisiä, vaan henkilökohtaiset mielipiteet saattoivat poiketa toisistaan 

hyvinkin paljon. 

Opiskelua ja oppimista vaikeuttaviksi esteiksi opiskelijat nostivat lähinnä aa-

muväsymyksen, asuntoloiden ja oppituntien levottomuuden, oppituntien teoreetti-

suuden ja negatiivisen asenteen opiskeluun. Edellä mainitut esteet näyttäisivät ole-

van vähäisiä. Merkittävinä näitä esteitä voitaneen pitää erityisesti silloin, jos ne 

koskevat toistuvasti samoja opiskelijoita, asuntoja tai vaikkapa oppitunteja. 

Hyvin vähäisinä opiskelun esteinä näkyivät taas opiskelijoiden kiusaaminen, 

tuen tarve opiskeluun ja suuri ryhmäkoko. Edellä mainittuja osaltaan kansanopis-

topedagogiikan toteutumista vaikeuttavia esteitä tuli esille myös opiskelijoiden 

avoimissa vastauksissa (ks. alaluvut 9.1.1 ja 9.1.2) sekä opettajien arvioinnissa (ks. 

alaluku 8.1.6, Kuvio 15). Mielestäni on tärkeää, että opistoissa kiinnitetään jatku-

vasti huomiota edellisen kaltaisten ongelmien poistamiseen, niin että hyvä opetus 

ja oppiminen toteutuisi jokaisessa opistossa entistä paremmin. Kiusaamisessa opis-

toissa tulee noudattaa ”nollatoleranssia”. 
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1. Asenteeni opiskeluun on ollut ne-
gatiivinen. (x: 3,44, s: 2,35) 
 
2. Oppitunnit ovat olleet levottomia. 
(x: 3,73, s: 2,23) 
 
3. Opetusryhmän koko on ollut liian 
suuri. (x: 1,63, s: 1,91) 
 
 
4. Asuntolassa ei ole voinut keskittyä 
opiskeluun. (x: 3,83, s: 2,97) 
 
5. Liian vähäisen yöunen johdosta en 
ole jaksanut opiskella. (x: 3,93, s: 
1,64) 
 
6. Oppituntien teoreettisuus on vai-
keuttanut keskittymistä. (x: 3,53, s: 
2,45) 
 
7. Muut opiskelijat ovat kiusanneet 
minua. (x:0,75, s: 1,42) 
 
8. Olisin tarvinnut enemmän tukea 
opiskeluun. (x: 1,89, s: 1,99) 
 
9. Perustele vastauksiasi. 

 
  

Kuvio 23. Kuinka paljon seuraavat seikat ovat estäneet tai vaikeuttaneet opiskeluasi 

kansanopistossa? Opiskelun ja oppimisen esteet opiskelijoiden (n=294) arvioinnin mu-

kaan, kevät 2010. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opiskelijoiden esittämät perustelut (N=180) jakaantuivat pääkategorioina asunto-

laelämään (n=61), opiskeluasenteeseen (n=56), oppituntien työrauhaan (n=44) ja 

tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioimiseen (n=19). Asuntolaelämästä johtu-

vat opiskelun esteet (n=61) painottuivat asuntoloiden yörauhaan yleensä (f=20) ja 

opiskelijoiden nukkumisen määrään (f=17) sekä asuntolan työrauhaan (f=12). 

Asuntolaelämään liitettiin myös kysymys opiskelijoiden kiusaamisesta (f=12). 

Vaikuttaa siltä, että osin runsaasta toiminnasta johtuen yöt jäävät opistossa liian 

lyhyiksi. Välillä nukkumisaika voi jäädä vähäiseksi myös solun muiden asukkaiden 

valvomisen vuoksi. 

Täysiä yöunia täällä ei pysty ees nukkuun ku on niin paljo toimintaa ja pääs-

tään niin myöhään nukkumaa, pakosta yöt jää jotain 7 tuntisiksi. 
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On ollut paljonkin [univaikeuksia], olen herkkäuninen, enkä saa unta jos [so-

lussa] melutaan. Joskus sitten itsekään ei malta mennä nukkumaan. 

Kaikki yöt on nukuttu erinomaisesti kun olen unenpäästä kiinni saanut. 

Erilaiset huolet ovat voineet vaikeuttaa opiskelijoiden unensaantia ja viedä mielen 

matalaksi. 

Jos ei ole ollut töissä viime kesänä ollenkaa ja eikä talven aikana ole ollut 

ollenkaa töissä nii ei rahaa voi sillo itsellä olla lainkaan ja pitänyt vanhempien 

rahoilla elää. Minulla on ollut joskus unensaanti vaikeuksia. 

Vaikuttaa siltä, että asunnoissa on yleensä pystynyt opiskelemaan. Opiskelukave-

rien vierailut soluissa saattoivat kuitenkin välillä häiritä keskittymistä tehtävien te-

kemiseen. Omankaan solun väki ei aina äänekkyydellään edistänyt opiskeluihin sy-

ventymistä. 

Asuntolassa on voinut keskittyä opiskeluun erittäin hyvin, joskus on sellaista 

luonnollista pientä hässäkkää kuten kotonakin on. 

No välillä tuntuu ettei oikeen pysty lukemaan ku on niin paljo toimintaa ja 

kämpillä pörrää porukkaa. 

Oma kämppä ja rauhallinen solu on ollut parasta aikuisopiskelijalle. Kiitos 

opistolle! 

Kevään 2010 opettajien kyselyssä ei arvioitu kiusaamista. Sen sijaan opiskelijoiden 

arviointikysymyksissä asia tuli esille. Tuolloin sitä ei näyttäisi tapahtuneen juuri 

lainkaan (x: 0,75). Kevään 2011 tutkimuksessa opettajat (ks. Liite 8: Kuvio 2) ar-

vioivat kiusaamista tapahtuneen vähän (x: 3,37). 

Olen rauhallinen tyyppi ja viihdyn yksin. Aluksi ajattelin, että ei tästä tule mi-

tään. … Koko ajan pitää olla niin sosiaalinen. Mutta täällä on uskaltanut näyt-

tää ne huonotkin päivät ja olotilat, ja se on kannustanut viihtymään täällä, eikä 

tarvitse pelätä, että muut kiusaisivat tai eivät ottaisi minua huomioon. 

Opiskelijoiden opiskeluasenne (N=56) sisälsi vähäisen motivaation opiskeltavia 

oppiaineita kohtaan (f=18) ja negatiivisen asenteen opintoihin yleensä (f=10) sekä 

positiivisen (f=20) ja neutraalin (f=8) suhtautumisen opiskeluun. Perusteluissa 

opiskelijat toivat esiin, että opiskelu on kiinni omasta tahdosta: 
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Asenteeni ei ole oikeastaan negatiivinen. Olen yrittänyt keskittyä ja opiskella 

oikeasti. Opistossa vain on sellainen ympäristö, ettei sillai jaksais opiskella, 

kun haluais olla vaan kavereiden ja ystävien kanssa. On kuitenkin todella tär-

keää, että siellä opiskellaan. Muuten ei opistossa olis mitään järkeä. Se olis 

vaan sellaista oleilua. Pitää olla haasteita. 

Asenne opiskeluun on ollut vähän liian negatiivinen. Pidin opistoa välivuotena. 

Motivaatiota opiskeluun ei syntynyt. 

Oppituntien työrauhaa (n=44) koskevat perustelut jakautuivat ajoittaiseen tuntile-

vottomuuteen (f=20), toisaalta hyvään työrauhaan oppitunneilla (f=18) ja liian suu-

ren ja/tai heterogeenisen ryhmän aiheuttamaan levottomuuteen (f=6). 

Opiskelijoiden yöunien niukkuus saattoi osaltaan olla syynä levottomiin oppi-

tunteihin. Väsynyt ei aina hallitse käyttäytymistään. Seuraavissa opiskelijoiden pe-

rusteluissa oppituntien levottomuus ei näkynyt kovin vakavana ongelmana. Saman-

kaltaiseen tulokseen viittaavat myös jotkut opettajien perustelut (ks. alaluku 8.1.6, 

Kuvio 15). 

Tunnit on ollu aika normaaleja. Tosin porukka on monesti aika väsynyttä. Kui-

tenkin hommat on onnistunu hyvin. 

Oppitunnit on pääasiassa ollu rauhallisia, ehkä joskus (loppuvuodesta) saattoi 

olla rauhattomampaa, mutta niin on ollut kaikissa kouluissa, joissa olen ollut. 

On ne [oppitunnit] välillä levottomia, ei kuitenkaan kauhee levottomia, mutta 

sellaista pientä hälinää ja ettei olla hiljaa. 

Liian suuri ja/tai heterogeeninen opetusryhmä voi olla altis oppituntihäiriöille ja 

saattaa jopa turhauttaa opiskelijoita. 

Liian suuren ryhmän vuoksi jotku tunnit ovat olleet levottomia. Linjat pienem-

miksi! 

Varsinkin puutyön tunneilla on liian suuret ryhmäkoot, sillä kun opettajia on 

vain yksi, niin minulta meni vaikka kuinka kauan aikaa opetella koneitten 

käyttö, kun opettaja ei ehtinyt neuvoa, kun oli niin monta neuvottavaa. 

Opiskelijoiden tuen tarve (n=19) kohdistui opiskelun teoreettisuuteen (f=8) ja muu-

hun tuen tarpeeseen (f=11). Jotkut oppitunnit tuntuivat joistakin opiskelijoista liian 

teoreettisilta ja vaikeuttivat opiskelua. Opettajat pitivät tuen tarvetta teoreettisem-

missa oppiaineissa tarpeellisempana kuin opiskelijat (ks. alaluku 8.1.6, Kuvio 15). 
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Oppitunnit ovat joskus melko teoreettisia. Ne ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet 

opiskelua. 

Oppitunnit eivät opistossa ole yleisesti ottaen liian teoreettisia, vaan asioista 

on kerrottu mielenkiintoisesti. 

Täällä on monta hyvää opettajaa, jotka ovat opiskelussa tukeneet, kun vain on 

pyytänyt. 

Joillakin opiskelijoilla ilmeni opistovuoden aikana masennusta joko ajoittaisena tai 

jatkuvampana vakavampana muotona. Vaikuttaa siltä, että opettajat ja opistokaverit 

olivat yleensä herkkiä tunnistamaan ne, joilla ei mennyt hyvin. Varsinkin ystävien 

tuki näytti oleva ensiarvoisen tärkeää masennuksesta selviämisen kannalta. Opis-

kelijoilla oli myös mahdollisuus saada opistopaikkakuntien tai opiskelijoiden 

omien kotikuntien ammattiauttajien palveluja. Erään opiskelijan mukaan opistossa 

viihtyi hyvin silloin, kun psyykkinen kunto oli parempi. 

Olen viihtynyt opistossa aina kun minulla on helpompi elämän tilanne! Tunnen 

olevani sisäisesti ehjempi tämän opistovuoden jälkeen, kuin olin tänne tullessa. 

Opistovuosi on ollu hyvä, hyvin olen pärjännyt ja jaksanut, ystävät ovat täällä 

tukemassa. 

Opistovuodet voivat olla erilaisia. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden mu-

kaan oppitunnit olivat vähän levottomia (x: 3,73), jälkimmäisenä vuoden opiskeli-

joiden mukaan ne taas koettiin jossain määrin levottomiksi (x: 5,10). Kumpanakin 

vuotena opiskeluryhmien koot olivat opiskelijoiden mielestä kuitenkin hyvin koh-

tuulliset (x: 1,63) ja (x: 2,37). Jälkimmäisen vuotena opiskelijoiden näkemykset 

opetusryhmien koosta jonkin verran jakautuivat. Molempina vuosina opiskelijat 

olivat lähes samaa mieltä siitä, että liian vähäisen nukkumisen vuoksi he eivät kai-

kin ajoin jaksaneet opiskella (x: 3,93) ja (x: 4,41). Vaikuttaa siltä, että kummankin 

vuoden opiskelijat olivat hyvin yksimielisiä siitä, etteivät toiset opiskelijat olleet 

kiusanneet heitä (x: 0,75) ja (x: 1,03). Tutkimukseeni osallistuneet opiskelijat vai-

kuttivat molempina vuosina varsin itsenäisiltä eivätkä ilmaisseet tarvinneensa juuri 

ollenkaan tukea opiskeluunsa (x: 1,89) ja (x: 2,32). Opettajat taas pitivät opiskeli-

joiden tuen tarvetta etenkin teoreettisemmissa oppiaineissa melko tarpeellisena (ks. 

alaluku 8.1.6, Kuvio 15). 
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9.2 Arvioinnin tulokset keväällä 2011 

Tässä tuon esille lukuvuoden 2010–2011 opiskelijoiden arviointien pohjalta tulok-

sia kansanopiston erityispiirteistä, kuten sisäoppilaitosluonteesta, opiskelun oma-

ehtoisuudesta ja arvojen merkityksestä. Opiskelijat arvioivat myös selviytymistään 

opinnoissa, sitoutumistaan opiskeluun, oppiaineiden merkityksellisyyttä itselleen 

sekä valmiuksiaan jatko-opintoihin. Arvioinnin kohteiksi näin tarpeelliseksi ottaa 

myös samansisältöisiä kohteita kuin opettajilla, kuten luottamus ja sitoutuminen 

sekä vuorovaikutus ja ilmapiiri. Lopuksi opiskelijat arvioivat opetusta ja oppimista 

sekä opistovuoden vaikuttavuutta. 

9.2.1 Sisäoppilaitosluonne, omaehtoisuus ja arvojen merkitys 

Seuraavalla sivulla oleva kuvio 24 esittää, millaisina kansanopiston keskeiset eri-

tyispiirteet näkyvät lukuvuoden 2010–2011 opiskelijoiden arvioinneissa. Niiden 

mukaan useimmat opiskelijat olivat sitä mieltä, että Jämsän, Ranuan ja Reisjärven 

kristilliset kansanopistot sisäoppilaitoksina soveltuivat heille varsin hyvin ja että 

niille ominainen aatetausta näkyi selkeästi opistojen toiminnassa.  

Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että tutkimusvuosina opiskelijoiden oma-

ehtoinen opiskelu valinnaisaineineen oli vain melko paljon motivoivaa. Tutkimus-

tulos oli samansuuntainen, kuin mitä vuosituhannen alussa tehty kansanopisto-

opiskelijoiden (N=6 000) motivaatiota ja opiskelukokemuksia käsittelevä tutkimus 

osoitti. Tuolloin opiskelulle oli leimallista tietynlainen epävarmuus ja innostuksen 

puute, vaikkakaan opiskelijoita ei tulosten mukaan voitu pitää pessimistisinä tai 

kielteisinä opiskelijoina. (Niemivirta 2002: 59–60.) Tässä tutkimuksessa tulosta voi 

ainakin osaltaan selittää se, että osalle opiskelijoista perinteinen opiskelu ei alun 

alkaenkaan ollut yhtä tärkeä kuin sisäoppilaitoselämä, mikä käy jossain määrin ilmi 

myös jäljempänä näkyvistä opiskelijoiden vastausten perusteluista. Opiskelijoiden 

omaehtoinen opiskelu valinnaisaineineen jakoi siinä määrin opiskelijoiden mieli-

piteitä, että opistoissa tulisi aika ajoin arvioida motivoivien valinnaisaineiden ope-

tuksen monipuolisuutta (vrt. alaluku 8.2.1, Kuvio 17).  
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1. Kansanopisto sisäoppilaitoksena on 
soveltunut minulle erityisen hyvin. (x: 
8,26, s: 1,60) 

2. Kansanopistolle omaehtoinen opis-
kelu valinnaisaineineen on ollut moti-
voivaa. (x: 7,04, s: 1,79) 

3. Kansanopistolle ominainen vapaus 
painottaa taustayhteisön elämänarvoja 
on selkeästi näkynyt opistoni toimin-
nassa. (x: 7,97, s: 1,56) 

Perustele vastauksiasi parilla sinulle 
tärkeällä kommentillasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 24. Tässä arvioit kansanopistoa sen keskeisten erityispiirteiden valossa. Kan-

sanopistotoiminnan erityispiirteet opiskelijoiden (n=263) arvioimina, kevät 2011. Kes-

kiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Kansanopiston erityispiirteitä käsittelevän kysymykseen vastanneista opiskelijoista 

(N=263) hiukan yli puolet perusteli vastauksiaan sanallisesti. Heidän perustelunsa 

(N=138) pääkategorioina kohdistuivat lähinnä kansanopistoon sisäoppilaitoksena 

(n=100) ja kasvuympäristönä (n=38). 

Kansanopisto sisäoppilaitoksena (n=100) käsitti alakategorioina kansanopis-

ton oppimisympäristönä (f=38), opiskelun oheistoiminnat (f=24), valinnaisainei-

den määrään (f=20) ja opiskelun omaehtoisuuden (f=18). Kansanopistoa kasvuym-

päristönä (n=38) perusteltiin eniten kristillisten arvojen (f=13), elämänarvojen 

(f=13) ja turvallisen kasvuympäristön kannalta (f=12). 

Opiskelijoiden perusteluiden mukaan sisäoppilaitoksessa opiskelu ja kansan-

opiston muu toiminta olivat sekä mahdollisuus että haaste. Olennaista oli kuitenkin 

se, että opiskelijat saivat itse valita, mitä he opiskelivat. 
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Se on hyvä, että tämä on sisäoppilaitos, jossa koulumatka on lyhyt. Opistossa 

on ollut myös kiva opiskella eri aineita, täältä on saanut valmiuksia tuleviin 

opintoihin. 

Valinnaisaineet ovat olleet todella mukavia, ja voi itse päättää opiskeleeko 

niitä vähän vai paljon. 

Kansanopisto on erinomainen yhteisöllinen koulu, jossa on paljon oheistoi-

mintaa, mutta omaehtoinen opiskelu vaatii paljon itsekuria. 

Asuminen tiiviissä sisäoppilaitosyhteisössä sosiaalisine ominaispiirteineen haastoi 

omaehtoiseen opiskeluun tottumattomat nuoret tekemään valintoja opintojensa to-

teuttamisessa. 

Omaehtoinen opiskelu ei opistossa ole kovinkaan motivoivaa, koska on niin 

paljon muuta tekemistä. Työt, kokeisiin luku ja läksyt jäävät hoitamatta silloin 

kun ei alusta lähtien ole alkanut opiskella kunnolla. 

Opiskelu ei täyttänyt odotuksiani (itsestäni johtuvaa, vika ei ollut opettajissa). 

Päätin tänne lähtiessä, että opiskelen ahkerasti, erityisesti lukiokurssit, 

mutta… En jää sitä kuitenkaan sen enempi harmittelemaan, olen saanut nume-

roista huolimatta kansanopistolta PALJON! 

Useimmille opiskelijoille kristilliset arvot olivat luonnollisia asioita. He odottivat, 

että opistossa keskustellaan yhdessä arvoihin liittyvistä kysymyksistä. He toivoivat, 

että keskustelua käydään myös aikaamme liittyvistä yleisistä tai nuorten omaan elä-

mänpiiriin liittyvistä elämän arvoista. Yhteiset arvot näkyivät soluasumisessa. 

Opiskelijoiden mielestä yhdessä asuminen oli helppoa silloin, kun asunnoissa tul-

tiin hyvin toimeen ja asuintoverit luottivat toisiinsa. 

Opistossa toivotaan, että siellä ei tehtäisi opiston arvojen vastaisia asioita ja 

tämä on voinut selkeyttää monen nuoren arvoja. 

Asuntolaelämä ja eläminen hyvin erilaisten ihmisten kanssa, joilla erilaiset ar-

vot, on välillä haastavaa. 

Enemmistö opiskelijoista koki sisäoppilaitoksen turvalliseksi paikaksi opiskella ja 

asua. Siihen sisältyi kuitenkin myös erilaisia haittapuolia, kuten väsyminen tiiviissä 

opistoyhteisössä elämiseen. (Ks. alaluku 10.2.) Sisäoppilaitosta opiskelu- ja asu-

misympäristönä tarkastellaan lähemmin alaluvussa 10.2. 
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Sisäoppilaitos on muukin kuin koulu, se on koti. Turvallinen paikka, jossa mah-

tava olla. 

Sisäoppilaitoksessa on paljon toimintaa ja se voi joskus väsyttää paljonkin. 

Mutta silloin voi lähteä vaikka omaan rauhaan ja lenkille. 

Tässä luvussa kuvatuissa arviointikysymyksissä opiskelijat arvioivat kansanopis-

toa sen sisäoppilaitosluonteen, omaehtoisen opiskelun ja arvovapauden kannalta. 

Sisäoppilaitos ja opiston arvovapaus näyttävät soveltuvan opiskelijoille hyvin. Sen 

sijaan tiedollista ja tavoitteellista opiskelua ei aina pidetty yhtä kiinnostavana. Vai-

kuttaa siltä, että myös sisäoppilaitoselämä oli sekä mahdollisuus että haaste. Opis-

toa saatettiin kuvata jopa kodiksi, jossa oli mahtava olla. 

Kun opiskelijoiden arviointeja kansanopistojen erityispiirteistä tarkastellaan 

erikseen naisten ja miesten osalta (ks. Liite 8: Kuviot 3a, 3b), niistä voidaan ha-

vaita kansanopiston soveltuneen hiukan paremmin naisille (x: 8,50) kuin miehille 

(x: 7,81). Samoin omaehtoinen opiskelu valinnaisaineineen näyttäisi olleen naisille 

(x: 7,24) motivoivampaa kuin miehille (x: 6,66). Tässä miesten mielipiteet hajaan-

tuivat melko laajasti. Tulos näyttäisi viittaavan siihen, että miehiä kiinnostavia op-

piaineita ei ehkä ollut opistoissa tarjolla riittävästi. 

9.2.2 Luottamus ja sitoutuminen 

Tässä alaluvussa opiskelijat ottivat kantaa omaan opiskeluunsa kansanopistossa. 

He arvioivat luottamustaan ja sitoutumistaan opintoihinsa sekä opiskeltavien ainei-

den sisällöllisiä merkityksiä. He ottivat kantaa myös kysymykseen, missä määrin 

opistovuosi tarjosi heille uusia valmiuksia jatko-opintoihin. (Ks. Kuvio 25.)  
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1. Olen luottanut kykyihini 
selviytyä opinnoistani opis-
tossa. (x: 7,86, s: 1,41) 

2. Olen vahvasti sitoutunut 
opiskeluun opistossa. (x: 
6,47, s: 1,99) 

3. Opintolinjani aineiden si-
sällöt ovat olleet itselleni 
merkityksellisiä. (x: 7,41 s: 
1,68) 

4. Minulla on vahva tunne 
siitä, että opistovuoteni an-
taa minulle uusia ja ainutlaa-
tuisia valmiuksia jatko-opin-
toihini. (x: 7,82 s: 1,96) 

Perustele vastauksiasi parilla 
sinulle tärkeällä kommentil-
lasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 25. Tässä arvioit omaa opiskeluasi opistossa. Opiskelijoiden (n=263) arvioita it-

seluottamuksesta ja sitoutumisesta opiskeluun, kevät 2011. Keskiarvotulokset (x) as-

teikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opiskelijat olivat pääosin luottaneet kykyihinsä selviytyä opinnoistaan kansanopis-

tossa. Opistovuosi oli myös tarjonnut heille runsaasti uusia ja ainutlaatuisia val-

miuksia jatko-opintoihin. Kiinnostavaa on todeta, että myös opettajien käsitys opis-

tovuoden vaikuttavuudesta opiskelijoiden tuleviin opintoihin oli samansuuntainen, 

jopa hivenen verran optimistisempi (ks. alaluku 8.2.4, Kuvio 20). Kun opettajat 

arvioivat opistovuoden vaikuttavuutta tässä suhteessa merkityksellisemmäksi, 

opiskelijat taas korostivat opintolinjojensa sisältöjä. Opiskelijoiden sitoutuminen 

opiskeluun oli jonkin verran heikompi, kun sitä verrataan kyselyn muihin tuloksiin. 

Tämä sekä opiskelijoiden mielipiteiden laajahko hajaantuminen ovat selvästi viesti 

myös opettajille pohtia opiskelijoiden sitoutumista edistäviä oppisisältöjä ja ope-

tusmenetelmiä. Tähän viittaa myös edellisen luvun lopussa oleva tutkimustulos, 
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joka näyttäisi puoltavan valinnaisaineiden tarjonnan lisäämistä enemmän miesopis-

kelijoiden intresseistä käsin. 

Arviointiaan perusteli noin puolet tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista 

(n=263). Perusteluista (N=127) muodosteltiin tässä seuraavat pääkategoriat: luot-

tamus opiskelun tuottamiin valmiuksiin (n=90) ja sitoutuminen opiskeluun (n=37). 

Edellisestä muodostettiin alakategoriat: edistyminen tiedoissa, taidoissa ja so-

siaalisissa taidoissa (f=67) ja valmiudet jatko-opintoihin (f=23). Jälkimmäinen kä-

sitti selviytymisen kansanopisto-opinnoissa (f=22) ja sitoutumisen opiskeluun 

(f=13). 

Kun opiskelijat arvioivat opiskeluaan kansanopistossa, he tunnistivat omia 

vahvuuksiaan ja edistymistään tiedoissa ja taidoissa sekä sosiaalisessa kasvussaan. 

Vastaavasti monien opiskelijoiden jatko-opintoja koskevat suunnitelmat alkoivat 

todennäköisesti varmistua opistovuoden aikana. Kansanopisto näyttäisi olleen 

polku myös uusien mahdollisuuksien toteuttamiseen. Jotkut opiskelijat ilmaisivat-

kin perusteluissaan tyytyväisyytensä siihen, että opistossa oli mahdollisuus opis-

kella erilaisiin opintoihin valmentavia opintoja. Monia nuoria kiinnostivat myös 

nykymaailman tapahtumat ja katsomukset. 

Taitoni ja tietoni ovat kehittyneet. Varsinkin kielissä olen paljon varmemmalla 

pohjalla kuin peruskoulun jälkeen. Nyt on hyvä aloittaa lukiossa opiskelut. 

Opistossa on opetettu asioiden suunnittelua ja priorisointia. Kuluneena 

vuonna olen kiinnostunut lisää maailman asioista ja kokenut, että voin vaikut-

taa niihin omalta osaltani. 

Myös opiskelijoiden sosiaaliset taidot ja itseluottamus näyttäisivät vahvistuneen 

opistovuoden aikana. 

Olen rohkaistunut itseni ilmaisemiseen ja uskallan enemmän. Itseluottamuk-

seni on vahvistunut. 

Opistossa on oppinut toisen ihmisen huomioonottamista ja olen saanut paljon 

rohkeutta ja esiintymisvarmuutta. 

Ryhmässä olemisen vaikutuksesta itsetunto on kohonnut. Olen nauttinut ihmi-

sistä. 

Oppisisällöt olivat tärkeitä erityisesti aikuisopiskelijoille mutta myös opiskelijoille, 

jotka toivoivat saavansa opiston linjoilta perustietoja ja -taitoja esimerkiksi tulevia 

ammattiopintoja varten. 
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Avoimen yliopiston erityispedagogiikan perusopinnot ovat olleet minulle mer-

kityksellisiä asenteen ja kouluhaaveideni kannalta. 

Olen lähdössä opiskelemaan käsityöalalle, niin olen saanut hyvät valmiudet 

tälle alalle opiston kädentaitojen linjalta. 

No koko ikäni olen ollut varma siitä, että menen leipuri kondiittori kouluun. 

Hain sinne ja pääsinkin mutta opistossa huomasin, että minulla on enemmän 

lahjoja puukäsityöhön ja sinne suunnalle sitten suuntaudunkin. 

Opiskelijoiden näkemykset opinnoissa selviytymisestään ja opiskeluun sitoutumi-

sestaan vaihtelivat. Näyttää siltä, että opistossa oli niin paljon kiinnostavampia ak-

tiviteetteja ja sosiaalista kanssakäymistä, että joidenkin opiskelijoiden opiskelu jäi 

toissijaiseksi asiaksi. 

Olen sitoutunut olemaan tunneilla ja aineet ovat olleet minulle merkityksellisiä, 

koska olen voinut nostaa peruskoulun arvosanoja. 

Opiskelu opistossa ei onnistu niin hyvin kuin “normaalielämässä”, koska on 

koko ajan jotain muuta. 

Opisto is an awesome experience, but it made me lazy as far as studying goes. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että opiskelijat suurelta osin luottivat kykyihinsä 

selviytyä opinnoistaan kansanopistossa ja että opisto tarjosi heille uusia valmiuksia 

jatko-opintoihin. Kuitenkin näyttäisi siltä, että osalle valmiudet jäivät osittain saa-

vuttamatta. Opiskelijat näyttäisivät melko suurelta osin olleen sitoutuneita opiske-

luunsa, osalla mielipiteet olivat tosin jossain määrin varautuneet, ja osa ei todennä-

köisesti ollut sitoutunut juuri lainkaan. Naiset uskoivat enemmän kansanopiston 

antaneen itselleen uusia valmiuksia jatko-opintoihin (x: 8,07) kuin miehet (x: 7,14) 

(ks. Liite 8: Kuviot 4a, 4b). Opettajat sen sijaan arvioivat opistovuoden antaneen 

opiskelijoille merkittäviä valmiuksia heidän jatko-opintoihinsa (ks. alaluku 8.2.4, 

Kuvio 20). 

9.2.3 Vuorovaikutus ja ilmapiiri 

Kuviossa 26 esitetyssä arviointitehtävässä opiskelijoilta kysyttiin, miten he olivat 

kokeneet toisaalta opistojensa vuorovaikutuksen, toisaalta ilmapiirin. Vastauksia 

tarkasteltaessa on mielestäni syytä ottaa huomioon, että suurin osa tutkimukseen 

osallistuneista nuorista oli tullut kansanopistoon heti peruskoulun jälkeen (ks. Ku-

vio 7). 
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1. Opintoryhmäni keskus-
telee aktiivisesti oppimis-
tilanteissa. (x: 5,83, s: 
1,68) 

2. Vuorovaikutus opetta-
jien kanssa on ollut väli-
töntä, luottamuksellista ja 
aktiivista. (x: 7,77, s: 
1,68) 

3. Opettajien kanssa on 
helppo jutella muustakin 
kuin opiskelusta. (x: 7,91 
s: 1,57) 

4. Ilmapiiri on rento, va-
paa ja erilaisuutta salliva. 
(x: 8.44, s: 1,48) 

Perustele vastauksiasi! 

 

 

Kuvio 26. Tässä arvioit oppimisympäristöäsi. Opiskelijoiden (n=258) arvioita vuorovai-

kutuksesta ja opintolinjan ilmapiiristä, kevät 2011. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 

ja keskihajonnat (s). 

Useimpien opiskelijoiden mielestä ilmapiiri opistossa oli hyvin ”rento, vapaa ja 

erilaisuutta salliva”. Lähes yhtä monet pitivät hyvänä sellaista epämuodollista vuo-

rovaikutusta, jossa opettajan kanssa juteltiin muustakin kuin opiskelusta. Vuoro-

vaikutus oli tällöin yleensä välitöntä, aktiivista ja luottamuksellista. Sen sijaan kes-

kusteluaktiivisuus oppitunneilla näyttäisi olevan vähäisempää. Opiskelijat tällöin 

ehkä ajattelivat enemmän aamun oppitunteja, jolloin heidän keskusteluaktiivisuu-

tensa saattoi luokassa olla melko vaatimatonta. Tässä huomiota herättää kuitenkin 

se, että opettajien arvioimana (ks. alaluku 8.2.5, Kuvio 21) keskustelu luokassa 

näyttäytyi melko vuorovaikutteisena. 
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Opiskelijat perustelivat tämän arviointikysymyksen vastauksia (N=177), jotka 

liittyivät lähinnä oppimisympäristön ja opintoryhmän ilmapiiriin ja yhteishenkeen 

(n=89) sekä toisaalta opiskelijoiden ja opettajien kohtaamiseen (n=88). Luokan il-

mapiiriä (n=89) koskevat perustelut sisälsivät luonnehdinnan ”vapaa, rento ja eri-

laisuutta salliva” (f=61) sekä yhteishengen opintoryhmissä (f=28). Opettajien koh-

taamista (n=88) opiskelijat perustelivat toisaalta henkilökohtaisen vuorovaikutuk-

sen (f=49) ja toisaalta oppituntien vuorovaikutuksen (f=39) kannalta. 

Useimmat opiskelijoista olivat vahvasti sitä mieltä, että oppitunneilla useim-

miten onnistuttiin luomaan hyvä yhteis- ja ryhmähenki. 

Meijän linjalla on ollu tosi hyvä yhteishenki ja ilmapiiri. On saatu paljo ai-

kaseks yhessä tekemällä. Opettajilta on saanut myös paljon tukea moniin jut-

tuihin. 

Vielä viime vuonna olisi ollut järkytys jos olisi yksin pitänyt kertoa luokan saa-

tikka vielä isomman joukon edessä jotain pidempää juttua. Nyt ei enää pelota. 

Tämä johtuu varmasti vapaasta ja rennosta ilmapiiristä, mikä on linjallani ja 

koko opistossa. 

Syrjintää en oo huomannut meidän linjallamme ainakaan. Kaikki hyväksytään 

sellaisina kuin ovat. 

Opistossa opintoryhmät koostuivat hyvin monenlaisista opiskelijoista. Joskus hy-

vän ilmapiirin luominen opintoryhmään saattoi viedä jonkin verran aikaa ja vaatia 

opettelua. 

Linjallani on ollut hyvin erilaisia ihmisiä ja välillä on ollut sellainen tunne, 

että jokainen ei kuulu porukkaan. Rentoutuskin on ajoittain puuttunut. 

Opistoissa pyrittiin siihen, että opettajien ja opiskelijoiden keskinäinen vuorovai-

kutus olisi avointa ja luottamuksellista. Useimpien opiskelijoiden mielestä opetta-

jaa oli helppo lähestyä muissakin kuin opiskeluun liittyvissä asioissa. 

Olen kokenut avoimeksi opettajien ja minun välisen suhteen. 

Lähes kaikkien opettajien kanssa on joskus mukava jutella. Kuitenkaan kaik-

kien kans ei tuu toimeen ja opistossa opettajat eivät ole pelkkiä opettajia. Ne 

ovat meijän ”huoltajia”, aikuisia, joiden kaa voi hyvin jutella. 

Opiskelijoiden mielestä keskusteluaktiivisuus oppitunneilla saattoi vaihdella pal-

jonkin: 
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Ryhmämme on ehkä aika hiljainen ja rauhallinen eikä siellä siksi synny paljoa 

keskustelua. Työt on kuitenkin tehty hyvin, mutta jotkut ovat saattaneet hieman 

jännittää ryhmässä itsensä esille tuomista tai yleensäkin puhumista. 

Oma opintoryhmäni on todella aktiivinen ja keskustelemme aina paljon ja mo-

nipuolisesti kaikista annetuista aiheista. Meillä on rentoa ja välillä puhumme 

liikaakin, mutta ei se ainakaan minua oo häirinny. 

Hyvällä yhteishengellä on merkittävä vaikutus opiston ilmapiiriin ja ylipäätään 

opiston toimintaan. Näyttäisi siltä, että opistoissa vallitsi kohtuullisen hyvä ilma-

piiri ja vuorovaikutus oli avointa ja luottamuksellista. Joskus ihmissuhteissa saattoi 

tapahtua törmäyksiä, kun suuri joukko erilaisia ihmisiä opetteli elämään tiiviissä 

opistoyhteisössä. Keskusteluaktiivisuus luokassa etenkin aamutunneilla saattoi 

vaihdella paljonkin. Opiskelijat näyttivät arvostavan sitä, että opettajat tulivat jut-

telemaan ja kyselemään kuulumisia. Opettajat myös herkästi huomasivat, jos jolla-

kin opiskelijalla ei mennyt hyvin. Erään opiskelijan mukaan opettajan huomaavai-

suus oli rohkaissut ”juttelemaan mistä vain”. On ilmeistä, että Grundtvigin näke-

mys kansanläheisestä koulusta sisälsi jotain samansuuntaista vuorovaikutusta: va-

paata, elävää ja luonnollista (Bugge 1989: 30, 32). 

9.2.4 Opetus ja oppiminen opiskelijoiden arvioimina 

Seuraavassa arviointitehtävässä jälkimmäisen lukuvuoden opiskelijat arvioivat 

opetusta ja oppimistaan (ks. Kuvio 27). 
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1. Opetus on herättänyt kiinnostuk-
sen uusien asioiden oppimiseen. (x: 
7,32, s: 1,59) 

2. Opetuksen vaativuustaso on ollut 

sopiva. (x: 7,36, s: 1,59) 

3. Opetusmenetelmät ovat olleet 
vaihtelevia. (x: 7,32, s: 1,50) 

4. Opetus on sisältänyt paljon teke-
mällä oppimista, ts. käytännönhar-
joituksia ja keskusteluja. (x: 7,95, s: 
1,43) 

5. Opetukseen on sisältynyt paljon 
ulkomuistia edellyttäviä testejä ja 
kokeita. (x: 5,83, s: 2,29) 

6. Opiskeluni opistossa on auttanut 
minua kriittisesti tarkistamaan asen-
teitani eri asioihin. (x: 7,33, s: 1,58) 

7. Opiston opettajat ovat alansa am-
mattilaisia. (x: 7,11, s: 2,01) 

8. Opettajat hoitavat opetuksensa jä-
mäkästi, suunnitelmia ja aikatauluja 
noudattaen. (x: 7,07, s: 1,72) 

Perustele vastauksiasi. 

  

Kuvio 27. Tässä arvioit opetusta ja oppimista. Opetus ja oppiminen (n=258) arvioinnin 

kohteena, kevät 2011. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opiskelijat pitivät hyvänä asiana, että opetus sisälsi paljon tekemällä oppimista, 

jolloin ulkomuistia edellyttävien testien ja kokeiden määrä jäi vähäisemmäksi kuin 

yleensä teoria-aineissa. Opetuksen vaativuustasoa he pitivät sopivana ja opetusme-

netelmiä vaihtelevina. Näyttää siltä, että kansanopisto-opiskelu oli myös lisännyt 

paljon kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen. Tulosten mukaan opiskelijat tun-

sivat jonkin verran kriittisyyttä joidenkin opettajien ammattipätevyyttä kohtaan. 

Toivomisen varaa oli niin ikään muutamien opettajien jämäkkyydessä sekä suun-

nitelmien ja aikataulujen noudattamisessa. 
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Opiskelijoiden perusteluissa (N=142) tulivat pääkategorioina eniten esille opetta-

juus kansanopistossa (n=89) sekä opetus ja ohjaaminen (n=53). 

 Opettajuudessa (n=89) painottuivat alakategorioina opettajien ammattipäte-

vyys (f=51) ja tehtävien hoitaminen käytännössä (f=38). Opetus ja ohjaaminen 

(n=53) käsitti opetuksen vaativuustason (f=22), opetusmuodot (f=16) ja tekemällä 

oppimisen (f=15). 

Ammatillisesti opettajia pidettiin yleensä pätevinä ja opetusta tasokkaana. Joi-

takin opiskelijoita saattoi harmittaa, jos tuntien aiheet jumittuivat paikalleen tai jot-

kut mielenkiintoiset asiat jäivät käsittelemättä. Opettajien taidot saattoivat myös 

vaihdella. Kuitenkin opiskelijat löysivät myös kokemattomampien opettajien toi-

minnasta myönteisiäkin puolia. 

Opetus on ollut riittävän hyvää minulle. Opettajat ovat tehneet, niin kuin kuu-

luukin. Olen oppinut paljon. 

Jotkut opettajat osaa tosi hyvin hommansa. Joillain on hiomisen varaa. Oike-

astaan ei ole ollut sellaisia kriittisiä asioita, joihin olisi tarvinnut muutosta. 

Opiston opettajat eivät kaikki ole alansa ammattilaisia, eikä heidän tarvikkaan 

olla. Riittää, että heillä on riittävä tietotaito opettaa asioita oppilaille. 

Opettajat ohjasivat internaatissa oppituntien puitteissa ja niiden ulkopuolella muun 

muassa pitkiä projekteja, joissa aikataulut saattoivat erilaisista syistä pettää. Opis-

kelijat suhtautuivat yleensä ymmärtäväisesti tuntisuunnitelmiin ja aikatauluihin tul-

leisiin satunnaisiin muutoksiin. Ne toivat vaihtelua opiskelupäiviin. 

Opistossa aikataulut joskus pettävät, mutta se ei itseäni ainakaan haittaa. Se 

tuo rentoutta opiskeluun vaikka tietenkin pitää hommat saada tehtyä. 

Osa opettajista ei ole suunnitelmallisia tai järjestelmällisiä. Kaikille tunneille 

ei ole tuntisuunnitelmaa ja materiaali on välillä hukassa. 

Opettajat ovat olleet kannustavia, mikä on vaikuttanut oppimismotivaatioon. 

Opetuksen ja kokeiden vaativuustason perusteluissa opiskelijat totesivat kokeiden 

määrän opintolinjoilla olleen riippuvainen opiskeltavan aineen luonteesta. Kokeita 

oli vähemmän sellaisilla linjoilla, joiden opetus sisälsi paljon tekemällä oppimista 

(ks. Taulukko 1). Sen sijaan esimerkiksi peruskouluarvosanoja korottavilla ja lu-

kiokursseja suorittavilla opiskelijoilla kokeita oli enemmän. Joidenkin opiskelijoi-

den perustelujen mukaan niitä olisi voinut olla useamminkin ja ne olisivat voineet 
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olla vaikeampia. Erityisesti joissakin lukioaineissa sekä kurssiopetuksen että ko-

keiden tasoa esitettiin nostettavaksi. 

Kokeita on ollut melko vähän mikä on hyvä asia. Tekemällä oppii parhaiten. 

Välillä tuntuu että koko ajan on sanakokeita ja kokeihin lukemista. Mutta niin 

oppii. 

Vielä enemmän oppis jos sais kunnon koeviikot, silleensä niiku lukioissaki, että 

ei muuta opiskelua kokeiden rinnalla! 

Arviointi ois saanu olla vähän tiukempaa. Opetuksen taso korkeampi. 

Vieraita kieliä opittiin puhumalla. Musiikillinen osaaminen laajeni laulamalla ja 

soittamalla. 

Opistossa on paljon oppinut puhumaan ja keskustelemaan niin englanniksi, 

ruotsiksi kuin viroksikin. Opisto on eräänlainen kielikylpy, koska on oikeastaan 

melkein pakko oppia puhumaan jotakin kieltä. 

Ranskan kielen alkeet ovat saaneet minut kiinnostumaan ranskan kielen opis-

kelusta. 

Musiikkilinjan omat aineet ovat saaneet paljon kiinnostusta musiikkia kohtaan. 

Esimerkiksi kuoronjohdolla on ollut aivan erityinen voima ja vaikutus tähän! 

Tämä aine on kasvattanut ja antanut itsevarmuutta mielettömästi. 

Opettajien opetustyylit olivat erilaisia kuin aiemmissa kouluissa: 

Opetuksessa on todella käytetty paljon erilaisia menetelmiä esim. ryhmätöitä, 

pelejä, keskusteluja, esitelmiä. Aineet ovat mielenkiintoisia ja opetustyylit ovat 

erilaisia kuin aiemmissa kouluissa. 

Opetusmenetelmät ovat joillakin tunneilla vaihtelevia ja kiinnostavia, mutta 

pääasiassa tunnit ovat aika samanlaisia. 

Erityisesti käytännön tai käden taitojen linjoilla opetusmuotona on suurelta osin 

tekemällä oppiminen eli mallioppiminen. Linjoilla opetetaan muun muassa kodin 

ja käden taitoja, lähinnä kotitaloutta ja käsitöitä sekä tekniikan eri osa-alueita. Te-

kemällä oppimista, harjoituksia ja niihin liittyviä keskusteluja opiskelijat pitivät 

hyvin tehokkaina oppimistapoina. Teoreettisimmilla linjoilla opiskelevilla oli mah-

dollisuus lisätä lukujärjestykseensä jonkin verran esimerkiksi erilaisia käytännön 

taitojen opintoja vapaavalintaisina aineina. 
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Tekemällä oppiminen näkyy hyvin oppimisessa ja se on tehokasta, koska sa-

malla oppii teoriankin. 

Luonto- ja erälinjalla ollaan opiskeltu paljon asioita käytännössä. 

Käytännön harjoituksia on saanut paljon esim. viestinnässä, ja ne ovat muka-

via. 

Toisen tutkimusvuoden opetuksen ja oppimisen arvioinnissa opiskelijoiden vas-

tauksissa korostui tekemällä oppiminen. Opetuksen painottuessa käytännön harjoi-

tuksiin ja opetuskeskusteluihin kokeiden ja testien määrä oppiaineissa saattoi jäädä 

verrattain vähäiseksi, mikä näkyi myös arvioinnin keskiarvotuloksesta. Peruskou-

lun arvosanojen korotuksissa ja lukiokurssien suorituksissa kokeiden määrä oli 

suurempi noudattaen peruskoulun ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmia. Jotkut 

opiskelijat katsoivat, että erityisesti lukiokurssien opetuksen ja kokeiden tasoa tulisi 

jonkin verran nostaa. 

9.2.5 Opistovuoden vaikutuksia 

Jälkimmäisen lukuvuoden opiskelijat arvioivat vielä erikseen myös opistovuotensa 

vaikuttavuutta. Tässä tehtävässä arvioitiin toisaalta opiskelijoiden itsenäistymistä 

ja henkistä vahvistumista, toisaalta uusien asioiden oppimista sekä itseluottamuk-

sen ja arvomaailman selkiytymistä. (Ks. Kuvio 28.)  
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1. Olen oppinut monia uusia asioita. 
(x: 8,07 s: 1,46) 

2. Olen henkisesti vahvistunut. (x: 
8,46, s: 1,36) 

3. Olen itsenäistynyt. (x: 8,55, s: 
1,36) 

4. Itseluottamukseni on nyt parempi 
kuin viime kouluvuotena. (x: 8,18, s: 
1.55) 

5. Arvomaailmani on selkeytynyt ja 
vahvistunut. (x: 8,29, s: 1,50) 

6. Ammatinvalintani on varmentu-
nut. (x: 6,06, s: 2,72) 

7. Odotan tulevaisuudelta paljon. x: 
7,74, s: 1,78) 

Perustele vastauksiasi parilla sinulle 
tärkeällä kommentillasi.  

Kuvio 28. Tässä arvioit opistovuoden vaikutuksia. Lukuvuoden 2010–2011 opiskelijoi-

den (n=251) arviointia opistovuoden vaikutuksista, kevät 2011. Keskiarvotulokset (x) as-

teikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opiskelijat arvioivat suurelta osin samoja opistovuoden vaikutuksia kuin edellisen 

vuoden opiskelijat alaluvussa 9.1.3 olevassa kuvion 22 tehtävässä. Tulokset olivat 

hyvin samansuuntaisia. Opiskelijat näyttäisivät itsenäistyneen opistossa mitä suu-

rimmassa määrin sekä vahvistuneen henkisesti. Myös heidän arvomaailmansa oli 

opistossa selkeytynyt ja vahvistunut. Edellä kuvatut tulokset olivat mitä ilmeisim-

min vahvistaneet myös opiskelijoiden itseluottamusta, minkä he arvioivat parem-

maksi kuin edellisessä koulussa. Opistossa he olivat myös oppineet monia uusia 

asioita. Opiskelijoiden tulevaisuuden odotukset olivat jokseenkin toiveikkaat siitä-

kin huolimatta, ettei osalla heistä ammatinvalinta ollut opistovuoden aikana var-
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mentunut. Perusteluissaan opiskelijat arvelivat ammatinkin selkiytyvän jatko-opin-

tojensa myötä. Tutkimukseni opiskelijoiden tärkeissä tavoitteissa nousivat esille 

myös opiskelijoiden arvomaailmaan liittyvät tavoitteet. 

Opiskelijoista (n=251) 169 perusteli tähän tehtävään antamiaan vastauksia. Pe-

rusteluissa (N=110) korostuivat pääkategorioina lähinnä ihmisenä kasvaminen 

(n=72) ja usko tulevaisuuteen (n=38). 

Ihmisenä kasvuun (n=72) voidaan tässä liittää alakategorioina henkinen vah-

vistuminen (f=27), itseluottamuksen lisääntyminen (f=24) ja itsenäistyminen 

(f=21). Tulevaisuuteen luottamisessa (n=38) painottuivat luottamus tulevaisuuteen 

yleensä (f=22) sekä jatko-opintoihin ja ammattiin liittyvät kysymykset (f=16). 

Opiskelijoiden perustelujen mukaan opistovuoden merkitystä voidaan pitää 

vaikuttavana. Se näkyi opiskelijoiden henkisenä vahvistumisena, itsenäistymisenä 

ja vahvana luottamuksena tulevaisuuteen. 

Olen kasvanut opistossa henkisesti valtavan harppauksen, en tiedä, missä oli-

sin, ja mitä tekisin nyt jos en olisi käynyt opistoa. 

Opistovuosi on ollut aivan tosi vaikutuksellinen oman kasvuni suhteen. Elämä 

täällä on ollut hyvin kasvattavaa! Ja tulevaisuus on edessä! 

Ennen opistovuotta ajattelin, meneekö tuleva vuosi hukkaan. Nyt ajattelen, että 

tämä on ehkä ollut tärkein vuosi elämässäni. 

Opistovuosi on vahvistanut minua ja uskallan olla oma itseni. 

Jotkut opiskelijat olivat aika ajoin kokeneet opistossa alemmuuden tunnetta. 

Itseluottamukseni oli jossakin vaiheessa hieman heikoilla, koska opistossa on 

niin paljon ”täydellisiä” tyttöjä ja poikia. … Se on tympinyt tosinaan, mutta 

siitä on päästy eroon. Silloin ei ollut hyvä itseluottamus. 

Opistovuosi oli itselleni hyvin erilainen kuin olin odottanut. En löytänyt opis-

tosta hyvää ystävää, mutta tietenkin kavereita on tullut. Se on oikeastaan las-

kenut tietyllä lailla itsetuntoani, mutta se on myös hyvä, sillä luulen, että aja-

tuksissani on nyt enemmän realismia. 

Kun arvioidaan kansanopiston vaikutusta opiskelijoiden jatko-opintoihin ja amma-

tinvalintaan, molemmissa oli opiskelijoiden mukaan tapahtunut opistovuoden ai-

kana edistystä. Useilla nuorimmista opiskelijoista oli varattuna paikka lukioon tai 

saattanut muuttaa koulu- ja ammattihaaveita heidän löydettyään opistovuoden ai-

kana itsestä uusia vahvuuksia, joiden pohjalta löytyisi ehkä uusi ammattikin. 
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Olen saanut selkeyttä ammatinvalintaan ja unelma ammattini löytyi, kun täällä 

haluan maalariksi. 

Totta kai tiesin jo ennen opistoa, mitä haluan tehdä isona, mutta opistossa mo-

net ajatukset saivat vahvistusta, koska siellä oli muitakin samalla tavalla ajat-

televia. 

On ilmeistä, että opistovuoden merkitystä voidaan pitää vaikuttavana. Tulosten mu-

kaan opiskelijat itsenäistyivät, mikä näkyi heidän henkisenä vahvistumisenaan. 

Myös opiskelijoiden arvomaailma selkiytyi ja vahvistui. Opistossa opiskelijat op-

pivat myös uusia asioita. Vaikuttaa myös siltä, että opiskelijoiden luottamus tule-

vaisuuteen selkiytyi, vaikkakaan kaikkien ammatinvalinta ei tuossa elämänvai-

heessa vielä varmentunut. 

9.3 Tulosten koontia opiskelijoiden arviointien pohjalta 

Tässä luvussa käsittelen vielä kootusti kansanopistopedagogiikkaa opiskelijoiden 

kannalta. Vastaan tutkimukseni toiseen kysymykseen, mitä on kansanopistopeda-

gogiikka opiskelijoiden arvioimana. 

Opiskelijoiden henkilökohtaisissa opistovuodelle asetetuissa tavoitteissa nou-

sivat ehdottomasti eniten esille ystävien ja kavereiden saaminen. Tämä meni hyvin 

monilla tiedollisten tavoitteiden edelle, vaikkakaan tulosten perusteella niitä ei voi 

nähdä toistensa vastakohtina. Tärkeäksi tavoitteekseen opiskelijat esittivät myös 

ihmisenä kasvamisen, johon he liittivät muun muassa itsenäistymisen, sosiaalisuu-

den ja arvot. Näyttää siltä, että tutkimuksessani ryhmän yhteisöllisyydellä on arvo-

jen muotoutumisessa samansuuntaisia vaikutuksia, kuin mitä Hännikäinen esitti 

tutkimuksessaan (ks. Hännikäinen 2006: 126). 

Opiskelijoiden edistymistä kuvaavat tavoitteet painottuivat eniten sosiaalisiin 

taitoihin, keskustelutaitoihin ja tulevaisuuteen luottamiseen. Merkityksellisinä 

opiskelijat pitivät myös henkistä hyvinvointiaan ja itseluottamustaan. Se että opis-

kelijat edistyivät mielestään keskimäärin varsin vähän kielitaidoissa, on keskuste-

lua herättävä tulos, olivathan kyseiset opistot panostaneet erityisesti kielten oppi-

miseen. Henkistä hyvinvointia perustellessaan opiskelijat korostivat henkistä kas-

vuaan, luottamustaan tulevaisuuteen ja itseluottamuksensa vahvistumista. 

Kun tarkastellaan molempien vuosien opiskelijoiden arviointeja opiskelun es-

teistä (ks. alaluku 9.1.4, Kuvio 23, Liite 8: Kuvio 5) voidaan havaita, että ensim-

mäisenä tutkimusvuotena oppitunnit olisivat olleet jonkin verran rauhallisempia 

kuin jälkimmäisenä vuotena. Ajoittaista tuntilevottomuutta selitti ainakin jossain 
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määrin opiskelijoiden yöunien lyhyys. Tuolloin myös opetusryhmien koot olivat 

hieman suuremmat kuin edellisenä vuonna. Edellä kuvatuissa tuloksissa opiskeli-

joiden mielipiteet hajaantuivat laajasti. 

Edellä kuvatuista vaikeuksista huolimatta enimmällä osalla opiskelijoista opis-

kelu kansanopistossa onnistui yleisesti ottaen varsin hyvin. Sisäoppilaitos osoittau-

tui heille sopivaksi koulumuodoksi. Mielenkiintoista oli myös todeta, että monet 

opiskelijat arvioivat omaehtoisen opiskelun motivoivaksi. Myös joitakin vastakkai-

sia mielipiteitä tuli esille, ja niiden perusteella valinnaisuutta voisi lisätä vaikkapa 

tarjoamalla opistoissa enemmän miehiä kiinnostavia oppiaineita. Opettajien näke-

mys valinnaisaineiden riittävyydestä oli opiskelijoiden näkemyksiin verrattuna jon-

kin verran positiivisempi (ks. alaluku 8.2.1, Kuvio 17). 

Tutkimusaineistoni piirtämä kuva tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden 

opiskelukokemuksista on samansuuntainen, kuin mitä vuosituhannen alussa tehty 

kansanopisto-opiskelijoiden (N=6 000) motivaatiota ja opiskelukokemuksia käsit-

televä tutkimus osoitti. Tuolloin kansanopisto-opiskelulle oli aika ajoin leimallista 

tietynlainen epävarmuus ja innostuksen puute, vaikkakaan opiskelijoita ei tulosten 

mukaan voitu pitää pessimistisinä tai kielteisinä opiskelijoina. (Niemivirta 2002: 

59–60.) Tässä tutkimuksessa saatua tulosta voi ainakin osaltaan selittää se, että 

osalle opiskelijoista perinteinen opiskelu ei alun alkaenkaan ollut yhtä tärkeä kuin 

esimerkiksi vapaa-ajan toiminta sisäoppilaitoksessa. 
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10 Internaatin merkitys opettajille ja 
opiskelijoille 

Kansanopistot ovat lain mukaan sisäoppilaitoksia. Kysymys kansanopiston sisäop-

pilaitosluonteesta on aika ajoin herättänyt laajempaakin keskustelua. Osa maamme 

kansanopistoista on muuttanut internaatin luonnetta niin, että perinteinen ”kansan-

opistokoti” on menettänyt merkitystään ”nuorison kouluna”. Tutkimukseen osallis-

tuneissa kansanopistoissa sisäoppilaitosluonteella on yhä keskeinen merkitys. Pe-

rusoppijakson opiskelijat asuvat yleensä opistojensa yhteydessä olevissa asunto-

loissa ja osallistuvat vapaa-aikoinaan omaehtoisesti myös järjestettyyn vapaa-ajan 

toimintaan. Tässä luvussa vastaan kolmanteen tutkimuskysymykseen, miten tarkoi-

tuksenmukaisina opettajat ja opiskelijat pitivät internaattikäytäntöjä osallistuvissa 

kansanopistoissa. 

10.1 Internaatin merkitys opettajien arvioimana 

Aluksi kokoan tiivistetysti opettajien arviointeja internaatin tuottamista merkitys-

sisällöistä, minkä jälkeen kuvaan opiskelijoiden tulokset internaatista. 

Opettajia pyydettiin vastaamaan seuraavaan avoimeen kysymykseen: 

Mikä merkitys kansanopiston internaattiluonteella on opetuksen ja oppimisen 

kannalta? 

Kysymykseen vastasi 28 opettajaa, mikä oli 84 % opettajien kokonaismäärästä 

(N=31). Vastaukset (N=46) painottuivat pääkategorioina internaattiin sosiaalisten 

taitojen edistäjänä (n=27) ja sosiaaliseen vapaa-aikaan opiskelua haastavana teki-

jänä (n=19). 

Internaatista sosiaalisten taitojen edistäjänä (n=27) muodostuivat seuraavat 

alakategoriat: internaatti opetusta ja oppimista tukevana (f=10), sosiaalisia taitoja 

ja valmiuksia kehittävänä (f=9) ja itsenäisyyteen kasvattavana (f=8) oppilaitoksena. 

Sosiaalinen vapaa-aika internaatissa opiskelua haastavana tekijänä (n=19) sisälsi 

sosiaalisen vapaa-ajan haasteet internaatissa (f=15) ja opettajien roolin (f=4). Sosi-

aalisten taitojen kehittyminen internaatissa näkyi opettajien mielestä henkilökun-

nan ja opiskelijoiden läheisenä kanssakäymisenä sekä opiskelijoiden itsenäistymi-

senä ja henkisenä vahvistumisena. 

On todennäköistä, että onnistuminen opiskelijoiden sosiaalisten taitojen kehit-

tämisessä on tae myös opistovuoden onnistumisesta. 
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Henkilökunnan ja opiskelijoiden läheiset suhteet tekevät meistä perheen, myös 

kaikkine vaikeuksineen, joiden kautta on mahdollisuus oppia. Läheiset suhteet 

ja se, että tuntee ”napin alta” auttaa hyvään vuorovaikutukseen oppituntiti-

lanteissa. 

Opetuksen ja oppimisen kannalta sillä on merkitystä, että ollaan niin paljon 

yhdessä. 

Kansanopiston internaattiluonne toi opiskeluun useita omaleimaisia piirteitä. Se 

tuki merkittävällä tavalla opetusta ja oppimista. 

Ryhmätilanteissa on mutkatonta toimia. Opiston yhteiset tilaisuudet, ympäristö 

ja vapaa-aika antavat virikkeitä opetukseen. 

Opiskelijoiden kanssa voidaan puurtaa yhdessä varsinaisten koulutuntien ul-

kopuolellakin. He ovat tavoitettavissa iltaisinkin, jos on tarve saada jokin 

isompi työ valmiiksi. 

Teemapäivinä voidaan opettaa monia tärkeitä asioita isompina kokonaisuuk-

sina. Erilaiset juhlat ja tapahtumat ovat todellisia oppimistilanteita. 

Kämpissä tuntuvat opettavan toisiaan sekä kouluasioissa että elämäntaidoissa. 

Sosiaaliset taidot kehittyvät varmasti. 

Opettajien mielestä internaatti tarjosi opiskelijoille opetuksen ja oppimisen lisäksi 

monenlaista tukea heidän elämäänsä sekä erityisesti itsenäistymisen mahdollisuuk-

sia. 

Internaatti tarjoaa pedagogisen miljöön, joka opetuksen ja oppimisen lisäksi 

tarjoaa opiskelijoille vertaistukea ja mahdollisuuksia itsenäistyä. Tärkeää on 

myös omatoimisuuteen ja yhdessä opiskeluun kannustaminen. Kansanopisto 

auttaa opiskelijoita löytämään itsenäisen elämän suuntaviivoja ja vahvistaa 

heidän itsetuntoaan. 

Opistotalven aikana oppilas itsenäistyy kotoa, ottaa vastuun opiskelustaan, op-

pii asettamaan tavoitteita ja toimimaan niiden eteen järjestelmällisesti. 

Tiivis internaattielämä saattoi myös haitata opiskelua. Opettajien haasteena olikin 

saada opiskelijat itsenäiseen opiskeluun vapaa-ajalla, jolloin heillä oli paljon yh-

teistä toimintaa. Opiskelijoiden päivät saattoivat ajoittain venyä liian pitkiksi ja 

vastaavasti yönukkumisen aika jäi liian lyhyeksi, mikä toi omat haasteensa opetuk-

sen toteuttamiseen erityisesti aamutunneilla. Opettajien mielestä jotkut opiskelijat 
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kokivat myös ympärillä olevan ”hälyn” väsyttäväksi eikä keskittyminen vaikkapa 

kotitehtävien tekemiseen asunnoissa aina tahtonut onnistua. 

Varsinkin keväisin on ongelmana saada motivoitua opiskelijoita opiskeluun. 

He luovuttavat, kun huomaavat, ettei arvosana noussutkaan tai lukion kurssi 

tullutkaan suoritetuksi. Opiskelijat ovat ehkä pettyneitä itseensä ja kanavoivat 

tämän pettymyksen siten, että ’kun ei ole aikaa kun on niin kamalasti kaikkea’. 

Sisäoppilaitos siinä mielessä huono, että monet tulevat opistoon ystävien ja 

vapaa-ajan takia enemmän kuin opiskelun. Porukassa yöuni jää liian lyhyeksi 

ja aamutunnit ollaan väsyneitä. 

Opettajat näkivät internaatin opetusta ja oppimista tukevana, sosiaalisia taitoja ja 

valmiuksia kehittävänä ja itsenäisyyteen kasvattavana oppilaitoksena. Tämä tuli 

esille erityisesti sosiaalisessa oppimisessa. Internaatti nähtiin myös oivalliseksi 

kasvu- ja opiskeluympäristöksi, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden eheyty-

miseen, vertaistukeen ja itsenäisyyteen. Internaatti mahdollistaa myös erilaisten op-

pilaiden huomioon ottamisen. Sosiaalinen vapaa-aika internaatissa katsottiin myös 

opiskelua haastavaksi tekijäksi, koska runsaat sosiaaliset suhteet saattavat olla liian 

houkutteleva asia käyttää aikaa kaverisuhteisiin oppimisen kustannuksella. 

10.2 Internaatin merkitys opiskelijoiden arvioimana 

Myös lukuvuoden 2009–2010 opiskelijat arvioivat internaatin merkitystä. Heitä 

pyydettiin vastaamaan seuraavaan avoimeen kysymykseen: 

Mikä merkitys sinulle itsellesi on sillä, että olet kuluvan vuoden opiskellut si-

säoppilaitostyyppisessä koulussa? 

Kysymykseen vastasi 294 opiskelijaa, mikä oli 79 % kyseisen lukuvuoden opiske-

lijoista (N=374). Heidän vastauksistaan (N=221) erottuivat pääkategorioiksi it-

senäistyminen (n=98), sosiaalisten taitojen edistyminen (n=73) ja yhteisöllisyys 

(n=50). Itsenäistymiseen liittyvät alakategoriat (n=98) kohdistuivat opiskelijoiden 

suuntautumiseen kohti itsenäisempää elämää (f=74), vastuun ottamiseen itsestä 

(f=16) ja oman kodin ja perheen arvostamiseen sekä arvojen muodostumiseen (f=8). 

Sosiaalisten taitojen lisääntymisessä (n=73) korostuivat uudet ihmissuhteet (f=44) 

ja erilaisuuden hyväksymisen (f=29). Yhteisöllisyyden kokeminen (n=50) näkyi 

hyvänä yhteishenkenä (f=26) ja yhteenkuuluvaisuuden tunteena (f=24). 
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Opiskelijoiden itsenäistyminen ja vastuun kantaminen itsestä olivat askel kohti aikui-

suutta: 

Olen saanut irtautua kodista turvallisessa ympäristössä ja oppinut elämän it-

senäistä elämää mutta välillä on ollut mukava käydä myös kotona. 

Kaikista asioista on pitänyt itse huolehtia, ei ole vanhemmat huolehtineet. 

It has meant a lot. I have learnt who I really am, what I believ in. 

Itsenäistymisen myötä opiskelijoiden arvojen merkitys selkeni. Opisto koettiin 

kouluna, jonka jokapäiväisessä elämässä arvot saivat tulla näkyviin. 

Arvot näkyvät selvästi, kauniisti ja hyvin. 

Aamulla on aamuhartaus. Lauletaan Siionin lauluja. 

[Arvojen merkitys näkyi] kristilliseen uskoon liittyvissä kysymyksissä. Sain ky-

symyksiini vastauksia. 

Täällä jokainen voi olla täysin oma itsensä. 

Sosiaalisten taitojen edistyminen ilmeni yhteishenkenä ja yhteenkuuluvaisuuden 

tunteena. Keskeistä oli uusiin ihmisiin tutustuminen ja erilaisuuden hyväksyminen. 

Nykyään uusiin ihmisiin on entistä helpompi tutustua ja on todella helppoa 

mennä juttelemaan vaikka ihan tuntemattomalle ihmiselle. 

Olen oppinut vastuuta ja särmät ovat hioutuneet, kun on pitänyt olla erilaisten 

ihmisten kanssa tekemisissä. 

You learn to deal with different people and also how to live away from home. 

It has meant a lot. I have met new people, experienced a new culture and 

learned a new language. 

Vaikuttaa siltä, että opistossa asenne erilaisiin ihmisiin muuttui hyväksyvämmäksi 

ja lujitti yhteisöllisyyttä. 

Olen oppinut hyväksymään ihmiset sellaisina kuin he ovat. 

Normaalielämää on hieman vähemmän tullut koettua, toisaalta fiilistelyä ja 

nuoruusmuistojen palauttamista. Yhteisöihmisenä pidän positiivisen tiiviistä 

porukkahengestä. 
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Olen saanut ystäviä. Täällä on semmonen yhteenkuuluvuuden tunne muiden 

opistolaisten kanssa. Tämä on ollut vähän niin kuin turvapaikka, erilainen kuin 

tavallinen koulu. 

Kun muutan nyt kotiin pienelle paikkakunnalle, on minulla ystäviä, joille voin 

soittaa ja käydä viikonloppuisin kylässä. Se merkitsee sitä, että ensi syksynä 

lukiossa saan hyväksiluettua muutamia kursseja ja näin enempi aikaa opiske-

luun ja yhteydenpitoon ystäviin. 

Opiskelu ja yhdessäolo opistossa saattoivat aika ajoin turhauttaa. 

Opisto on poikennut täysin aikaisemmista kouluista, ja siihen oli aluksi sopeu-

tuminen. Joskus tuntui, ettei jaksa, kun koko ajan ympärillä on paljon ihmisiä, 

mutta toisaalta se on hyväkin puoli. Täytyy oppia tulemaan toimeen monen-

laisten ihmisten kanssa. 

Joillekin opiskelijoille opistovuosi antoi mahdollisuuden etääntyä hetkeksi vai-

keista elämäntilanteista tai kaukana – muualla maailmassa – vallitsevista turvalli-

suutta uhkaavista oloista. 

At times I am thankful for the nature of this school, as it provided a sense of 

protection from facing the world that I still feared at the time. – Attending a 

religious school became an emotional ‘struggle’. There are many mixed emo-

tions in regard to spending my time in this type of boarding school. 

Tämä vuosi merkitsee minulle levähdystä kovan maailman keskellä, kasva-

mista ihmisenä, uusien ystävyyssuhteiden solmimista. Tämä vuosi on tarkoi-

tettu minulle viettää kristillisessä kansanopistossa ja olen tästä vuodesta to-

della kiitollinen. 

Olen oppinut arvostamaan erilaisuutta enemmän kuin ennen ja osaan enem-

män olla erilaisten ihmisten kanssa. 

Kokoavasti voi todeta, että kansanopisto internaattina oli opiskelijoiden mielestä 

hyvä opiskeluvaihtoehto uusien ihmissuhteiden solmimisen kannalta. Opistovuosi 

merkitsi opiskelijoille myös askelta kohti itsenäisempää elämää ja henkilökohtai-

sempaa suhtautumista arvoja koskeviin kysymyksiin. Merkityksellistä opiskelijoi-

den henkisessä kasvussa oli heidän myönteinen suhtautumisensa ihmisten erilai-

suutta kohtaan, mihin osaltaan saattoi vaikuttaa se, että opistoissa opiskeli myös 



180 

useita erityislinjojen opiskelijoita. Eri uskontokuntiin kuuluvat opiskelijat saattoi-

vat aika ajoin kokea ristiriitaisia tunteita opiskellessaan kristillisissä kansanopis-

toissa. 

10.3 Vapaa-ajan toiminta opettajien arvioimana 

Tutkimukseeni osallistuneiden kansanopistojen yksivuotisten perusoppijaksojen 

toiminta tapahtui kahden viikon periodeissa. Osa rehtoreista ja muusta henkilökun-

nasta asui opistokampuksella tai sen lähipiirissä ja osallistui työvuorollaan sisäop-

pilaitoksen elämään. 

Varsinaisen opetustoiminnan lisäksi opistojen muu toiminta sisälsi oppilaskun-

tatoiminnan sekä muun muassa juhlien, teemaviikkojen, myyjäisten ja retkien jär-

jestämistä sekä liikunnallisia tempauksia ja erilaisia säännöllisesti toistuvia tai 

spontaaneja tapahtumia. Opiskelijoilla oli myös vastuutehtäviä, kuten vuorovii-

koin ”isäntänä” ja ”emäntänä” toimiminen. Opiskelijoita opastettiin huolehtimaan 

oman asuntonsa siisteydestä ja pyykinpesusta. Yhteisesti määritellyt pelisäännöt 

ohjasivat juuri peruskoulunsa päättäneitä elämäntaidoissa. Vaikka vapaa-ajan toi-

minnasta vastasivat lähinnä vapaa-ajan ohjaajat ja kuraattorit, pitkäjänteisempää 

työskentelyä vaativat projektit kuuluivat pääosin opettajien tehtäviin, samoin kuin 

osallistuminen jäseninä oppilaskuntatoimintaan. 

Tutkimukseen osallistuneita lukuvuoden 2009–2010 opettajia (n=28) pyydet-

tiin arvioimaan kansanopiston muun kuin varsinaisen opetustoiminnan toteutu-

mista (ks. Kuvio 29). Tuloksista ilmenee, että vapaa-ajan toimintoja arvioidessaan 

useimmat opettajat painottivat paljon ”työelämäharjoittelun”, toisin sanoen opiske-

lijoiden opiston keittiössä tekemien tiskivuorojen ja lähinnä soluasuntojensa sii-

vouksen, merkitystä. Opiskelijoiden opettaminen kodin askareiden hoitamiseen 

nähtiin hyvin kasvattavaksi sekä henkilökohtaiseen ja yhteiseen vastuullisuuteen 

opettavaksi – joskaan ei kaikkien opiskelijoiden mielestä aina kovin mukavaksi – 

toiminnaksi. Opettajat olivat myös melko paljon samaa mieltä yhteisesti määritel-

tyjen internaatin pelisääntöjen tarkoituksenmukaisuudesta. Tässä heidän mielipi-

teensä jonkin verran hajaantuivat. 

Opettajat pitivät myös hyvin tärkeänä, että opistossa oli tutkimusvuonna on-

nistuttu järjestämään sellaista vapaa-ajan toimintaa, joka erilaisine aktiviteetteineen 

muodosti toimivan pedagogisen kokonaisuuden. Yhteinen toiminta oli lisännyt 

merkittävästi muun muassa opiskelijoiden ja opettajien välisen sekä opiskelijoiden 

keskinäisen yhteishengen ja sen myötä yhteisöllisyyden vahvistumista. Tähän oli 
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opettajien mielestä esimerkiksi monipuolisella liikunnalla olennainen osuus. Va-

paa-ajan toiminnoista yhteisöllisesti ja sosiaalisesti kehittäväksi muodoksi opettajat 

nostivat myös oppilaskuntatoiminnan kaikille opiskelijoille jaettuine lautakunta-

tehtävineen. Opettajat arvioivat vapaa-ajan ohjauksen toteutuneen hyvin siitäkin 

huolimatta, että molempina tutkimusvuosina työvuorossa oli yleensä kerrallaan 

vain yksi vapaa-ajan ohjaaja tai kuraattori. 

 
 
 

 
1. Kansanopistossa on onnistuttu järjestä-
mään monipuolista toimintaa. 
(x: 8,50, s: 1,82) 
 
2. Yhteiset liikuntatempaukset (sähly, jää-
kiekko) ja harrastukset ovat vahvistaneet 
yhteisöllisyyttä. (x: 8,18, s: 1,82) 
 
3. Erilaiset luottamustehtävät ovat luoneet 
valmiuksia toimia yhteisissä asioissa. (x: 
8,22, s: 1,23) 
 
4. Opiston yhteisiksi määritellyt 
”pelisäännöt” ovat tarkoituksenmukaiset. 
(x: 8,52, s: 1,63) 
 
5. Opiskelijoiden ”työelämäharjoittelu” 
(siivous- ja tiskivuorot yms.) kasvattavat 
vastuuseen yhteisistä asioista. (x: 8,54, s: 
1,23) 
 
6. Vapaa-ajan ohjaus on ollut hyvin toteu-
tettua. (x: 7,73, s: 2,20) 
 

Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 29. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita kansanopistosi toiminnassa? Vapaa-

ajan toiminnan arviointi opettajien (n=28) mukaan, kevät 2010. Keskiarvotulokset (x) as-

teikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Kyselyyn vastanneista opettajista (n=28) 18 perusteli antamiaan vastauksia (N=21). 

Perustelut jakautuivat pääkategorioina vapaa-ajan toimintaan (n=17) ja yhteisiin 
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pelisääntöihin (n=4). Vapaa-ajan toiminta painottui alakategorioina vapaa-ajan oh-

jauksen merkitykseen sisäoppilaitoksessa (f=13) ja oppilaskuntatoimintaan (f=4) 

sekä yhteisten pelisääntöjen merkitykseen (f=4). 

Perusteluissaan opettajat toivat esiin tyytyväisyytensä vapaa-ajan toimintaan ja 

korostivat yhteisen toiminnan merkitystä yhteishengen ja yhteisöllisyyden kannalta: 

Mielestäni meillä on erittäin hyvin toimivaa vapaa-ajan toimintaa. Kaikki yh-

teinen toiminta on pääasiassa virkistävää ja yhdistävää. Sitä voisi olla vieläkin 

enemmän! 

Retkillä ja muilla yhteisillä tempauksilla on paljon vaikutusta yleiseen tyyty-

väisyyteen, jopa opiskeluinnostukseenkin. Runsas liikunnan osuus lujittaa yh-

teisöllisyyttä. 

Kevään iso projekti, opintomatka, on tärkeä opistovuoden kohokohta, johon 

kerätään varoja ja yhdessä sen kautta opitaan vastuullisuutta. 

Yhden iltatyöläisen (vapaa-ajan ohjaajan) aika ja mahdollisuudet eivät riitä. 

Nuoria pitäisi opettaa ottamaan toiminnasta itse vastuuta. 

Useimmat opettajat pitivät ”pienoisyhteiskunnan” luottamustehtävien hoitoa hy-

vänä yhteistoiminnan muotona. Samalla käytännön toiminnassa kehittyivät opiske-

lijoiden yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyvät valmiudet ja vastuun ottaminen 

esimerkiksi annetuista lautakuntatehtävistä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että 

oppilaskuntatoiminnan vireys vaihteli eri opistoissa, joskaan erot eivät olleet mer-

kittäviä. Opettajat perustelivat näkemyksiään korostamalla virkistäviä ja innostavia 

yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia valmiuksia. 

Luottamustehtävät [lautakuntatyöskentely] ovat hyviä tapoja toimia yhdessä ja 

samalla yhteiskunnalliseen toimintaan liittyvät taidot kehittyvät. 

Internaattiasumisen pelisäännöistä käydään joka vuosi keskustelua kussakin opis-

tossa erikseen ja kaikki yhdessä. Toimivien käytäntöjen löytäminen ei ole aina help-

poa, vaikkakin esimerkiksi opiskelijoiden turvallisuutta, yksityisyyttä ja jaksamista 

koskevista perussäännöistä ollaan pitkälti yksimielisiä. Opettajien mielestä valta-

osa oppilaista ymmärsi sääntöjen tarpeellisuuden. Kaikkia sääntöjä opiskelijat eivät 

kuitenkaan kokeneet tarkoituksenmukaisiksi – ja niistä piittaamattomien opiskeli-

joiden määrä joidenkin opettajien mielestä lisääntyi vuosi vuodelta. Myös sääntö-

jen liian periksi antava valvominen aiheutti joskus ristiriitoja työyhteisössä. 

Pelisäännöt ovat toimineet ja niitä voi kehittää edelleen. 
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Opiston sääntöjä katsotaan mielestäni liian paljon läpi sormien. … Jos ai-

kuisetkaan eivät pidä kaikkia sääntöjä sen arvoisina, että niistä pitäisi pitää 

kiinni, kasvatuksen johdonmukaisuuden vuoksi niitä olisi sitten ajanmukaistet-

tava. 

Opettajien ja vapaa-ajan ohjaajien tai kuraattorien yhteistyö nähtiin niin ikään tär-

keäksi monipuolisessa sisäoppilaitostoiminnassa. Opettajat painottivat perusteluis-

saan, ettei oppitunteja ja vapaa-aikaa tule asettaa vastakkain, sillä ne muodostavat 

internaatissa toimivan pedagogisen kokonaisuuden. Esimerkiksi opiston pienois-

yhteiskunta opistoneuvostoineen ja lautakuntatyöskentelyineen tarvitsee opiskeli-

joiden tueksi opettajien ja muun henkilöstön, jopa hallinnon panoksen. Yhteinen 

toiminta viitoittaa tietä aktiiviseen kansalaisuuteen. 

10.4 Vapaa-ajan toiminta opiskelijoiden arvioimana 

Myös arviointitutkimukseen osallistuneita lukuvuoden 2009–2010 opiskelijoita 

(n=274) pyydettiin arvioimaan kansanopistonsa vapaa-ajan toimintaa (ks. Kuvio 

30). He arvioivat kyseistä toimintaa samoilta osin kuin opettajat (ks. Kuviot 29 ja 

30). 

Tulosten mukaan opiskelijoista monet korostivat yhteisten liikuntatempausten 

merkitystä opistohengen luomisen ja yhteisöllisyyden vahvistumisessa. Tässä opis-

kelijoiden ja opettajien mielipiteet olivat hyvin samansuuntaiset. 

Vapaa-ajan muita toimintoja arvioidessaan opiskelijat pitivät kohtalaisen mer-

kityksellisenä osallistumistaan opistonsa oppilaskunnan ja lautakuntien työskente-

lyyn. Se todennäköisesti avasi ainakin osalle heistä näkemystä yhteiskunnallisten 

asioiden hoitamisesta. Tuloksen mukaan opiskelijat näyttäisivät suhtautuvan hiu-

kan epäröivämmin toimintojen tuottamiin valmiuksiin kuin opettajat. Opistojen yh-

teisesti määriteltyjä pelisääntöjä useimmat opiskelijat pitivät melko tarpeellisina, 

kun taas ”työelämäharjoittelusta” vastuuseen kasvattamisen keinona he eivät olleet 

täysin vakuuttuneita. Tämä muodostikin suurimman mielipide-eron opettajien ja 

opiskelijoiden välille. Kaikkia vastuutehtäviä opiskelijat eivät kuitenkaan nähneet 

ikävinä velvollisuuksina, vaan opistojen arkipäivään sisältyi myös mieluisia tehtä-

viä. 
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1. Kansanopistossa on onnistuttu järjes-
tämään monipuolista toimintaa. (x: 7,13, 
s: 1,82) 

2. Yhteiset liikuntatempaukset (sähly, 
jääkiekko) ja harrastukset ovat vahvista-
neet yhteisöllisyyttä. (x: 7,92, s: 1,78) 

3. Erilaiset luottamustehtävät ovat luo-
neet valmiuksia toimia yhteisissä asi-
oissa. (x: 7,29, s: 1,93) 

4. Opiston yhteisiksi määritellyt ”peli-

säännöt” ovat tarkoituksenmukaiset. (x: 
7,43, s: 2,27) 

5. ”Työelämäharjoittelu” (siivous- ja tis-
kivuorot yms.) ovat kasvattaneet vastuu-
seen. (x: 6,81, s: 2,38) 

6. Vapaa-ajan ohjaus on ollut hyvin to-
teutettua. (x: 6,36, s: 2,16) 

Perustele vastauksiasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 30. Mikä merkitys seuraavilla asioilla on ollut sinulle opistovuotenasi? Vapaa-

ajan toiminnan arviointi opiskelijoiden (n=274) mukaan, kevät 2010. Keskiarvotulokset 

(x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opiskelijoista (n=274) 134 perusteli vastauksiaan. Perustelut (N=174) jakaantuivat 

pääkategorioina toimintojen kirjoon ja vaikutuksiin (n=102) sekä vastuuseen opet-

tamiseen (n=72). 

Edellisten vastausten perusteluista (n=102) erottuivat alakategorioihin eniten 

vapaa-ajan toimintojen monipuolisuus (f=45) ja yhteishengen vahvistuminen jär-

jestetyissä aktiviteeteissa (f=33) sekä yhteisöllisyyden lisääntyminen opiskelijoi-

den ja opettajien välillä (f=24). 
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Opiskelijoiden vastuuseen opettaminen (n=72) jakautui alakategorioina internaatin 

pelisääntöjen tarkoituksenmukaisuuteen (n=29), ”työelämäharjoitteluun” vastuun 

kantamisen kannalta (n=26) ja oppilaskuntatoimintaan osallistumiseen (n=17). 

Opiskelijoiden perusteluista kävi ilmi, miten monipuolinen vapaa-ajan toi-

minta vahvisti yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. 

Vapaa-ajanlautakunta on järjestänyt teemapäiviä, opistohäät, ystävänpäivän, 

sketsi-iltoja, musiikki-iltoja. Iltaisin syntyi sähly- ja pesispelejä! Aulassa pe-

lailtiin lautapelejä, juteltiin tai vaan oltiin tai pelattiin vaikka pingistä! Aina 

oli tekemistä, jos itse vain halusi! Kaikki riippuu aktiivisuudesta ja halusta:) 

Vapaa-ajalla on todella iso merkitys opiston yhteisöllisyyteen ja yhteishengelle! 

Yhteishenki kohoaa just kaikissa maratoneissa yms. 

I really think that the ‘opisto’ did a good job with balancing school activities, 

class time, and free time, it's very well organized. There’s a pretty decent size 

of electives for a school of its size, and I really enjoyed my time here! 

Yhteisiksi määritellyt pelisäännöt nähtiin kussakin kansanopistossa pääosin tarkoi-

tuksenmukaisiksi. Tyypillinen opiskelijan mielipide niiden tarpeellisuudesta sisä-

oppilaitoksessa oli seuraavanlainen: ”Kyllä säännöt täytyy olla.” Useat opiskelijat 

olivat opettajien kanssa pitkälti samaa mieltä, että yhteiset pelisäännöt olivat tar-

peellisia. Tuloksista voidaan kuitenkin havaita, että opiskelijoiden mielipiteet ha-

jaantuivat aika paljon, joten sääntöjä saatettiin pitää jossain määrin liian tiukkoina 

– tai joidenkin mielestä kenties liian sallivinakin. Opiskelijoiden perusteluista kävi 

kuitenkin ilmi, että monet niistäkin opiskelijoista, joita jotkut säännöt harmittivat, 

ymmärsivät elämisen ja opiskelun internaatissa olevan lähes mahdotonta ilman 

sääntöjä; suuri joukko juuri peruskoulunsa päättäneitä tarvitsee tietyt elämisen rajat, 

jotta toiminta internaatissa on ylipäätään mahdollista. 

Totta kai opistosäännöillä on tarkoitus. Ilman niitä oltaisi melko hukassa. 

Pelisäännöt opistossa joskus vaikea ymmärtää, mutta kyllä ne silti tajuaa, 

kerta meitä on niin monta täällä eikä siitä tulis mittää jos kaikki eläisi täällä 

niinku haluaa. 

Opiston pelisäännöt ovat hyvät ja erityisesti että aikuisten kohdalla on jousto-

varaa. Pelisäännöt tekevät opistosta toimivan ja viihtyisän. 

Vastuutehtävät opettivat työntekoon ja vastuun kantamiseen. 
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Kaikki työ ja vastuutehtävät ja esimerkiksi kurssiavustajan työt [lyhytkursseilla] 

ovat olleet todella mukavia, on oppinut ottamaan vastuuta ja ne on luonut yh-

teisöllisyyttä. 

Tiskivuoroista sen verran että niihin on opeteltu jo kotona, mutta jotka eivät 

ole kotona niihin oppinut, varmasti täällä oppii siinä asiassa vastuullisuutta. 

Tallivuorossa hevoset pitää ruokkia ja hoitaa, vaikka olisi kuinka väsynyt. Sil-

loin kun on ollut tiskiviikko tai talliviikko, on osannut enemmän huolehtia, että 

oikeasti menee nukkumaan, että jaksaa taas seuraavan päivän. 

Everything was very well organized and there was always things to do and 

people to do them with. 

Luottamustehtävät loivat valmiuksia toimia yhteisissä asioissa. 

Oppilaskunnan luottamustehtävät tukevat itsetuntoa. Lautakunnat ovat mo-

nelle ihmiselle tärkeä kanava ’tulla kuulluksi’. 

Luottamustehtävät, esim. isännän ja emännän tehtävät ovat lujittaneet luotta-

musta kuraattoriin ja vapaa-ajan ohjaajaan sekä muihinkin opistolaisiin. 

Lautakunnissa oppii paljon hyödyllistä mm. erilaisten toimintojen organisoi-

misesta. 

Vapaa-ajan toimintoja arvioidessaan opiskelijat pitivät kohtalaisen merkitykselli-

senä osallistumistaan opistonsa oppilaskunnan ja lautakuntien työskentelyyn. Tämä 

todennäköisesti avasi ainakin osalle heistä näkemystä ylipäätään yhteiskunnallisten 

asioiden hoitamisesta, vaikka osa opiskelijoista suhtautui jossain määrin epä-

röivämmin toimintojen tuottamiin valmiuksiin kuin opettajat. Opistojen yhteisesti 

määriteltyjä pelisääntöjä useimmat opiskelijat pitivät melko tarpeellisina. Arvioi-

dessaan vapaa-ajan toimintojen merkitystä opiskelijat katsoivat niiden edistäneen 

paljon yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. 

10.5 Opettajien hyvinvointi ja jaksaminen 

Internaattielämän ja työn intensiivisyys ovat haaste opettajan jaksamiselle, millä on 

puolestaan merkitystä hänen toteuttamalleen pedagogiikalle. Arviointikyselyssä lu-

kuvuoden 2009–2010 opettajat arvioivat omaa työtään ja työkokemuksiaan (ks. 

Kuvio 31). He myös perustelivat arviotaan jaksamisestaan ja työnsä kuormittavuu-

desta. 
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Kuviossa esitetyssä tehtävässä opettajia pyydettiin arvioimaan toisaalta kan-

sanopistotyön mielekkyyttä ja työnsä kehittämistä, toisaalta työn fyysistä ja psyyk-

kistä kuormittavuutta. Tulosten mukaan enimmällä osalla heistä oli työstään paljon 

myönteisiä kokemuksia. Vaikuttaa siltä, että he olivat tämän asian suhteen myös 

hyvin yksimielisiä. Oman opettajuutensa kehittämisestä, mikä tarkoittanee pitkälti 

osallistumista oman opetusalan koulutukseen, he taas olivat vain melko paljon sa-

maa mieltä. Vaikka opettajat pääosin pitivätkin työtään verrattain palkitsevana, he 

arvioivat sen kuitenkin kuluttavan jokseenkin paljon psyykkisiä voimavaroja. Sen 

sijaan kansanopistotyö ei näyttänyt kuormittavan osaa opettajista kovin paljon fyy-

sisesti. Tässä opettajien mielipiteet jakautuivat melko paljon. 

 

 

1. Minulla on paljon positiivisia ko-
kemuksia työstäni opistossa. (x: 
8,31, s: 1,16) 

2. Kehitän itseäni opettajana. (x: 
7,28, s: 1,63) 

3. Työni kuormittaa minua fyysi-
sesti. (x: 4,78, s: 2,12) 

4. Työni kuormittaa minua psyykki-
sesti. (x: 7,06, s: 1,74) 

Perustele vastauksiasi parilla sinulle 
tärkeällä kommentilla. 

 

 

 

Kuvio 31. Arvioi seuraavien väittämien avulla, millainen on ollut suhteesi omaan työ-

hösi viime aikoina. Opettajien (n=28) hyvinvointi ja jaksaminen, kevät 2010. Keskiarvo-

tulokset (x) asteikolla 1–10 ja keskihajonnat (s). 

Opettajista (n=28) 25 perusteli tähän arviointikysymykseen antamiaan vastauksia. 

Perustelut (N=28). muodostuivat pääkategorioina työn mielekkyydestä (n=12) ja 

sen kuormittavuudesta (n=16). Työn mielekkyys muodostui opettajien kokemuk-

sista työstään (f=7) ja työn kehittämisestä (f=5). Työn kuormittavuus painottui 

psyykkiseen kuormittavuuteen (f=10) ja fyysiseen kuormittavuuteen (f=6). 
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Monet opettajat arvioivat kansanopistotyönsä olevan mieluisaa ja mielekästä, 

jopa mukaansatempaavaa. 

Koen opetustyöni palkitsevaksi. Opiskelijat ovat yleensä motivoituneita ja tun-

nilla syntyy hyviä keskusteluja. Aika ajoin työni kuormittaa minua psyykkisesti. 

Koen opistotyön elämäntapana, joka antaa minulle valtavasti, vaikka työ on 

sitovaa ja välillä raskasta. 

Positiivisia kokemuksia saan hyvistä työtovereista, monista fiksuista nuorista, 

työn itsenäisyydestä, hyvistä ulkonaisista puitteista ja yhteisöllisyyden tun-

teesta. 

Opettajat näkivät opistotyössään tarpeelliseksi kehittää itseään kouluttautumalla. 

Tutkimukseen osallistuneista opettajista (n=28) 21 opettajaa ilmoitti osallistu-

neensa kolmen tutkimusta edeltäneen vuoden aikana alansa koulutukseen yhden tai 

kaksi kertaa ja 7 opettajaa kolme kertaa tai useammin. 

Toteutan elinikäisen oppimisen ajatusta työssäni ja elämässäni. Itsensä kehit-

täminen on osa työtäni opettajana. Opiskelen aika ajoin lisää ja haen sitä 

kautta uusi tuulia ja voimia työhön. Koen opistotyön elämäntapana, joka antaa 

minulle valtavasti, vaikka työ on sitovaa ja välillä raskasta, kuten mikä työ 

tahansa. 

Opettaja työn kehittäminen on ollut paljon sitä, että olen kokeillut erilaisia työ-

tapoja ja materiaaleja. 

Jo opetustekniikan ja -välineiden kehitys vaatii pysymään ajan tasalla. On 

myös antoisaa oppia opettamaan paremmin. 

Kuten opettajan työssä yleisesti, myös kansanopistossa monien opettajien työt tu-

livat kotiin tai ainakin ajatuksissa kulkeutuivat myös varsinaisen työajan ulkopuo-

lelle. Oppilashuoltotyö vei aikaa ja kulutti voimia. Opettajien työ kyseisissä kan-

sanopistoissa kuormitti tulosten mukaan ennen kaikkea psyykkisesti. Sen sijaan 

työn fyysinen kuormittavuus näyttäisi olevan melko vähäistä. Perustelujen mukaan 

muun muassa pitkät työmatkat olivat jossain määrin syynä työn fyysiseen kuormit-

tavuuteen. Toisaalta jotkut opettajat totesivat, että mikä tahansa työ voi välillä ku-

luttaa voimia. 

Työni ei kuormita minua fyysisesti muuten kuin joinakin pitkinä päivinä työ-

matkojen takia. 
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Fyysistä kuormitusta ei tule juuri lainkaan. Henkistä kuormitusta tulee luon-

nollisesti haastavien opiskelijoiden kohtaamisessa ja avustavien työntekijöiden 

ohjaamisessa. Omien selkeiden toimintatapojen löytyminen on tärkeää. 

Työ on kuormittanut minua psyykkisesti siksi, että se on ollut minulle monella 

tavalla uutta: uusi työyhteisö, uusi elämäntilanne, uudet opiskelijat, paljon uu-

sia asioita jne. Mutta työni ei ole mielestäni sinänsä psyykkisesti kuormitta-

vampaa, kuin mitä normaalin työn yleensä kuuluu olla. 

Enimmällä osalla opettajista oli paljon myönteisiä kokemuksia työstään kansan-

opistossa. Monet heistä halusivat myös kehittää itseään opettajina osallistumalla 

muun muassa oman alansa koulutukseen. Vaikka he pitivät työtään palkitsevana, 

he arvioivat sen myös kuluttavan melko paljon voimavaroja. Opettajien työ kysei-

sissä kansanopistoissa kuormitti tulosten mukaan ennen kaikkea psyykkisesti. Sen 

sijaan työn fyysinen kuormittavuus näyttäisi olevan melko vähäistä. Perustelujen 

mukaan myös pitkät työmatkat olivat jossain määrin syynä työn fyysiseen kuormit-

tavuuteen. 

10.6 Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen 

Lukuvuoden 2009–2010 arviointikyselyssä myös opiskelijoita pyydettiin arvioi-

maan hyvinvointiaan ja jaksamistaan (ks. Kuvio 32). Opiskelijoiden arvioinneista 

saadut tulokset kuvaavat osaltaan elämää internaatissa ja opiskelijoiden suhtautu-

mista kansanopistossa opiskeluun ja siellä toteutuvaan pedagogiikkaan. 
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1. Olen viihtynyt opistossa. 

(x: 8,41, s: 1,89) 

2. Minulla on opistossa ollut 

paljon positiivisia oppimis-

kokemuksia. (x: 7,64, s: 

2,13) 

3. Elämänhallintani on vah-

vistunut. (x: 7,87, s: 1,73) 

4. Olen käynyt säännöllisesti 

koulua. (x: 7,05, s: 2,34) 

5. Minulla on ollut univai-

keuksia. (x: 3,55, s: 3,11) 

 6. Olen ollut masentunut. (x: 

2,51, s: 2,86) 

7. Minulla on ollut rahahuo-

lia. (x: 3,98, s: 3,16) 

Kommentoi vastauksia pa-
rilla sinulle tärkeällä kom-
mentillasi. 

 

Kuvio 32. Arvioi millainen on ollut oma elämäntilanteesi opistovuonna? Opiskelijoiden 

(n=294) hyvinvointi ja jaksaminen, kevät 2010. Keskiarvotulokset (x) asteikolla 1–10 ja 

keskihajonnat (s). 

Monet lukuvuoden 2009–2010 opiskelijoista kertoivat viihtyneensä kansanopis-

tossa hyvin. Useimpien elämänhallinta oli myös vahvistunut paljon opistovuoden 

aikana. Opiskelijat olivat käyneet jokseenkin säännöllisesti oppitunneilla ja saaneet 

positiivisia oppimiskokemuksia. Tulosten mukaan heillä oli vähäisessä määrin uni-

vaikeuksia, jotka saattoivat johtua esimerkiksi erilaisista huolista tai levottomasta 

asunnosta. Muutamilla opiskelijoilla oli masennusta, mikä tuli esiin lähinnä ajoit-

taisena lievempänä muotona. Opiskelijat joskus vertailivat omia ja toisten opiske-

lijoiden lähtökohtia toisiinsa esimerkiksi taloudellisten tekijöiden pohjalta. Joilla-

kin heistä oli selvästi rahahuolia. Erityisesti kolmen viimeisen väittämän kohdalla 

opiskelijoiden mielipiteet hajaantuivat keskihajontalukujen pohjalta laajasti. 
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Tutkimukseen vastanneista opiskelijoista (n=294) 100 perusteli vastauksiaan, 

jotka kohdentuivat pääkategorioina opiskelijoiden positiivisiin opistokokemuksiin 

(n=48) ja opiskelijoiden opistossa kokemiin vaikeuksiin (n=52). 

Positiivisista opistokokemuksista muodostuivat seuraavat alakategoriat: viih-

tyminen opistossa (f=28) ja positiiviset oppimiskokemukset (f=20). Opiskelijoiden 

kokemat vaikeudet kohdentuivat elämänhallintaan (f=18), univaikeuksiin (f=14), 

terveyteen ja hyvinvointiin (f=10) ja taloudellisiin huoliin (f=10). 

Kuviossa esitetty tehtävä oli arviointikyselyn loppupuolella. Tämä voi selittää 

sen, miksi vain yksi kolmasosa opiskelijoista perusteli vastauksiaan. Ne perustelut, 

joita opiskelijat kirjoittivat, vahvistavat kuitenkin internaatin vahvuuksia ja heik-

kouksia, joita on tullut esille jo luvuissa 8 ja 9. 

Opiskelijoilla oli opistosta positiivisia ja opettavaisia kokemuksia. He kertoi-

vat myös viihtyneensä opistossa. Kansanopisto internaattina oli merkinnyt heille 

myös itsenäistymistä. 

Olen kyllä viihtynyt todella hyvin, vaikka syksy ei ollutkaan niin hyvä kuin ke-

vät. Opistossa on vain muutama huono kokemus, mutta suurin osa on hyviä. 

Olen ollut oikeastaan joka päivä koulussa, jollen ole ollut sairas. Olen nukku-

nut ihan hyvin, paitsi silloin muut kämppäläiset on valvonu ja jutellu seinän 

toisella puolella. 

On ollut positiivisia ja opettavaisia oppimiskokemuksia. Olen oppinut elämään 

itsenäisemmin opistossa, käynyt säännöllisesti koulua ja oppinut asioita. 

Opisto oli kuin toinen koti. Siellä oli helppo olla. 

Olen käynyt säännöllisesti koulua. Olen saanut pysyä myös iloisena! Olen eh-

dottomasti viihtynyt opistossa! 

Opistovuosi ei kaikille merkinnyt onnistumisia. Aika ajoin taloudelliset ja muut 

huolet pitivät yöllä valveilla. 

Huolia ja murheita on ollut, mutta niitä on aina ollut ja ne kuuluvat elämään. 

Täällä on ehkä oppinut vähän paremmin käsittelemään niitä. 

Opistossa ehkä vertaillaan liikaa itseään toisiin. Soluissa eläessä voi tuntua, 

että toisella on aina jotain mitä itsellä ei ole. 

Rahahuolia on. Välillä on ollut vaikeuksia saada unta. 

Arvioidessaan hyvinvointiaan ja jaksamistaan monet lukuvuoden 2009–2010 opis-

kelijoista kertoivat viihtyneensä kansanopistossa hyvin. Vaikuttaa siltä, että useiden 
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elämänhallinta oli myös edistynyt opistovuoden aikana. Se näkyi esimerkiksi osal-

listumisena oppitunneille, joilta he saivat myös positiivisia oppimiskokemuksia. 

Tulosten mukaan opiskelijoilla oli jonkin verran univaikeuksia, jotka saattoivat 

johtua erilaisista huolista tai levottomasta asunnosta. Muutamilla opiskelijoilla oli 

masennusta, mikä tuli esiin lähinnä ajoittaisena lievempänä muotona. Opiskelijat 

joskus vertailivat omia ja toisten opiskelijoiden lähtökohtia toisiinsa esimerkiksi 

taloudellisten tekijöiden pohjalta. Joillakin heistä oli selvästi rahahuolia. 

10.7 Tulosten koontia ja pohdintaa 

Johtopäätöksinä voidaan todeta, että sisäoppilaitos nähtiin oivalliseksi yhteisöl-

liseksi kasvu- ja oppimisympäristöksi, kun ajatellaan sen kasvatuksellista ja peda-

gogista merkitystä niin opettajien tehtävien kuin opiskelijoiden henkisen ja sosiaa-

lisen kasvun sekä opiskelun kannalta. Tällaiseen tulokseen päätyi myös Sederlöf 

sisäoppilaitostutkimuksessaan yli 30 vuotta sitten (Opetusministeriö 1984). Väitös-

tutkimukseni edellä kuvatut tulokset vahvistavat myös Salon ja Suorannan näke-

myksiä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden merkityksestä epävarmuuden ja 

turvattomuuden vähentäjänä (Salo & Suoranta 2002: 141). Useimmat opiskelijoista 

arvioivat, että kansanopisto sisäoppilaitoksena soveltui heille varsin hyvin ja että 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisille kansanopistoille ominainen aatetausta 

näkyi selkeästi opistojen toiminnassa. 

Opettajat ja opiskelijat ottivat kantaa erityisesti siihen, mitä kansanopiston si-

säoppilaitosluonne heille merkitsi. Kansanopisto-opettajien suhdetta omaan työ-

hönsä avattiin heidän työkokemustensa, itsensä kehittämisen sekä työn fyysisen ja 

psyykkisen kuorimittavuuden näkökulmista. Vaikka opettajat pitivät työtään kan-

sanopistossa aika ajoin sekä psyykkisesti että fyysisesti kuormittavana, tulosten pe-

rusteella heidän työhyvinvointiaan on pidettävä kohtuullisen hyvänä. Tähän viittaa 

myös opistoissa syksyllä 2012 tehty työhyvinvointikysely, jonka tulokset kertovat 

samansuuntaisesti opettajien hyvinvoinnista (Tapiola vakuutusyhtiö 2012). 

Tutkimukseni tukee näkemystä, jonka mukaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin 

pääseminen sekä ennakolta arvioidut mielikuvat ja niiden toteutuminen lisäävät 

motivaatiota ja todennäköisesti myös hyvinvointia (ks. Ryan & Decin 2000: 68–78, 

Salmela-Aro & Nurmi 2005: 6–7). Lukuvuoden 2009–2010 opettajista (n=28) 15 

katsoi, että heidän opistovuoteen liittämänsä tärkeät tavoitteet olivat toteutuneet 

hyvin, 9 opettajaa oli saavuttanut ne melko hyvin tai osittain, 2 opettajalla tavoitteet 



193 

eivät toteutuneet kovin hyvin ja 2 opettajaa ei vastannut kysymykseen. Lähes kai-

killa opettajilla oli kuitenkin työstään paljon positiivisia kokemuksia. Monet heistä 

halusivat kehittää itseään opettajina osallistumalla myös alan koulutukseen. 

Tutkimukseni vahvistaa Koulutuksen arviointineuvoston vuonna 2009 julkai-

seman tutkimuksen tuloksia, joiden mukana kiire ja monenlaiset tehtävät heikentä-

vät henkilöstön työssä jaksamista. Opettajista joka kolmas oli sitä mieltä, että kiire 

heikentää työilmapiiriä. Maamme kansanopistojen opettajista joka neljäs katsoi, 

että heillä oli usein vaikeuksia jaksaa työssään. (Poikela ym. 2009: 109–111.) Työ-

määrän lisääntymisen vuoksi työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen voi vaikeu-

tua, kun kiireettömään yhdessäoloon jää entistä vähemmän aikaa. Kansanopiston 

koulutustehtävän monipuolistuminen ja kilpailu opiskelijoista muiden oppilaitos-

ten kanssa voi kuluttaa rehtorien ja opettajienkin voimavaroja. (Onnismaa ym. 

2010: 22–23.) 

Tutkimukseeni osallistuneet opettajat ja opiskelijat näkivät opiston vapaa-ajan 

toiminnan selvästikin kasvattavana ja kehittävänä asiana. Erilaisine toimintoineen 

sillä oli suuri merkitys muun muassa opistohengen luomisen ja yhteisöllisyyden 

lujittamisen kannalta. Toisaalta tutkimustulokset osoittavat, ettei kansanopiston 

muu kuin varsinainen opetustoiminta ollut tärkeää vain opiskelijoiden iltatoimin-

nan ja yleisen turvallisuuden vuoksi, vaan myös siksi, että sisäoppilaitosmuoto 

moni-ilmeisyydessään oli selkeästi pedagoginen mahdollisuus monien asioiden op-

pimiseen, olivat sitten kysymyksessä liikunnalliset aktiviteetit, pelisäännöt tai vaik-

kapa ”työelämäharjoittelu”. 

Lähes kaikki opiskelijat saivat ensi kosketuksensa yhteiskunnallisten asioiden 

hoitamiseen osallistumalla opiston ”pienoisyhteiskunnan” toimintaan. Opistoneu-

vostovaalit olivat alkusyksyn suuri tapahtuma, jossa he viimeistään tutustuivat toi-

siinsa ja jossa luotiin vahvaa yhteishenkeä. Opiskelijat pitivät positiivisena asiana, 

että luottamustehtäviä jaettiin jokaiselle oppilaalle heidän kykyjensä ja kiinnostuk-

sensa mukaan. Toisaalta opiskelijoiden perusteluista kävi myös ilmi, että vaikka 

oppilaskunnan toiminta oli opistovuoden alussa herättänyt innostusta, halukkuus 

esimerkiksi lautakuntatyöskentelyyn oli kevättä kohti jossain määrin hiipunut. 

Kaikki opiskelijat eivät kiinnostuksen puutteesta osallistuneet myöskään järjestet-

tyihin liikunnallisiin aktiviteetteihin. Oma aika tiiviissä opistoympäristössä saattoi 

olla kallisarvoista aikaa kouluaineisiin keskittymiseen ja itsenäiseen vapaa-ajan 

viettoon. 

Arvioitaessa naisten ja miesten vastauksia muun kuin opetustoiminnan järjes-

tämisestä tulokset eivät sanottavasti eronneet toisistaan. Miesten suhtautuminen 

opiston sääntöjä kohtaan oli hivenen varauksellisempi (x: 5,91) kuin naisten (x: 
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6,60). Toisaalta miehet suhtautuivat luottamustehtävien hoitamiseen jonkin verran 

halukkaammin (x: 7,56) kuin naiset (x: 6,90). 

Tähän tutkimukseen osallistuneilta opiskelijoilta kysyttiin keväällä 2010, oliko 

heitä kiusattu opistossa. Arviointituloksen mukaan (ks. alaluku 9.1.4, Kuvio 23) 

kiusaamista ei olisi tapahtunut juuri ollenkaan. Tähän viittaavat myös opiskelijoi-

den ja opettajien perustelut. Kevään 2011 opettajien vastauksissa (ks. Liite 8: Kuvio 

3) kiusaamista mainitaan esiintyneen vähän. 

Vaikuttaisi siltä, että opettajan suhtautumisella opiskelijaan ja kyvyillä tukea 

hänen opiskeluaan on olennaisen tärkeä merkitys. Paldaniuksen mukaan Ruotsissa 

kansanopistot ovat onnistuneet hyvin tukemaan opiskelijoita, joilla on ollut aiem-

min vaikeuksia opintojensa ja opiskelumotivaationsa kanssa. Kansanopisto-opin-

noillaan ja aktiivisuudellaan opiskelijat ovat kompensoineet koulutuksellista puu-

tettaan. Paldanius myös korosti tutkimuksessaan, kuinka kansanopistomiljöössä 

opettajan suhtautumistapa ja kyky nähdä opiskelija johti pohjimmiltaan opiskelijan 

persoonallisuuden kehittymiseen. (Paldanius 2013: 176–178, 207.) 

Sederlöf osoitti aikoinaan sisäoppilaitostutkimuksessaan, että aatetaustan lä-

heiseksi kokeneiden ja hyvin motivoituneiden opiskelijoiden näkemykset kansan-

opistoelämän eri puolista olivat lähes poikkeuksetta myönteisempiä kuin aatetaus-

tan etäiseksi kokeneiden ja heikosti motivoituneiden. Samassa tutkimuksessa hän 

myös osoitti, että vaikka sisäoppilaitosmuoto koettiin opetuksen kannalta tärkeäksi, 

sillä ei katsottu olevan niinkään paljon merkitystä tietojen ja taitojen omaksumisen 

kannalta kuin opetustoiminnan joustavan järjestelyn, opiskelun intensiivisyyden 

sekä opiskelijoiden ja opettajien välisen vuorovaikutuksen kannalta (Opetusminis-

teriö 1984). 

Vaikuttaa siltä, opistovuoden aikana omaksutuista vahvuuksista nousivat esille 

ennen muuta opiskelijoiden itsenäistyminen, vastuu itsestä ja toisista sekä valmiu-

det kohdata avoimesti erilaisia kulttuureja – sekä ylipäätään ihmisiä, joilla on esi-

merkiksi erilaiset uskonnolliset tai muut arvot. Kasvaminen kohti aikuisuutta tii-

viissä sosiaalisessa miljöössä oli synnyttänyt joissakin opiskelijoissa jossain mää-

rin myös ahdistusta ja kipuilua. Vaikka opistovuoteen oli suurelta osin sisältynyt 

myönteisiä, iloisia ja voimaannuttavia kokemuksia, internaatti oli myös kuluttanut 

voimia. Jotkut opiskelijat totesivatkin, ettei sellaista opiskelua oikein jaksaisi luku-

vuotta kauemmin. 

Aika ajoin internaatin sosiaalinen elämä haastoi opiskelun. Tiedostaen oppi-

misympäristön monenlaiset myönteiset ja kielteiset vaikutukset opettajat pyrkivät 

eri tavoin motivoimaan oppilaita tekemään töitä oppimisensa eteen. Niemelän 
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(2011: 274) mukaan opintojen motiivi kansanopistossa onkin löydettävä niin opis-

kelijoiden kuin opettajien kannalta opinnoista ja kansanopistoelämästä itsestään: 

koulusta elämää varten. Myös Paldanius (2013: 178, 197) korosti kansanopistotut-

kimuksessaan opettajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta, jossa kansanopisto-

hengellä oli tärkeä vaikutuksensa. Hän toi samalla esille myös arvojen tärkeyden 

todetessaan, että vaikka arvoilla on oma itseisarvonsa ja merkityksensä itsessään, 

niiden kautta opiskelijat saavat tukea ja itseluottamusta. 

Koulutuksen arviointineuvosto selvitteli opetusministeriön toimeksiannosta 

vuosina 2008 ja 2009 vapaan sivistystyön opetushenkilöstön näkemyksiä oppilai-

tostensa sivistystehtävästä. Kyselyyn vastanneista rehtoreista, päätoimista opetta-

jista, tuntiopettajista ja koulutuksen järjestäjistä (N=1 744) yli neljä viidesosaa 

(85 %) valitsi sivistystehtäväkseen yksilön monipuolisen kehittämisen. Merkityk-

selliseksi tehtäväksi osoittautui yhteisöllisyyden kehittäminen (59 %) ja jossain 

määrin tärkeäksi kristillisyyden edistäminen (31 %). Mainitun tutkimuksen mu-

kaan kansanopiston rehtoreista (n=81) 90 % edellytti opettajilta opiston sivistys-

tehtävän tuntemusta. (Poikela ym. 2009: 49, 112–113, ks. myös Jokinen ym. 2012: 

2–3.) 

Kysyttäessä arviointiin osallistuneilta opettajilta heidän opetus- ja kasvatus-

työnsä painopisteitä niistä tärkeimmiksi nousivat opiskelijoiden arvomaailman tu-

keminen, ajattelutaitojen kehittäminen ja sosiaalisen kasvun edistäminen (ks. Liite 

8: Kuvio 1). Vaikuttaisi siltä, että myös tutkimukseen osallistuvissa opistoissa tulisi 

käydä keskustelua siitä, miten opistojen aatetaustan vieraaksi kokevat viihtyvät 

opistossa. 

Pohdittaessa kansanopisto-opiskelijoiden opintososiaalisia kysymyksiä tutki-

muksessa tuli esille, että joillakin opiskelijoilla oli selvästi taloudellisia huolia. 

Mielestäni maassamme tulisi ensi sijassa avata keskustelu opintososiaalisten etujen 

kohdentamisesta kaikille kansanopisto-opiskelijoille. 
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11 Opiskelijoiden sijoittuminen opistovuoden 
jälkeen 

Väitöstutkimukseni käsittelee kansanopiston merkitystä. Myös tästä syystä selvitin 

kummankin lukuvuoden opiskelijoiden sijoittumista jatko-opintoihin opistovuoden 

jälkeen. Tarkastelen tässä luvussa myös keskustelua, jota maassamme on käyty 

nuorten ja koulutustarjonnan kohtaamisesta. 

Vuosina, jolloin tutkimusaineistoni kerättiin, maassamme oli Myrskylän 

(2011a: 9) tutkimuksen mukaan yhteiskunnasta syrjäytyneitä, toisen asteen tutkin-

toa vailla olevia nuoria noin 40 000. Osittaiseksi syyksi tähän voitaneen ajatella 

muun muassa Vasalammen (2012: 12–14, 2013: 2–3) tutkimuksissa esiin tullutta 

epäkohtaa, että maamme koulutustarjonta ei kohtaa kaikkia nuoria. Hoikkala ja 

Paju (2013: 216) taas toivat esiin, että vaikka nuorilla on laajasti valinnanmahdol-

lisuuksia, ”kilpailussa epäonnistuneet” voivat joutua työttömyyden kierteeseen, 

mistä he usein syyllistävät itseään. Parikymmentä vuotta aiemmin Tervo (1993: 

233.) osoitti väitöstutkimuksessaan, että opiskelijoiden mielestä peruskoulun jäl-

keisestä yhteisvalinnasta on korostuneesti tehty heidän elämänsä pääkysymys, mi-

hin näyttäisi rakentuvan koko heidän tulevaisuutensa. Tervon mukaan oppilaiden 

ratkaisuja yhteisvalinnassa ohjaili ”ammatillinen identifioitumisprosessi”, joka 

suurimmalla osalla nuorista oli tuossa vaiheessa vielä kesken. 

Maassamme on pyritty valtakunnallisesti löytämään erilaisia ratkaisuja nuor-

ten syrjäytymisen estämiseen. Nuorisotakuujärjestelmän tavoitteena on auttaa heitä 

esimerkiksi järjestetyn työpajatoiminnan kautta säännölliseen elämänrytmiin ja 

koulutukseen. Myös maamme kansanopistoilla on ollut tärkeä osuus järjestelmän 

täytäntöön panemisessa. Niistä maamme yli 5 600 nuoresta, jotka kevään 2011 ti-

lastojen mukaan eivät jatkaneet peruskoulun jälkeen tutkintoon johtavassa koulu-

tuksessa, yli 2 000 opiskeli kansanopistojen perusopetuksen lisäopetuksessa eli 

kansanopistokympeillä tai vapaan sivistystyön linjoilla. Näin maamme kansanopis-

tot – mukaan lukien tähän tutkimukseen osallistuneet kansanopistot – vastasivat 

niin sanotun nivelvaiheen oppilaitoksina lähes 40 %:n osuudella koulutustakuun 

asettamasta tavoitteesta: kaikille perusasteen päättäville koulutuspaikka. (Ijäs 

2012.) Samansuuntaisia tuloksia kansanopistojen tehtävästä koulutuksen järjestä-

jänä on saatu viime vuosina myös Ruotsissa (Paldanius 2013: 6). 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen vuosittaisesta lähes 

400 opiskelijasta noin 85 % tuli opistoon suoraan peruskoulusta (ks. alaluku 7.1, 

Kuvio 7). Osalla heistä oli odottamassa jo opistoon tuloaan edeltäneenä keväänä 

jatko-opiskelupaikka tai väylä, jota pitkin edetä haluttuun ammattiin. Joidenkin 
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suunnitelmat saattoivat kuitenkin muuttua esimerkiksi opintolinjoiltaan saamiensa 

ideoiden seurauksena. Useimmilla nuorista tuleva jatko-opiskelupaikka selkiytyi 

viimeistään opistovuoden keväällä, mutta osalla se jäi vielä avoimeksi. 

Tutkimukseen osallistuneilta opiskelijoilta kysyttiin kumpanakin vuotena, 

missä määrin he olivat sijoittuneet esimerkiksi lukioon, muihin keskiasteen oppi-

laitoksiin tai korkeakouluun ja yliopistoon. Syksyllä 2010 kyselyyn vastasi 180 

opiskelijaa, mikä oli 61 % ensimmäisen tutkimusvuoden kyselyyn osallistuneista 

opiskelijoista (n=294). (Ks. Kuvio 33.) 

Kuvio 33. Opistovuoden 2009–2010 opiskelijoiden (n=180) suuntautuminen opistovuo-

den jälkeen. 

Opiskelijoista 68 sijoittui lukioon (37,8 %) ja 67 muihin keskiasteen oppilaitoksiin 

(37,2 %). Mainitun lukuvuoden aikuisopiskelijoista korkeakouluun ja yliopistoon 

sijoittui 10 opiskelijaa (5,5 %). Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 29 (16,1 %) 

valitsi vaihtoehdon ”Muu, mikä?”. Heistä 10 lähti suorittamaan kaksoistutkintoa 

lukiossa ja ammattikoulussa ja 14 jatkoi ammatillisessa koulutuksessa. Kyselyyn 

vastanneista 6 opiskelijaa (3,3 %) ei saanut opiskelupaikkaa tai ei ”sijoittunut jat-

koon”. (Tuomisto 2010c.) 

Syksyllä 2011 (ks. Kuvio 34) opiston jälkeistä sijoittumista koskevaan kyse-

lyyn vastasi 127 opiskelijaa, mikä oli 48 % toisen tutkimusvuoden kyselyyn osal-

listuneista opiskelijoista (n=266). Näistä opiskelijoista 59 sijoittui lukioon (46,5 %) 

ja 45 muihin keskiasteen oppilaitoksiin (37,2 %). Korkeakouluun ja yliopistoon 

pääsi 10 opiskelijaa (7,8 %). Vastanneista 6 ei saanut opiskelupaikkaa tai ei ”sijoit-

tunut jatkoon” (3,3 %). (Tuomisto 2011c.) 
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Kuvio 34. Opistovuoden 2010–2011 opiskelijoiden (n=127) suuntautuminen opistovuo-

den jälkeen. 
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12 Tulosten koontia ja johtopäätökset 

Tässä luvussa kokoan tutkimukseen osallistuneiden opettajien ja opiskelijoiden ar-

viointien tuloksia ja vastaan niiden pohjalta tutkimuskysymyksiin. Teen myös joh-

topäätöksiä ja käytännön suosituksia. Lisäksi arvioin tutkimustani ja pohdin, miten 

kansanopistoja koskevaa tutkimusta voisi jatkaa. 

12.1 Kansanopistopedagogiikka ja sen toteutuminen 

Tutkimukseni on tapaustutkimusta, jonka tarkoituksena oli arviointitutkimuksen 

keinoin tutkia ja kehittää kansanopistopedagogiikkaa Jämsän, Ranuan ja Reisjär-

ven kristillisissä kansanopistoissa. 

Maamme kansanopistoja on tutkittu suhteellisen vähän. Tutkimukseni tavoit-

teena oli tuottaa sellaista tietoa, jonka avulla opistoissa arvioitiin muun muassa ope-

tussuunnitelmien, kasvatuksellisten ja pedagogisten periaatteiden sekä kansanopis-

ton sisäoppilaitosluonteen arvoa opiskelu-, oppimis- ja työympäristöinä. Tutkimuk-

sessani oli olennaista myös avoimien ja strukturoitujen aineistojen rinnakkainen 

käyttö. Tutkimukseni pyrkii herättämään keskustelua opistojen arviointikäytän-

nöistä sekä kannustamaan opettajia ja opiskelijoita tutkimaan vallitsevia käytäntöjä. 

Aluksi kokoan vastaukset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Mitä on kan-

sanopistopedagogiikka opettajien arvioimana? Tarkastelen opistovuoden 2009–

2010 opettajien vastauksia heidän työnsä tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Kat-

son heidän henkilökohtaisten ja pedagogisten tavoitteidensa osaltaan heijastavan 

sitä, mitä he pitävät tärkeänä kansanopistopedagogiikassa. Tämän jälkeen käsitte-

len jälkimmäisen opistovuoden 2010–2011 opettajien vastauksia ja kuvailen tulos-

ten toteutumista myös käytännössä. 

Keväällä 2010 opettajat pitivät tärkeinä henkilökohtaisina tavoitteinaan kasva-

tusta ja omaa ammattitaitoa sekä opetusta ja sen kehittämistä. Kasvatuksellisissa 

tavoitteissaan he korostivat opiskelijoiden henkisen kasvun tukemista, arvokasva-

tusta ja opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistamista. Omaa ammattitaitoa kos-

kevissa tavoitteissaan he nostivat esiin opettajuuden kehittämisen ja ylläpidon sekä 

itsensä toteuttamisen opettajina. Opettajien kolmas tärkeä tavoite liittyi opetukseen 

ja sen kehittämiseen, mikä tarkoitti ennen muuta opiskelijoiden kiinnostuksen he-

rättämistä oppiainettaan kohtaan. Vaikuttaa siltä, että opettajien vastausten pohjalta 

kansanopistopedagogiikka näkyi ennen kaikkea kasvatuksena ja oman toiminnan 

jatkuvana kehittämisenä. Opettajat painottivat myös opiskelijoiden itsenäistymisen 
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tukemista ja elämäntaitojen edistymistä. Opetusjärjestelyissä korostuivat opiskeli-

joiden omaehtoisuus ja opetuksen monipuolisuus. 

Ensimmäisenä tutkimusvuotena opettajilta kysyttiin vielä erikseen, millaisia 

kasvatuksellisia periaatteita he pitivät tärkeinä. Sellaisiksi he nimesivät muun mu-

assa yhteisöllisyyden ja opiskelijoiden itsenäistymisen. Opiskelijoiden yhteisölli-

syyden tukemisessa opettajat painottivat internaatin aikaansaamaa yhteisöllisyyttä 

ja vuorovaikutusta. Itsenäistymisen tukemisessa he nostivat keskusteluun opiskeli-

joiden henkilökohtaisen vastuun ja sitoutumisen. Opettajat vastasivat myös ope-

tusta ja ohjaamista koskevaan tehtävään. Siinä he toivat esille ensin opiskelijoiden 

arvojen tukemisen ja sitten tekemällä oppimisen, ajattelutaitojen kehittämisen ja 

sosiaaliseen kasvuun rohkaisemisen. 

Vaikuttaa siltä, että kansanopistopedagogiikan kehittämisen kannalta jossain 

määrin haasteellisina voidaan pitää opetuksen eriyttämistä, tasapuolisen palautteen 

antamista ja työrauhan säilymistä. Opettajien vastausten suuret keskihajontaluvut 

osoittavat, että heidän mielipiteensä hajaantuivat paljon opetuksen eriyttämisessä 

sekä melko paljon opiskelijoiden käytännön taitojen kehittämisessä ja tekemällä 

oppimisessa. Sen sijaan opettajat olivat hyvin paljon samaa mieltä opiskelijoiden 

arvojen tukemiseen liittyvissä kysymyksissä.  

Kansanopistopedagogiikka voidaan edellä kuvattujen tulosten pohjalta nähdä 

ennen kaikkea kasvattamisena ja työn jatkuvana kehittämisenä. Opettajien opetus-

järjestelyissä korostuivat opiskelijoiden omaehtoisuus ja valinnaisuus sekä elin-

ikäinen oppiminen. Erityistukea tarvitsevat opiskelijat pyrittiin ottamaan huomioon 

eriyttämällä opetusta, laskemalla opetuksen tasoa ja opettamalla mahdollisimman 

monia asioita käytännönläheisesti. Opettajien vastauksissa painottui myös monen-

lainen vuorovaikutteisuus. Tämä tuli esille muun muassa luokan ulkopuolella ta-

pahtuvassa opettajien ja opiskelijoiden välisessä kanssakäymisessä, kuten henkilö-

kohtaisissa keskustelutuokioissa, joissa puhuttiin muistakin asioista kuin opiske-

lusta. 

Suurin osa ensimmäisen vuoden opettajista arvioi, että heidän kasvatus- ja ope-

tustyönsä tavoitteet, toisin sanoen keskeiset kansanopistopedagogiikan periaatteet, 

olivat toteutuneet hyvin. Lähes kolmasosa heistä katsoi niiden toteutuneen melko 

hyvin tai osittain ja pieni osa oli sitä mieltä, etteivät he olleet päässeet tavoitteisiinsa 

toivomallaan tavalla. Suurimmalle osalle opettajista kansanopisto sopi myös työ-

paikkana hyvin, mihin saattoi suurelta osin vaikuttaa työyhteisön hyväksyvä ja kan-

nustava ilmapiiri. Vaikuttaa siltä, että opistoja työpaikkoina kuvasi hyvin myös 

niille ominainen kehittämistyö, jota omalta osaltaan edisti henkilökunnan varsin 

hyvä yhteishenki. 
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Tutkimukseni jälkimmäisen vuoden arvioinnin kohteita suunniteltaessa otettiin 

edellistä vuotta selkeämmin huomioon kansanopistoille ominaiset erityispiirteet, 

kuten pedagoginen vapaus, ideologinen arvosidonnaisuus ja sisäoppilaitosluonne. 

Pedagogisessa vapaudessa oli kysymys opistojen oikeudesta järjestää opetus perus-

oppijaksoihin ja kursseihin painottuvaksi ja kohdentaa se erilaisille ryhmille. Ideo-

loginen vapaus taas merkitsi kansanopistojen oikeutta toimia erilaisilla arvopohjilla, 

kuten tähän tutkimukseen osallistuvat Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristilliset 

kansanopistot taustayhteisönsä arvopohjalta.  

Jälkimmäisen vuoden arvioinnin kohteiksi opistojen kehittämistyötä ajatellen 

valittiin opistojen imago, tunnettuus, toiminta-ajatus ja Eväitä elämään -visio 2013, 

samoin kuin käsitteet luottamus ja sitoutuminen sekä vuorovaikutus ja ilmapiiri. 

Niillä katsottiin olevan merkitystä kansanopistopedagogiikan toteutumiseen ja 

opiston kehittämistyöhön. Opettajien mielestä opistoilla oli hyvä imago ja ne tun-

nettiin hyvin sijaintinsa lähipakkakunnilla, mutta valtakunnallisesti opistot olivat 

vähemmän tunnettuja. Tuloksista voidaan myös havaita, että useimmat opettajat 

arvioivat tuntevansa hyvin opistonsa toiminta-ajatuksen ja sen tavoitteet. Ne näh-

tiin opistotoiminnan perustaksi ja opettajia yhdistäväksi tekijäksi. Sitä vastoin opis-

ton opintolinjakohtaiset tavoitteet eivät olleet kaikkien opettajien tiedossa. 

Opettajat arvioivat myös opetuksen ja oppimisen esteitä, joita voidaan pitää 

kansanopistopedagogiikan toteutumista vaikeuttavina tekijöinä. Tällaisia olivat op-

pilaiden väsymyksestä johtuva ajoittainen levottomuus tai passiivisuus lähinnä aa-

mun oppitunneilla, motivaation puute sekä myöhästymiset ja poissaolot tunneilta. 

Joissakin oppiaineissa opetusryhmät saattoivat välillä esimerkiksi ainevalintojen 

johdosta muodostua liian suuriksi ja heterogeenisiksi. Merkitykseltään suureksi 

opetuksen ja oppimisen esteeksi opettajat katsoivat ajoittaisen opiskelijoiden eri-

tyistuen riittämättömyyden. 

Kansanopistopedagogiikan kehittämisen kannalta myös opiskelijat osallistui-

vat tutkimukseeni. Heitä pyydettiin vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

Mitä on kansanopistopedagogiikka opiskelijoiden arvioimana? Aluksi heitä pyy-

dettiin opettajien tavoin kertomaan henkilökohtaisista opistovuoden tavoitteistaan 

ja niiden toteutumisesta. Ensimmäisen tutkimusvuoden opiskelijoiden tavoitteissa 

painottuivat eniten ystävien ja kaverien saaminen, arvojen syventyminen, tiedot ja 

taidot sekä itsenäistyminen. Ystävä- ja kaverisuhteisiin liittyvät tavoitteet kohdis-

tuivat paitsi ystävien ja kavereiden saamiseen ylipäätään, myös läheisiin ja luotet-

taviin ystäviin.  
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Opiskelijoiden arvomaailma sen erilaisine ulottuvuuksineen tuli esille opiske-

lijoiden arkipäivässä muun muassa toisten huomioon ottamisena ja hyvänä käytök-

senä sekä opiston toimintatavoissa ja tilaisuuksissa. Opiskelijoille tärkeitä tavoit-

teita olivat myös itsenäistyminen ja sosiaaliset taidot. Näyttää siltä, että opiskelijat 

arvostivat kansanopiston toiminnassa ja pedagogiikassa samoja asioita kuin opet-

tajat. 

Arvioidessaan uusien asioiden oppimista ensimmäisen tutkimusvuoden opis-

kelijat korostivat eniten erilaisten kykyjen ja taitojen oppimista ja sosiaalisuuden 

vahvistumista. Vasta näiden tavoitteiden jälkeen heidän vastauksistaan olivat näh-

tävissä tiedolliset tavoitteet, kuten peruskoulu- ja lukio-opintojen suorittaminen ja 

ammattisuunnitelmia selkiyttävät opinnot. Monet lukio-opintoja suunnitelleet opis-

kelijat toivoivat saavansa opistojen kielipainotteisilta linjoilta vahvistusta kielitai-

toonsa, erityisesti englannin kielen osaamiseen. Joidenkin opiskelijoiden tärkeänä 

tavoitteena oli taas kehittyä musiikillisesti. Monia nuoria kiinnostivat erilaiset käy-

tännön taidot, joiden opiskeluun opistojen linjat saattoivat antaa hyvän mahdolli-

suuden. On ilmeistä, että useimpien opiskelijoiden tavoitteena oli itsenäistyä, vah-

vistaa itseluottamustaan ja ylipäätään kasvaa ihmisinä. 

Vaikuttaa siltä, että useimmilla opiskelijoista sosiaalisuus ja siihen liittyvät 

keskustelutaidot kehittyivät. Samalla heidän luottamuksensa tulevaisuuteen vah-

vistui. Opistovuosi antoi opiskelijoille valmiuksia myös jatko-opintoihin. Tosin 

tässä opettajien ja opiskelijoiden arviot poikkesivat jossain määrin toisistaan. Opis-

kelijat suhtautuivat hiukan kriittisemmin saamaansa opetukseen jatko-opiskelua 

ajatellen. Heistä naiset näyttäisivät olleen jonkin verran toiveikkaampia opiston 

vaikutuksesta tuleviin opintoihinsa kuin miehet. Opiskelua motivoivien oppiainei-

den lisääminen opetustarjontaan miesten kiinnostuksista käsin saattaisi osin sel-

keyttää heidän jatko-opintosuunnitelmiaan. 

Vaikka useat opiskelijat olivat edistyneet opistovuotenaan monissa tiedoissa ja 

taidoissa, samanaikaisesti osalla opiskelijoista opistovuoteen liittyi myös edisty-

mistä vaikeuttavia tekijöitä. Niistä aika ajoin nousivat esiin valvomisen aiheuttama 

aamuväsymys, asuntoloiden ja oppituntien ajoittainen levottomuus, oppituntien 

teoreettisuus ja opiskelijoiden negatiivien asenne opiskeluun. 

Tutkimukseni jälkimmäisenä vuotena myös opiskelijat arvioivat kansanopisto-

jaan oppimisympäristöinä. Tulosten mukaan kansanopisto soveltui useimmille 

opiskelijoille varsin hyvin. Monet opiskelijat olivat pitkälti yksimielisiä myös siitä, 

että he olivat luottaneet kykyihinsä selviytyä opinnoistaan ja että opistovuosi tarjosi 

heille uusia ja ainutlaatuisia valmiuksia jatko-opintoihin.  
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Opiskelijoiden mielestä kansanopiston ilmapiiri oli vapaa ja erilaisuutta salliva. 

Sitä kuvastivat muun muassa opiskelijoiden ja opettajien väliset keskustelutuokiot, 

joissa juteltiin vapaasti muustakin kuin opiskelusta. Vuorovaikutus opettajien 

kanssa oli muutoinkin kohtalaisen välitöntä ja luottamuksellista. Kuitenkin keskus-

teluaktiivisuus erityisesti aamun oppitunneilla näytti tulosten mukaan jokseenkin 

vaimealta. 

Tarkasteltaessa opistovuoden vaikuttavuutta opiskelijat näyttäisivät itsenäisty-

neen opistossa ja vahvistuneen henkisesti. He olivat oppineet myös uusia asioita ja 

heidän tulevaisuuden odotuksensa olivat jokseenkin toiveikkaat siitäkin huolimatta, 

ettei kaikkien ammatinvalinta ollut vielä varmentunut. Kuitenkin useimpien opis-

kelijoiden mielipiteet kansanopiston kaltaisesta opiskelusta ja toteutuneesta peda-

gogiikasta näyttivät positiivisilta. Osalla heistä sitoutuminen opiskeluun jäi tosin 

opiston muun toiminnan johdosta jossain määrin puutteelliseksi. Kokonaisuutena 

näyttäisi siltä, että osallistuvissa opistoissa vallitsi kohtuullisen hyvä ilmapiiri ja 

vuorovaikutus oli avointa ja luottamuksellista. 

Arvioitaessa molempien opistovuosien oppimisen ja opiskelun esteitä voidaan 

todeta, ettei osa opiskelijoista kaikin ajoin jaksanut opiskella liian vähäisen nukku-

misen vuoksi. Positiivisena opistovuosien tuloksena on taas nähtävissä lähes kaik-

kien opiskelijoiden yksimielisyys siitä, ettei opistoissa ollut heidän tietääkseen ta-

pahtunut kiusaamista juuri lainkaan. Vaikuttaa myös siltä, että tutkimukseeni osal-

listuneet opiskelijat olivat molempina vuosina varsin itsenäisiä, koska tuen tarve 

opiskelussa näyttäisi olleen vähäistä. Opettajat sen sijaan pitivät tuen antamista 

joillekin opiskelijoille etenkin teoreettisemmissa oppiaineissa hyvinkin tarpeelli-

sena. Jälkimmäisenä vuotena opetusryhmien koot jakoivat opiskelijoiden mielipi-

teitä jonkin verran. Yleisesti ottaen ne lienevät useimpien opiskelijoiden mielestä 

olleen varsin kohtuulliset. 

12.2 Internaatti opetus- ja oppimisympäristönä 

Vapaan sivistystyön lain mukaan kansanopistot ovat sisäoppilaitoksia (Laki 

1998/632). Internaatilla on yhä vahva merkitys tähän tutkimukseen osallistuvissa 

kansanopistoissa. Tässä kokoan vastaukset kolmanteen tutkimuskysymykseen: Mi-

ten tarkoituksenmukaisina opettajat ja opiskelijat pitivät internaattikäytäntöjä osal-

listuvissa kansanopistoissa? 

Internaatin merkittävyyttä opettajat painottivat erityisesti oppimisympäristön 

ja yhteisen vapaa-ajan kannalta. Perustellessaan arviointiaan he nostivat ne esille 

ennen muuta sosiaalisten taitojen ja valmiuksien edistäjänä. Tämä ilmenee muun 
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muassa henkilökunnan ja opiskelijoiden läheisenä kanssakäymisenä sekä opiskeli-

joiden itsenäistymisenä ja henkisenä vahvistumisena. Tällöin voidaan ajatella, että 

internaatti voi parhaimmillaan olla verraton oppimisympäristö ja samalla myös ko-

dinomainen koulu, jossa alkaa nuorten opiskelijoiden itsenäistyminen omasta ko-

dista kohti aikuisuutta ja omien valintojen toteuttamista. Opettajat kertoivat näh-

neensä, kuinka internaatti opetti jollakin tavalla lähes jokaista nuorta vastuullisuu-

teen ja oman elämänsä hallintaan. 

Useimmat opettajat pitivät internaattia merkittävänä oppimis- ja kasvuympä-

ristönä. Kuitenkin heidän vastaustensa hajonta ja niiden perustelut kertoivat, ettei 

sisäoppilaitosmuoto ollut kaikkien opettajien mielestä paras mahdollinen opiskelu-

ympäristö kaikille opiskelijoille. Keskittyminen itse opiskeluun tiiviissä saman 

ikäisten yhteisössä saattoi joillekin opiskelijoille olla aika ajoin ylivoimaista. Vii-

meistään keväällä, kun opistonvuosi alkoi lähestyä loppuaan, opettajat saattoivat 

kuulla opinnoissaan vähemmän edistyneiden selittävän, että "ei ollut aikaa, kun oli 

niin kamalasti kaikkea".  

Tutkimukseeni osallistuneet opiskelijat ottivat kantaa kysymykseen, mikä mer-

kitys heille oli sillä, että he olivat opiskelleet sisäoppilaitoksessa. Vastauksissaan 

he painottivat toisaalta itsenäistymistään ja vastuun ottamista itsestään, toisaalta 

sosiaalisten taitojensa edistymistä, yhteishengen merkitystä ja yhteisöllisyyden ko-

kemista. Vaikuttaisi siltä, että opiskelijoiden itsenäistymisprosessissa tuli yhtäältä 

näkyviin opiskelijoiden oma itsenäistyminen, toisaalta oman kodin ja perheen ar-

vostaminen. Tärkeistä opistovuoden aikana omaksutuista vahvuuksista nousivat 

esille myös valmiudet kohdata avoimesti erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. On il-

meistä, että opiskelijat erityisesti oppivat erilaisuuden hyväksymistä huomioimalla 

erityislinjoilla opiskelevat opiskelijat ja pitämällä heitä samanarvoisina muiden 

opistokaveriensa joukossa. Kasvaminen kohti aikuisuutta tiiviissä sosiaalisessa 

miljöössä synnytti joissakin opiskelijoissa myös ahdistusta, ja opistoelämään saat-

toi välillä väsyäkin. Etenkin aikuiset opiskelijat saattoivat välillä kokea opiskelunsa 

ja asumisensa itseään nuorempien joukossa turhauttavalta. (Vrt. Opetusministeriö 

1984.) 

Hyvin monet opettajat ilmaisivat tyytyväisyytensä siihen, että opistoissa oli 

onnistuttu järjestämään sellaista vapaa-ajan toimintaa, joka erilaisine aktiviteettei-

neen muodosti toimivan kokonaisuuden. Yhteinen toiminta oli vahvistanut myös 

opiskelijoiden ja opettajien välistä sekä opiskelijoiden keskinäistä yhteishenkeä. 

Yhteisöllisesti kehittäväksi vapaa-ajan toiminnaksi opettajat katsoivat myös oppi-

laskuntatoiminnan siihen kuuluvine lautakuntatehtävineen. Opettajat ottivat kantaa 
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myös vapaa-ajan ohjaukseen varattujen henkilöstöresurssien riittävyyteen. Resurs-

sit nähtiin jossain määrin alimitoitetuiksi oppilasmääriin nähden. Toisaalta opetta-

jat olivat sitä mieltä, että opiskelijoiden päivät eivät saisi olla liian ohjelmoituja. 

Nuoret tarvitsevat myös omaa aikaa. 

Opiskelijat pitivät yleensä opiston vapaa-ajan toimintaa selvästikin kasvatta-

vana ja kehittävänä. Sillä nähtiin olevan tärkeä tehtävä opistohengen luomisessa ja 

yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Merkittävälle osalle tutkimukseeni osallistuvista 

nuorista kansanopistovuosi internaatissa merkitsi ”uutta mahdollisuutta”. Näin 

saattoivat kokea erityisesti ne opiskelijat, joiden opiskelu aiemmissa kouluissa ei 

ollut onnistunut toivotulla tavalla. On ilmeistä, että edellä mainituilla tekijöillä ja 

erityisesti työrauhan ylläpitämisellä oli myös merkittävää vaikutusta opiskelijoiden 

edistymiseen kansanopisto-opinnoissaan. Internaatti opiskeluympäristönä voidaan 

edellä kuvattujen tulosten pohjalta, ja myös kolmanteen tutkimuskysymykseen vas-

taten, nähdä sekä opettajien että opiskelijoiden kannalta tarkoituksenmukaisena op-

pimis- ja opiskeluympäristönä. 

12.3 Tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä 

Tutkimukseni tavoitteena oli kansanopistopedagogiikan näkyväksi tekeminen ja ar-

viointitiedon kokoaminen kansanopistotoiminnan kehittämiseksi. Kuviossa 35 ko-

koan tutkimukseni kannalta keskeiset kansanopistopedagogiikan perusteet ja niihin 

vaikuttavat tekijät. 
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Kuvio 35. Kansanopistopedagogiikan lähtökodat ja niihin vaikuttavat tekijät Jämsän, 

Ranuan ja Reisjärven kristillisissä kansanopistoissa lukuvuosina 2009–2010 ja 2010–

2011. 

Tutkimukseni käsitteli kansanopistopedagogiikkaa Jämsän, Ranuan ja Reisjärven 

kristillisissä kansanopistoissa. Käsitteenä kansanopistopedagogiikka on moni-il-

meinen. Tutkimukseni tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että sen lähtökohtina, 

toisin sanoen toiminnan perusteina, voidaan yhä pitää N. F. S. Grundtvigin (1783–

1872) keskeisiä kouluajatuksia, joihin sisältyvät näkemykset koulu elämää varten, 

arvomaailma ja internaatti. Pohtiessaan koulun tehtävää ja merkitystä Grundtvigin 

ilmeisenä perusajatuksenaan oli, että aito, inhimillinen vuorovaikutus edellytti 

avointa ihmissuhdetta, joka ei perustu ainoastaan ajatusten välittämiseen ja ymmär-

tämiseen, vaan ennen kaikkea siihen, että ”ihminen ilmaisee ihmisyyttään”. Vuo-

rovaikutuksen tuli näin ollen olla ennen muuta vapaata, elävää ja luonnollista. 

(Bugge 1983: 216, 1989: 32–33.) Grundtvigin mukaan vuorovaikutuksen ydinkä-

site on ennen muuta elävä sana, jonka vaikuttamana koulu rakentuu kouluksi elä-

mää varten opettajien ja oppilaiden välille. Pohjimmiltaan on kysymys elämänva-

listuksesta, mikä on ennen muuta ihmisen tietoisuutta elämästään ja oman kehityk-

sensä ehdoista. (Grundtvig 1983b: 45, Slumstrup 1983c: 46.) Grundtvgilainen ajat-

telu koulu elämää varten näkyy tutkimukseen osallistuneiden opistojen toimin-

nassa nuoruusajan korostumisena. Opistoissa syntyneet ystävyyssuhteet voivat 

kestää läpi elämän. 

Kansanopistopedagogiikan 
perusteet ja niihin 
vaikuttavat tekijät

Kansanopisto-
pedagogiikan
kehittäminen

Koulutuksen
tuloksellisuus

Opetuksen ja
oppimisen

esteet

Nuoruus
elämänvaiheena

Grundtvigin
koulu elämää

varten

Arvomaailma

Internaatti
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Tutkimustulosten pohjalta kansanopistopedagogiikan keskeisiin juonteisiin si-

sältyi myös osallistuvien kansanopistojen arvomaailma. Lähtökohtaisesti uskonto 

arvoineen kuuluu opetettaviin aineisiin ja pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. 

Luterilaisen etiikan mukaan elämän oikea ja väärä nousee kaikille ihmisille yhtei-

seltä moraaliperustalta. Voitaneen ajatella, että opistojen tehtävänä on vastata niin 

opettajien kuin opiskelijoiden ja heidän kotiensa taholta tuleviin arvoja koskeviin 

kysymyksiin. (Vrt. Laulaja 1994: 11–12, 248–249, Poulter 2013: 171.)  

Internaatti oli osallistuvissa kansanopistoissa opiskelijoille paitsi koulu, myös 

koti, jossa he asuivat ympäri vuorokauden. Näyttää siltä, että internaatti opetus-, 

opiskelu- ja kasvuympäristönä on edelleen toisaalta mahdollisuus, toisaalta haaste 

sekä opettajille että opiskelijoille. Haasteeksi voidaan ajatella molempien hyvin-

voinnin ja jaksamisen tukemista sekä yhteisöllisyyden ja yhteishengen vahvista-

mista tiiviissä internaattiympäristössä. 

Tutkimukseen osallistuvat kansanopistot ovat ennen muuta nuorison kouluja. 

Suurin osa opiskelijoista hakeutuu opistoon suoraan peruskoulusta, jolloin he ovat 

15–16-vuotiaita. Koska aikuisopintotuki ei vielä koske heitä, opistovuoden talou-

delliset vaikutukset voivat olla perheille huomattavat. On ilmeistä, että osa nuorista 

rahoittaakin opintonsa tai osan niistä itse ”vuosien säästöillä”. Opetusministeriön 

valmistaman Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman 2009–2012 mukaan kansan-

opistojen koulutuslinjat palvelevat varsin pientä nuorista koostuvaa joukkoa. Asia 

tuskin etenee ennen kuin aikuisopintotuki ulottuu kansanopistojen vapaan sivistys-

työn opintoja suorittaviin nuoriin ja aikuisiin. (Vrt. Opetusministeriö 2009.) 

Opiskelijat arvioivat tutkimuksessa myös opetuksen ja oppimisen esteitä. Täl-

löin kysymyksessä olivat lähinnä opiskeluryhmän heterogeenisuus joissakin oppi-

aineissa, satunnaiset tai jatkuvat myöhästelyt ja poissaolot oppitunneilta sekä aa-

muväsymyksen aiheuttama passiivisuus tai levottomuus tuntien aikana. Opiskelun 

esteitä arvioidessaan opiskelijat pitivät tuen tarvetta opiskelussaan vähäisenä. 

Opettajien mielestä se oli tosiasiassa suurempi. He katsoivat, ettei tukea ollut riit-

tävästi tarjolla silloin kun sitä olisi tarvittu. 

Opiskelijat arvioivat myös hyvinvointiaan ja jaksamistaan kansanopistossa. 

Monet heistä kertoivat viihtyneensä kansanopistossa hyvin. Vaikuttaa siltä, että 

useiden elämänhallinta oli myös edistynyt opistovuoden aikana. Tämä näkyi muun 

muassa heidän oppitunneilta saamistaan positiivisista oppimiskokemuksista. Hy-

vinvointia ja jaksamista heikensivät aika ajoin unen saannin vaikeudet, johtuivat ne 

sitten erilaisista huolista tai asuntolaelämän äänistä. Joskus opiskelijat saattoivat 

vertailla omia ja toisten opiskelijoiden lähtökohtia toisiinsa esimerkiksi taloudel-
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listen tekijöiden pohjalta. Tämä saattoi ainakin hetkellisesti laskea vähävaraisem-

pien mielialaa. Samanlaisia tilanteita voi tulla esille myös opettajien ja muun hen-

kilöstön keskuudessa. 

Tulosten mukaan osallistuvia kansanopistoja kannattaa edelleen kehittää sekä 

siirtymävaiheen oppilaitoksina että ”uutena mahdollisuutena” aikuisille. Erilaisia 

yhteistyöhankkeita on opistojen lähiympäristön kanssa tutkimuksen mukaan jo li-

sätty. Toimintaa kannattaisi vielä tehostaa. Osallistuneet opistot ovat jo nyt kan-

sainvälisiä. Ne voisivat yhdessä olla entistä enemmän mukana myös maahanmuut-

tajien kotouttamisessa. Tutkimustulosten pohjalta vaikuttaisi siltä, että opistojen 

yhteistyötä ja tunnettuutta muualla kuin omassa taustayhteisössään olisi hyvä lisätä. 

Tutkimukseni yhtenä juonteena oli myös kansanopistojen tuloksellisuus. En-

simmäisen vuoden opiskelijoista lähes kolme neljäsosaa arvioi, että heidän tavoit-

teensa olivat toteutuneet hyvin. Viidenneksellä ne olivat toteutuneet melko hyvin 

tai osittain ja pienellä osalla jääneet pääosin saavuttamatta. Erilaisissa taidoissa 

edistymisestään molempien lukuvuosien opiskelijat nostivat esille keskustelutaito-

jensa parantumisen ja vahvemman luottamuksen tulevaisuuteensa. Jälkimmäisenä 

lukuvuotena opiskelijoiden itseluottamus näyttäisi vahvistuneen hiukan paremmin 

kuin edellisenä. Samansuuntainen tulos oli nähtävissä myös opiskelijoiden tietojen 

ja taitojen lisääntymisessä. 

Pohtiessaan Grundtvigin kasvatus- ja opetusnäkemyksiä Niemelä kiinnitti huo-

miota kiinnostavaan yksityiskohtaan: hyvin toimivassa opistossa lauletaan paljon 

(Niemelä 2011: 275, Jokinen 2015: 159). Musiikki ja musisoiminen ovat tärkeä osa 

tutkimukseeni osallistuvien opistojen toiminnassa. Opistoon hakeutuvien nuorten 

kodeissa lauletaan paljon, ja useat nuoret harrastavat eri instrumenttien soittoa. 

Kansanopistossa musiikin opetuksen yhtenä tavoitteena on muun muassa kristilli-

sen lauluperinteen vahvistaminen ja nuorison kannustaminen soittamiseen. Laula-

minen näkyy opistojen arjessa ja juhlassa. Opistolaiset osallistuvat myös omaeh-

toiseen musiikki- ja kuorotoimintaan tuottamalla esimerkiksi vuosikurssinsa äänit-

teitä. 

Tutkimustoimintaa tulisi jatkaa tarkastelemalla osallistuvien kansanopistojen 

kehittämistyötä tekemällä esimerkiksi toimintatutkimusta erilaisista projekteista. 

Myös opistojen toiminnan pedagoginen tarkastelu opettajien ja opiskelijoiden ker-

tomista kokemuksista olisi kiinnostava tutkimuksen aihe, samoin opistovuoden 

merkitykset myöhemmin elämässä. Erilaisten oppijoiden ja opiston käyneiden kan-

sainvälisten opiskelijoiden kokemukset voisivat tuoda vielä enemmän uutta tietoa 
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kyseisistä kansanopistoista ja niissä toteutuvasta pedagogiikasta. Tällöin tutkimuk-

sen lähtökohtana voisi olla kansanopiston koulutustehtävän laajempikin selvitys 

osana kansanopistojen toimintaympäristöä ja vapaan sivistystyön kenttää. 

Pohtiessani kansanopistopedagogiikkaa näen sen tähänastista vielä laajempana 

toimintana, johon osallistuu kansanopiston opettajien ja opiskelijoiden lisäksi myös 

muu henkilöstö. 

Kansanopistopedagogiikka nähdään kansanopiston opettajien ja muun henki-
löstön toimintana, jolla pyritään edistämään opiskelijoiden kasvua ja elä-
mässä tarvittavien tietojen ja taitojen oppimista, toisaalta kansanopistopeda-
gogiikka on kasvatus- ja oppimisvaikutusta, joka perustuu kansanopistolle 
ominaisiin toimintaedellytyksiin, kuten opettajien, muun henkilöstön ja opiske-
lijoiden keskinäiseen ja yhteiseen vuorovaikutukseen, opistojen arvopohjai-
seen toimintavapauteen sekä sisäoppilaitosluonteeseen (vrt. Krause 1977: 1, 
53, Opetusministeriö 1984). 

Opetusministeriön asettama valmisteluryhmä esitti kevättalvella 2009, että vapaan 

sivistystyön toimijoiden tulisi aiempaa selkeämmin kyetä määrittämään tehtävänsä 

ja merkityksensä osana maamme koulujärjestelmää (Opetusministeriö 2009). Tut-

kimukseni on osaltaan vastaus tähän haasteeseen. Tutkimustulosten valossa voi-

daan ajatella, että osallistuneilla kansanopistoilla on osana aikuiskasvatusta rikas ja 

monipuolinen menneisyys. Samalla niissä on rakennettu tulevaisuutta taustayhtei-

sön ja yhteistyötahojen kanssa. 
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Liitteet 

Liite 1 Opettajien kansanopistopedagogiikan arvioinnin kohteet, 
kevät 2010 
Taustatiedot 

1. Olen opettajan tehtävään muodollisesti pätevä__epäpätevä__. 
2. Olen ollut opettajana yhteensä___vuotta. 
3. Olen ollut opettajana kansanopistossa __ vuotta. 
4. Toimeni on vakinainen__ määräaikainen__ päätoiminen___ osa-aikainen__. 
5. Mitä ainekokonaisuuksia pääasiassa opetat ja kuinka monta tuntia viikossa? Tietoaineet___taideai-
neet____taitoaineet___muut aineet____. 
6. Kuinka monta opiskelijaa on keskimäärin opetusryhmissäsi? ___ 
7. Kuinka usein olet osallistunut omaehtoiseen ammattitaitoasi täydentävään koulutukseen viimeisten 
kolmen vuoden aikana? ____kertaa. 
 
A1. Opettajien henkilökohtaiset tavoitteet  
1. Kirjoita alle kaksi opistotyöhösi liittyvää tavoitteita, jotka ovat sinulle tärkeitä. 
2. Kuinka hyvin nämä tavoitteesi ovat toteutumassa? 
 
A2. Pedagogiset ja kasvatukselliset periaatteet  
Avoimet tehtävät: 
1. Millaisia pedagogisia periaatteita mielestäsi liittyy kansanopistopedagogiikkaan? Miten tärkeänä 
niitä pidät? 
2. Millaisia kasvatuksellisia periaatteita pidät keskeisinä kansanopistossa, jossa työskentelet? 
3. Miten työssäsi huomioit erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat?  
4. Millaista täydennyskoulutusta haluaisit työnantajasi järjestävän?  
5. Mikä merkitys kansanopiston internaattiluonteella on opetuksen ja oppimisen kannalta? 
 
A3. Opetus ja ohjaaminen  
Strukturoidut tehtävät: 
Kuinka paljon painotat seuraavia periaatteita opetus- ja kasvatustyössäsi? Asteikko: ei lainkaan – erit-
täin paljon 
1. Paljon tekemällä oppimista 
2. Paljon hyviä keskusteluja 
3. Opetuksen eriyttäminen 
4. Tasapuolisen palautteen antaminen 
5. Työrauhan säilyminen 
6. Kasvatus- ja opetustavoitteiden saavuttaminen 
7. Opiskelijoiden tietopääoman kartuttaminen 
8. Opiskelijoiden ajattelun taitojen kehittäminen 
9. Opiskelijoiden arvomaailman tukeminen 
10. Opiskelijoiden käytännön taitojen kehittäminen 
11. Opiskelijoiden sosiaalisen kasvun tukeminen 
12. Opiskelijoiden omien oppimisen taitojen kehittäminen 
Perustele vastauksiasi. 
 
A4. Oppimateriaalin käyttö opetuksessa  
Strukturoidut tehtävät: 
Kuinka paljon käytät opetuksessa apuna seuraavia oppi- tai muita materiaaleja? Asteikko: en lainkaan 
– erittäin paljon 
1. Oppikirjat 
2. Työ- ja harjoituskirjat 
3. Internetin materiaalit 
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4. Sanomalehdet ja muut lehdet 
5. Oppimispelit 
6. TV, video, Dvd yms. 
7. Omat tehtävämonisteet 
8. Muu materiaali 
Perustele vastauksiasi. 
 
A5. Opetuksen ja oppimisen esteitä  
Strukturoidut tehtävät: 
Kuinka paljon seuraavat seikat ovat kuluneena työvuotena estäneet tai vaikeuttaneet onnistuneen ope-
tuksen toteutumista? Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Liian heterogeeniset ryhmät 
2. Opiskelijoiden erityisen tuen tarve 
3. Välinpitämättömät opiskelijat 
4. Häiriköivät opiskelijat 
5. Opiskelijoiden runsaat poissaolot 
6. Liian isot opetusryhmät 
7. Oppimateriaalin puute 
8. Opetustilojen epätarkoituksenmukaisuus 
9. Opettajien työhön liittyvät muut työt, kuten päivittäiset rutiinit yms. 
Perustele vastauksiasi. 

A6. Kansanopisto työympäristönä  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit kansanopistoa työympäristönä. Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon. 
1. Kansanopisto työpaikkana sopii minulle hyvin. 
2. Työpaikalleni on ominaista kehittämistyö. 
3. Saan opiston johdolta sopivasti tukea työhöni. 
4. Henkilökunnalla on hyvä yhteishenki. 
5. Opiston arvot ovat minulle tärkeitä. 
6. Työilmapiiri opistossa on hyväksyvä ja kannustava. 
Perustele vastauksiasi. 
 
A7. Vapaa-ajan toiminta opettajien arvioimana  
Strukturoidut tehtävät: 
Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita kansanopiston toiminnassa? 
Asteikko: ei tärkeää – tärkeää 
1. Kansanopistossa on onnistuttu järjestämään monipuolista toimintaa. 
2. Yhteiset liikuntatempaukset (sähly, jääkiekko) ja harrastukset ovat vahvistaneet yhteisöllisyyttä. 
3. Erilaiset luottamustehtävät ovat luoneet valmiuksia toimia yhteisissä asioissa. 
4. Opiston yhteisiksi määritellyt ”pelisäännöt” ovat tarkoituksenmukaiset. 
5. Opiskelijoiden ”työelämäharjoittelu” (siivous- ja tiskivuorot yms.) kasvattavat heitä vastuuseen yh-
teisistä asioista. 
6. Vapaa-ajan ohjaus on ollut hyvin toteutettua. 
 
A8. Opettajan hyvinvointi ja jaksaminen  
Strukturoidut tehtävät: 
Arvioi seuraavien väittämien avulla, millainen on ollut suhteesi omaan työhösi viime aikoina. Asteikko: 
ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Minulla on paljon positiivisia kokemuksia työstäni opistossa. 
2. Kehitän itseäni opettajana. 
3. Työni kuormittaa minua fyysisesti. 
4. Työni kuormittaa minua psyykkisesti. 
Perustele vastauksiasi. 
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Liite 2 Opiskelijoiden kansanopistopedagogiikan arvioinnin koh-
teet, kevät 2010 
Taustatiedot 
1. Sukupuoli 
2. Koulutus 
3. Ikäluokka 
4. Millä opintolinjalla opiskelet? 
5. Hyväksyttiinkö sinut kesällä 2009 opiskelijaksi myös johonkin muuhun oppilaitokseen kuin 
kansanopistoon? 
6. Onko perheestä joku käynyt aiemmin kansanopiston perusoppijakson? 
 
B1. Opiskelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet  
Tässä arvioit kansanopistovuottasi koskevia tavoitteita. Palauta nyt mieliin tilanteesi, kun päätit hakeu-
tua kansanopistoon. 
1. Kirjoita alle kaksi (2) kansanopistovuoteesi liittyvää tärkeää tavoitetta. 
2. Kuinka hyvin yllä mainitut tavoitteesi ovat toteutumassa? 
 
B2. Opiskelijoiden kasvu ihmisinä  
Avoimet tehtävät: 
1. Miten ihmisenä olet mahdollisesti kasvanut? 
2. Mitä uutta olet opistovuotenasi mahdollisesti oppinut? 
3. Mikä merkitys sinulle itsellesi on sillä, että olet kuluvan vuoden opiskellut sisäoppilaitostyyppisessä 
oppilaitoksessa?  

B3. Opiskelijoiden edistyminen  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit, kuinka hyvin seuraavat asiat ovat edistyneet kuluvana opistovuotena. Asteikko: ei lain-
kaan – hyvin paljon 
1. Henkinen hyvinvointi 
2. Sosiaaliset taidot 
3. Itseluottamus 
4. Kriittinen ajattelu 
5. Luottamus tulevaisuuteen 
6. Keskustelutaidot 
7. Kielitaidot ja -valmiudet 
8. Kansainvälisyys 
9. Uudet tiedot 
10. Uudet taidot 
11. Ammatinvalinta 
Perustele vastauksiasi. 
 
B4. Opiskelun ja oppimisen esteitä  
Strukturoidut tehtävät: 
Kuinka paljon seuraavat seikat ovat estäneet tai vaikeuttaneet opiskeluasi kansanopistossa? 
Asteikko 1–10 ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Asenteeni opiskeluun on ollut negatiivinen. 
2. Oppitunnit ovat olleet levottomia. 
3. Opetusryhmäni koko on ollut liian suuri. 
4. Asuntolassa ei ole voinut keskittyä opiskeluun. 
5. Liian vähäisen yöunen takia en ole jaksanut opiskella. 
6. Oppituntien teoreettisuus on vaikeuttanut keskittymistä. 
7. Muut opiskelijat ovat kiusanneet minua. 
8. Olisin tarvinnut enemmän tukea tuntityöskentelyn tehtävissä. 

Perustele vastauksiasi. 
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B5. Vapaa-ajan toiminta opiskelijoiden arvioimana  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit muuta kuin varsinaista opetustoimintaa. 
Mikä merkitys seuraavilla asioilla on ollut sinulle opistovuotenasi? Rastita kannaltasi sopivin vaihtoehto. 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Kansanopistossa on onnistuttu järjestämään monipuolista toimintaa. 
2. Yhteiset liikuntatempaukset (sähly, jääkiekko) ja harrastukset ovat vahvistaneet yhteisöllisyyttä. 
3. Erilaiset luottamustehtävät ovat luoneet valmiuksia toimia yhteisissä asioissa. 
4. Opiston yhteisiksi määritellyt ”pelisäännöt” ovat tarkoituksenmukaiset. 
5. ”Työelämäharjoittelu” (siivous- ja tiskivuorot yms.) ovat kasvattaneet vastuuseen. 
6. Vapaa-ajan ohjaus on ollut hyvin toteutettua. 
Perustele vastauksiasi. 
 
B6. Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen  
Strukturoidut tehtävät: 
Arvioi, millainen oma elämäntilanteesi on ollut opistovuonna. Asteikko: eri mieltä – samaa mieltä 
1. Olen viihtynyt opistossa. 
2. Minulla on opistossa ollut paljon positiivisia oppimiskokemuksia. 
3. Elämänhallintani on vahvistunut. 
4. Olen käynyt säännöllisesti koulua. 
5. Minulla on ollut univaikeuksia. 
6. Olen ollut masentunut. 
7. Minulla on ollut rahahuolia. 
Perustele vastauksiasi. 
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Liite 3 Opettajien kansanopistopedagogiikan arvioinnin kohteet, 
kevät 2011 
Taustatiedot 

1. Olen opettajan tehtävään muodollisesti pätevä___ epäpätevä___ kansanopistossa ___ vuotta. 
4. Toimeni on toistaiseksi otettu (=vakinainen) ___ määräaikainen__ päätoiminen___ osa-aikainen__. 
5. Mitä ainekokonaisuuksia pääasiassa opetat ja kuinka monta tuntia viikossa? Tietoaineet___ taideai-
neet____ taitoaineet___ muut aineet___. 
6. Kuinka monta opiskelijaa on keskimäärin opetusryhmissäsi? ___ 
7. Miten usein olet osallistunut omaehtoiseen ammattitaitoasi täydentävään koulutukseen viimeisten 
kolmen vuoden aikana? ____ kertaa. 
 
C1. Pedagoginen vapaus, sisäoppilaitosluonne ja arvosidonnaisuus  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit opistokuvaa kansanopiston erityispiirteiden valossa. 
Asteikko: eri mieltä – samaa mieltä 
1.Kansanopistoille ominaisen pedagogisen vapauden pohjalta opistoni tarjoaa opiskelijoilleen monipuo-
lisen opetuksen valinnaisaineineen. 
2. Kansanopisto sisäoppilaitoksena on oivallinen kasvu- ja oppimisympäristö. 
3. Kansanopistoille ominainen vapaus painottaa taustayhteisön elämänarvoja on yksi opiston toiminnan 
peruspilareista. 
Perustele vastauksiasi. 
 

C2. Opiston imago ja kehittämistyö  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit opistosi imagoa, tunnettuutta ja kehittämistyötä. 
Asteikko: eri mieltä – samaa mieltä 
1. Opistollani on hyvä imago. 
2. Opistoni on hyvin tunnettu sen taustayhteisön piirissä. 
3. Opistoni on paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti tärkeä toimija. 
4. Opisto on hyvin verkostoitunut. 
5. Opistossani näkyy sen pitkäjänteinen kehittämistyö. 
Perustele vastauksiasi. 
 
C3. Toiminta-ajatus, kasvatus- ja opetustavoitteet  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit opistosi toiminta-ajatusta ja perusoppijakson kasvatus- ja opetustavoitteita. 
Asteikko: en lainkaan – hyvin paljon 
1. Tunnen hyvin opiston toiminta-ajatuksen ja keskeiset tavoitteet. 
2. Opistoni toiminta-ajatus ja keskeiset tavoitteet näkyvät hyvin sen toiminnassa. 
3. Tunnen opistoni opintolinjakohtaiset tavoitteet hyvin. 
4. Pidän Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen uutta Visiota 2013 merkittävänä askeleena niiden yh-
teistyön vahvistamiseksi. 
Perustele vastauksiasi. 
 
C4. Luottamus ja sitoutuminen – arvot ja valmiudet  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit luottamustasi ja sitoutumistasi opistotyöhön. 
Asteikko: en lainkaan – hyvin paljon 
1. Luotan kykyihini selviytyä hyvin opetustehtävästäni. 
2. Olen onnistunut tehtävissäni kuluneena työvuotena hyvin. 
3. Olen vahvasti sitoutunut työyhteisööni ja työhöni siinä. 
4. Pidän opetustyöni sisältöjä merkityksellisinä ja tehtävääni tärkeänä. 
5. Tunnen vahvasti, että opistovuosi antaa opiskelijoille merkittäviä valmiuksia jatko-opintoihin. 
6. Opiston arvot ovat myös minun arvojani. 
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7. Kansanopisto työpaikkana sopii minulle hyvin. 
Perustele vastauksiasi. 

C5. Vuorovaikutus ja ilmapiiri opistossa  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Opintoryhmäni keskustelee aktiivisesti oppimistilanteissa. 
2. Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa on välitöntä, luottamuksellista ja aktiivista. 
3. Opiskelijoiden kanssa on ollut helppo jutella muustakin kuin opiskelusta. 
4. Työjärjestelyt ja työnjako toimivat. 
5. Ilmapiiri opistossa on kannustava. 
Perustele vastauksiasi. 
 
C6. Opetus- ja ohjaaminen  
Miten tärkeänä pidät seuraavia seikkoja opetus- ja kasvatustyössäsi opistossa? 
Strukturoidut tehtävät: 
Asteikko: ei tärkeää – hyvin tärkeää 
1. Paljon tekemällä oppimista 
2. Opetuksen eriyttäminen tarpeen mukaan 
3. Tasapuolisen palautteen antaminen 
4. Työrauha säilyttäminen 
5. Kasvatus- ja opetustavoitteiden saavuttaminen 
6. Opiskelijoiden ajattelun taitojen kehittäminen 
7. Opiskelijoiden arvomaailman tukeminen 
8. Opiskelijoiden sosiaalisen kasvun tukeminen 
Perustele vastauksiasi. 
 
C7. Oppimisen ja opiskelun esteitä  
Strukturoidut tehtävät: 
Miten yleisiä seuraavat ongelmat ovat opistossa? 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Oppitunnit ovat välillä levottomia. 
2. Opetusryhmäni koko on liian suuri. 
3. Opiskelijoita kiusataan opistossa.  
5. Opiskelijat ovat aamuisin väsyneitä. 
6. Osalla on alhainen motivaatio 
7. Osalle pelisäännöt ovat sivuseikka.  
Perustele vastauksiasi. 
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Liite 4 Opiskelijoiden kansanopistopedagogiikan arvioinnin koh-
teet kevät, 2011 
Taustatiedot 
1. Sukupuoli 
2. Koulutus 
3. Ikäluokka 
4. Opisto ja linja, jossa opiskelet? 
5. Onko perheestä joku käynyt aiemmin kansanopiston perusoppijakson? 
6. Vanhempiesi koulutus- ja ammattitausta 
 
D1. Pedagoginen vapaus, sisäoppilaitosluonne ja arvosidonnaisuus 
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit kansanopistoa sen keskeisten erityispiirteiden valossa. 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Kansanopisto sisäoppilaitoksena on soveltunut minulle erityisen hyvin. 
2. Kansanopistolle ominainen omaehtoinen opiskelu valinnaisaineineen on ollut motivoivaa. 
3. Kansanopistolle ominainen vapaus painottaa taustayhteisön elämänarvoja on selkeästi näkynyt 
opiston toiminnassa. 
Perustele vastauksiasi. 
 
D2. Luottamus ja sitoutuminen opiskeluun  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit omaa opiskeluasi opistossa. 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Olen luottanut kykyihini selviytyä opinnoistani opistossa. 
2. Olen vahvasti sitoutunut opiskeluuni opistossa. 
3. Opintolinjani aineiden sisällöt ovat olleet itselleni merkityksellisiä. 
4. Minulla on vahva tunne siitä, että opistovuoteni antaa minulle uusia ja ainutlaatuisia valmiuksia 
jatko-opintoihin. 
Perustele vastauksiasi. 
 
D3. Vuorovaikutus ja ilmapiiri  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit oppimisympäristöäsi. 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Opintoryhmäni keskustelee aktiivisesti oppimistilanteissa. 
2. Vuorovaikutus opettajien kanssa on ollut välitöntä, luottamuksellista ja aktiivista. 
3. Opettajien kanssa on ollut helppo jutella muustakin kuin opiskelusta. 
4. Ilmapiiri linjallani on ollut rento, vapaa ja erilaisuutta salliva. 
Perustele vastauksiasi parilla sinulle tärkeällä kommentillasi. 

D4. Opetus ja oppiminen  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit opetusta ja oppimista. 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Opetus on herättänyt kiinnostuksen uusien asioiden oppimiseen. 
2. Opetuksen vaativuustaso on ollut sopiva. 
3. Opetusmenetelmät ovat olleet vaihtelevia. 
4. Opetus on sisältänyt paljon ns. tekemällä oppimista, ts. käytännön harjoituksia, keskusteluja. 
5. Opetukseen on sisältynyt paljon ulkomuistia edellyttäviä testejä ja kokeita. 
6. Opiskeluni opistossa on auttanut minua kriittisesti tarkistamaan asenteitani eri asioihin. 
7. Opiston opettajat ovat alansa ammattilaisia. 
8. Opettajat hoitavat opetuksensa jämäkästi suunnitelmia ja aikatauluja noudattaen. 
Perustele vastauksiasi. 
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D5. Oppimisen ja opiskelun esteitä  
Strukturoidut tehtävät: 
Asteikko ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Oppitunnit ovat välillä olleet levottomia. 
2. Opetusryhmäni koko on ollut liian suuri. 
3. Minua on kiusattu. 
4. Olisin tarvinnut enemmän tukea opiskeluuni. 
5. Minulla on ollut rahahuolia. 
6. Olen ollut masentunut. 
7. Aamuisin olen ollut väsyneempi kuin ennen. 
8. Minulla on ollut vaikeuksia opettajien kanssa enemmän kuin ennen. 
9. Fyysinen kuntoni on heikentynyt opistossa. 
 
D6. Opistovuoden vaikuttavuus  
Strukturoidut tehtävät: 
Tässä arvioit opistovuoden vaikutuksia. 
Asteikko: ei lainkaan – hyvin paljon 
1. Olen oppinut uusia asioita. 
2. Olen henkisesti vahvistunut. 
3. Olen itsenäistynyt. 
4. Itseluottamukseni on nyt parempi kuin viime kouluvuotena. 
5. Arvomaailmani on selkeytynyt ja vahvistunut. 
6. Ammatinvalintani on varmentunut. 
7. Odotan tulevaisuudelta paljon. 
8. Perustele vastauksiasi. 
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Liite 5 Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopisto-
jen opetushenkilöstö ja vapaa-ajan toiminnan henkilöstö luku-
vuonna 2009–2010 
 

 

Jämsän Kristillinen Kansan-

opisto 

 

 Ranuan kristillinen kansan-

opisto  

 Reisjärven kristillinen opisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. rehtori 
2. vararehtori/englannin ja kan- 
sainvälisten aineiden opettaja 
3. englannin kielen opettaja 
4. ulkomaalainen englannin 
opettaja (80 %) 
5. kotitalouden opettaja (60%) 
6. matemaattisten aineiden 
opettaja (58 %) 
7. matematiikan opettaja 
(42 %) 
8. musiikin ja liikunnan opettaja 
9. musiikin opettaja (60 %) 
10. teknisten aineiden opettaja 
11. tekstiilityön opettaja 
12. tietotekniikan opettaja 
13. äidinkielen ja viestinnän 
opettaja 
14. kielten päätoiminen tun-
tiopettaja 
15. ulkomaalaisten suomen 
kielen ja viestinnän päätoimi-
nen tuntiopettaja 
16. opinto-ohjauksen tuntiopet-
taja 
17. sivutoimisia tuntiopettajia 
18. vapaa-ajanohjaus: 
-vapaa-ajan ohjaaja 
-vapaa-ajan ohjaaja 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. rehtori 
2. vararehtori/kotitalouden 
opettaja 
3. erityisopettaja 
4. kielten opettaja 
5. kirjallisuuden ja suullisen 
viestinnän opettaja 
6. ulkomaalainen englannin 
opettaja 
7. teknisten aineiden opettaja 
8. taideaineiden opettaja 
9. tekstiilityön opettaja 
10. musiikin tuntiopettaja 
11. muotoilun, kuvaviestinnän,
rakennustaiton ja äänityön 
tuntiopettaja 
12. liikunnan tuntiopettaja 
13. liikunnan tuntiopettaja 
14. yhteiskuntaopin tuntiopet-
taja 
15. kasvatustieteen tutor 
16. opinto-ohjauksen tunti-
opettaja 
17.vapaa-ajan ohjaus: 
-kuraattori 
-vapaa-ajan ohjaaja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. rehtori 
2. vararehtori/musiikin opettaja 
3. apulaisrehtori/kielten opettaja 
4. erityisopettaja 
5. kasvatusaineiden opettaja 
6. kotitalousopettaja 
7. äidinkielen opettaja 
8. sosiaali- ja terveysalan opettaja 
9. teknisten aineiden opettaja 
(90 %) 
10. teknisten aineiden opettaja 
(75 %) 
11.yhteiskunnallisten aineiden 
opettaja 
12.ulkomaalainen englannin 
opettaja 
13. päätoimisia tuntiopettaja: 
14. matematiikan ja tietotekniikan 
päätoiminen tuntiopettaja 
15. sivutoimisia tuntiopettajia 
16.Vapaa-ajan ohjaus: 
- kuraattori 
- vapaa-ajan ohjaaja 
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Liite 6 Arvioinnin kohteiden perusteluja, kevät 2010   

1 Opettajien ja opiskelijoiden henkilökohtainen tavoitteisuus 

Opettajien ja opiskelijoiden tietoisuus omista tavoitteistaan vaikuttaa merkittävästi 

opetuksen ja oppimisen laatuun. Tavoitteisuudella on merkitystä opetusta ja oppi-

mista koskevaan ymmärrykseen, oppilaiden erilaisten tarpeiden huomaamiseen, ar-

viointiin ja opetusmenetelmien valintaan. Sitoutuminen liian vahvasti tiettyihin ta-

voitteisiin voi kuitenkin kadottaa opetuksen muut vaihtoehdot ja kriittisyys omaan 

toimintaan vähenee. (Atjonen ym. 2008: 67, Kansanen 2004: 105, 108, Korkea-

koski 1997: 8.) Kontiainen kuvaa opiskelijoiden ja opettajien tavoitteisuutta toi-

saalta agentteina, toisaalta objekteina olemisen näkökulmasta. Edellisessä ominais-

piirteenä on itseohjautuvuus eli kyky selviytyä tehtävistään ja jälkimmäisessä toi-

mintaa ohjaa joku ulkopuolinen tekijä. (Kontiainen 1991: 57–58.) Tässä tutkimuk-

sessa opettajia ja opiskelijoita pyydettiin nimeämään opistovuoteensa liittyviä tär-

keitä tavoitteita ja arvioimaan niiden toteutumista. He ottivat kantaa myös kysy-

myksiin, miten hyvin tavoitteet olivat toteutuneet tai mistä syystä ne olivat jääneet 

saavuttamatta. (Ks. Liite 1: A1, Liite 2: B1.) 

2 Opettajien kasvatukselliset ja pedagogiset ja periaatteet 

Tutkimuksessani opettajien kasvatukselliset ja pedagogiset periaatteet kohdentuvat 

muun muassa arvoihin, opetuksen ja kasvatuksen tavoitteisiin, oppimis- ja kasva-

tussisältöihin sekä opetusmuotoihin, -menetelmiin ja -järjestelyihin. Niistä muo-

dostuu opettajan työkokemuksen, persoonallisten ominaispiirteiden ja oppiainek-

sen sekä opiskelijoiden arvojen, tavoitteiden ja tarpeiden muodostama näkemys 

kansanopistopedagogiasta. (Liite 1: A2.) 

Opetuksen tavoitteet ja oppisisällöt voivat erottua toisistaan sen mukaan, pai-

nottaako opettaja tiedollisia vai kasvatuksellisia tavoitteita. Myös opetusmuodot 

voivat poiketa riippuen siitä, onko opetus opiskelijalähtöistä vai opettajajohtoista. 

Opettajan pedagoginen ajattelu ohjailee päätöksentekoa, kun hän arvioi opiskelijan 

ja koko ryhmän edistymistarpeita. Tällöin päätöksenteolta edellytetään muun mu-

assa tavoitteiden asettamista ja niihin pääsemisen keinoja sekä arviointia. (Korkea-

koski ym. 2001: 147–148.) 
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3 Opetus ja ohjaaminen 

Opettajat ottivat tutkimuksessa kantaa opetusmenetelmien monipuolisuuteen sekä 

oppi- ja muiden materiaalien käyttöön. Heitä pyydettiin myös perustelemaan vas-

tauksensa (ks. Liite 1: A3, A4). 

Hirsjärven kuvailemat opetusmenetelmät tarkoittavat toimenpiteitä, joiden 

avulla opettaja opetustilanteessa pyrkii ohjaamaan oppilaittensa tavoitteenmukaista 

oppimista (Hirsjärvi 1992: 130). Korkeakosken tähdentää, että toimenpiteet ovat 

ensisijaisesti opettajan didaktisia ratkaisuja. Niissä opettaja huomioi vuorovaiku-

tustapahtuman laadulliset piirteet, jotka ovat merkitykseltään tilannekohtaisia ja 

ovat sidoksissa ja oppilaiden erilaisuuteen ja tavoitteisiin. (Korkeakoski 2001: 169). 

Tutkimustulosten mukaan joku opetusmenetelmä ei oikeastaan ole toista parempi 

tai huonompi. Opettajilta täytyy kuitenkin edellyttää, että oppitunteja suunnitelles-

saan ja niitä pitäessään he ottavat huomioon muun muassa luokan tai opetusryhmän 

oppilaiden kyvyt ja valmiudet ja valitsevat niiden mukaan opetusmenetelmät ja op-

pimateriaalin. (Atjonen ym. 2008: 67.) Opetusmenetelmien tarkoituksenmukaisen 

käytön katsotaan kuuluvan opettajan perustaitoihin. Menetelmillä on vaikutuksensa 

muun muassa opetuksen eriyttämisen, oppilaiden itseohjautuvuuden ja opetusryh-

mien muodostamisen kannalta. Tutkijat ovat havainneet, että mitä vähemmän luo-

kassa eriytetään opetusta, sitä todennäköisemmin siellä ilmenee samankaltaisia 

standardisuorituksia. Kun sen sijaan oppilaille annetaan eriytyneitä tehtäviä, ope-

tuksesta tulee monidimensionaalista. Silloin myös sosiaalinen vertailu todennäköi-

sesti luokassa vähenee ja oppilaiden motivaatio kasvaa. (Uusikylä & Atjonen 2005: 

118.) 

4 Opiskelijoiden oppimisen esteet 

Viime vuosikymmeninä lasten ja nuorten terveys on kansainvälisten vertailujen 

mukaan maassamme kohentunut. Osa heistä on terveempiä kuin koskaan aiemmin. 

Kuitenkin suomalaisten lasten ja nuorten terveyden uhkina ovat muun muassa psy-

kososiaaliset oireet, turvattomuus, oppimisvaikeudet ja vanhempien mielenter-

veys-, päihde- ja väkivaltaongelmat, jotka näkyvät lapsissa ja nuorissa. (Paakkonen 

2012: 13.) Nuorten kohtaamat vaikeudet painottuvat erityisesti koulunkäynnin ni-

velkohtiin. Kiinnostuksen puute voi estää heitä esimerkiksi hakeutumasta jatko-

opintoihin peruskoulun jälkeen. Pahimmillaan näitä nuoria uhkaa syrjäytyminen. 

Maamme peruskoulun opetussuunnitelmaan onkin kirjattu yhdeksi tavoitteeksi op-

pimisen oppilaslähtöisyys, mikä tarkoittaa muun muassa oppilaiden edellytysten, 



240 

kuten vahvuuksien ja rajoitusten huomioon ottamista opetuksessa. (Atjonen ym. 

2008: 68, Kuronen 2010: 16–17.) 

Tutkimukseen osallistuvien kansanopistojen opetus- ja kasvatustyössä pyritään 

varhaisen puuttumisen periaatteen mukaisesti tunnistamaan avun tarpeessa olevat 

nuoret. Opettajat ja opiskelijat ottivat keväällä 2010 ja 2011 kantaa oppimisen ja 

opettamisen esteisiin (ks. Liite 1: A5, Liite 2: B4, Liite 3: C7, Liite 4: D5). 

5 Opetus- ja opiskeluympäristön vuorovaikutus ja ilmapiiri 

Opetus- ja opiskeluympäristöllä tarkoitetaan koulua oppimisympäristönä, opiske-

lijoiden psyykkisiä tekijöitä ja koulussa syntyneitä sosiaalisista suhteita (Atjonen 

ym. 2008: 68). Tutkijat ovat pyrkineet tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat 

opetus- ja oppimisprosessiin. Konstruktiivisessa pedagogiikassa puhutaankin avoi-

mesta oppimisympäristöstä, jossa korostuvat opetus- ja oppimisympäristö sekä luo-

kan ilmapiiri (Uusikylä & Atjonen 2005: 155). Opettajat ja opiskelijat ottivat kan-

taa opetus- ja opiskeluympäristönsä vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin sekä kansan-

opistoon työympäristönä (ks. Liite 1: A6 ja Liite 3: C5). 

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen opiskelijat asuvat 

pääosin opistojen yhteydessä olevissa asunnoissa ja osallistuvat omaehtoisesti ku-

raattorin ja/tai vapaa-ajanohjaajan järjestämään iltatoimintaan. Erilaiset tapahtumat, 

liikunta- ja muut tempaukset sekä oppilaskuntatoiminta luottamustehtävineen ovat 

tärkeä osa sisäoppilaitostoimintaa. Työssäni tarkastelen kansanopistoa työ- ja op-

pimisympäristönä innovatiivisuuden, työilmapiirin, yhteishengen, arvomaailman 

ja opiston palveluiden kannalta. (Jämsän Kristillinen Kansanopisto 2010, Ranuan 

kristillinen kansanopisto 2010, Reisjärven kristillinen opisto 2010, vrt. Atjonen ym. 

2008: 68) 

6 Opettajien ja opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen 

Vapaan sivistystyön opetushenkilöstön kelpoisuutta, osaamista ja työoloja käsitte-

levän tutkimuksen mukaan sitoutuminen työhön ja työssä jaksaminen kertovat työn 

koetusta kiinnostavuudesta ja antoisuudesta. Poikelan ja kollegoiden tutkimuksessa 

85 % opettajista ilmaisi olevansa hyvin sitoutuneita työskentelemään vapaassa si-

vistystyössä myös tulevaisuudessa. Toisaalta työn kuormittavuus ja kiire sekä re-

surssien karsiminen ovat heikentäneet opettajien työssä jaksamista. (Poikela ym. 

2009: 67, 109.) Tässä tutkimuksessa opettajat arvioivat hyvinvointiaan ja jaksamis-

taan suhteessa työkokemuksiinsa, opiskelijat suhteessa opiskelukokemuksiinsa. 
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Kysymyksiä avataan myös opettamisen ja opiskelun esteiden pohjalta. (ks. Liite 1: 

A5, A6, Liite 2: B6.) 

  



242 

Liite 7 Opettajien ja opiskelijoiden arvioinnin kohteiden perus-
teluja, kevät 2011 
 

Arviointitutkimuksen muut kohteet olivat osittain samoja kuin kevään 2010 tutki-

muksessa. Opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessia avataan tässä seuraavien käsit-

teiden kautta: 1) Luottamus ja sitoutuminen, 2) Sisältö ja lähestymistapa, 3) Muis-

tipainotteisuus ja 4) Vuorovaikutus ja ilmapiiri. 

1 Luottamus ja sitoutuminen 

Opettajat ja opiskelijat voivat olla opetus- ja oppimisprosesseissaan omien proses-

siensa itsenäisiä toteuttajia. Toisaalta he saattavat tuntea itsensä myös prosessien 

kohteiksi, jolloin joku muu ohjaa opetusta ja oppimista. Opettajan ja opiskelijan 

luottamusta itseensä edistää hänen vahva suhtautumisensa omiin oppimisproses-

seihinsa ja niissä onnistumiseen. (Ks. Liite 3: C4, Liite 4: D2, Kontiainen 1991: 57, 

Linturi Oy 1995: 106, Tuomisto 1997: 11.) 

2 Sisältö ja lähestymistapa 

Oppimisen sisältöä arvioidaan sen merkityksellisyyden pohjalta. Taustalla on aja-

tus ihmisestä mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä etsivänä olentona. Lähestymista-

paa arvioidaan siitä näkökulmasta, miten helppoa opiskelijan on puhua opettajan 

kanssa kahden kesken muustakin kuin opiskelusta ja miten tärkeäksi tai tarpeel-

liseksi opiskelija kokee nämä keskustelutuokiot. (Ks. Liite 3: C5, Liite 4: D3, Kon-

tiainen 1991: 58, Linturi Oy 1995: 106, Tuomisto 1997: 11–12.) 

 

3 Muistipainotteisuus 

Muistipainotteisuudella tarkoitetaan tässä opetuksen ominaisuutta, josta ilmenee, 

missä määrin opittavan asian mieleen palauttaminen edellyttää ulkoa oppimista, 

mikä ei sinänsä takaa asian osaamista ja ymmärtämistä (Kontiainen 1991: 60). 

Muistipainotteisuutta selvitettiin kysymällä opiskelijoilta, miten tärkeää heidän 

mielestään on, että opetus sisältää mahdollisimman vähän ulkomuistia vaativia tes-

tejä ja kokeita. (Ks. Liite 4: D4, Kontiainen 1991: 60, Linturi Oy 1995: 106, Tuo-

misto 1997: 13.) 
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4 Vuorovaikutus ja ilmapiiri 

Vuorovaikutuksella ja yhteisöllisyydellä on luokkahuonepedagogiikkaa laajempi 

merkitys opettajan tehtävän ja koulun kehittämisen kannalta. Uudistuvan toiminta- 

ja arviointikulttuurin tulisikin olla osa opettajan ”yhteiskunnallisesti laajenevaa 

konkreettista ja ideaalista maailmaa” (Korkeakoski 2004: 159). Arviointitutkimuk-

sessa opettajat ja opiskelijat arvioivat, kuinka välitöntä, luottamuksellista ja aktii-

vista luokassa tapahtuva vuorovaikutus on ja kuinka helppoa on oppitunnilla kes-

kustella muustakin kuin opiskelusta. Ilmapiiriä arvioitaessa kysytään, missä määrin 

se on ollut rento, vapaa ja erilaisuutta salliva. (Ks. Liite 3: C5, D3, Kontiainen 1991: 

58, Linturi Oy 1995: 106.) 
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Liite 8 Kuvioita opettajien ja opiskelijoiden arviointituloksista 

Liite 8: Kuvio 1 

 

1. Paljon tekemällä oppimista (x: 8,63, 

s: 1,35) 

2. Opetuksen eriyttäminen (x: 8,19, s: 

1,95) 

3. Tasapuolisen palautteen antaminen 

x: 8,91, s: 1,06) 

4. Työrauhan säilyttäminen (x: 9,04, s: 

0,97) 

5. Kasvatus- ja opetustavoitteiden saa-

vuttaminen (x: 8,70, s: 0,99) 

6. Opiskelijoiden ajattelutaitojen ke-

hittäminen (x: 9,03, s: 0,97) 

7. Opiskelijoiden arvomaailman tuke-

minen x: 9,26, s: 0,99) 

8. Opiskelijoiden sosiaalisen kasvun 

tukeminen (x: 7,95, s: 1,47) 

Perustele vastauksiasi parilla sinulle 

tärkeällä kommentillasi. 

 
T 

Kuvio 1. Kuinka paljon painotat seuraavia periaatteita opetus- ja kasvatustyössäsi? 

Opetus- ja ohjaaminen, opettajat 2011 (vrt. alaluku 8.1.3, Kuvio 13, Tuomisto 2010a). 
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Liite 8: kuvio 2 

 

 

1. Oppitunnit ovat välillä levottomia. 
(x: 3,79, s: 2,80) 

2. Opetusryhmän koko on liian suuri. 
(x: 3,69, s: 2,66) 

3. Opiskelijoita kiusataan opistossa 
(x: 3,37, s: 2,31) 

4. Opiskelijoilla on mielenterveysongel-
mia. (x: 4,49, s: 1,87) 

5. Opiskelijat ovat aamuisin väsyneitä. 
(x: 7,24, s: 1,92) 

6. Osalla on alhainen motivaatio. 
(x: 6,65, s: 2,63) 

7.Osalle pelisäännöt ovat sivuseikka. 
(x: 5,62, s: 0,99) 

8. Perustele vastauksiasi parilla sinulle tär-
keällä kommentillasi. 

  

Kuvio 2. Miten yleisiä ovat seuraavat ongelmat opistossa? Opetuksen ja opiskelun es-

teitä, opettajat 2011 (vrt. alaluku 8.1.6, Kuvio 15, Tuomisto 2010a). 
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Liite 8: Kuviot 3a, 3b 

 

1. Kansanopisto sisäoppilaitoksena 
on soveltunut sinulle erityisen hy-
vin. (x: 8,50, s: 1,41) 

2. Kansanopistolle ominainen oma-
ehtoinen opiskelu valinnaisainei-
neen on ollut motivoivaa. (x: 7,24, 
s: 1,67) 

3. Kansanopistolle ominainen va-
paus painottaa taustayhteisön elä-
mänarvoja on selkeästi näkynyt 
opistoni toiminnassa. (x: 8,18, s: 
1,39) 

  

Kuvio 3a. Tässä arvioit kansanopistoa sen keskeisten erityispiirteiden valossa. Sisä-

oppilaitosluonne, omaehtoisuus ja arvojen merkitys. Naisten (n=174) jakaumat 2011 

(vrt. alaluku 8.2.1, Kuvio 17, Tuomisto 2011b). 

. 

1. Kansanopisto sisäoppilaitoksena 
on soveltunut sinulle erityisen hyvin. 
(x: 7,81 s: 1,84) 

2. Kansanopistolle ominainen oma-
ehtoinen opiskelu valinnaisaineineen 
on ollut motivoivaa. (x: 6,66, s: 
1,96) 

3. Kansanopistolle ominainen va-
paus painottaa taustayhteisön elä-
mänarvoja on selkeästi näkynyt opis-
toni toiminnassa. (x: 7,56 s: 1,76) 

 

Kuvio 3b. Tässä arvioit kansanopistoa sen keskeisten erityispiirteiden valossa. Sisäop-

pilaitosluonne, omaehtoisuus ja arvojen merkitys. Miesten (n=92) jakaumat 2011 (vrt. 

alaluku 8.2.1, Kuvio 17, Tuomisto 2011b). 
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Liite 8: Kuvio 4a 

 

1. Olen luottanut kykyihini sel-
viytyä opinnoistani opistossa. (x: 
7,93, s: 1,39) 

2. Olen vahvasti sitoutunut opis-
keluun opistossa. (x: 6,63, s: 
2,00) 

3. Opintolinjani aineiden sisällöt 
ovat olleet itselleni merkityksel-
lisiä (x: 7,55, s: 1,64) 

4. Minulla on vahva tunne siitä, 
että opistovuoteni antaa minulle 
uusia ja ainutlaatuisia valmiuksia 
jatko-opintoihini. (x: 8,07, s: 
1,81).  

 

Kuvio 4a: Tässä arvioit omaa opiskeluasi opistossa. Opiskelijoiden luottamus ja si-

toutuminen opiskeluunsa. Naisten (n=174) jakaumat 2011 (vrt. alaluku 9.2.2, Kuvio 

25, Tuomisto 2011b). 
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Liite 8: Kuvio 4b 

 

 

1. Olen luottanut kykyihini sel-
viytyä opinnoistani opistossa. (x: 
7,74, s: 1,53) 

2. Olen vahvasti sitoutunut opis-
keluun opistossa. (x: 6,15, s: 
1,95) 

3. Opintolinjani aineiden sisällöt 
ovat olleet itselleni merkityksel-
lisiä (x: 7,14, s: 1,76) 

4. Minulla on vahva tunne siitä, 
että opistovuoteni antaa minulle 
uusia ja ainutlaatuisia valmiuksia 
jatko-opintoihini. (x: 7,14, s: 
1,76) 

 

 

 

Kuvio 4b. Tässä arvioit omaa opiskeluasi opistossa. Opiskelijoiden luottamus ja sitou-

tuminen opiskeluunsa. Miesten (n=90) jakaumat 2011 (vrt. alaluku 9.2.2, Kuvio 25, Tuo-

misto 2011b). 
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Liite 8: Kuvio 5 

 
 
 

 
1. Oppitunnit ovat välillä olleet levottomia. 
(x: 5,10, s: 2,40) 
 
2. Opetusryhmäni koko on ollut liian suuri. 
(x: 2,61, s: 2,37) 
 
3. Minua on kiusattu. (x: 1,03, s: 1,74) 
 
4. Olisin tarvinnut enemmän tukea opiske-
luuni. (x: 2,33, s: 2,10) 
 
5. Minulla on ollut rahahuolia. (x: 3,24, s: 
2,59) 
 
6. Olen ollut masentunut. (x: 1,81, s: 2,27) 
 
7. Aamuisin olen ollut väsyneempi kuin en-
nen. (x: 4,41, s: 2,73) 
 
8. Minulla on ollut vaikeuksia opettajien 
kanssa enemmän kuin ennen. (x: 1,35, s: 
1,85) 
 
9. Fyysinen kuntoni on heikentynyt opistossa. 
(x: 3.22, x: 2,82) 

 

Kuvio 5. Kuinka paljon seuraavat seikat ovat estäneet tai vaikeuttaneet opiskeluasi. Op-

pimisen ja opiskelun esteitä, opiskelijat (n=256) 2011 (vrt. Liite 8: Kuvio 2, Tuomisto 

2011b). 
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