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1 JOHDANTO 

Tämä pro gradu -tutkielma on jatkoa kirjoittamalleni kandidaatintutkielmalle. 

Kandidaatintutkielmassa käsittelin koulutusekonomistisen käsitteistön avulla 

peruskoulutuksen tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tässä pro gradu -

tutkielmassa teoreettinen osuus on samankaltainen, sillä teoreettinen osuus valmistaa 

lukijaa syventymään koulutusekonomistiseen käsitteistöön ja teoriaan. Teoriaosuus on työn 

luonteesta johtuen laajempi kuin kandidaatintutkinnossa.  Tutkielman teoreettinen 

viitekehys on pohjana myös työn empiiriselle osiolle, jossa syvennytään fenomenografisen 

analyysin avulla luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiin 

peruskoulutuksen tehokkuudesta.  

Koska työ oli tärkeä rajata empiiriseltä osalta mahdollisimman selkeäksi, päädyin omasta 

vahvasta mielenkiinnostani johtuen tarkastelemaan opettajakunnan näkemyksiä 

nimenomaan tehokkuuden näkökulmasta. Aikaisemmat opintoni Oulun Yliopiston 

Kauppakorkeakoulussa motivoivat minua valitsemaan aiheeksi tehokkuuden ja tehokas 

toiminta on muutoinkin lähellä omaa sydäntäni. Koen, että Suomessa yksityisen ja julkisen 

sektorin toimijat eivät kykene hahmottamaan tehokkuutta samalla tavoin keskenään. Näen 

että yksityisen sektorin toimijoiden on kautta aikain täytynyt keskittyä toimintansa 

kokonaisvaltaiseen tehostamiseen, kun taas julkisen sektorin instituutioissa, etenkin 

työntekijöillä, tehostamisella on varsin negatiivinen kaiku ja sen nähdään liittyvän usein 

ainoastaan taloudellisten resurssien vähentämiseen.  

Suomalaiseen mentaliteettiin ei kuulu retostella, mutta siitä huolimatta voin ylpeänä sanoa, 

että minusta koulutetaan yksi maailman parhaista opettajista. Suomalainen 

opettajankoulutus on maailman huippuluokkaa ja useista eri valtioista alettu järjestämään 

tutustumis- ja opintomatkoja suomalaisiin opettajankoulutuslaitoksiin ja peruskoulun 

yksiköihin. Mikä tekee koululaitoksestamme niin uskomattoman hyvän? Voimmeko 

luottaa siihen, että huippulaadukkaat opettajat kentälle sysättäessä hoitavat homman kotiin, 

ja suomalaisen peruskoulutuksen voittokulku saa jatkua?  

Peruskoulutusta voidaan pitää yhtenä merkittävimmistä läpi käytävistä instituutioista joita 

maassamme on. Sen lähes kymmenvuotisella jaksolla on pitkäaikainen ja kauaskantoinen 

vaikutus lapsiin, jotka sen suorittavat. Peruskoulutuksella lapselle voidaan tarjota kodin 

rinnalla turvallinen kasvua ja kehitystä positiivisesti edistävä paikka, jossa mahdollistetaan 
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pohja tulevaisuuden osaajien sivistykselle ja osaamiselle. Tämän vuoksi peruskoulun 

merkitystä ei tule aliarvioida. Osaamista, työskentelytapoja ja asenteita ei opita 

peruskoulun jälkeen ammatillisissa- tai muissakaan jatko-opinnoissa. Ne kehittyvät 

hiljalleen lapsen kehityksen aikana muotoutuen erilaisista palasista, joista yksi 

merkittävimmistä on peruskoulu.  

Se, millaiseksi peruskoulu muotoutuu ajan kuluessa, on mielenkiintoinen kysymys. On 

sanomattakin selvää, että koululaitoksessa, joka perustuu vahvasti omien yksiköiden 

sisäiseen johtamiseen, eroavaisuudet eri yksiköiden välillä ovat suuret. En ole sitä mieltä, 

että koulujen ja opettajien vapautta tulisi rajoittaa. Päinvastoin, uskon että vastuullisella 

paikallisella johtamisella voidaan saavuttaa parhaita mahdollisia tuloksia. Mistä sitten 

johtuu, että koulut ovat niin erilaisia? Onko koulujen rahallisissa resursseissa 

eroavaisuuksia? Onko oppilas-aines erilaista? Ovatko alueelliset erot niin merkittävät? 

Onko opettajakunnalla merkitystä? Mitä ylipäätään on peruskoulutuksen tehokkuus ja 

kuinka se ilmenee? Onko tehokkuuden edistäminen välttämätöntä kouluissamme? Asiasta 

nousee useita mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta mitä tästä kaikesta ajattelevat kaiken 

keskiössä olevat henkilöt, opettajat? 

Tätä tutkielmaa varten olen haastatellut kymmentä luokanopettajaa ja kymmentä tulevaa 

luokanopettajaa peruskoulutuksen tehokkuuteen liittyvistä kysymyksistä. Mitä ajatuksia 

heillä nousee koulutuksen tehokkuudesta ja sen edistämisestä? Tässä fenomenografisessa 

tutkimusosassa käydään läpi kahdenkymmenen opetusalan ihmisen käsityksiä siitä, mistä 

koulutuksen tehostamisessa heidän mukaansa on kysymys. Tutkimuksessa selvitän myös 

sitä, miten hyvin erilaiset tehokkuuteen liittyvät käsitteet ovat tulleet tutuiksi ja sitä, miten 

luokanopettajat itse kehittäisivät koulutuksen kenttää tehokkaammaksi. 

Tutkielman johdannon jälkeisessä luvussa käsitellään vahvasti koulutusekonomista teoriaa. 

Tässä luvussa avataan tuottavuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden käsitteet, jotka ovat 

tietyiltä osin varsin päällekäisiä ja sen tähden tarpeen selittää auki erikseen. Luvussa 

käsitellään myös tuotantofunktion käsitettä, sekä sen haasteellisuutta. Luvussa kolme 

paneudutaan hieman jo tehtyihin tehokkuustutkimuksiin, sekä niiden haasteisiin. Luvussa 

neljä käydään läpi tutkimuskysymykset, jotka ovat johdattelemassa meitä tämän pro 

gradun empiiriseen osioon. Luku viisi sisältää tutkimuksen tekemiseen liittyvää 

fenomenografista laadullisen tutkimuksen teoriaa, tutkimuksen eettisyyteen liittyvää 

pohdintaa, sekä muuta tutkimuksen toteutukseen liittyvää aineistoa. Luvussa kuusi 
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esitellään tutkimustuloksia ja rakennetaan niiden pohjalta aineistoon ja teoriaan liittyvää 

fenomenografista analyysiä. Luku seitsemän sisältää analyysin perusteella syntyneet 

johtopäätökset ja viimeinen luku syventää ajatuksia tästä pro gradun prosessista.  

Tässä tutkielmassa puhutaan paljon koulutuksen tehostamisesta. Ellei toisin mainita, sillä 

tarkoitetaan tässä tapauksessa aina peruskoulutusta, eikä sen laajempaa kontekstia. Lienee 

syytä mainita myös, että tutkimuksen empiirisen osion aineistossa, jossa puolet 

haastateltavista on luokanopettajaopiskelijoita, puhutaan kuitenkin pääosin opettajista. 

Tällöin tarkoitetaan kuitenkin koko aineiston vahvuutta.  
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2  KOULUTUSEKONOMISTINEN KÄSITEPALETTI 

Tässä luvussa avataan koulutusekonomistisia käsitteitä. Luvussa lähdetään liikkeelle 

inhimillisestä pääomasta, joka voidaan rinnastaa oppimiseen. Tästä jatketaan tuottavuuden 

käsitteeseen panosten ja tuotosten avulla. Tästä päästään tehokkuuden käsitteeseen ja 

lopuksi sivutaan vaikuttavuuden käsitettä. Näitä käsitteitä tarkastellaan koulutuksen 

näkökulmasta.  

2.1 Inhimillinen pääoma 

Koulutusekonomistisessa keskusteluissa puhutaan usein inhimillisestä pääomasta, joka 

voidaan rinnastaa vahvasti oppimiseen, kasvatukseen, koulutukseen ja oppimiskykyyn. 

Edellä mainitut tekijät ovat pääosassa kun ollaan lisäämässä ihmiselle tietoa, taitoja ja 

erilaisia kyvykkyyksiä. Tällaisessa prosessissa, jossa ihminen jollain osa-alueella kehittyy 

ja menee eteenpäin, voidaan katsoa, että hänen inhimillinen pääomansa lisääntyy. (Schultz 

1961.) 

Jo Adam Smith puolusti koulutusta ja inhimillisen pääoman kerryttämistä puhuessaan 

kansantalouden vaurastumiseen liittyvistä seikoista. Koulutuksen taloustiede on kuitenkin 

noussut tarkasteluun vasta 1950-luvun jälkeen. Voidaan sanoa, että koulutuksen taloustiede 

on syntynyt Theodore Shultzin myötä. Johnesin (1993) leikkimielisen toteamuksen 

mukaan vauva oli kuitenkin ehtinyt potkia ennen syntymäänsä, millä viitataan Vaizeyn ja 

Wisemanin tuotoksiin asian tiimoilta.  

Koulutusta tulee tarkastella investointina yksilön tulevaisuuteen (Becker 1964). Ikään kuin 

kalliit koneet hankkiva tehdas, niin myös yksilö jättää työnteon vähemmälle ja panostaa 

siihen, että inhimillistä pääomaa kerryttämällä hän pystyy tulevaisuudessa ansaitsemaan 

enemmän ja tekemään mielekkäämpää työtä. Yhteiskunnassa, jossa valtio tukee opiskelua 

maksamalla koulunkäynnistä aiheutuvat kulut, uskotaan, että myös valtio hyötyy 

tuottamalla työntekijöitä myös sellaisiin työpaikkoihin, joihin ei voida siirtyä ilman 

tarvittavaa koulutusta. Uskotaan, että valtion rahoittaman koululaitoksen avulla koulutusta 

ei aliarvioida ja siitä ei ns. pyritä säästämään. Jos yksityiset ihmiset joutuisivat 

rahoittamaan oman koulunkäyntinsä itse, saattaisi käydä siten, että koulutusta 

alikulutettaisiin ja koulutuksella ei saavutettaisi kaikkia sen varaan laskettuja 

yhteiskunnallisia hyötyjä. (Kontio & Sailer 2005.) 
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Mitä tämä inhimillinen pääoma siis tarkkaan ottaen on? Se on jotain tietoista yksilön 

kehittämistä ja kulutusvalintojen ohjaamista näkymättömiin hyödykkeisiin kuten 

terveyteen, koulutukseen tai vaikkapa omien työntekijöiden lisäkouluttaminen haastaviin 

uusiin työtehtäviin Shultzin (1961) mukaan panostaminen inhimilliseen pääomaan on 

mahdollistanut sen, että kokonaistaloudellinen tuottavuus työntekijää kohti on kasvanut.  

Begg (2011) määrittelee inhimillisen pääoman siten, että se on jotain tietoa ja ymmärrystä, 

joka ilmenee työntekijän teoissa ja ajatuksissa. Kouluttautuminen, harjoittelu ja 

kokemukset mahdollistavat sen että työntekijä on tuottavampi. Esimerkkinä Begg (2011) 

mainitsee Saksan nopean nousun toisen maailmansodan jälkeen. Vaikka maa menetti 

paljon fyysisiä resursseja, ei inhimillinen pääoma kuitenkaan hävinnyt, minkä vuoksi maa 

kykeni nopeaan palautumiseen. (Begg 2011.) 

Inhimillistä pääomaa arvostetaan yhteiskunnassa. Inhimillisen pääoman kerryttämistä ei 

pidetä nopeana prosessina, vaan se on usein pitkien opiskeluvuosien, korkeasti 

kouluttautumisen ja vankkojen työkokemusten takana. Näitä kertyneitä inhimillisen 

pääoman muotoja kyetään osoittamaan esittelemällä erilaisia todistuksia ja sertifikaatteja 

erilaisista suorituksista. On selvää, että usein inhimillistä pääomaa kerryttämällä saadaan 

luotua yksilölle parempaa palkkaa tarjoava työpaikka ja tätä myöten parempaa 

elämänlaatua. (Belfield 2000.) 

Keskustelu inhimillisestä pääomasta on johtanut siihen, että koulutuksen merkityksellisyys 

on lisääntynyt ja sen yhteiskunnallinen arvo on tunnustettu. Davidssonin ja Honigin (2003) 

mukaan inhimillisellä pääomalla on positiivinen yhteys myös yrittäjyystoiminnan 

aloittamisen ja siinä menestymisen välillä. 

Useat koulutusekonomistit ovat pyrkineet selvittämään inhimillisen pääoman 

kerryttämisen ihanteellisinta mallia, jossa oppilaille tarjottaisiin sellaiset olosuhteet, jossa 

näiden oppiminen olisi maksimaalisella tasolla. Tätä kautta on rakennettu koulutuksen 

tuotantofunktio, jolla mallinnetaan koulutuksessa käytettyjä panoksia ja sieltä saatavia 

tuotoksia. Tuotantofunktiota koskevissa keskusteluissa kritisoidaan usein tuotantofunktion 

mahdottomuutta käytännössä. Se antaa meille kuitenkin mahdollisuuden tutkia 

koulutukseen käytettyjä resursseja ja koulutuksessa syntynyttä inhimillistä pääomaa. 

(Hanushek 1995; Lucas, 1988.) Mielenkiintoiseksi kysymykseksi nousee kuitenkin se, 

voimmeko mallintaa sellaisen ihanteellisen tavan, jonka avulla oppilaille voitaisiin 
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kerryttää oppia tai toisin sanoen inhimillistä pääomaa mahdollisimman paljon ja siten, että 

se voitaisiin tuoda myös käytännön koulumaailmaan? 

 

2.2  Käsitteiden avaaminen ja erottaminen 

Tuottavuudella tarkoitetaan tuotosten ja panosten välistä suhdetta. (Timmermann 2016.) 

Tuottavuutta arvioitaessa on vertailtava sitä johonkin toiseen vastaavaan 

tuottavuusprosessiin.  Hyviä vertailuarvoja ovat saman tuotantoyksikön tuottavuus jonain 

toisena ajanjaksona tai jonkin toisen tuotantoyksikön tuottavuus samaisena ajanjaksona. 

Ajanjaksona voi toimia päivä, viikko, vuosi tai mikä tahansa ajan yksikkö. (Brax, 2007; 

Timmermann 2016.) 

Työn tuottavuus on fyysinen mittari. Työn tuottavuuden mittaamisella pyritään saaman 

selville kuinka paljon tuotoksia on saatu aikaan. Yleensä tuotosten määrää verrataan 

tuotosprosessin käytettyyn aikaan. Mitattavat yksiköt voivat olla teollisia tuotteita, 

kulutushyödykkeitä tai vaikkapa palveluita. Työn tuottavuudella tarkoitetaan siis sitä, 

kuinka paljon tarvitaan aikaa jonkin tietyn tuotoksen, oli se sitten kulutushyödyke tai 

palvelu, tuottamiseen. Yleisemmin ajanyksikkönä käytetään minuuttia, tuntia tai 

vuorokautta riippuen siitä, mikä sopii parhaiten kuvaamaan yhden tuotettavissa olevan 

yksikön keskimääräistä tuotosaikaa. (Timmermann 2016) Tuotos-käsitettä voidaan 

ymmärtää paremmin, kun ajatellaan, että se on jokin tietty ajanyksikkö jonka aikana 

voidaan tuottaa yksi tuotos. 

Panos-tuotos –ajattelu koulutuksessa on lähtenyt liikkeelle Yhdysvalloista. Yksi 

tunnetuimpia tutkimuksia historiallisesti on Robert Colemanin (1966) suorittama tutkimus 

koulutuksellisen tasa-arvon mahdollisuuksista. Colemanin raporttia voidaan pitää 

poikkeuksellisen laajana tutkimuksena, sillä siinä on kerätty aineistoa jopa 700 000 

oppilaasta. Coleman osoitti tutkimuksellaan, että oppilaan perhetausta ennustaa oppilaan 

koulumenestystä enemmän kuin opettaja tai muut kouluun liittyvät ominaisuudet. 
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2.3 Tuottavuus koulutuksessa 

Timmermanin (2016) mukaan koulutuksessa käytettäviä tuotoksia voidaan listata ainakin 

seuraavia: 

- Toimeksiantajan tilaajan tyytyväisyys 

- Ne oppilaat, jotka pääsevät luokka-asteelta seuraavalle 

- Erinomaisten arvosanojen lukumäärä luokkaa, koulua ja koululaitosta kohti 

- Päättötodistuksen oppiainekohtaiset arvosanat luokkaa, koulua ja koululaitosta 

kohti 

- Keskimääräinen taitotaso matematiikassa, luonnontieteissä ja äidinkielessä (näitä 

mitataan usein PISAn kansainvälisillä tutkimuksilla) luokkaa, koulua ja 

koululaitosta kohti 

- Koulusta tai oppilaitoksesta valmistuvien oppilaiden osuus 

 

Kuva 1. Vaihtoehtoisia tapoja arvioinnille (Timmermann 2016) 

Kuvasta1 voimme nähdä erilaisia arviointimenetelmiä. Suomessa on koululaitoksissa 

käytössä kuvan mukainen arviointimalli, jossa opettaja vastaa arvioinnista oman 

näkemyksensä mukaan. Opetussuunnitelmassa tarjotaan apua ainoastaan hyvän arvosanan 

kriteereille mutta on selvää, että näin liukuvassa mallissa on mahdollisuus toteuttaa yhtä 
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monta erilaista arviointia, kuin on arvioijia. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014) 

Kuva 1 havainnollistaa millainen tilanne voi olla myös Suomessa. Koska eri koulujen 

arviointi tapahtuu erilaisten opettajien toimesta voi kuvan kaltainen tilanne syntyä myös 

täällä. Kuvassa jakauma B edustaa luokkaa tai ryhmää, jossa valmistuneiden lukumäärästä 

suurin osa on saanut arvosanan 2 tai 3. Pieni osa jakaumassa B on saanut arvosanan 1 tai 4 

ja pienin osa tästä ryhmästä on saanut arvosanan 5 tai 6. Jakauma C edustaa arviointia, 

jossa kurssin läpäisseistä oppilaista suurimmalla osalla on arvosana 4 tai 1. Pienempi osa 

oppilaista on saanut arvosanan 2 tai 3 ja kaikkein pienin osa on saanut arvosanan 5 tai 6. 

Itse asiassa arvosanoja 5 ja 6 on tässä arvioinnissa todella vaikea saavuttaa. Jakauma A 

edustaa ryhmää, jossa suurin osa saa keskimmäisen arvosanan 3. Tämän jälkeen eniten on 

saatu arvosanoja 2 ja 4 sekä näiden jälkeen arvosanoja 1 ja 5. Arvosanaa 6 on saanut 

kaikkein pienin osa, mutta verrattuna arviointijoukkoon C tätä arvosanaa ei ole kuitenkaan 

mahdoton saavuttaa.  

Kuvassa 1 arviointijoukko A on lähimpänä Suomen ylioppilaskirjoituksissakin käytettävää 

Gaussin käyrä –jakaumaa. Tässä jakaumassa pyritään siihen, että arviointi riippuu aina 

vuosittaisen oppilasaineksen tasosta siten, että keskimmäisiä arvosanoja saadaan eniten ja 

heikoimpia ja parhaita arvosanoja vähiten. Ylä- ja alakoulussa arviointia toteutetaan 

kuitenkin ainoastaan Perusopetuksen opetussuunnitelmassa annettavan hyvän arvosanan 

kriteerien pohjalta, minkä vuoksi eri opettajien suorittamat arvioinnit voivat heidän omasta 

vaatimustasostaan ja arviointimenetelmistään johtuen poiketa merkittävästi toisistaan.  

Timmermann (2016) luettelee myös yleisesti käytettäviä panoksia, joita käytetään 

koulutuksessa.  

- Opettajien lukumäärä 

- Opettajien lukumäärä luokkaa kohti 

- Opettajien pätevyys ja ammattitaito 

- Työtuntien määrä per opettaja koulussa (opetustunnit) 

- Työtuntien määrä per opettaja kotona (suunnittelu, kommunikaatio, kokeiden 

korjaaminen) 

- Luokkakoko 

- Oppilasmäärä opettajaa kohti 
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- Oppilaiden opiskeluun käytetty tuntimäärä koulussa (aktiiviopetus ja läsnäolo) 

- Oppilaiden kotona opiskeluun käytetty tuntimäärä (kotitehtävät, etäopetus kotona) 

- Opetusmateriaali ja sen laatu 

- Opettajan opetustyyli ja metodit 

- Oppilaitoksen laatu 

- Energiavarat eli käytettävissä olevat fyysiset resurssit 

Kuten edellä voi huomata, tuottavuuden mittaamiseen koulumaailmassa on useita eri 

keinoja. Voi mitata useiden eri prosessien tuottavuutta, mutta samalla tämän prosessin 

tuottavuutta voidaan mitata lukuisilla erilaisilla prosessiin vaikuttavilla panoksilla. Tämän 

vuoksi koulutuksen tuottavuuden mittaaminen on hyvin haastavaa. Esimerkiksi koulusta 

erinomaisilla arvosanoilla valmistuvien oppilaiden tuottavuutta voidaan tarkastella useista 

eri näkökulmista. Hyvillä arvosanoilla voidaan nähdä yhteys tiiviiseen opettaja-oppilas 

suhteeseen, joissa useimmissa tapauksissa oppilaalla on ollut koko opiskeluprosessin ajan 

sama opettaja. Toisaalta erinomaisia arvosanoja voidaan verrata myös siihen, kuinka paljon 

opettaja on nähnyt vaivaa oppilaiden opettamiseen ja opetuksen suunnitteluun, eli 

käytännössä opetusprosessiin käytetty aika. Kolmanneksi oppilaiden erinomaisia 

arvosanoja voidaan verrata myös oppilaiden opiskeluun käyttämään aikaan. Tässä ehkä 

sekavaltakin tuntuvassa panosten ja tuotosten viidakossa kysymykseksi nousee: Kuinka 

osaamme valita oikeat panokset, joilla voimme mitata haluttuja tuotoksia? (Timmermann 

2016.) 

2.3.1 Arvioinnin ongelmat 

Opiskelijoiden tuottavuuden arviointi on pitkään pohjautunut subjektien, tiettyjen 

oppiaineiden arvioimiseen. Usein mitataan oppilaan osaamistaso jonkin oppiaineen 

kohdalta tietyn kurssin jälkeen. Monesti arviointivälineenä käytetään summatiivista koetta, 

jossa yhdistyy kurssilla opitut sisällöt. Arviointitapana käytetään useimmiten opiskelijan 

bruttotietämyksen lisääntymistä. Tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijan lähtötasoa ei 

huomioida lainkaan, eli aikaisempaa tietämyksen tasoa ei huomioida. Tällöin on 

epärelevanttia arvioida oppilaiden tiedon arvonlisää, vaikka nämä läpäisisivätkin kurssin 

erinomaisin arvosanoin. Tämän vuoksi bruttotuotoksen rinnalle on noussut nettotuotos, 

joka huomioi oppilaiden tiedollisen lähtötason. Nettotuotoksessa mitataan kertynyttä 
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arvonlisää, sen sijaan että tuijotettaisiin ainoastaan tasoa johon päästään lukuvuoden 

aikana. (Timmermann 2016). 

Kuva 2. Nettotuotos ja bruttotuotos arvioinnissa (Timmermann 2016) 

Kuvasta kaksi voidaan havaita kahden oppilaan nettotuotoksen ja bruttotuotoksen 

eroavaisuus. Oppilasta1 ja oppilasta2 merkataan kuvassa 2 eri väreillä siten, että oppilas 1 

on punainen ja oppilas2 on musta. Pystyakseli kuvaa oppilaiden tietotasoa ja vaaka-akseli 

oppilasta tietyllä ajanhetkellä. Oppilaan2 lähtötaso on ollut korkeampi kuin oppilaan1 

lähtötaso. Oppilas2 suoriutuu kurssista paremmin kuin oppilas1, mutta lähemmin 

tarkastellessamme huomaamme, että oppilas1 on oppinut kurssin aikana enemmän kuin 

oppilas2. Tämä näkyy kuvassa siten, että oppilas2 on korkeammalla tasolla kuin oppilas1, 

mutta oppilaan1 bruttotuotossuora on jyrkempi kuin oppilaan2.  

Tällaisissa tapauksissa voidaan pohtia onko opetuksen taso riittävää kaikille oppilaille, vai 

onko osa oppilaista sellaisia, että he jo olemassa olevan tietämyksensä vuoksi jäävät 

vähäisemmälle opetukselle, eikä heille ehditä tarjota heidän taitotasonsa mukaisia 

haasteita.  

Arvioinnista keskustellaan opetusalalla paljon (Uusimaa-lehti 17.2.2016, Helsingin 

Sanomat 20.5.2015) Viimeaikoina on keskusteltu paljon siitä, onko arviointi ylipäätään 
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tarpeellista, etenkään taito- ja taideaineissa. Arviointi voidaan nähdä prosessina, jossa 

oppilaan tuottavuutta tarkastellaan. Opetussuunnitelmassa sanotaan arvioinnista 

seuraavasti: 

” Perusopetuslain mukaan oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa 

opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, 

työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Nämä tehtävät ovat 

perusopetuksen arviointikulttuurin kehittämisen lähtökohta. Painopiste on oppimista 

edistävässä arvioinnissa.” (Perusopetuslaki §22) 

2.4 Tehokkuus koulutuksessa 

Aaltonen, Kirjavainen, Moisio & Ollikainen (2007) toteavat, että tehokas yksikkö on 

sellainen, joka käyttää käytettävissä olevat panokset siten, että niistä syntyvä tuotos on 

suurin mahdollinen. Tehokkuutta ei siis ole helppoa mitata ilman vertailuarvoa, vaan 

useimmiten tehokkuus saadaan selville, kun saatua tuotosta mitataan jonkin muun samoilla 

panoksilla saatuun tuotokseen, tai tuotokseen jonka on samassa yksikössä saatu jonain 

toisena ajan hetkenä. 

Kun tuottavuus oli tuotosten ja panosten suhdeluku, voidaan tehokkuutta pitää eri 

yksikköjen panosten suhdelukuna.  Kahden yksikön X ja Y tehokkuus voidaan laskea 

näiden tuotannon tasojen suhteena seuraavasti: 

Tehokkuus = 
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑜 𝑋

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑜 𝑌
 

Voimme toki olettaa, että nämä tuotokset ovat saman yksikön tuotannon tasoja eri ajan 

hetkeltä. Tehokkuutta arvioitaessa on aina verrattava tuotannon tasoa sellaiseen tuotannon 

tasoon, jonka nähdään olevan maksimaalisen tehokkaasti tuotettu. (Timmermann 2016). 

Jos esimerkiksi jokin tuotantoyksikkö tuottaisi kolmella tukilla kymmenen lankkua ja jokin 

toinen yksikkö tuottaisi kahdella tukilla viisitoista samanlaista lankkua, voitaisiin näiden 

yksikköjen tehokkuus mitata vertailemalla saatuja panos-tuotos suhteita keskenään. Tässä 

tapauksessa viisitoista lankkua tuottava yksikkö olisi tehokkain yksikkö, sillä se tuottaisi 

käytettävissä olevilla panoksilla suuremman määrän tuotoksia kuin heikompi yksikkö. 
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Tällöin tuottavan yksikön tehokkuus olisi 100% tai 1. Heikomman yhtiön tehokkuuden 

saamme selville vertaamalla sitä tehokkaimpaan yksikköön.  

 

Kuva 3.  Koululuokkien väliset tehokkuuserot (Timmermann 2016) 

Kuviosta kolme voimme havaita, että eri koululuokkien värillä on tehokkuuseroja. 

Kuviosta näkyy luokkien panos-tuotos suhteet ja luokat muodostavat tehokkuusrintaman 

kuviossa näkyvän kelpoisuustason alapuolelle. Kuvion mukaan ainoastaan luokka C 

saavuttaa vaaditun kelpoisuuden, mutta muut jäävät tämän kelpoisuuslinjan alapuolelle. 

Ajatellaan, että luokka C käyttää mahdolliset käytettävissä olevat panokset niin 

tehokkaasti, että luokan oppilaiden tieto- ja taitotaso yltää korkeimmalle. Miksi näin on, 

siihen voidaan kenties vastata tarkkailemalla luokkien välisiä eroja opiskeluun käytettyä 

aikaa, opetuksen laatua tai vaikkapa oppilaiden vanhemmiltaan saamaa tukea. 

(Timmermann, 2016.) 

Tehokkuutta arvioitaessa ei tulisi katsoa panoksia tai kustannuksia ja tehdä päätelmiä sen 

mukaan paljonko jokin tietty yksikkö on käyttänyt rahaa jonain aikana. Tärkeämpää on 

seurata käytettyjen panosten ja tuotosten suhdetta ja kiinnittää huomio myös siihen, mitä ja 

kuinka paljon käytetyillä resursseilla on saatu aikaan. (Timmermann, 2016.)  
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Levinin (1995) muistuttaa, että koulutukseen käytetään kehittyneissä maissa valtavia 

määriä rahaa. Keskimäärin teollisuusmaissa käytetään kuusi prosenttia 

bruttokansantuotteesta tai enemmän kattamaan koulutusmenoja. Jos koulutuksen 

tehokkuutta voitaisiin parantaa vaikkapa vain prosentin tai kaksi, säästettäisiin miljoonia 

euroja. Tämän vuoksi koulutuksen tehostaminen ohjaa säästyviä veronmaksajien rahoja 

eteenpäin johonkin muuhun.  

Tehokkuutta voidaan tarkastella kahdella eri tasolla. Ensimmäinen niistä on 

mikrotaloustieteellinen taso, joka keskittyy pienempien yksiköiden tehokkuuden 

tarkasteluun, vaikkapa yritysten. Mikrotasolla keskitytään usein kustannustehokkuuteen ja 

tarkastellaan tuotosten ja kustannusten välistä suhdetta. Toisella, makrotaloustieteellisellä 

tasolla tarkastellaan suurempia kokonaisuuksia, vaikkapa yhteiskunnallisten toimijoiden 

tehokkuutta. (Begg 2011.) 

2.5 Vaikuttavuus koulutuksessa 

Vaikuttavuusajattelu perustuu ajattelumalliin, joka muotoutuu englanninkielisten sanojen 

ensimmäisistä kirjaimista IOOI: Input, Output, Outcome, Impact. Sanat voidaan kääntää 

seuraavasti: panos, tuotos, vaikutus, vaikuttavuus. Vaikuttavuuden arviointi pohjautuu 

pitkälti “theory-based-evaluation” –nimiseen arviointiin. Suomenkielisessä keskustelussa 

vaikuttavuus-sana on korvannut monimutkaisen teoriapohjainen arviointi –käsitteen (Chen 

1990 & Dahler-Larsen 2005). Vaikuttavuuden arviota suoritettaessa pyritään vastaamaan 

siihen: mikä vaikuttaa mihinkin, miten, milloin ja millä edellytyksillä? Vaikuttavuus on 

käsitteenä monipuolinen, koska sillä voidaan kuvata tulosta, vaikutusta ja koko 

vaikuttamisen prosessia. Vaikuttavuuden arvioinnin kannalta on merkittävää, että prosessit 

ja tulokset yhdistetään ja niitä arvioidaan kokonaisuutena, eikä irrallisina osina toisista 

erillään.  
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Kuva 4. Vaikuttavuus ketjuna (Sitra 2014) 

Kuvassa neljä näkyy vaikuttavuus selkeästi ketjutettuna panoksesta vaikuttavuuteen. 

Ketjun perusajatus on helppo ymmärtää. Ongelmia muodostuu usein, kun lähdetään 

siirtymään vaikutus-tasolta vaikuttavuuteen. Näiden kahden tason väliset erot eivät ole 

ilmeisiä ja usein vaikuttavuus ilmenee vasta useiden vuosien jälkeen. Vaikuttavuuden 

mittaamista hankaloittaa myös sen jakautuminen eri tahoille. Usein vaikuttavuuden syyt 

eivät ole itsestäänselvyyksiä tai helposti eristettävissä, mikä lisää tulkinnan 

ongelmallisuutta. (Sitra 2014.) 

 

Kuva 5.  Koulutuksen tuloksellisuuden arviointia (Opetushallitus 1998) 

Tehokkuuden ja vaikuttavuuden termit ovat olleet koulutuksen tuloksellisuuden 

arvioinnissa käytössä jo pitkään. Kuvassa viisi on kuva koulutuksen tuloksellisuuden 

arviointimallista ja yksi tavoite on ollut saavuttaa tuloksellisuutta tehokkuuden, 

vaikuttavuuden ja taloudellisuuden keinoin. Tämä koulutuksen tuloksellisuuden 

arviointimalli on vuodelta 1998, eli tehokkuus ja vaikuttavuus ovat olleet koulutuksessa 

tavoitteina jo pidemmän ajan. (Opetushallitus 1998.) 
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2.6 Koulutuksen tuotantofunktion avaaminen 

Jotta koulutuksen tuotantoprosessia voidaan kuvata selkeämmin, on muodostettava 

tuotantofunktio josta ilmenee, mitä panoksia tuotantoprosessissa käytetään ja mitä 

tuotoksia sieltä lopulta saadaan. Koulutuksen tuotantofunktio on yksinkertainen tapa 

kuvata tätä prosessia. Koulutuksen tuotantofunktion muodostaminen tapahtuu samalla 

tavoin kuin tuotteiden ja palveluiden tuotantofunktiota muodostettaessa. Koulutuksen 

tuotantoa kuvailtaessa voidaan katsoa, miten oppilaat ovat menestyneet pidetyissä kokeissa 

ja tarkastella menestyksen riippuvuutta heidän perheidensä demografiaan, 

sosioekonomisiin taustoihin, opiskeluun käytettyyn aikaan tai opettajien ammattitaitoon. 

(Brewer & Welsh 2014; Hanushek 1979). Tuotantofunktion muodostaminen on todella 

haastavaa, sillä ylläkin esitettyjä mitattavia arvoja on usein vaikea mitata. Siitä huolimatta, 

on tuotantofunktio tärkeä empiirinen työkalu, jolla voidaan kuvata oppilaiden tuotoksia ja 

niiden eroavaisuuksia (Brewer & Welsh 2014). 

Koulutusprosessi poikkeaa kuitenkin hyvin paljon perinteisten yritysten 

tuotantoprosesseista. Koulutuksella katsotaan olevan useita sellaisia erityispiirteitä, joita ei 

tavanomaisista fyysisistä tuotantoprosesseista löydy. Koulutuksella voidaan katsoa olevan 

sellaisia hyödyllisiä tuotoksia, jotka eivät näy välttämättä heti. Fyysisessä 

tuotantoprosessissa voi esiintyä yksinkertaisia panos-tuotos malleja, joissa esimerkiksi 

syöttämällä yksi tukki sahakoneeseen saadaan aikaiseksi kuusi lankkua.  Koulutuksella on 

myös yli ajan jakautuvia vaikutuksia. Toisaalta taas monet hyödyt, joita koulutuksesta 

saadaan, ovat vahvasti kasautuvia. Tämän vuoksi on todella haastavaa tietää, mitä yksilö 

on oppinut juuri tietyllä hetkellä. Koulutuksessa tuotetaan myös vaikeasti mitattavia 

tuotoksia kuten kasvua, kehitystä ja sivistystä, mikä tekee koulutusprosessista haastavan 

mitattavan. Koulutusorganisaatioiden mittaamista vaikeuttaa myös sellaiset ulkopuoliset 

tekijät, jotka vaikuttavat oppilaiden oppimistuloksiin, mutta eivät suoranaisesti ole 

koulutusorganisaatiosta johtuvia seikkoja. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi lapsen 

vanhemmat ja tämän ystäväpiiri.  (Hanushek 2002). 

Vaikka useat taloustieteilijät ja koulutusekonomistit ovat mallintaneet koulutuksen erilaisia 

tuotantofunktioita, ei yhtä oikeaa, kaiken kattavaa tuotantofunktiota ole olemassa 

(Hanushek, 1995; Lucas, 1988). Seuraavaksi käsittelen Hanushekin ja Lucasin luomia 

tuotantofunktioita. Hanushekin (1995) mukaan toimivalla tuotantofunktiolla voitaisiin 

ennustaa vaikutukset koulutukselle jos tiettyjä resursseja lisättäisiin tai vastaavasti 
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vähennettäisiin. Toistaiseksi on kuitenkin tyydyttävä ennustamaan vaikutuksia oppilaista ja 

heidän kouluistaan kerätyn datan perusteella.  

2.6.1 Hanushekin tuotantofunktio 

Hanushek (1979) esittelee koulutuksen tuotantofunktion seuraavasti 

 

𝐴𝑖𝑡 = 𝑓(𝐵𝑖
(𝑡)

, 𝑃𝑖
(𝑡)

, 𝑆𝑖
(𝑡)

𝐼𝑖 )                       (1) 

 

Missä 𝐴𝑖𝑡 on tietyn oppilaan saavutukset ajanhetkellä t. 

 𝐵𝑖
(𝑡)

 on tekijä, joka osoittaa oppilaan taustatekijöiden vaikutukset ajanhetkellä t. 

𝑃𝑖
(𝑡)

 kertoo ikätovereiden vaikutukset ajanhetkellä t. 

𝑆𝑖
(𝑡)

 huomioi koulun käyttämät panokset oppilasta kohden. 

𝐼𝑖  kertoo oppilaan synnynnäisen kyvykkyyden. 

 

Tuotantofunktio tässä muodossa ottaa huomioon opiskelijan perheen, ystävät, koulun 

käyttämät panokset ja oppilaan synnynnäisen kyvykkyyden.  Hanushekin (1986) mukaan 

koulutuksen tuotantofunktio muodostetaan aina epäsymmetrisen informaation vallitessa, 

joten tuotantofunktio on tuntematon sekä tutkijoille että päätöksentekijöille. Teoreettisesti 

funktio voidaan estimoida, jos funktion tekijät ovat mitattavissa yksiselitteisesti fyysisinä 

yksiköinä ja jos funktiolla on parametrinen muoto tai tunnetaan muutoin riittävästi sen 

fyysisiä ominaisuuksia.  

Tuotantofunktiolähtöistä mallinnustapaa on kritisoitu sen puutteesta huomioida kaikkia 

opiskelun kautta saatuja kykyjä ja taitoja. Tällaisia ongelmia kohdataan muodostettaessa 

tuotantofunktiota ajatteleville yksiköille (Hanushek 1986). 

Hanushekin (1979) mukaan on tärkeää, että koulutuksen laatua voidaan mitata, sillä se luo 

edellytykset oikeanlaisen koulutuspolitiikan suunnittelulle. Jos koulutuksen 

tuotantoprosessi ymmärretään hyvin, on mahdollisuus suunnitella koulutuksen rahoitus 
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tehokkaasti ja toteuttaa myös mahdolliset integroitumiset järkevällä tavalla. Myös 

opettajan merkityksellisyyttä voidaan ymmärtää paremmin, jos tuotantoprosessi on 

mallinnettavissa.  

2.6.2 Lucasin tuotantofunktio 

Hanushekin (1979) lisäksi Lucas (1988) on määritellyt koulutuksen tuotantofunktion. Se 

menee seuraavasti:  

 

  ℎ = 𝐻𝛾[1 − 𝑢]   (2) 

 

 

Tässä Lucasin mallissa oletetaan siis, että kuluttajan aika jakautuu kahteen kategoriaan. 

Ensimmäinen niistä on työhön käytetty aika [u] ja toinen niistä on koulutukseen käytetty 

aika [1 − 𝑢]. Koulutuksen tuotantofunktio on lineaarinen, joten inhimillisen pääoman 

muutos on riippuvaista ajankäytöstä [1 − 𝑢], yleisestä koulutustasosta ℎ = 𝐻
𝐿⁄ , sekä 

koulutuksen tuottokertoimesta γ (Lucas 1988). 

Tässä mallissa koulutussektorin ajatellaan tuottavan inhimillistä pääomaa. Mallissa 

oletetaan, että kotitalouksien toivottu kulutuksen kasvu perustuu säästämiseen ja 

inhimillisen pääoman kasvuun. Kuluttajia pidetään rationaalisina, ja oletetaan että nämä 

säästävät osan saamistaan tuotoista, jotka yritykset voivat käyttää investointeina lisäämään 

kulutettavissa olevia hyödykkeitä. Osan ajastaan nämä rationaaliset kuluttajat taas 

käyttävät omaan kouluttautumiseensa, minkä vuoksi heidän inhimillinen pääomansa 

lisääntyy ja tuottavuus paranee (Lucas 1988).  

Puhuttaessa mekaanisesta tuottamisesta, pätee tuotantofunktion tarkastelussa laskevan 

rajahyödyn olettamus. Tämä tarkoittaa, että lisäämällä yksi yksikkö panosta saadaan koko 

ajan vähenevä määrä tuotosta. Oppiminen on toiminnaltaan täysin erilaista tuotannon 

lisäämistä, kuin aineellinen tuottaminen. Tämän vuoksi oppimisprosessin ja koulutuksen 

tuotantofunktion laskevan rajahyödyn olettamus ei ole yhtä selkeä kuin fyysisen 

tuottamisen kohdalla. Oppiminen voidaan nähdä kuitenkin prosessina, joka tuottamisen 
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kannalta vaatii aikaa, kuten Lucasin tuotantofunktiosta nähdään. Lisääntyvä inhimillisen 

pääoman muutos taas näkyy yleisen koulutustason nousuna.  

Voimmeko olettaa että laskevat rajatuotokset pätisivät myös inhimillisen pääoman 

tuottamisprosessille? Jos tarkastellaan oppimista elämänmittaisena prosessina, havaitaan, 

että lapsi oppii asioita nopeammin kuin aikuinen. Jos tarkkailemme pientä lasta ja tämän 

oppimista, voimme huomata, että lähes kaikki vastaan tulevat asiat ovat uusia. Lapsi joutuu 

ylläpitämän jatkuvaa oppimisprosessia paljon aikuista tehokkaammin. On myös totta, että 

perusasioiden oppiminen on usein helpompaa, kuin tiedon syventäminen. Esimerkiksi 

peruskoulun ja vielä lukion oppimäärän kahlaaminen on suhteellisen vaivatonta, sillä asiat 

ovat helposti ymmärrettävissä ja arkikontekstiin yhdisteltävissä. Syvällisemmän tiedon 

oppiminen ja sen sisäistäminen koetaan usein paljon pidempänä ja haasteellisempana 

prosessina.  Näillä oletuksilla voidaan olettaa, että koulutuksen tuotantofunktioon liittyvät 

rajahyödyt ovat laskevat. Oppiminen hidastuu koko elämänkaaren aikana, kuten se myös 

hidastuu aihekohtaisiin asioihin paneuduttaessa.  (Lucas 1988.) Mincerin (1974) mukaan 

myös ihmisen elinkaaren lähestyessä loppuaan on normaalia, että tämä lopettaa itsensä 

kehittämisen ja tyytyy ikään kuin odottelemaan loppuaan ollen tyytyväinen siihen, kuinka 

on itseään kehittänyt.  

Laskevan rajahyödyn olettamus tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutukseen sijoitetut 

varat eivät ole yhtä tuottoisia oppimisprosessin loppupäässä. Aluksi oppilaiden tuottavuus 

on hyvä, mutta ajan myötä se hidastuu. Tässä tapauksessa ei ole kuitenkaan otettu 

huomioon oppimisen periytyvyyttä.  De La Croix ja Michel (2002) ovat esittäneet 

olettamuksen, jonka myötä koulutusfunktiota voitaisiin tarkastella lineaarisena 

tuotantofunktiona ja koulutusta endogeenisen kasvun synnyttäjänä. Tässä De La Croixin ja 

Michelin mallissa oletetaan, että jokin kiinteä osuus κ vanhempien inhimillisestä 

pääomasta periytyy heidän lapsilleen. Koska myös keskimääräinen inhimillisen pääoman 

määrä kasvaa, tarkoittaa tämä myös periytyvän tiedon määrän kasvua κh. Tämä periytyvän 

tiedon olettamus nähdään rajatuottavuutta nostavana tekijänä, jonka vuoksi koulutuksen 

tuotantofunktiota voidaan tarkastella lineaarisena tuotantofunktiona. On kuitenkin 

mahdotonta sanoa, mikä osa vanhempien inhimillisestä pääomasta siirtyy lapsille. On 

tutkittu, että vanhempien sosio-ekonominen asema on periytyvää ja tätä kautta myös 

inhimillinen pääoma on altis siirtymään sukupolvelta toiselle.  
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2.6.3 Tuotantofunktion ongelmia 

Koulutuksen tuotantofunktiota mallinnettaessa törmätään monenlaisiin ongelmiin, jotka 

johtuvat koulutuksen erityisluonteesta. Taloustieteilijät ovat onnistuneet mallintamaan 

fyysisten tuotteiden tuotantofunktioita hienosti, mutta koulutuksen haasteena on sen 

erityisyys. Jokainen ihminen on erilainen, joten myös jokainen tuotantofunktio täytyisi 

luoda uudelleen (Hanushek 2007). 

Koulutuksen tuotantofunktiota muodostettaessa on käytettävä standardoituja testituloksia, 

jotta koulutuksesta ja eri koulutusyksiköistä saatavat tiedot olisivat mahdollisimman 

tasalaatuisia. Tällaisissa testituloksissa on myös ongelmia (Hanushek 2007). Samuel 

Abramsin (2016) lohduttaa Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa suomalaisia 

näiden huolesta koululaisten heikosta menestymisestä Pisa-tutkimuksissa viime vuosien 

aikana. Abramsin mukaan suomalainen järjestelmä ei ole menettänyt toimintakykyään 

viimeisten vuosien aikana, vaan kärkipaikoilta putoaminen on johtunut enemmän 

aasialaisten koulujen hurjasta preppaamisesta. Abrams on selvittänyt tilannetta ja toteaa, 

että aasialaisopiskelijoita valmistellaan näihin akateemisiin olympialaisin hurjilla 

rahamäärillä, minkä vuoksi oppimisen tarkoitus ja merkitys jää sivuseikaksi 

menestymiseen verrattuna.  
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3 TEHOKKUUDEN TUTKIMINEN 

Opettajien näkemyksiä koulutuksen tehokkuuteen liittyen ei ole Suomessa tai 

kansainvälisesti tutkittu paljoa. Luultavasti tämä johtuu siitä, että koulutuksen 

tehostamiseen liittyvissä kysymyksissä ei nähdä opettajan mielipiteellä olevan juurikaan 

merkitystä. Koska kuntatasolla peruskoulutus haukkaa valtavan siivun kuntien 

perusmenoista, on se oivallinen kohde säästää suuria summia erilaisilla 

muutostoimenpiteillä, jotka näyttäytyvät päättäjille ainoastaan lukuina. Tällaisissa 

tilanteissa koulutuksen laatu saattaa heikentyä, mikä pitkällä tähtäimellä ei laske 

kustannuksia, vaan lisää niitä. Opettajien näkemyksiä ei tulisi mielestäni aliarvioida, sillä 

he ovat niitä toimijoita, jotka pystyvät arvioimaan opetuksen laatuun liittyviä seikkoja ja 

seuraamuksia parhailta näköalapaikoilta. Tehokkuutta on kuitenkin tutkittu määrällisesti 

melko paljon ja tehokkuuden tutkimiseen on rakennettu useita erilaisia 

analyysimenetelmiä, joiden avulla tutkimuksissa voidaan ottaa huomioon useita eri 

muuttujia.  

3.1 Haasteet tutkimuksessa 

Koulutuksen arviointi, on haastavaa, sillä sen tarjoamat hyödyt ovat moninaiset. Eri 

yksilöt, organisaatiot ja yhteisöt odottavat koulutukselta erilaisia suoritteita ja asettavat 

näin erilaisia kriteereitä onnistuneelle toiminnalle. Pedagogeille koulutus itsessään on 

arvokasta ja he korostavat usein koulutusprosessin laatua. Koulutuksen läpäissyt yksilö 

näkee selkeästi oman koulutusprosessin vahvuudet ja heikkoudet omalta kantiltaan, ja olisi 

valmis tukemaan niitä asioita, jotka on itse kokenut hyviksi ja uskoo näin ollen niiden 

tukevan myös muiden kasvua. Koulutusprosessien maksajat korostavat pitkälti 

koulutuksen määrää ja laatua kun taas eri organisaatioiden eri toimijat tarkastelevat 

koulutusta siitä näkökulmasta, kuinka hyvin se tuottaa toimijoita organisaatioiden 

tavoitteiden toteuttamiseen. (Raivola 2000.) 

Useat tutkijat ovat tutkineet koulujärjestelmien tehokkuutta ja pyrkineet osoittamaan 

tehokkuuseroja eri koulujen välillä. Usein tämä on hankalaa, sillä tarvittavat mittarit 

puuttuvat tai ne eivät ole tasalaatuisia keskenään. Esimerkiksi peruskoulun arvosanat eivät 

ole vertailukelpoisia keskenään, sillä ne eivät perustu mihinkään valtakunnalliseen 

mittaristoon vaan arvosanoista päättää kunkin opettavan ryhmän opettaja. Haasteensa 
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tehokkuuden tutkimiselle asettaa myös se, että useat mitattavat termit ovat enemmän 

laadullisia kuin määrällisiä, joten niiden arvottaminen voi olla hyvin haastavaa. 

Lukiokoulutuksen mittaaminen on ollut helpompaa, sillä ylioppilaskirjoitukset toimivat 

koko valtakunnan kattavana arviointivälineenä (Kirjavainen 2004). 

Suomalaista koululaitosta on tutkittu käyttäen stokastista rintama-analyysiä, sekä Data 

Envelopment Analysis –menetelmää. DEA on koulutuksen tehokkuustutkimuksissa 

kaikkein yleisimmin käytetty menetelmä. DEAn etuina ovat sen kyky mitata tehokkuutta 

usean eri muuttujan avulla. Suomalaista koululaitosta ja etenkin lukioiden välisiä 

tehokkuuseroja on tutkittu useassa tutkimuksessa. (Lehtonen 2007; Kirjavainen 2004.) 

Tehokkuuden tutkiminen voidaan usein myös sekoittaa tuotosten keskinäiseen vertailuun. 

Usein mediassa koululaitoksia asetetaan paremmuusjärjestykseen näiden tuotosten 

perusteella. Tuottoisimmat koulut, eli laitokset joista valmistutaan parhailla arvosanoilla, 

eivät kuitenkaan välttämättä ole tehokkaimpia.  Näissä tilastoissa ei huomioida lainkaan 

arvosanojen taustalla olevia tekijöitä ja niiden vaikutuksia oppimistuloksiin (Hanushek & 

Raymond, 2002). 

Koulujen tehokkuutta mallintavaa ajattelua on kritisoitu voimakkaasti. Koulukohtaisia 

tuloksia on vertailtu keskenään, vaikka tasoerot koulujen välillä ovat olleet merkittäviä. 

Hyviä oppimistuloksia tuottavia kouluja on verrattu heikompia oppimistuloksia tuottaviin 

kouluihin, jotta saataisiin selville, kuinka nämä eroavat toisistaan. Saadut eroavaisuudet on 

listattu ja näistä eroavaisuuksista on vedetty korrelaatio tehokkuuteen ja tehottomuuteen. 

Kritiikki kohdistuu erityisesti tehokkaiden koulujen testituloksiin ja siihen kuinka nämä 

koulut valitsevat tarkasti testattavat oppiaineet ja arvosana-alueet.  Sen lisäksi 

tehokkuustutkimusten tulokset eroavat merkittävästi vuosittain, vaikka kyseessä olisikin 

samaa luokka-astetta koskeva tutkimus (Levin 1995). 

3.2 Tehdyt tehokkuustutkimukset 

Iso-Britanniassa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että seuraavanlaisilla tekijöillä on 

korrelaatio tehokkaaseen koulutukseen: ryhmän johtaminen luokassa, korkeat odotukset, 

positiiviset opettajamallit, palaute oppilaalle, johdonmukaisuus koulun arvoissa, oppilaan 

hyväksyntä koulun arvoille (Rutter ym., 1979). Edmonds (1979) selvitti, että näiden lisäksi 

tehokkuus korreloi myös rehtorin vahvalla johtajuudella, perustaitoihin keskittymisellä, 
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siistillä ja hyvässä järjestyksessä olevalla kouluympäristöllä, sekä korkeilla opettajien 

odotuksilla oppilaille. Purkey ja Smith (1983) jatkavat näitä tehokkuuden kanssa 

korreloivia seikkoja kehittyvien maiden osalta seuraavasti ja esiin nousee mm. 

keskittyminen siihen, mitä oppilaat tekevät ja luovat, ennemmin kuin siihen, mitä he 

muistavat, sekä selkeät tavoitteet lukukausille. 

Uusin tutkimus suomalaisesta lukiokoulutuksesta, sen eroista ja paremmuusjärjestyksestä 

löytyy vuodelta 2014. Tässä tutkimuksessa esille nousevat pienet erot lukioiden välillä. 

Parhaimman ja huonoimman lukion ero on yhden arvosanan verran. Eli jos parhaimmassa 

lukiossa ylioppilaskirjoitusten arvosanaksi saataisiin keskimäärin E, Eximia cum laude 

approbatur, mikä vastaa toiseksi korkeinta arvosanaa, saataisiin huonoimmassa lukiossa 

keskimääräiseksi arvosanaksi Magna cum laude abrobatur eli kolmanneksi paras arvosana. 

Vaikka jokainen meistä haluaisi tietenkin valmistua arvosanaa paremmalla todistuksella, 

on syytä muistaa että kyseessä on vertailulukioista parhaimman ja huonoimman välinen 

ero. Todellisuudessa suurin osa lukioista on hyvin lähellä toisiaan (Kortelainen, Pursiainen 

& Pääkkönen 2014.) 

Kortelaisen, Pursiaisen ja Pääkkösen (2014) tutkimuksessa mielenkiintoista on se, että 

lähtötasoltaan parhaat lukiot eivät kykene parhaaseen opiskelijakohtaiseen arvonlisään, 

vaan sijoittuvat arvonlisävertailussa lukioiden keskikastiin. Kuten yllä on todettu, ei 

arvioinnin tulisi tuijottaa ainoastaan suoritettuja arvosanoja, vaan ennemmin tulisi 

huomioida prosessissa lisääntynyt arvo. Tutkimuksessa todetaan myös, että arvonlisää ei 

välttämättä kyetä osoittamaan ylioppilaskirjoituksissa, sillä Laudaturia parempaa arvosanaa 

ei ole mahdollista saada. Tämän vuoksi lähtötasoltaan huipulla olevat eivät voi osoittaa 

olevansa vielä parempia.  

Tanja Kirjavaisen (2007) tutkimuksessa on mielenkiintoisia huomioita ryhmäkoon ja 

lukiokoon vaikutuksesta kustannustehokkuuteen. Kirjavaisen mukaan optimaalinen 

oppilasmäärä kustannustehokkuuden näkökulmasta on noin 25 oppilasta per opetettava 

ryhmä. Tästä ylöspäin mentäessä kustannushyöty marginalisoituu, minkä vuoksi suurempia 

ryhmäkokoja ei suosita. Myös lukion koolla on vaikutusta. Sadan oppilaan lukio on vielä 

suhteellisen kustannustehoton, mutta yli kahdensadan oppilaan lukio on jo saavuttanut 

optimaalisen kustannustehokkuuden, joten merkittävää etua lukion kasvattamiselle ei 

tämän jälkeen enää ole.   
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Yksi tärkeä seikka nousee myös esille Kirjavaisen (2007) tutkimuksessa. Aineistoa on 

Kirjavaisen mukaan saatavilla todella heikosti, joten tähän asiaan tulisi kiinnittää 

tarkemmin huomiota, jotta koulutuksen tehokkuutta voitaisiin mitata tarkemmin 

menetelmin. Tehostamispotentiaalia ei voida selvittää ilman laadukasta tutkimusta, mutta 

tutkimuksen tekeminen ilman hyvää aineistoa on mahdotonta. Jotta nuorisoikäluokkien 

pienentyessä kyettäisiin turvaamaan laadukas koulutus, on myös opetusalan toimittava 

tehokkaasti.  

Aikaisemmassa tehokkuustutkimuksessaan Kirjavainen (2004) on tutkinut Suomalaisen 

lukiokoulutuksen tehokkuutta DEA –menetelmällä. Kirjavaisen mukaan keskimääräinen 

tuottavuus oli tuolloin 71% ja 94% välillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuottavuus olisi 

voinut olla 6%-29% tehokkaampaa riippuen yksiköstä. Tutkimus ei ole ainoastaan yhteen 

muuttujaan nojaava, vaan siinä on huomioitu eri tekijöitä kuten oppilaan vanhempien ja 

koulun väliset suhteet, koulun johtaminen, opetushenkilöstön koulutus ja käytetty 

opetusmateriaali.  

Waldon (2007) mukaan tehokkuustutkimuksia tehdään useimmiten vain suorista 

muuttujista kuten talouteen liittyvistä tunnusluvuista. Waldo on tutkinut Ruotsalaisten 

lukioiden tehokkuutta. Tutkimuksen aineistona oli 12 876 lukiolaista. Näiden lukiolaisten 

tehokkuuden vertailussa tuli ilmi, että lukiolaisten välillä on tehokkuuseroja mutta niiden 

yhteyttä sukupuoleen ei kyetty osoittamaan.   
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4 TUTKIMUSONGELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen pohjalla on tutkimusongelma, jonka mukaan luokanopettajilla ei ole 

yhtenäistä linjaa koulutusekonomistisista käsitteistä ja niiden vaikutuksesta 

peruskoulutukseen. Tarkastelen tutkimusongelmaa tässä luvussa esiintyvien 

tutkimuskysymysten avulla.  

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, mitä luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat 

ajattelevat peruskoulutuksen tehokkuudesta ja miten he mieltävät sen. Tutkimuksessa 

selvitetään, pidetäänkö peruskoulutuksen tehokkuuden tavoittelemista negatiivisena, vai 

positiivisena ilmiönä, kuinka paljon opettajat ymmärtävät koulutuksen tehokkuuteen 

liittyviä kysymyksiä ja mitkä ovat koulutuksen eteenpäinviemisen kannalta tärkeimpiä 

asioita koulutusta kehitettäessä. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, miten tehokkuus 

ilmenee eri kouluissa ja kuinka luokanopettajat näkevät sen muotoutuvan. Tutkimuksessa 

on haastateltu niin luokanopettajia, kuin luokanopettajaksi opiskeleviakin. Tutkimuksessa 

ei olla kiinnostuneita uran eri vaiheessa olevien erilaisista näkemyksistä, vaan enemmän 

luokanopettaja identiteetin omaavien näkemyksistä. Tämän vuoksi tutkielmassa saatetaan 

puhua pelkästään luokanopettajista, tai opettajista, kun tarkoitetaan aineistossa esiintyviä 

luokanopettajia ja luokanopettajaopiskelijoita. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Alla on esitetty tutkimukseni tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia ajatuksia peruskoulun tehostaminen herättää luokanopettajissa?  

Tällä kysymyksellä halutaan saada selville luokanopettajien erilaiset käsitykset 

peruskoulutuksen tehostamisesta. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, mitä erilaisia 

ajatuksia peruskoulutuksen tehostaminen opettajissa herättää ja millaista tehostamisen 

ajatellaan olevan. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös siitä, miten vastaajien 

suhtautuminen muuttuu koulutuksen tehostamiseen haastattelun aikana. Tätä selvitetään 

kysymällä luokanopettajilta heidän suhtautumistaan koulutuksen tehostamiseen sekä 

haastattelun alussa, että haastattelun lopussa.  
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2.  Miten luokanopettajat ymmärtävät koulutusekonomistista käsitteistöä? 

Tutkimuksen teoreettisessa osiossa on keskustelua koulutuksen ja taloustieteen 

monimutkaisista yhdistämisyrityksistä. Osa koulutusekonomisteista on pyrkinyt 

mallintamaan oppimisprosessia menetelmillä, joita on käytetty aikaisemmin teollisen 

tuotannon yhteydessä. Myös käsitteet panos, tuotos, tuottavuus, tehokkuus ja vaikuttavuus 

ovat tulleet koulutuksen kentälle. Tämän tutkimuskysymyksen avulla selvitetään 

luokanopettajin erilaisia käsityksiä näistä käsitteistä. Tutkimuksessani ollaan kiinnostuneita 

myös siitä, onko näiden käsitteiden käyttäminen opettajille tuttua ja ymmärtävätkö he 

kyseiset käsitteet. Koska haastattelu on muotoiltu siten, että osa käsitteistä selitetään 

vastaajille haastattelun aikana, tulee ottaa huomioon myös haastattelun rakenteen vaikutus 

vastauksiin.  

3. Mistä koulujen väliset tehokkuuserot johtuvat? 

Luokanopettaja on keskeisessä asemassa peruskoulussa. Opettajalla on hyvät näköalat niin 

vanhempien, kollegoiden, kuin koulun johdon suuntaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään 

luokanopettajien näkemyseroja siitä, onko koulujen välillä tehokkuuseroja, ja mistä nämä 

tehokkuuserot johtuvat. Luokanopettajien näkemykset tarjoavat mielenkiintoisen 

lähtökohdan koulujen kehittämisessä, sillä luokanopettaja on se henkilö, joka näkee 

koulujen ydintehtävän, lasten opettamisen, kaikkein lähimpää.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä luku pitää sisällään tutkimuksen metodologisen taustan, kuinka päädyin tekemään 

tutkimusta juuri tästä aiheesta tällaisella tutkimusmenetelmällä. Luvussa käydään läpi 

fenomenografiaa tutkimusmenetelmänä sekä kerrotaan tutkimuksen toteuttamisen eri 

vaiheista ja menetelmistä. Tämä luku pitää sisällään myös tutkimuksen 

luotettavuustarkasteluja, sekä pohdintaa tutkimuksen eettisyydestä.  

5.1 Metodologinen tausta 

Pohtiessani eri mahdollisuuksia suorittaa tutkimuksen empiirinen osa, heräsi 

mielenkiintoni siihen, mitä tehokkuudesta ylipäätään tiedetään opettajien keskuudessa ja 

miten opettajan näkevät tehokkuuden ilmenevän koulutuksen kentällä. Fenomenografinen 

tutkimussuunta tarjoaa mahdollisuuden tarkastella eri asioiden yksilöllisiä käsityksiä ja sen 

avulla tällaisessa tutkimuksessa on mahdollista päästä määrällistä tutkimusta syvemmälle. 

Tämän vuoksi päädyin tutkimaan aihetta laadullisella fenomenografisella otteella. 

Tutkimusmenetelmäksi muotoutui puolistrukturoitu haastattelu.  

5.2 Fenomenografia tutkimusmenetelmänä 

Fenomenografisen tutkimuksen juuret tulevat 1970- luvun Ruotsista. Fenomenografia 

tarkoittaa suoraan käännettynä Fainemon tarkoittaa ilmiötä ja graphien tarkoittaa 

kuvaamista. Täten siis kysymyksessä on jonkin tietyn ilmiön kuvaaminen. Ilmiöstä ei olla 

kiinnostuneita sen itsensä vuoksi, vaan fenoemnografiassa tutkitaan niitä erilaisia 

käsityksiä mitä ilmiö pitää ihmisten kautta sisällään. Tässä tutkimushaarassa ei pyritä 

selittämään sitä, miksi jotkin asiat ovat jollain tavalla. Aineistoa tutkitaan hyvin 

kokonaisvaltaisena, eikä sieltä nosteta esiin mitään yksityiskohtaisia elementtejä. (Huusko 

& Paloniemi 2006) 

Huuskon ja Paloniemen mukaan (2006) fenomenografian tieteenfilosofiset juuret 

pohjautuvat nondualistiseen ontologiaan, jossa ajatellaan maailman muodostuvan 

nimenomaan niistä ihmisten erilaisista käsityksistä joita heillä on maailmasta. 

Fenomenografiassa ei siis olla kiinnostuneita siitä, millainen joku asia on täysin 

objektiivisesta asemasta katsottuna, vaan nähdään että lukuisat subjektiot, ihmisten 
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kokemukset, muodostavat todellisuuden. Martonin, (1988) joka tunnetaan 

fenomenografisen tutkimussuuntauksen kehittäjänä, mukaan ihmisillä on erilaisia tapoja 

kokea asioita. Tämän vuoksi ihmiset käsitteellistävät asioita eri tavoin, jolloin 

maailmankuvat muodostuvat erilaiseksi. Fenomenografinen tutkimus mahdollistaa näiden 

yksilöstä riippuvien ymmärrysten tutkimisen. 

Järvinen ja Järvinen (2000) korostavat, että fenoemenografisessa tutkimuksessa ei olla 

kiinnostuttu ajattelu- ja havainnointiprosessista itsessään, eikä myöskään siitä milloin jokin 

ilmiö on syvimmillään oikeasti olemassa. Kysymys on enemmän siitä, miten eri ihmiset 

käsittävät kyseisen ilmiön. 

Hirsjärven (1997) mukaan laadullisessa tutkimuksessa halutaan selvittää se, millaista 

todellinen elämä on. Kuitenkin ajatellaan, että tällaista subjektiivista tietoa ei voida 

koskaan täysin antaa, sillä kaiken tiedon nähdään sitoutuvan tutkijan arvomaailmaan, kuten 

Raunio (1997) toteaa asiasta. Jos tutkija kykenee tuomaan tutkimuksessaan esille omat 

arvostuksensa, uskomuksensa ja asenteensa on täten osoittanut halunsa ja yrityksen 

tunnistaa oma kykenemättömyys täysin subjektiiviselle asemalle tutkijana. Eskolan ja 

Suorannan (1998) mukaan tämä on se mitä tutkijalta voidaan vaatia, ei subjektiivisuutta, 

sillä se on mahdottomuus, mutta kuitenkin yritystä tunnistaa omia tutkimuksen 

luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä 

5.3 Aineiston kerääminen 

Suoritin tutkimukseni aineiston keruun kesäkuussa 2016.  Koska aiheekseni valikoitui 

luokanopettajien käsityksiä koulutuksen tehokkuudesta, tulin siihen tulokseen, että 

yhdistän samaan tutkimukseen myös luokanopettajaopiskelijat. Tämän vuoksi laajensin 

aihettani siten, että sen nimeksi muotoutui lopulta luokanopettajien ja luokanopettajaksi 

opiskelevien käsityksiä koulutuksen tehokkuudesta. Haastattelin aineistooni kymmentä jo 

valmistunutta luokanopettajaa, sekä kymmentä vielä opiskeluvaiheessa olevaa 

luokanopettajaa. Vaikka tutkimusaineistossani on sekä luokanopettajia, että 

luokanopettajaopiskelijoita, en ole eritellyt heitä tutkimuksessani mitenkään. 

Tutkimuksessani ei ole tarkoitus saada tietoa luokanopettajien työkokemuksen 

vaikutuksesta koulutukseen tehokkuuden ymmärtämiseen, vaan olen kiinnostunut 

enemmän luokanopettaja identiteetin omaavien henkilöiden näkemyksistä. Tässä 

tapauksessa oletan luokanopettajaopiskelijoiden omaavan tällaisen identiteetin. 
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Haastattelut suoritin pääsääntöisesti kasvotusten, mutta tietyistä välimatkaan liittyvistä 

haasteista johtuen jouduin suorittamaan viisi haastattelua puhelinhaastatteluina. Haastattelu 

on rakentunut siten, että vierasta käsitteistöä avataan tarpeen mukaan haastateltavan 

tietämyksestä riippuen. Kaikille haastateltaville esitetään samat pääkysymykset, mutta 

haastattelijana olen katsonut parhaaksi avata ja selittää tiettyjä asioita tarpeen mukaan 

enemmän. Haastattelurunko löytyy tämän tutkielman liitteistä (Liite1). Haastattelut 

tallennettiin puhelimen ääninauhurille ja puhelinhaastattelut puhelutallentimen avulla. 

Tämän jälkeen haastattelut siirrettiin tietokoneelle litterointia varten. Äänen kirjalliseen 

muotoon saattaminen tapahtui Audacity-nimisellä äänenmuokkausohjelmalla. Ohjelman 

avulla haastatteluäänitteen nopeutta pystyi säätämään siten, että litteroinnin pystyi 

suorittamaan samanaikaisesti äänitettä kuunnellessa. Tämä nopeutti prosessia 

huomattavasti, sillä ääniraidan tauottamiseen ei kulunut aikaa.  

Alasuutari (1993) korostaa, että kun tutkitaan ihmisten merkitysrakenteita, ei kannata 

käyttää valmiita haastattelulomakkeita joista vastaukset löytyvät valmiina, vaan tulisi 

oikeasti kuunnella ihmisten omia merkityksiä. Tämän vuoksi kieltäydyin toimittamasta 

haastattelukysymyksiä ennalta, vaikka osa sitä toivoikin. Pidin tärkeänä selvittää 

haastateltavan käsitykset ilman, että tämä ottaisi niistä etukäteen selvää. Monia 

haastateltavia helpotti se, että haastattelussa haluttiin nimenomaan saada selville se, mikä 

käsitys haastateltavalla on juuri sillä hetkellä, ilman että hän on perehtynyt asiaan. Myös 

se, että haastateltava sai kuulla, ettei kysymyksiin ole oikeita tai vääriä vastauksia, helpotti 

vastaajaa.  

5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys    

Fenomenograafisen tutkimuksen luotettavuus perustuu hyvin vahvasti tutkijan kykyyn 

analysoida haastattelua mahdollisimman subjektiivisesti. Tätä ennen voidaan pohtia myös 

sitä, kuinka tutkimusmittarina toimiva haastattelu on rakentunut ja onko se puolueeton. 

Toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, fenomenograafisen tutkimuksen toistettavuudella 

ei ole samanlaista luotettavuutta osoittavaa arvoa. Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita 

haastateltavan käsityksistä juuri haastatteluhetkellä. Jos haastattelu esitetään uudestaan, on 

haastateltava voinut jäsennellä vastauksiaan siten, että ne eivät ole enää samanlaisia kuin 

ensimmäisessä haastattelussa (Saarinen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
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Oman haastatteluni voisin nimetä nykyisen oppimiskäsityksen mukaisesti 

konstruktivistiseksi haastatteluksi, jossa haastateltavalle avataan hiljalleen aiheeseen 

liittyviä käsitteitä. Haastattelun runko muodostuu konstruktivistisesti siten, että tietoa 

rakennetaan edellisen tiedon päälle. (Tynjälä 1999) Haastattelun aikana vastaajan 

näkemykset saattavat muuttua, sillä tämä saa informaatiota koulutusekonomistisista 

käsitteistä, mikä saattaa vaikuttaa tämän näkemyksiin haastattelun aikana. Tällaisen 

haastattelun tarkoituksena ei ole ohjata haastateltavaa tietynlaisiin vastauksiin, vaan 

ennemminkin saada selville se, miten informaation lisäys vaikuttaa vastaajien 

näkemyksiin. Haastattelussa ilmenevien käsitteiden kompleksisuus oli myös yksi syy 

siihen, että käsitteitä oli tarpeen avata haastattelun aikana. Usein vieraiden käsitteiden 

ongelmana on se, että ne eivät outoudestaan johtuen herätä mielipiteitä, mutta niiden 

avaaminen synnyttää käsitteistä jonkin mielikuvan, joka on mahdollista avata. 

Valikoin haastateltavat tutkimukseeni lähipiiristäni. Tutkimuksen luotettavuuteen tällä on 

varmasti jonkinlainen vaikutus. Ikäjakaumaltaan aineisto on monipuolinen, sillä aineistosta 

löytyy sekä vanhempien ja kokeneempien opettajien haastatteluja, kuin myös toisen 

vuoden opiskelijoiden haastatteluja. Tutkimuksessa esiintyvät luokanopettajaopiskelijat 

ovat hyvin eri vaiheessa opiskelujaan. Nuorin opiskelija oli aineistonkeruuhetkellä 

siirtymässä kolmannelle vuosikurssille ja vanhimmat olivat valmistumisen kynnyksellä. 

Osa aineiston opiskelijoista on hyviä ystäviäni. Ystävyys ei ole vaikuttanut tutkimuksen 

tekemiseen muulla tavoin, kuin haastateltavien helpompaan tavoittamiseen. Haastattelut on 

suoritettu samalla tavoin, kuin tuntemattomien kesken; vakavasti ja kahden kesken 

keskustellen. Alueellisesti haastateltavat sijoittuvat pohjois-etelä -akselilla varsin laajalle 

alueelle. Luokanopettajaopiskelijoiden aineiston olen koonnut pääasiassa 

opiskelukavereistani aineiston keruun helpottamiseksi. Katsoin tutkimusta suunnitellessani, 

että vaikka ystäväpiiriä hyödynnettäessä tutkimuksen luotettavuus kärsii, on pro gradu työn 

luonteelle sopivaa, että aineiston keräämiseen ei kulu kohtuuttoman paljon aikaa.  

Jokainen haastateltava oli mukana omasta vapaasta tahdostaan. Haastateltavilta kysyttiin 

myös, saako haastattelua käyttää tieteellisiin tarkoituksiin. Haastattelun alkuvaiheessa 

käytiin myös muutamia käytännön asioita haastatteluun liittyen. Kehotin haastateltavaa 

pysäyttämään minut rohkeasti, jos esiin nousisi jotain vieraita käsitteitä, joita hän ei 

ymmärrä.  
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Alasuutarin (1994) mukaan haastateltavalla on aina jokin ennakkokäsitys siitä, mihin 

haastattelija kysymyksillään pyrkii. Aikaisemmista opinnoistani taloustieteen parissa 

johtuen oma ennakkokäsitykseni oli se, että osa haastateltavista, etenkin opiskelija-

aineistossa, oletti minun puolustavan koulutuksen taloudellista tehostamista. Tämän vuoksi 

kehotin kaikkia haastateltavia vastaamaan siten, kuinka hän näki asian olevan. 

Kuten edellä käy ilmi, haastattelun aikana vastaaja saa lisäinformaatiota 

koulutusekonomistisista käsitteistä. Haastattelurunko on rakennettu tällä tavalla, mutta 

tämän lisäksi vastaajaa on kehotettu kysymään, mikäli hän ei ymmärrä jotain käsitettä tai 

kysymystä.  Tällainen kysely, jossa informaatiota lisätään myös tutkijan toimesta, ei ole 

ehkä se kaikkein tavanomaisin, mutta tässä tapauksessa näin sen olevan varsin 

käyttökelpoinen. Tällä tavoin on mahdollista saada selvää ovatko vastaajien näkemykset 

muuttuneet haastattelun aikana. Osaltaan se voi luoda mahdollisuuden ajatusten 

syöttämiseen haastateltaville, sillä kysymysten asettelu voi mahdollistaa haastateltavan 

ajatusten suunnan haluttua päämäärää kohti. En ole kuitenkaan omassa haastattelussani 

tietoisesti pyrkinyt tähän, vaan koettanut rakentaa haastattelustani mahdollisimman 

neutraalin.  

5.5 Aineiston analysointi 

Fenomenografisen aineiston käsittelyyn ei löydy kirjallisuudesta kovinkaan 

yksityiskohtaisia käsittelytapoja. Martonin ja Boothin (1997) mukaan fenomenografiselle 

analyysille ei ole mitään selkeästi määriteltyä toimintatapaa. Tämä johtuu siitä, että 

aineistossa esiintyvien näkemyksien tulkinta on todella vahvasti tutkijan vastuulla, eikä 

näitä näkemyksiä voida määritellä ennakolta.  

Vaikka analyysin tekemiseen ei tarjota kirjaimellisia ja yksityiskohtaisia ohjeita, voidaan 

analyysi jakaa joko kolmeen (Häkkinen, 1996; Uljens, 1989) tai neljään vaiheeseen 

(Niikko, 2003). Uljensin (1989) mukaan vaiheet ovat hierarkisia, jossa yksittäiset 

haastateltavien ilmaukset ovat analyysin pohjalla ja tutkija muodostaa näistä ilmauksista 

erilaisia abstraktiotasoja. Näitä abstraktiotasoja voidaan muodostaa useita, jolloin ylemmät 

tasot ovat alempia tasoja abstraktimpeja.  

Esittelen seuraavaksi analyysin kolme tasoa, joita käytän myös itse oman aineistoni 

analysoimisessa. Ensimmäisessä analyysin vaiheessa aineisto luetaan useaan kertaan läpi. 
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Tässä vaiheessa tulisi lukea aineistoa läpi tutkimuskysymyksiin pohjautuvalla silmällä. 

Aineistosta koitetaan löytää tutkimuskysymyksiin liittyen erilaisia merkityksellisiä 

ilmauksia jotka merkitään vaikkapa alleviivausta käyttämällä. Jo tässä vaiheessa on 

tärkeää, että analyysi keskittyy tutkittavan tuottamiin ilmauksiin ei ilmauksen tuottajaan  

(Niiko 2003; Marton & Booth 1997; Larsson 1986.) 

Toisessa vaiheessa löytyneitä ilmauksia ryhmitellään ja lajitellaan teemoiksi joita 

kutsutaan merkitysyksiköiksi (Niikko, 2003.) Tällainen ryhmittely tehdään, jotta havaitaan 

aineistosta nousevien ilmaisujen eroja ja yhtäläisyyksiä. Uljensin (1989) ja Larssonin 

(1986) mukaan vertailemalla erilaisia ilmaisuja on mahdollista löytää se, mikä on 

analysoitavalle käsitykselle ominaista.  

Kolmannessa vaiheessa määritellään kategorioille rajat vertailemalla toisessa vaiheessa 

löydettyjä merkitysyksiöitä koko aineiston merkityksiin (Niikko, 2003.) Tällä tavoin on 

mahdollista yhdistää ne merkitykset omaksi kategoriakseen, joissa on yhtäläisiä 

merkityksiä. Toisaalta taas erilaisia merkityksiä sisältävät ilmaukset lajitellaan omiin 

kategorioihin, jolloin kategoriat erottuvat toisistaan (Marton, 1988.)  

Koska fenomenografiseen analyysiin on tarjolla hyvin vähän työkaluja, on tutkijan 

muistettava, että analyysin keskiössä ovat kuitenkin kaiken aikaa hänen omat päätelmänsä 

haastateltavan ilmaisuista. Tässä tutkimuksessa pyrin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 

sitä, mitä haastateltava on halunnut näkemyksellään ilmaista. Vaikka tutkijana on täysin 

mahdotonta päästä täysin objektiiviseen asemaan, voi siihen silti pyrkiä tiedostaen omien 

taustojen ja mielipiteiden vaikutukset.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esitetään keskeisimmät tutkimustulokset ja vastataan tutkimuskysymyksiin.  

Alkuun tarkastellaan sitä, mitä ajatuksia peruskoulutuksen tehostaminen herättää 

opettajissa ja kuinka nämä ajatukset muotoutuvat haastattelun läpi. Nämä tulokset 

perustuvat siihen mitä haastateltavat ovat todenneet haastattelun alussa ja lopussa 

esitettyihin samankaltaisiin kysymyksiin koulutuksen tehostamisen tarpeellisuudesta. 

Tämän jälkeen avataan sitä, miten haastateltavat opettajat ymmärtävät 

koulutusekonomistista käsitteistöä ja tuntevatko he sitä entuudestaan. Tässä vaiheessa 

opettajille esitetään kysymyksiä koulutuksen tuotantoprosessista, optimaalisesta 

tuotantofunktiosta ja siitä millainen on heidän mielestään tehokas koulu. Samaan aikaan 

opettajat arvioivat myös sitä, mikä on heidän mielestään koulun tehtävä ja mitä sen on 

tarkoitus tuottaa.  

Luvun lopussa avataan opettajien arviota siitä, kuinka opettajakunnassa ymmärretään 

koulutuksen tehokkuus, sekä pohditaan sitä, mistä johtuu se, että toiset koulut ovat toisia 

tehokkaampia. Haastateltavien suuresta lukumäärästä johtuen vastausrungot saattavat olla 

melko pitkiä. Aineisto sisältää kuitenkin jokaisen vastaajan osalta niin mielenkiintoisia 

seikkoja, minkä vuoksi halusin tuoda haastattelussa ilmenneiden vastausten eroavaisuuksia 

näkyviin myös sellaisenaan.  

Haastattelussa lähdettiin liikkeelle muutamalla lämmittelykysymyksellä, joissa käytiin läpi 

haastateltavan perustietoja. Tämän jälkeen esitettiin tutkimuksen kannalta ehkä merkittävin 

kysymys, jossa haastateltava kertoo koulutuksen tehokkuuden hänelle synnyttämiä mielen 

merkityksiä. Selkeyden vuoksi avaan haastattelujen rakennetta siten, että vuorosanojen 

alussa oleva H-kirjain tarkoittaa haastattelijaa. Jos vuorosanojen alussa on kirjain V, 

tarkoittaa vastaavasti vastaajaa/haastateltavaa. Kaikki V-kirjaimet on numeroitu yhdestä 

kahteenkymmeneen siten, että kukin vastaaja edustaa omaa numeroaan. 

6.1 Ensireaktio koulutuksen tehostamisesta 

Haastattelun aluksi kysyttiin vastaajien ajatuksia koulutuksen tehostamisesta. Nämä 

ensimmäiset reaktiot on esitelty kokonaisuudessaan kuvassa 6. Vastaajien näkemykset 

koulutuksen tehostamisesta jakautuvat kuuteen erilaiseen reaktioon. Reaktiolla tarkoitetaan 
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tässä vastaajan ensimmäisiä ajatuksia ja ilmauksia koulutuksen tehokkuudesta. Nämä 

reaktiot ovat koulutuksen kehittäminen, koulutusajan lyhentäminen, negatiivinen tunne, 

epätietoisuus, oppilasryhmien kasvu ja työntekijöiden ammattitaito. Tällaisia asioita nousi 

esille, kun koulutuksen tehostamisesta kysyttiin ensimmäisen kerran.  

 

Kuva 6. Haastateltavien ensireaktio koulutuksen tehostamisesta. 

Kolme (3/20) haastateltavista näkee koulutuksen tehostamisen varsin 

negatiivissävytteisenä. Alla kootut haastattelut viestittävät tehokkuus-käsitteen synnyttävää 

negatiivista mieltä. Negatiivisuus ilmenee haastatteluvastauksissa muun muassa 

negatiivisina ilmaisuina: ”vihainen mieli”, ”otetaan resursseja pois” ja ”ei sovi yhteen 

koulutus ja tehostaminen” ovat selkeitä viestejä siitä, että haastateltavalla nousee hieman 

niskakarvat pystyyn.  

H: Mitä sulla tulee mieleen koulutuksen tehostamisesta? 

V1: No ainakin tulee mieleen säästöt heti, että tuota jos aletaan tehokkuusajattelu ni  

tuntuu heti että jostakin otetaan resursseja ja tavallaan niinku työmäärää lisätään 

opettajille tai jollekin muille.. 

V4: No ensin tulee vähän vihanen mieli että mitä sitä pitää tehokkuutta joka 

paikkaan tuua mutta en minä oikeen tiiä että mitä se… Mä tiiän että se ei ehkä oo 

oikeen ajatella nuin. Vähä semmonen että miks sitä tehokkuutta pitää joka paikkaan 

tuua mutta kyllä se kait varmaan. En tiiä oonko niin putkiaivo mutta tarkottaisko se 

sitä että pitäis vähemmällä resurssilla saada samoja tuloksia. 
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V6: No ekaks tulee mieleen että ne ei kovin hyvin sovi yhteen koulutus ja 

tehostaminen. 

 

Kahdelle (2/20) haastateltavista koulutuksen tehokkuus-käsite ja kysymys sen 

tarpeellisuudelle ei herättänyt ajatuksia, sillä käsite koettiin vieraaksi. Käsite ei herätä 

vastaajissa juurikaan mielleyhtymiä ja se näkyy vastauksissa epävarmuutena, lyhyinä 

virkkeinä ja epätietoisuutena.  

V5: Vaikea kysymys… Pakko kyllä sanoa että ei kyllä mitään…. Aivan kuule vieras 

käsite. 

V8: No mitä mulla nyt tulee ensimmisenä mieleen niii… Miten me saatais… Emmä 

tiiä ei oikeen mitään. 

Seitsemän haastateltavaa (7/20) mielsi koulutuksen tehokkuuden kuitenkin 

eteenpäinmenemiseksi ja koulutuksen eri osa-alueiden kehittämiseksi. Näissä vastauksissa 

nousi esille useita todella mielenkiintoisia termejä ja todella hienoja ajatuksia koulutuksen 

eteenpäinviemisestä. Useat vastaajat korostavat elämää varten oppimista ja 

mahdollisimman hyvää koulutusta lapsen kannalta. Tehostaminen voi olla myös yleisten 

toimintatapojen muutosta tehokkaimmiksi, jolloin 

V2: No ehkä sitä että opettais niitä taitoja ja asioita joita oikeesti tarvitaan 

elämässä, koska siellähän on paljon asioita mitkä oikeesti niillä ei välttämättä tee 

mitään. Onhan ne monet yleissivistäviä mutta… niin että ne vastaa sitä mitä 

ihmisiltä odotetaan elämältä yleensä. 

V3: Vähän niinku se että kuinka paljon tuloksia saadaan aikaan niillä resursseilla 

mitä kouluilla on käytössä, että pystytäänkö samoihin tuloksiin pääsemään 

vähemmillä resursseilla vai vaatiiko yhtä hyvä koulutustaso enemmän resursseja, tai 

sen ylläpitäminen. Semmonen tulee ekana mieleen tässä yhteiskunnallisessa 

tilanteessa. 

V7: Että miten me saatais mahollisimman hyvä koulutus että se lapsi joka sitä koulu 

läpi käy, ni oppis mahollisimman hyvin ja selviytyis mahollisimman hyvin niillä 

tiedoilla ja taidoilla ja sivistyksellä ni siinä yhteiskunnassa johon se sitten kasvaa. 

Ja myös sitten niinku muuttamaan sitä yhteiskuntaa. Niinku semmoseks 

itseajattelijaks ja itseohjautuvaks ja vastuunkantajaks. 

V13: Voitais tehostaa sitä oppisisältöä ja niitä niinku opetussuunnitelmaa 

vastaamaan niinku mikä on tosi haastava tehtävä mutta vastaamaan niinku 

enemmän sitä, ehkä niinku enemmän silleen niinku tulevaisuuslähtöisesti.  Sitä vois 

tehostaa perinteitä unohtamatta mutta sitä oppiaineista joltakin osilta karsimalla ja 

joiltakin osin satsaamalla silleen että se aika tulis enemmän hyötykäyttöön 

V12: Mitä asioita peruskoulussa pitää ottaa huomioon, että tehään niistä oppilaista 

asiallisia tulevaisuuden työssä. 
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V18: Paljonki ja erityisesti se että semmosta oikeaa oppimista, että pois ne 

semmoset kirjojen kanssa vähän niiku ulkoa opettelemiset. Että opetellaan kirjasta 

kasveja sen sijaan että mentäis ulos kattomaan vaikka niitä kasveja.  Semmonen ei-

autenttinen oppiminen. 

V20: No ehkä vähän ristiriitaisiakin ajatuksia siinä mielessä että se voi tuoda 

sellasia ajatuksia että jonku kustannuksella kiritään, joittenki semmosten lukujen 

varjolla jonku tilastojen varjolla jotakin kiristystä tehdään joka vie sitten 

tämmösestä syvällisemmästä perehtyneisyydestä ja siitä vähän niinku verottaa. Tää 

niinku huomaat, semmonen ajatus on että se voi tuoda tämmöstä näin, mutta mä ite 

ajattleen että se tehostaminen voi olla sellasta joka ei jostain näkökulmasta näytä 

tehostamiselta. 

Kaksi haastateltavista (2/20) mielsi koulutuksen tehokkuuden taloudelliseksi käsitteeksi ja 

ajatteli sen tarkoittavan sitä, että koulutuksen kustannusten tulisi laskea: Näissä 

vastauksissa puhutaan ainoastaan leikkauksista ja rahasta, mikä viittaa vastaajan käsittävän 

koulutuksen tehokkuuden taloudellisena käsitteenä. Toki vastaaja on voinut ajatella 

muutakin, mutta ei ole tuonut kaikkia ajatuksiaan esiin.  

V10: No tulee mieleen ainaki kasvavat oppilasryhmät ja jos aatellaan niinku rahaa.. 

V11: Tuntikehysleikkaukset 

Viisi haastateltavaa (5/20) ajatteli koulutuksen tehokkuudessa nimenomaan aikaresurssia ja 

sitä, että koulutuksen sisältöjä tulisi käydä nopeampaa lävitse jos koulutuksesta haluttaisiin 

tehokkaampi. Näissä vastauksissa tehostamisen nähdään olevan yhteydessä käytettävissä 

olevaan aikaan ja ajatellaan, että lyhemmässä ajassa jonkin asian suorittaminen on 

tehokasta. Tämä on hyvin tavanomaista ajattelua ja toisaalta se pitää monessa asiassa 

paikkansa. Toisaalta osa haastateltavista ajattelee, että aikaa ei tarvitse lyhentää, mutta 

nykyiseen opiskeluaikaan tulee lisätä enemmän opiskeltavia sisältöjä jolloin tapahtuu ikään 

kuin sama ilmiö. Tuotetaan samassa ajassa enemmän asioita. Vastaajille on tässä vaiheessa 

tyypillistä, että he eivät pohdi kovinkaan paljoa opetusta kokonaisuutena tai lapsen 

kokonaisvaltaisena kehittymisenä, vaan tehokasta olisi opiskella mahdollisimman nopeasti 

ja mahdollisimman tärkeitä aineita. Yksi vastaajista karsisi jopa liikunnan ja musiikin pois 

tehostaakseen koulunkäyntiä. 

V15: Niiku et miten niitä oppisisältöjä pystyis vielä kutistamaan nythän siellä on sitä 

että paljon kerrataan samoja asioita et pystyiskö niitä vielä tiiviimmin käymään läpi. 

Nii ja ehkä lyhentämään työpäiviä. Niiku et käytäis nää oppisisällöt lyhyemmässä 

ajassa läpi. Ja jos haluaa olla oikeen tehokas ni sitte liikuntaa vähemmälle ja 

musiikkia vähemmälle. 

Nämä vastaajat eivät erityisemmin tuo esille sitä, kuinka tällainen malli toimisi 

käytännössä ja millaisia lapsia tällaisesta koulutusputkesta valmistuisi. Vastaajat eivät 
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myöskään ota kantaa siihen, tukevatko he tällaista näkemystä. Vastaukset kertovat 

ainoastaan siitä, mitä heillä tulee koulutuksen tehostamisesta mieleen.  

 

V14: Että pystyttäiskö sitä koulutusaikaa lyhentämään. Ja sitten se että syvennyttäis 

niihin oleellisiin asioihin ja se turha sälä jäis pois. 

V15: Niiku et miten iitä oppisisältöjä pystyis vielä kutistamaan nythän siellä on sitä 

että paljon kerrataan samoja asioita et pystyiskö niitä vielä tiiviimmin käymään läpi. 

Nii ja ehkä lyhentämään työpäiviä. Niiku et käytäis nää oppisisällöt lyhyemmässä 

ajassa läpi. Ja jos haluaa olla oikeen tehokas ni sitte liikuntaa vähemmälle ja 

musiikkia vähemmälle. 

 

Pienimmällä osalla (1/20) vastaajista koulutuksen tehokkuudesta tulivat mieleen 

ammattitaitoiset työntekijät, ei niinkään tehostamisprosessi, vaan se mitkä vaikuttavat 

siihen että koulutusprosessi on tehokas. Vastaajan mukaan koulutusta voidaan tehostaa 

siten, että jokaisessa tehtävässä on ammattitaitoinen työntekijä. Vastaaja puhuu 

”hallinnollisesta puolesta” millä tämä luultavimmin tarkoittaa koulun rehtoria, joka on 

vastuussa koulun hallinnasta. Siihen vastaaja ei ota kantaa, milloin joku opettaja tai rehtori 

on ammattitaitoinen. Riittääkö siihen tehtävään vaadittu koulutus, vai vaatiiko ammattitaito 

sen lisäksi vielä jotain muuta? 

V17: No ehkä sitä koulutusta pystytään tehostamaan niinku ammattitaitosilla 

opettajilla ja ehkä siihen sitten kuuluu tämmönen niinku hallinnollinenki puoli mihin 

tavallaan koulun niinku se sisäinen organisaatio että miten se pyörii. 

6.2 Haastateltavien käsitykset tehostamisen tarpeellisuudesta haastattelun alussa 

Usein tehostamisen tarpeellisuuden pohtiminen ei ollut välttämättä linjassa sen kanssa, 

mitä tehostamisesta oli ensimmäisenä tullut mieleen. Monet vastaajat antoivat ymmärtää, 

että koulutuksen tehostaminen on jotain laajempaa, kuin mitä oma käsitys tai omat sanat 

riittävät kertomaan ja tehostaminen olisi jossain määrin tarpeellista. Useat vastaajat kokivat 

myös koulutuksen tehostamisen kehnona sanana ja tarjosivat tilalle mm. termejä 

”kehittäminen” ja ”hyvä”. Useat vastaajat ymmärsivät koulutuksen tehostamisen liittyvän 

jollain tavoin koulutuksen resursseihin, mutta yleisin ongelma käsitteen hallinnassa oli se, 

että otettiin huomioon vain yksi resurssi, jonka pohjalta tarkasteltiin koko koulutuksen 

tehostamista. Usein tämä resurssi oli aika tai raha. Jotkut vastaajista korostivat oppimisen 

lisääntymistä tai sen pysyvämpää luonnetta tehostamisen tavoitteena.  
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Kuva 7. Haastateltavien näkemys peruskoulutuksen tehostamisen tarpeellisuudesta 

haastattelun alussa 

Koulutuksen tehostamisen tarpeellisuutta arvioitaessa neljäsosa (5/20) oli oman 

käsityksensä jälkeen sitä mieltä, että koulutusta ei tarvitse tehostaa. Vastauksissa välittyi 

se, että tehostamisen koettiin olevan jostain resursseista luopumista ja toiminnan jatkamista 

ilman menetettyä resurssia. Haastatteluista välittyy hyvin haastateltavan käsitys siitä, 

kuinka koulutuksen tehokkuuden lisäämisen ajatellaan olevan taloudellisten tai aika-

resurssien pienentämistä. Haastateltavat puolustavat vahvasti oppilaan kehitystä ja kasvua 

ja näkevät resurssien kutistamisen olevan esteenä näille tärkeiksi kokemilleen arvoille. 

Alla on hieman epävarmoja näkemyksiä ja suhtautumisia tehokkuuteen ja tehostamisen 

luonteeseen. 

H: Tulisiko koulutusta näkemyksesi mukaan tehostaa? 

V1: No ei ainakaan tämän mun oman näkemyksen mukaan. Minun mielestä 

koulutuskesta ei saa ottaa resursseja yhtään enempää pois että päinvastoin 

niitä pitäis lisätä. 

V9: Mun mielestä ei oo tarpeen tehostaa sen takia että musta tuntuu että nyt 

jo tehään ihan tarpeeks asioita siinä ajassa missä tehään…  

V19: Kyllä mä koen että se on tällä hetkellä aika tehokasta jo. 
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Neljäsosa (5/20) haastateltavista ei osaa suoraan sanoa kantaansa siitä, tulisiko 

peruskoulutusta tehostaa. Vastauksista välittyy ymmärrystä tehostamista kohtaan, mutta 

jollain tasolla vastaajat kokevat että tämä tehostaminen on jotain sellaista mitä ei voi täysin 

hyväksyä. Yksi vastaaja näkee tehostamisen olevan koulukohtaisesti tarpeellista. Osa 

vastaajista näkee tehokkuuden jollain tavoin rajoittavan lapsen kehitystä ja sen vuoksi sitä 

halutaan hillitä. 

V3: Jossakin kouluissa on mutta jossakin ei. Jotkut koulut on semmosia 

joissa.. Mä en oikeen osaa puhua tehokkuudesta. Mä ajattelisin että hyvä. 

V14:  No… ei välttämättä. Mä nään sillä koulutuksella myös niin ison roolin 

lapsen kehityksen ja kasvun ja muun kannalta että nään ne jopa 

oleellisempana asiana.  

V15:  Nii, se on vähä tietenki semmonen kakspiippunen juttu. Toisaalta on 

niiku… tai ne lapset tulee aika pienenä tuonne kouluun että niiku… toisaalta 

sitä kasvua tapahtuu koko ajan ku ne sinä on semmosta elämässä kasvamista  

Puolet (10/20) vastaajista oli sitä mieltä, että koulutusta tulisi tehostaa. Kaikkien vastaajien 

puheessa ei näkynyt täysin yksiselitteinen käsitys tehostamisesta, mutta suurin osa 

ymmärsi kuitenkin siten, että koulutusta tulisi kehittää ja viedä eteenpäin. Osa 

haastateltavista ei perustellut näkemystään sen kummemmin, kun taas osalla tehostamisen 

tarve ilmeni koulutuksen sisältöjen kehittämisenä. Tällaista kehittämistä kuvaa hyvin erään 

haastattelijan ajatus ”ajan hermoilla pysymisestä”. Jotkut haastateltavat näkivät 

tehostamisen etenkin lahjakkaiden oppilaiden haastamisena näiden taitojen mukaisesti. 

Vastaajat ajattelevat kokemuksestaan, että monet oppilaat kokevat turhautumista sen 

vuoksi, että heille koulu ei tarjoa riittävästi haasteita. Yksi vastaaja toivoo, että kouluun 

rakennettaisiin ”kiihdytyskaistoja” joiden avulla lahjakkaammat oppilaat voisivat ylläpitää 

kiinnostustaan opiskelemalla omalla taitotasollaan ja etenemällä sen mukaisesti, eikä 

turhauttamalla itseään muiden mukana. Haastattelijoiden vastauksissa ilmeni myös se, että 

tehostamisen ei välttämättä koeta olevan mitään kovin konkreettista, vaan se voi olla jotain 

asenteellista muutosta tai ajatuksellista kehittymistä. Nämä vastaajat eivät kokeneet, että 

tehostaminen olisi välttämättä taloudellista resurssien kiristämistä, vaan koulutuksen 

tehostamisella uskottiin olevan lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämistä.  

V7: No joo… Pitää sitä… toi tehostaminen sanan on hassu… Mutta siis pitää 

sitä kehittää sillä tavalla että se just tekis lapsista semmosia. Jotenki tässäki 

näkyy se lapsilähtösyyys. Se ois semmonen että  siis se lapsi ois itessään 

arvokas. Mutta jos me tehostetaan että ni onko lapsi sillon vaan 

vastaanottajana jota pitää hirveesti kehittää… Mutta kyllähän siis koulutusta 
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pitää hirveesti kehittää… Koko ajan, ei se saa ikinä pysyä. Koska ei ihmiset 

pysy samanlaisina eikä yhteiskunta pysy samanlaisena.  

V11:  Ilman muuta 

 

V12:  No jos mä ymmärsin sen koulutuksen tehokkuuden oikeen ni mun 

mielestä koulutuksen pitää pysyä koko ajan niiku ajan hermoilla ja niiku 

siinä mukana koska ei se oo enää sama ku 50 vuotta sitten. Ja onhan koulu 

muuttunutki, se muuttuu hitaasti. 

V13: On tarpeen siinä mielessä että niinku, mulla on semmosia kokemuksia… 

Mulla on ollu paljon oppilaita jotka vois parissa päivässä vetää jonku 

matikan jakson vaikka niille on jaettu kalenterissa puolitoista kuukautta. Ni 

ne jutut on niinku ihan läpihuutojuttuja ja ne ei yritäkään tehä enempää ku 

ne tietää että niitten tarvi. 

V16:  Hmm…Siin mielessä on, että siellä on niin paljon eroja, niin paljon 

oppilaiden välisiä tasoeroja et ois hyvä et vois antaa enemmän 

mahollisuuksia niille jotka pystyis siihen tehostamiseen.  

V20: No koko ajan on syytä kehittää ja kyllä se kehittäminen mun mielestä 

tarkottaa tehostamista näin niinku ylipäätänsä. Se ei tarkota tietenkään sitä 

että koko ajan pitäis tehä jotain rakenteellisia muutoksia. Mielellään 

enemmän ajatuksellisia. 

6.3 Haastateltavien käsitykset tehostamisen tarpeellisuudesta haastattelun lopuksi 

Haastattelun aikana vastaajien näkemys koulutuksen tehostamisen tarpeellisuudesta 

muuttui. Kuten aiemmasta kuvasta 6 havaitsimme, puolet vastaajista piti tehostamista 

tarpeellisena haastattelun aluksi. Kuva 7 osoittaa, että haastattelun lopuksi 85% vastaajista 

piti koulutuksen tehostamista tärkeänä asiana.  
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Kuva 8. Haastateltavien näkemys peruskoulutuksen tehostamisen tarpeellisuudesta 

haastattelun lopuksi 

Yksi vastaaja oli sitä mieltä, että koulutuksen tehostaminen ei ole tärkeää. Hänen 

näkemyksessään välittyy se, ettei hän halua ajatella tehostamista ja koulumaailmaa 

yhdessä. Vaikka vastaaja ymmärtääkin, että tehostamisessa ei aina ole kysymys 

raharesurssien kutistamisesta hän ei osaa ajatella tehostamista koulumaailman käsitteenä. 

V4: No… musta on hyvä että suomalaiset oppilaat saa niinku mahollisimman 

hyvän opetuksen että ne pärjää elämässä. En mä osaa aatella sitä… En minä 

oo sen tehostamisen perään, mutta se voi johtua siitä että se tehostamisen 

käsite on vielä liian paljon siellä… tavallaan semmonen tehokkuusajattelun 

saa helposti niskakarvat pystyy. Että se kuuluu sinne rahamaailmaan 

Kaksi vastaajaa kokee asiasta epävarmuutta. Tehostamisen nähdään olevan niin laaja 

käsite, ettei sitä pystytä ehkä käsittelemään näin yksinkertaisella joko, tai vastauksella. 

Vastaajan ”millä tavalla sitä ajatellaan” kertoo tämän kokevan tehokkuuden useammalla 

eri tavalla.  Tehostaminen ei siis tälle vastaajalle ole täysin yksiselitteinen asia.  

V3: No vähän riippuu että millä tavalla sitä ajatellaan? Onko se niinku 

silleen että saadaan lyhyemmässä ajassa parempia tuloksia, mitä ne nyt ikinä 

sitte onkaan. Voidaanko niitä edes mitata. 

Vastaajista 17/20 on haastattelun lopussa sitä mieltä, että peruskoulutuksen tehostaminen 

on tärkeä asia. Asiasta kysyttäessä, vastaajat toteavat melko lyhyesti pitävänsä tehostamista 
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tärkeänä. Vastaukset ovat lyhyitä ja viestivät vastaajan varmuutta. Vastauksista ei välity 

epävarmuutta. 

V5: No on se tosi tärkeää 

V11: On se! 

V17: Kyllä se on. 

Osa vastaajista perustelee tässä vaiheessa näkemystään hieman laajemmin. Vastaaja14 

haluaa varmistaa, ettei omalla näkemyksellään anna lupaa ryhmäkokojen kasvattamiseen ja 

koulutusajan lyhentämiseen tehostamisen nimissä. Hän kuitenkin näkee, että koulutuksen 

tehostaminen pitää sisällään muutakin kuin rahamäärän vähentämisen ja korostaa että hän 

haluaa sellaista tehostamista, jossa oppilaan kokonaishyöty koulussa vietetystä ajasta 

kasvaa toivoessaan näillä jäävän ”mahdollisimman paljon käteen”. 

V14: On se tärkeetä. Tai siis ei tuu lähteä sillä tavotteella että saatais 

oppilasryhmiä kasvatettua että saadaan yhelle opettajalle enemmän 

porukkaa tai siitä että lyhennettäis koulutusta vaan just sitä jokaisen 

oppilaan oppimista pyrittäis tehostamaan, eli jäis mahollisimman paljon 

niille käteen siitä. 

Vastaaja6 puhuu tehokkuudesta sanalla toimiva ja pitää tehokkuutta opettajalähtöisenä 

asiana. Hän ei ota kantaa siihen, miten opettajat olisivat ”toimivampia”, mutta hänen 

mielestään tätä ”toimivuutta” ei ole kuitenkaan syytä olla lisäämättä. Vastaaja6 korostaa, 

että ulkoisilla kontrollikeinoilla ei tehokkuutta kuitenkaan saavuteta. 

V6: Miksi ei olis? Siis totta kai pitää olla mahollisimman toimiva. Mutta se 

lähtee niin niistä opettajista itestään. Mä oon sitä mieltä että semmonen 

ulkonen kontrolli ei toimi ikinä ja että se tehokkuus lähtee niitten omasta 

halusta toimia. 

V8: Aina pitää pystyä parempaan. Ikinä ei voi tuudittautua että ollaan tässä 

niinku tehokkaina ja niin tehokkaina mitä voidaan koskaan olla. 

6.4 Koulutusekonomistiset käsitteet 

6.4.1 Koulutuksen tuotantoprosessi 

Kun pohditaan koulutusekonomistista käsitteistöä, on tehokkuuden käsite sen ytimessä. 

Koska tehokkuus liittyy vahvasti koulutuksen tuotantoprosessissa esiintyviin panoksiin 

avataan tehokkuuden käsite panoksista käsin. Tämän vuoksi oli tarpeen selittää 
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koulutuksen tuotantoprosessin käsite, jota yksikään haastattelijoista ei ennalta tuntenut. 

Lähes kaikki haastateltavat kykenivät muodostamaan koulutuksen tuotantoprosessiin 

kuuluvia panoksia ja tuotoksia kuullessaan ensin vastaavan esimerkin leipurin 

tuotantoprosessissa esiintyvistä panoksista ja tuotoksista. Leipurin tuotantoprosessi-

esimerkki on seuraavan litterointikokonaisuuden alussa. Alla olevia vastauksia on 

lyhennetty reilusti siten, että niiden läpikäyminen on lukijan kannalta mielekkäämpää. 

Vastausten esityksiin on pyritty poimimaan keskeisimmät näkemykset. Tässä vaiheessa 

tulee huomata, että osa vastaajista nosti merkittäviksi panoksiksi useamman kuin yhden 

asian, minkä vuoksi merkittäviä panoksia on enemmän kuin vastaajia. Kuva yhdeksän 

osoittaa nopeasti vastaajien tärkeimmäksi kokemat panokset; opettajan, kodin ja 

vanhemmat, oppimisympäristön ja oppilaan potentiaalin.  

 

Kuva 9. Peruskoulutuksen tärkeimmät panokset 

Merkittävimpänä panoksena opettajien vastauksissa nousi esiin opettaja. Se esiintyi jopa 

15 vastauksessa, joten sitä voidaan pitää varsin merkittävänä tuloksena. Opettajaa 

korostettiin niin hyvässä kuin pahassakin siinä mielessä, että sellainen opettaja joka ei sovi 

lapselle voi pilata koko tämän loppuelämän kun taas päinvastoin hyvä opettaja voi tarjota 

lapselle tämän unelmien kasvuympäristön.  
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H: Millainen on koulutuksen tuotantoprosessi? Mä voin antaa sulle 

esimerkin tuosta tuotantoprosessista. Tämmösen havainnollistavan esimerkin 

leipurin tuotantoprosessista. Leipurille on tullu tilaus 10 ruisleivästä ja se 

tarvii niiden leipien leipomiseen vettä ja jauhoja ja suolaa ja leivinpaperia ja 

tietenki jonku taikinajuuren ja jonku missä paistaa ne leivät jonku uunin ja 

tietenki jonku tilan missä se voi leipoa niitä. Sen pitää tietenki osata tehä se 

taikina ja laittaa oikea määrä kaikkia aineita ja tietää et missä järjestyksessä 

tehään mitäkin ja sitten se saa aikaseks ne leivät. Eli se käyttää jotain 

panoksia ja saa aikaan jotain tuotoksia.  Tässä on siis tämmönen panos 

tuotos ajattelu. Eli mitä vois olla koulutuksen tuotantoprosessissa ne 

panokset ja tuotokset.  

V2: No siihen vaikuttaa niin paljon asioita etten saa mistään kiinni… mutta 

siis tietenki opettajalla on ja opettajilla on tosi iso vaikutus, miten ne 

suhtautuu oppilaisiin, tää vuorovaikutus on erittäin tärkeää että se ois 

vastavuorosta ja se yleensäkkin se ilmapiiri missä oppilaat opiskelee 

V11: K kaikkein merkittävin on opettaja ja sen persoona. Minkä ajan se 

opettaja pystyy antamaan yksittäiselle oppilaalle. Ja ja parhaimmillaan 

tehokas opettaja pystyy antamaan riippumatta siitä onko iso vai pieni ryhmä, 

enemmän aikaa sille yhdelle oppilaalle kuin huonosti työtään organisoiva 

opettaja. Jos tällasia opettajia on paljon sen yhdeksän vuoden aikana, niin 

lopputulos on parempi. 

 

Tämän lisäksi toisena merkittävänä panoksena nousi esiin kodin ja vanhempien vaikutus 

lapseen. Seitsemän (7/20) vastaajaa nosti vanhemmat ja kotitaustan esille merkittävänä 

panoksena lapsen koulutuksen tuotantoprosessissa. Vastauksissa tuli ilmi, että kodin malli 

ja sen tarjoama varhaiskasvatus ohjaa lasta niin voimakkaasti, että opettajalla tai millään 

muullakaan ei jossain tapauksessa ole mitään merkitystä.  

V3: No tavallaan se lähtee siitä että ku lapsi syntyy maailmaan ni totta kai 

vanhemmat haluaa kasvattaa semmosen lapsen että se pärjää tässä 

maailmassa, että se saa tyydytettyä kaikki perustarpeet ja että sillä ois 

mahollisimman onnellinen elämä. Se lähtee siitä ja sit pikkuhiljaa siihen 

tulee mukaan päiväkotitoiminta ja samalla ku vanhemmat menee töihin ni 

sitä ulkoistetaan sitä kasvattamista, kouluille. Eka tulee esikoulu, sitte tulee 

peruskoulu ja koko ajan enemmän opettajat ottaa sitä vastuuta. Kuitenki 

suurin vaikutus on sillä vanhempien ja kodin taustoilla, että ne tavallaan 

niinku paikkailee koulussa ehkä jää puutteelliseksi: Kouluhan ei voi ikinä 

antaa sitä koko kuvaa. Lapsi voi kasvaa ja oppia hyvin riippumatta koulusta 

jos se kodin tuki on hyvä. Jos kodin tuki on hyvä ni lapsi voi saada paljon 

hyvää siihen lisäks. Mä näkisin että se on niinku kodin ja koulun semmonen 

yhteistyö mistä se koko tuotantoprosessi tulee 

V4: Hyvät hyssyrät sentään… Mä sanosin että siinä on tuota… koulutuksen 

tuotantoprosessi… Ainakin se opettajankoulutus ja sitten… mitenkähän se 
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kerrottais oppilaan näkökulmasta niiku oppilaslähtösesti… Sanottaisko että 

kotitausta, oppilaan… tekis mieli sanoa älykkyysosamäärä mutta se on ehkä 

vähän liian rajusti sanottu… Sitä suuntaa tarkotan. Mäpä en siihen välineitä 

sano mtään ku niillä ei mun mielestä oo merkitystä. 

Kolmas merkittävä panos, jota esiintyi useammassa haastattelussa on oppimisympäristö. 

Tämä esiintyi neljän (4/20) vastaajan haastatteluissa.   

V10: Ainaki tilat jos lähetään sieltä fyysisistä. Et missä ollaan ja miten se 

vaikuttaa siihen prosessiin. Ja välineet. Sitte se psyykkinen ympäristö ja 

yhteistoiminta ja sit se tuotos muodostuu niitten niinkö semmosesta… 

V5: Joo no tietenki opettajan pätevyys ja niitten koulutus ja kokemustausta, 

sitte se ympäristö missä se tapahtuu. Minkälaisen ympäristön se koulu luo 

sille oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle kaiken kaikkiaan 

Todella mielenkiintoisena panoksen ja tuotoksen yhdistelmänä nousi esiin kahden 

vastaajan ajatus siitä, että oppilaan oma potentiaali on merkittävin panos. Vastaajien 

mukaan opettaja yrittää lukea ja avata oppilaan potentiaalia siten että oppilas alkaa 

ymmärtämään itse omia kykyjään. Vastaajien mukaan opettaja leipoo ja muovaa taikinaa, 

kunnes siitä kohoaa itsestään kaunis leipä.  

V20: No mun mielestä siinä tarvitaan kaikki nämä jauhot ja muut mausteet ja 

sitten se poikkeaa tämä leipurin panokset ja tämä leipurin tehtävä siitä 

limpun leipomisesta ja prosessista sillä tavalla, että nämä panokset on 

oikeestaan siinä leivottavassa. Ne on siinä ja ne pitäis sieltä saada. Ja tämän 

leipurin kyky leipoa on siinä, että hän löytää ja saa ne ainekset siitä 

leivottavasta ja se tuotantoprosessi siis vaatii leipojalta tietenkin 

asianomaistamista, että hän on sen oman asiansa sisäistänyt, että hän saisi 

ne tuotokset kehittymään, kasvaaan, löytymään siitä leivottavasta. 

V18: Ainaki siis jos se lapsi on niiku se leipä ku se tulee sinne kouluun tai 

siitä pitäis tehä joku leipä. Näkisin että se mitä tarvii on semmonen aikuinen 

jolla on semmonen innostus joka pystyy ruokkimaan sitä lapsessa olevaa 

innostusta. Se yks panos on että opettja innostaa lasta semmosilla sopivilla 

vyöhykkeillä. Antaa sille uusia ärsykkeitä ja uusia semmosia että se vie sitä 

eteenpäin eri asioissa.  Ja jotenki mä näkisin että sillä on hirveesti merkitystä 

sillä oppilaalla itellänsä tai se taikinajuuri ikäänku ei oo samanlainen vaan 

ne panokset pitää sopeuttaa niinku siihen tuotokseen… Niiku tulevaan 

tuotokseen et lähteä siitä. Että ei voi aatella että kaikille on 

Kun pohdittiin koulutuksen tuotantoprosessissa esiintyviä tuotoksia, eli niitä asioita, joita 

opettajat pitävät tärkeimpinä seikkoina mitä koulutus tarjoaa esille ei noussut täydellinen 

asiaosaaminen tai hyvät arvosanat. Nämä vastaukset sisälsivät useita eri vastaajien tärkeinä 

pitämiä tuotoksia, joten tuotosten määrä on myös suurempi kuin vastaajien määrä. Neljä 
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tärkeintä tuotosta olivat Yhteiskunnan kansalaisuus, kasvatus ja sivistys, oppilaan 

itsevarmuus ja oppimistulokset.  

 

Kuva 10. Peruskoulutuksen tärkeimmät tuotokset 

Seitsemän vastaajaa korosti koulutuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi yhteiskuntakelpoiseksi 

kansalaiseksi kasvamisen. Yhteiskuntakelpoinen kansalainen on jotain sellaista, että hän 

vastaajien mukaan kykenee peruskoulutuksen tarjoamilla edellytyksillä pärjäämään tässä 

yhteiskunnassa. 

V18: Sellasia toimivia yksilöitä yhteiskuntaan joilla ois terve itsetunto ja 

luottamus itseen ja semmonen ajatus että ne pystyy mihin ne haluaa. 

V8: No sieltä halutaan semmosia yhteiskuntakelposia kansalaisia.  

 

Seitsemän vastaajista korosti tärkeänä tuotoksina koulutuksen tarjoamaa kasvua ja 

sivistystä. Sivistys on käsitteenä haastava eikä sitä lähdetty avaamaan haastatteluissa sen 

enempää mutta se nousi kuitenkin esille seitsemässä vastauksessa.  

V10: Kasvatus ja sivistys ja tietenki se opettajien näkökulmasta se 

työhyvinvointi ja töissä viihtyminen ja tietenki oppilaittenki näkökulmasta. 

V16: No mä ite nään tärkeänä sen ennen kaikkea sivistys. Sivistyksen käsite 

nyt on semmonen muuntautuva mut sitten et sosiaaliset taidot ois semmoset et 

selviäis elämässä 
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Viisi vastaajaa toivoi oppilaiden olevan peruskoulutuksen jälkeen itsevarmoja. Vastaajat 

toivoivat, että koulun päättävä oppilas voisi hakeutua haluamaansa ammattiin luottavaisena 

ja tuntisivat omia vahvuuksiaan.  

V6: Mä haluaisin että ne oppilaat lähtis sieltä silleen että ne luottais itteensä. 

V15: Ja se että luottaa itseensä ja omiin taitoihinsa. Niiku että on jossain 

hyvä. Että saa semmosen tunteen siihen lapseen. 

V17: että jos joku haluaa olla autonasentaja ni thats it, ja jos joku haluaa 

olla pääministeri ni ehottomasti. Yhteiskunta tarvii kaikkia ihmisiä ku eihän 

me pyöritä jossei meillä oo kaikkia. 

Näissä lähes kaikkien haastateltavien ajatuksissa koulutuksen perimmäisenä tavoitteena on 

tuottaa oppilaille enemmän henkisiä ja elämässä selviytymiseen liittyviä asioita. Yli puolet 

vastaajista haluaisivat oppilaistaan sivistyneitä, elämässä pärjääviä yhteiskuntaan 

sopeutuneita itsevarmoja kansalaisia. Haastattelijoiden  ajatuksista esiin nousivat usein 

sanat; yhteiskunnan kansalainen, veronmaksaja, sivistys, kasvu, onnellisuus, hyvinvointi ja 

rohkeus. Myös oppisisällöt ja koulutuksen asettamat tavoitteet nousivat vastauksissa esiin. 

Viisi vastaajaa nosti tärkeiksi panoksiksi esiin oppimistulokset. 

V18: Tietysti myös tiedolliset ja taidolliset valmiudet semmosiin yleisiin 

asioihin. 

V14: Se kaikki tietotaito mitä oppilailla on sitten kun ne lähtee koulusta. 

V5: Tietenki siis konkreettisia oppimistuloksia. 

Tiedollinen näkökulma oli kuitenkin hieman pienemmässä roolissa, vaikka usein 

koulumaailmassa puhutaan juuri siitä, kuinka kaikkia sisältöjä ei ehditä käymään läpi. 

Harvemmin kuulee puhetta siitä, että oppilaan peruskoulutus on liian lyhyt aika tarjoamaan 

hänelle riittävät valmiudet selviytyä tulevaisuudesta kunnialla. Kuitenkin tämä ehkä 

enemmän henkinen kasvu koetaan kaikkein merkittävimpänä asiana pohdittaessa 

peruskoulun syvintä tavoitetta. Kolme vastaajaa piti tärkeänä tuotoksena sitä, että oppilas 

peruskoulusta päästessään olisi saavuttanut opetussuunnitelman hänelle asettamat 

tavoitteet. Näissä vastauksissa esiintyi seuraavia termejä; Opetussuunnitelman tavoitteet, 

oppilaan tietotaito ja luokka-asteen tavoitteet.   

 V4: Oppilas saavutta luokka-asteelle saavutetut tavotteet 

V9: Mun mielestä se valmis tuote on se oppilas joka on läpässy sen 

koulutuksen hyväksytyin perustein 
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Vastaajien pohtiessa tärkeimpiä panoksia, esille nousi merkittävänä tekijänä opettajat itse. 

Opettajalla pitäisi olla kykyä havaita myös oppilaiden erilaiset ominaisuudet ja ainesosat 

eli ”hiivat, jauhot ja suolat” ja kyetä taitavana leipurina leipomaan näistä ainesosista 

kustakin paras mahdollinen limppu. Se tulisi opettajien mielestä ehdottomasti hyväksyä, 

että nämä leivät ovat keskenään erilaisia. Yli puolet (15) vastaajista korostaa nimenomaan 

opettajan merkitystä panostajana tuotoksen syntymisessä. Tämän näkemyksen mukaan ei 

voida yksiselitteisesti sanoa ”Mistä on pienet pojat/tytöt tehty”? Jokainen lapsi on yksilö, 

ja jokaiselle tulisi tarjota yksilöllistä opetusta, jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen.  

Kun oppilas aloittaa koulutiensä, on hänen elämästään kulunut jo seitsemän 

merkityksellistä vuotta, joiden aikana hän on muovautunut sellaiseksi kuin hän sillä 

hetkellä on. Osa opettajista korostaa kodin ja taustojen merkitystä myös siinä, millaiseksi 

lapsi lopulta muotoutuu kouluvuosiensa aikana. Harva opettajista korostaa omaa 

työhyvinvointiaan mutta yksi haastateltava korostaa myös sitä tärkeänä tuotoksena 

osoituksena siitä että opetus on kestävällä ja hyvällä perustalla. Vastaajan mielestä voidaan 

olla tyytyväisiä silloin, kun opettajat ja oppilaat viihtyvät koulussa.  

V10: tietenki se opettajien näkökulmasta se työhyvinvointi ja töissä 

viihtyminen ja tietenki oppilaittenki näkökulmasta. 

6.4.2 Tehokkaan koulun tunnuspiirteet opettajien näkökulmasta 

Opettajat saivat kertoa näkemyksensä myös siitä, millainen on heidän mielestään tehokas 

koulu. Usein keväisin iltapäivälehdet pursuavat etenkin lukioista tehtyjä ranking-listoja ja 

vertailuja siitä, mikä koulu on vuoden paras. Usein näissä vertailuissa parhaiten 

menestynyttä pidetään myös kaikkein tehokkaimpana. Silti näissä vertailuissa ei 

välttämättä huomioida mitään muuta, kuin se kuinka hyvillä arvosanoilla oppilaat 

keskimäärin ovat kouluista valmistuneet. Hanushekin ja Raymondin (2002) mukaan 

tehokkuutta arvioidaankin usein virheellisesti sen mukaan, kuinka hyviä arvosanoja 

kyseisistä vertailussa mukana olleista kouluista saadaan. Luokanopettajien näkemyksessä 

siitä, millainen on tehokas koulu, ei noussut esille näkemystä, jonka mukaan hyvät 

arvosanat olisivat tehokkaan koulun mittari. Tehokkaasta koulusta ei noussut esille mitään 

yksiselitteistä, mutta esille nousi paljon tehokkaaseen kouluun liittyviä positiivisia 

adjektiiveja. Useammassa kuin yhdessä haastattelussa esille nousi muun muassa 
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monipuolinen, viihtyisä, hyvin organisoitu, osaava henkilökunta, ja yhteiskunnan 

kansalaiseksi ohjaava. 

V2: No sellanen joka tuottaa sellasia hyvin pärjääviä kansalaisia sen oman 

budjetin rajoissa. 

V3: No semmonen missä viihdytään ja siellä on hyvä olla 

V4: Semmonen jossa oikeesti tehään eikä olla tekevinään. 

Lähes kaikki vastaukset korostivat tehokkaan koulun ominaispiirteiksi jotain muuta, kuin 

sen millaisin arvosanoin sieltä edetään luokka-asteelta toiselle. Tehokkaan koulun 

miellettiin olevan sellainen, jossa ilmapiiri tukee lasten vapaaehtoista oppimista, eli näiden 

motivaatio on kohdallaan. Useissa vastauksissa tuli esille se, että koulun tulisi olla 

monipuolinen ja vaikkapa ilmiölähtöistä opetustapaa toteuttava ollakseen tehokas.  

Myöhemmin haastattelussa esitettiin myös toinen hyvin vahvasti koulutusekonomistinen 

käsite koulutuksen tuotantofunktiosta ja sen merkityksestä. Tuotantofunktio ei ollut 

itsessään kenellekään haastateltavalle tuttu entuudestaan, mutta käsitteen 

havainnollistamisen avulla he pystyivät ottamaan kantaa siihen, olisiko tuotantofunktiota 

mahdollista muodostaa. Suurin osa oli sitä mieltä, että tuotantofunktion muodostaminen on 

mahdotonta, sillä inhimillisyys ja ihmisten erilaisuus ovat liian vaikeita asioita mallintaa. 

Kahdessa vastauksessa ilmeni tuotantofunktion mahdollisuus koneisiin ja teollisuuteen, 

mutta inhimillisyyden monimutkaisuuteen sen ei uskottu kykenevän.  

Tuotantofunktio on teoreettinen työkalu, ja sen luominen toimivasti koulutukseen on suuri 

haaste. Haastateltavien näkemykset tuotantofunktion kykenemättömyydestä ihmisen 

kompleksiseen ajatteluun lienee asian ytimessä. Osa haastateltavista lähti hieman 

visioimaan ajatusta funktiosta, jolla koulutuksen muodostaminen kävisi huomattavasti 

helpommin. Näissä vastauksissa ei välittynyt ehdottomuus funktion muodostamisen 

mahdollisuudesta, vaan ehkä enemmän vastaajalle tyypillinen tapa suhtautua asioihin, jopa 

sellaisiinkin jotka kuulostavat hieman utopistisilta. ”Ihmiset eivät ole koneita” välittyy 

monien opettajien näkemyksistä. Tuotantofunktio koetaan epäinhimilliseksi ja epätarkaksi 

työkaluksi joka ei kykene ottamaan huomioon ihmisten äärimmäistä erilaisuutta. Vastaajat 

korostivat yksilöiden erilaisuutta ja ainutlaatuisuutta. 

H: Uskotko että ois mahollista mallintaa semmonen optimaalinen 

tuotantofunktio jossa voitais yleispätevästi sanoa että millä keinolla päästään 

parhaisiin mahollisiin lopputuloksiin. Eli millä panoksilla saadaan parhaat 

maholliset tuotokset? 
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V4: En usko. Just sen takia että yhelle pätee yhet konstit ja toiselle 

toisenlaiset. Sen yksilöllisyyden takia mä en siihen usko.  

V5: Koska me ihmiset ei olla mitään koneita vaan me ollaan jokainen yksilö. 

Siinä voidaan määritellä jotain tiettyjä tekijöitä jotka vaikuttaa niinku 

kaikkeen oppimiseen ja edellytyksiin mutta se että millä tavalla ne sitten 

toiimi siinä yksilössä ni se funktiohan menis pieleen koska se pitäis olla 

jokaisella sitte erilainen.  

V6: Ei, en usko. Nuo tommoset funktiot ja yleispätevät säännöt voi toimia 

joihinki koneisiin ja tämmösiin muttei missään tapauksessa ihmisiin. Ei voi 

olla silleen että kaikki oppis samalla tyylillä vaan pitää löytää se jokaiselle 

lapselle sopiva tyyli, ei todellakaan voi olla mitään tuommosta.  

V19: En usko että koulujärjestelmässä tuo vois onnistua koska siellä on 

kuitenkin niin paljon erilaisia, oikeastaan jokainen oppilas on erilainen ja 

siellä on kaikkia erityisoppilaita ja tämmösiä ni jotenki hankala saada 

semmosta yleistä panosta noista kaikista että voidaan opetettua kaikkia 

tehokkaasti ja että saatais koko järjestelmä toimimaan tehokkaasti… 

Vain harva haastateltava piti optimaalisen tuotantofunktion muodostamista edes jollain 

tasolla mahdollisena. Näihin visioihin liittyi myös epävarmuutta, mutta niistä välittyi 

toiveikas ja positiivinen ajattelu tuotantofunktion kehittämistä kohtaan, eikä sitä tyrmätty 

ainakaan heti. Näkemyksissä näkyi myös epävarmuutta mikä näkyi vastauksissa pohtivina 

vastauksina ja mietiskelynä, mutta näiden vastaajien näkemyksissä korostui kuitenkin 

tietynlainen positiivinen asenne tällaista tutkimussuuntaa kohtaan. Alla esimerkkejä. 

V13: Kyllä mä uskon että siinä pystyy niiku semmosia ominaisuuksia. Se voi 

olla aika pitkä lista. Se opettajan sensitiivisyys ja miten se aistii ympäristöä. 

Se lista pitää niiku miettiä semmosta vuorovaikutuspsykologiaa ja ehkä sitä 

tai ne fyysisest resurssit mitä siellä näkyy. Mut kyllä mä uskon semmosen 

optimin mallintamiseen. Semmonen kuva. Se ois kyllä mahollista. 

V16:  Hmm… No kyllä mä uskon että sillä voi olla vaikutusta. Riipuu siitä 

millanen on se oppilasaines ja paljonko se ottaa vastaan. Mut kyl mä uskon.  

V20: Aika suuri… Voi olla että sitä on mahdotonkin saada semmoseen 

paikkaan vaikka ehkä sitä kannattais pyrkiä saamaan semmonen malli, että… 

Se voi olla ihan hyvään suuntaan. Mutta, tämä mutta ei tarkota kieltoa 

tähän… Aika paljon ehkä enemmän mitä vois ajatella ja mitä vois siihen 

malliin merkitäkään niin merkitystä on opettajalla. Ja tuota, että se… Taas 

tullaan siihen että mikä on se tila sillä opiskelijalla, sillä oppilaalla. Se 

henkinen tila ja väljyys. Se kuitenki vaikuttaa sillä tavalla, että sitä ei ehkä 

riittävästi pystyttäis ottamaan huomioon sellasissa malleissa, koska sillä on 

niin suuri vaikutus. 
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6.5 Vertaisarvio koulutuksen tehostamisen ymmärtämisestä 

Haastatteluista välittyi mielenkiintoisella tavalla se, että koulutuksen tehostamisen käsite 

avautui vastaajille lisää, kun siitä keskusteltiin. Kun haastattelun alkuvaiheessa 

ensimmäisten tehokkuuteen liittyvien käsitysten yhteydessä arvioitiin tehostamisen 

tarpeellisuutta koulutuksessa, oli kymmenen vastaajaa sitä mieltä, että koulutusta ei 

välttämättä ole tarpeen tehostaa. Sama kysymys haastattelun loppuvaiheessa kertoo, että 

enää kolme haastateltavaa oli sitä mieltä, että koulutusta ei välttämättä tulisi tehostaa.  

Opettajakoulutuksen aikana itsearviointi on tullut kaikille tutuksi. Uusi opetussuunnitelma 

vie arviointia vahvasti myös itsearvioinnin ja reflektoinnin suuntaan. (Perusopetuksen 

opetussuunnitelma 2014) Koin tärkeäksi kysymykseksi antaa haastateltavien arvioida itse 

opettajakunnan käsitystä siitä, mitä he ymmärtävät koulutuksen tehokkuudesta. Arviointi 

suoritettiin asteikolla: 

1= Vähän         2= Hieman          3= Melko hyvin         4= Hyvin             5= Todella hyvin 

Pienin annettu arvosana opettajakunnalle oli kaksi ja suurin neljä. Arviointi painottui 

hiukan enemmän alaspäin ja keskiarvoksi kahdellekymmenelle vastaukselle tuli 2,65 mikä 

sijoittuu asteikon hieman ja melko hyvin välimaastoon. Opettajat eivät siis omasta 

mielestään ymmärrä tehokkuuden ja koulumaailman yhdistämistä kovin laajasti. 

6.6 Koulujen väliset tehokkuuserot 

Haastattelun loppuvaiheessa kävimme läpi kokemuksia eri koulujen tehokkuudesta. Kaikki 

haastattelijat kokivat tehokkuuden olevan koulukohtaista ja vaihtelua koettiin olevan 

todella paljon eri koulujen välillä. Koulutuspoliittisesti ollaan todella mielenkiintoisen 

kysymyksen ytimessä, kun kysytään miksi toiset koulut ovat toisia kouluja tehokkaampia? 

Opettajien kokemuksien mukaan koulutuksen tehokkuuseroihin vaikuttavat koulun rehtori, 

opettaja itse, koulun ilmapiiri ja opetuksen järjestävä kunta. Kuva 11. selkeyttää 

tehokkuuserojen jakaumaa. 
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Kuva 11. Koulujen tehokkuuseroihin vaikuttavat tekijät 

Rehtorin nähtiin useassa tapauksessa mahdollistavan koululle sellaisen ilmapiirin, että 

koulun opettajakunnalla on mahdollista kehittää omaa opetustaan ja ottaa rohkeasti 

käyttöön erilaisia menetelmiä. Monet vastaajat korostivat kahta tai jopa kolmea eri seikkaa 

koulujen tehokkuuseroihin vaikuttavina tekijöinä, jonka vuoksi vastausten lukumäärä on 

suurempi kuin vastaajien lukumäärä. Vastaajista 12/20 piti opettajaa merkittävänä seikkana 

siihen että koulujen välillä on tehokkuuseroja. Tehokkaassa koulussa opettajat ovat 

halukkaita kehittämään koulutusta. Vastaajat mainitsevat myös ”perinteisen” opettajan, 

joka opettaa oppikirjajohtoisesti. Tällaista toimintaa ei pidetä tehokkaana vaikka sitä ei 

varsinaisesti tuomita. 

V13: Jotku on niin semmosia perinteisiä, että niille riittää se että tulee valmis 

oppikirja ja opettajan opas ja lähetään noudattamaan sitä systeemiä ja se on 

niiku semmonen ettei muuta tarvi ajatella ja se on siinä. Sekin voi toimia ihan 

hyvin… 

V8: Riippuu monesti siitä opettajien jaksamisesta ja niitten halusta 

kehittää… 

Kolme vastaajaa nosti esille myös järjestävän kunnan vastuun koulujen tehokkuuseroissa. 

Näissä tapauksissa vastaajat kokevat, että vähävaraisilla kunnilla ei ole varaa panostaa 

koulutukseen. 

V1: että kuntien taloudellinen tilanne vaikuttaa siihen että millaset resurssit 

meillä koulussa on. Mä luulen että talous ohjaa tuota aika paljon  
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V5: Opettajista itsestään ja myös rehtorista ja sitten siitä kunnasta missä se 

koulutus järjestetään. 

Rehtorien vastuulle koulun tehokkuuden sysäsi 13 vastaajaa. Näissä vastauksissa rehtorin 

nähdään mahdollistavan tehokkaan koulun. Rehtori ja ilmapiiri –käsitteet ovat vastauksissa 

hyvin lähellä toisiaan, sillä useat vastaajat näkevät, että rehtorin tehtävä on luoda kouluun 

sellainen ilmapiiri, että koulusta on ylipäätään mahdollista saada tehokas.  

V3: Kyllä se aika monesti johtuu koulun johdosta, mutta kyllä se on tosi 

paljon opettajissa. Eka tulee rehtori ja sitte tulee ne opettajat. Rehtori voi 

mahollistaa sen asenteen siellä ja siihen ketä se valitsee sinne, mutta ei se 

tavallaan voi opettajia pakottaa jos ne ei lähde mukaan johonkin.  

V10: Se varmaan johtuu siitä että on erilaiset johtamistavat ja erityyppiset 

johtajat.  

Ilmapiiri esiintyi yhdeksän vastaajan näkemyksessä. Näissä vastauksissa mainitaan 

kuitenkin ensin rehtori, jonka jälkeen mainitaan koulun ilmapiiri.  

V7: Se riippuu niistä rehtoreista ja hirveesti siitä koulun ilmapiiristä. Et onko 

se semmonen latistava. Tai siis onko siellä niinku semmonen kyräilevä tai 

semmonen kilpaileva, semmonen lannistava vai onko siellä semmonen niinku 

että testaa vaan. 

V14: Mä luulen et paljon se on rehtorista kiinni et minkälainen yhteishenki 

tai kulttuuri sinne on luotu 

Vastauksissa nousee esille myös termit tunnelma, yhteishenki ja kulttuuri. Näiden 

seikkojen nähdään mahdollistavan joko tehokkaan tai tehottoman koulun toiminnan. Osa 

haastateltavista korostaa koulun johdon roolia henkilöstön valinnassa ja sitä kautta yleisen 

positiivisen ja eteenpäin katsovan ilmapiirin luomisessa. Vastaajat puhuvat myös 

leipääntymisestä tai huonoihin tapoihin sosiaalistamisesta. Vastaajat siis tuovat ilmi sen, 

että opettajan työhön kyllästyminen on avain tehottoman koulun syntymiselle. Tehottoman 

koulun olemassaolo on taas  riski sinänsä, että sen katsotaan siirtävän huonot tapansa myös 

uusille kouluun tuleville opettajille sosiaalisen paineen avulla.  Perinteisin ja suoraviivaisin 

kaava jonka opettajat muodostavat tehokkaan koulun muodostamisesta on seuraavanlainen. 

Hyvä rehtori, joka omalla innostuneella ja avoimella asenteellaan synnyttää opettajien 

keskuuteen innostavan ja mahdollistavan ilmapiirin johon opettajien on hyvä ja mukava 

tarttua ja lähteä innovoimaan tätä hyvää tunnelmaa opetuksen välityksellä oppilaille. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mitä tehokkuus opettajien mielissä herättää ja pitävätkö opettajat koulutuksen tehostamista 

tarpeellisena? Aineistosta on noussut esille monia mielenkiintoisia seikkoja 

peruskoulutuksen tehostamiseen liittyen. Keskeistä on, että opettaja on keskiössä 

koulutuksen tehostamista pohdittaessa, mutta opettajien kanssa käymien keskustelujen 

aikana on noussut esille myös useita muita koulutuksen tehokkuuteen liittyviä tärkeitä 

asioita. Koska haastatteluni oli konstruktivistinen ja se rakensi tehokkuuteen liittyviä 

käsitteitä haastateltaville, kuten ne on työni teoriaosiossa selitetty, tarjosi tutkimukseni 

ikään kuin useita erilaisia näkemyksiä saman henkilön kautta samasta aiheesta. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että haastattelussa esitetään samoja kysymyksiä useampaan otteeseen ja 

vastaajan tiedon lisääntyessä tämä saattaa reagoida samaan kysymykseen eri tavalla kuin 

haastattelun aikaisemmassa vaiheessa.  

7.1 Koulutuksen tehostamisen opettajissa herättämät ajatukset 

Haastateltavien opettajien näkemyksissä esiintyi valtavia eroavaisuuksia. Pääasiassa 

kaikkien haastateltavien näkemys liittyi jollain lailla tehokkuuteen tai sen osa-alueisiin 

mutta kaikkien haastateltavien kokonaiskuva koulutuksen tehokkuudesta ei ole yhtä 

kattava. Suurin osa haastateltavista puhuikin tehokkuudesta käyttäen termejä hyvä ja 

laadukas.  Nämä termit ovat ehkä opettajille tutumpia ja niillä haluttiin korvata vieras 

käsite.  

Muutama opettaja ajatteli koulutuksen tehokkuuden haastattelun alkuvaiheessa 

tarkoittavan koulutukseen kohdistuvia leikkauksia. He suhtautuivat tämän vuoksi 

koulutuksen tehostamiseen varsin vastahakoisesti ja ajattelivat, että koulutusta ei tarvitse 

enää tehostaa enempää. Tässä tapauksessa tehokkuuden käsite sotkeutuu tuottavuuden ja 

taloudellisuuden kanssa. Kuten kuvasta 12 nähdään, useat opettajat kokivat, että tehokkuus 

on enemmänkin rahavirran pienentämistä kunnalta koululle minkä vuoksi sitä ei pidetty 

lainkaan positiivisena asiana.  Tehokkuus nähdään sellaisena toimintana, jossa 

koulutuksesta leikataan rahallisia resursseja tai luokkakokoja kasvatetaan ja opettajamääriä 

pienennetään. (Kirjavainen 2010) Haastattelun edetessä vastaajien näkemys laajeni tai 

haastattelu muutti heidän näkemyksiään. 
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Kuva 12. Opettajien käsitys (1) koulutuksen tehokkuudesta.  

Monella koulutuksen tehokkuus muotoutui yksinkertaistettuna siten, että koulutuksen 

ylläpitäminen vaati jonkinlaisia resursseja joita käyttämällä saatiin aikaan jotkin tulokset. 

(Kuva 13) Jotta koulutus olisi tehokasta, tulisivat resurssit olla mahdollisimman pienet ja 

tulokset mahdollisimman hyvät.  Osa vastaajista uskoi, että koulutuksessa on ylimääräisiä 

resursseja, joista olisi varaa kutistaa, toiset taas näkivät, että resurssit ovat liian pienet. 

 

Kuva 13. Opettajien käsitys (2) koulutuksen tehokkuudesta.  

Kirjavaisen (2010) mukaan tässä tapauksessa on kyse jo tehokkuuden arvioinnista. 

Kyseiset henkilöt ajattelivat, että on olemassa jokin nykyistä tilannetta tehokkaampi tapa 

toimia, jossa oppiminen tai koko koulutusprosessi voi paremmin ja johon voidaan päästä 

joko käyttämällä nykyiset resurssit järkevämmin. Muutaman vastaajan mukaan nykyistä 

resurssien tasoa olisi jopa varaa laskea, jotta nykyinen tulostaso saataisiin pidettyä yllä.  

Useat opettajat pitivät koulutuksen tehostamista tärkeänä ja he ajattelivat sen vahvasti 

opettajan vastuulle. Kuva 14 havainnollistaa sitä, kuinka opettajan nähdään olevan viime 
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kädessä oppimisen mahdollistaja. Erilaisilla menetelmillä nähtiin olevan ratkaiseva 

vaikutus siihen, kuinka tämä oppi viime kädessä menee perille. Näissä näkemyksissä ei 

katsottu niin voimakkaasti ympäröivään työyhteisöön, vaan enemmän opettajan käyttämiin 

opetusmenetelmiin ja tämän kykyyn käyttää niitä menetelmiä, jotka sopivat juuri hänen 

oppilailleen. 

 

Kuva 14. Opettajien käsitys (2) koulutuksen tehokkuudesta.  

Lähes kaikissa haastatteluissa korostui jossain vaiheessa oppilaantuntemus ja 

oppilaslähtöinen opettaminen. Tässä tapauksessa tehokkuuden nähdään olevan vahvasti 

opettajalähtöistä ja tuotantoprosessin panoksissa opettajan nähdään olevan suurin 

vaikuttava tekijä. oppilaan taustat, kuten perhe ja vanhemmat tulevat vasta toiseksi 

tärkeimpänä panoksena. Ystävät ja oppilaan sosioekonominen asema eivät nousseet esille 

tärkeinä panoksina. Kirjavaisen (2010) mukaan ystävät ja oppilaan sosioekonominen tausta 

kuitenkin vaikuttavat koulujen välisiin tehokkuuseroihin. Vaikka opettajat eivät tässä 

tapauksessa näitä asioita korostaneetkaan, nousi tässäkin joukossa esille oppilaslähtöinen 

opettaminen ja oppilaantuntemuksen mukaan toimiminen. Tämähän tarkoittaa osaltaan 

juuri sitä, että opettaja on selvillä oppilaan taustoista ja tuntee tämän elämää hyvin 

räätälöidäkseen opetustaan yksilöllisesti kutakin oppilastaan kohden. Voidaan tietysti 

miettiä, voiko opettaja ottaa täysin omalle vastuulleen, jos taustaltaan vaikeista oloista 

kouluun tuleva oppimisvaikeuksinen oppilas ei kehity kaikista opettajan yrityksistä 

huolimatta? Tehokkuuden kokonaiskuva opettajien näkemyksistä 

Tutkimuksen mukaan opettajien näkemykset peruskoulun järjestäytymisestä muodostuvat 

kuvan 15 osoittamalla tavalla.  
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Kuva 15. Luokanopettajien kokonaisnäkemys koulutuksen tehokkuudesta.  

Kuva 15 on muodostettu opettajien näkemysten kokonaisuuksista haastattelun jälkeen. 

Kuvaan on siis koottu kaikkien opettajien kokonaiskäsitys tehokkuudesta. Osa opettajista 

mielsi tehokkuuden jollekin kuvan osa-alueelle, kun taas osalla tehokkuus ilmeni 

laajempana osiona kuvassa. 

Kunta on opettajien käsityksissä korkein yleensä rahoituksesta vastaava tekijä. Kun 

opettajat puhuivat kunnan vaikutuksesta koulutuksen tehokkuuteen, kävi ilmi, että he 

tarkoittivat sillä usein kunnan taloudellista mahdollisuutta tarjota kouluille edellytyksiä 

koulutuksen tehostamiseen. Harva opettajista kuitenkaan ajatteli, että kunnalla olisi 

merkittävää vaikutusta koulutuksen tehokkuuden muodostumisessa. Sitä ei korostettu 

kovinkaan monessa haastattelussa.  

Kun liikutaan kuvan keskilinjan nuolikuvaajaa pitkin alaspäin, siirrytään seuraavaksi 

rehtoriin. Opettajin käsitykset olivat melko yhtenevät siitä, että rehtori on yksi merkittävin 

tekijä siinä, millaisena ja miten koulun tehokkuus muotoutuu. Rehtorilla nähtiin olevan 
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merkittävä vaikutus etenkin työilmapiirin muodostumiseen, sillä rekrytoimalla 

”oikeanlaista” henkilökuntaa rehtori voi vaikuttaa siihen, kuinka hänen alaisensa 

hitsautuvat yhteen. Rehtorin nähtiin olevan vastuussa myös yleisestä ilmapiiristä koulun 

työntekijöiden kesken ja useissa haastatteluissa korostui rehtorin asenne opettajien 

ajatuksia ja ideoita kohtaan. Myönteistä ja kannustavaa, jopa riskejäkin ottavaa rehtoria 

pidettiin hyvänä ja oikeanlaisena rehtorina. Hyviin johtajuuden piirteisiin katsottiin 

kuuluvan myös inhimillisyys, ihmisläheisyys ja ymmärrys kentän toiminnasta. Kritiikkiä 

huonosta, tehottomasta johtamisesta saavat ne rehtorit, jotka lukkiutuvat huoneeseensa 

”talousasioiden” äärelle, eivätkä ole omalla esimerkillään ja innokkuudellaan luomassa 

koululle tehokasta, monipuolista ajatusta oppimisesta ja opettamisesta.  

7.2 Mistä koulujen väliset tehokkuuserot johtuvat? 

Mielenkiintoista sinänsä, mutta kukaan opettajista ei maininnut kysymyksen ”Millainen on 

tehokas koulu?” kohdalla, että rehtorilla olisi vaikutusta asiaan. Tässä nousivat esille 

enemmän opetusmenetelmät ja yleiset ilmapiirikysymykset. Kuitenkin, kun mietittiin 

koulujen eroavaisuuksia tehokkuudessa, lähes poikkeuksetta kaikki nostivat esille koulujen 

rehtorit ja opettajien oman vastuun. Myös koulussa vallitseva ilmapiiri nousi esille. 

Vastuuta koulun tehokkuudesta annettiin myös järjestävälle kunnalle, joskin kaikkein 

vähiten. Nämä neljä tekijää aiheuttavat koulujen välillä vallitsevat tehokkuuserot. Kuvassa 

16 näkyy koulujen tehokkuuseroihin vaikuttavat tekijät suuruusjärjestyksessä. Suurin pallo 

kuvassa edustaa merkittävintä tehokkuuteen vaikuttavaa tekijää. Rehtoria ja opettajaa 

pidettiin lähes yhtä merkittävinä tekijöinä. Kuntaa pidettiin kaikkein vähäisimpänä 

tekijänä, mutta senkin nähtiin vaikuttavan koulujen tehokkuuseroihin. Ilmapiiri oli kolmas 

merkittävä tekijä koulujen tehokkuuseroihin vaikuttavista seikoista.  
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Kuva 16. Koulujen tehokkuuseroihin vaikuttavat tekijät. 

Rehtorin merkityksen lisäksi suurimman vastuun koulutuksen tehokkuudesta opettajat 

ottivat itse. Tässä korostui suomalaisen koulujärjestelmän tarjoama vapaus opettaa juuri 

siten, kuinka opettaja itse parhaaksi näkee. Tämän nähtiin olevan sekä hyvä, että huono 

asia. Haastatteluissa korostui kuitenkin se, että vaikka opettajakunnasta löytyy sellaisia 

opettajia, jotka ajan myötä passivoituvat ja säilyttävät vuosikymmeniä opetuksellisen 

tyylinsä, sitä lainkaan kehittämättä, eivät opettajat kuitenkaan halua että opettajan vapautta 

kahlittaisiin. Tässä kohtaavat ehkä nuoremmat opettajat, joiden opetustyyli on enemmän 

oppilaskeskeinen ja toiminnallinen, sekä vanhemmat opettajat, jotka ovat omaksuneet 

enemmän opettajalähtöisen tyylin. Vaikka tilanteen voi kärjistää sukupolvien välisenä 

eroavaisuuksina erilaisista oppimistyyleistä, eivät opettajat kuitenkaan uskoneet, että tämä 

olisi ikäkysymys. Kysymys oli heidän mielestään enemmän ilmapiiristä joka muodostuu 

koulussa ja johtamisesta, jonka avulla opettajille esitellään lisäkoulutusmahdollisuuksia ja 

kannustetaan siihen. Viime kädessä nähtiin, että opettajan oma motivaatio kehittää itseään 

ja omaa opetustaan on avain siihen, että hän sen tekee. Monet haastattelut korostivat 

kuitenkin sitä, kuinka passiivinen ja opettajakeskeinen opettajakunta on suuri riski 

passivoimaan myös aktiivisen ja koulutusmyönteisen opettajan. Sosiaalisella paineella 

nähtiin olevan suuri merkitys oman opettajuuden kehittämiseen. Tässä kohtaa palattiin 

rehtoriin, jonka tulisi ylläpitää jatkuvaa positiivista ja kannustavaa ilmapiiriä, sekä 

lisäkoulutusmyönteisyyttä, jotta tiedon puute ei passivoisi opettajakuntaa siten, että nämä 

hiljalleen passivoisivat toisensa.  

Opettajien ja tulevien opettajien mukaan työyhteisön ilmapiiri on keskeisessä asemassa 

tehokasta kouluyhteisöä haettaessa. Koska koulun johdon katsotaan olevan ylemmässä 
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asemassa kuin opettajien, nähdään heidän olevan ensi kädessä vastuussa myös työyhteisön 

positiivisen ilmapiirin luomisessa. Haastatteluissa korostetaan kuitenkin myös opettajien 

keskinäistä tukea ja kykyä yhteistyöhön keskeisenä osana positiivisen ilmapiirin 

luomisessa. Jos opettajakunta muotoutuu siten, että jokainen sulkeutuu omaan luokkaansa, 

sen ei katsota olevan hyvä asia.  

Jos opettaja saa täyden tuen koulun johdolta, sekä ympärillään olevilta kollegoilta, ollaan 

ihannetilanteessa, jossa on ainoastaan opettajasta itsestään kiinni, miten hän toteuttaa 

opetuksen tehokkaasti. Opettajat uskovat, että kun menetelmät ovat monipuolisia, 

oppilaslähtöisiä, hyvin jo itsessään eriyttäviä ja siten oppilaiden erilaisuuden huomioon 

ottavia voidaan tämän positiivisen kokonaisuuden avulla päästä sellaiseen tilanteeseen, 

jossa opettaja voi antaa kaikkensa. Tällöin on mahdollista päästä siihen tilanteeseen, jossa 

oppilaan kehittymistä yhteiskuntaan osallistuvaksi jäseneksi voidaan tukea parhailla 

mahdollisilla keinoilla. Koulutuksen tarkoituksen, ei katsottu olevan hyvät arvosanat, vaan 

opettajat korostivat oppilaan kasvua, sivistystä, elämää varten oppimista, hyvinvointia, 

elämää varten oppimista ja yhteiskuntaan kiinnipääsemistä.  

Koulutusekonomistisissa tehokkuustutkimuksissa otetaan monipuolisesti huomioon 

erilaisia oppimistuloksiin vaikuttavia tekijöitä kuten aikaisempi oppimisen taso, 

sosioekonomiset taustat, vanhempien koulutustausta ja ystäväpiiri. Koska tuotosten 

muodostaminen on varsin haastavaa, mitataan usein standardoituja testituloksia oppilaiden 

lopullisina tuotoksina. (Kirjavainen 2007) Luokanopettajien näkemyksen mukaan testien 

tulokset eivät ole relevantti mittari kuvaamaan oppimisprosessin tehokkuutta, sillä 

testituloksilla on heidän mukaansa haastavaa mitata sitä, mikä on koulutuksessa 

merkittävintä. He käyttävät termejä kasvu, kehitys, elämää varten oppiminen, sivistys. 

Koulujen välisissä tehokkuuseroissa ei noussut esille eri asuinalueiden sosio-ekonomiset 

erot, vaan tässä tutkimuksessa luokanopettajat ja luokanopettajaopiskelijat korostivat 

koulujen välisten tehokkuuserojen syntyvän enemmän koulun sisältä käsin. Tämän 

näkemyksen mukaan opettajat eivät aseta oppilaan taustoja merkittävään asemaan koulujen 

tehokkuuseroja pohdittaessa. Tehokkuuseroista ei syyllistetä eri alueiden epätasaisesti 

jakautuvaa oppilasainesta, vaan vastuu tehokkuuden muodostumisesta asetetaan itselle, 

koulun johdolle, koulun ilmapiirille ja koulutuksen järjestävälle kunnalle. Tämä osoittaa 

opettajien kantavan vastuuta omasta työstään, sillä tehokkuuseroista ei syyllistetä 

pelkästään muita. Näkemykset osoittavat kuitenkin myös sen, että koulun johtoon tulisi 
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valita sellaisia henkilöitä, joilla olisi kykyä luoda positiivinen ja kannustava työilmapiiri 

kouluihin.  

7.3 Koulutusekonomistisen käsitteiden ymmärtäminen 

Haastattelussa käyttämäni koulutusekonomistiset käsitteet; tuotos, panos, tuottavuus, 

tehokkuus, tuotantoprosessi ja tuotantofunktio olivat haastateltaville varsin outoja. 

Ainoastaan tehokkuuden käsite herätti entuudestaan mielikuvia. Nämä mielikuvat olivat 

kuitenkin hyvin erilaisia keskenään. Kaikki käsitteet oli kuitenkin helppo selittää ja etenkin 

esimerkin avulla ne avautuivat varsin helposti. Vaikka käsitteet olivat lopulta varsin 

selkeitä ja helposti ymmärrettäviä synnyttivät ne varsin vaihtelevia mielikuvia 

haastateltaville. Käsitteiden laajuus aiheutti myös vaikeuksia niiden ymmärtämisessä. 

Käytin haastattelustani nimitystä konstruktivistinen haastattelu, sillä vastaaja pystyi 

tekemään päätelmiä ja kehittämään omaa ymmärrystään hänelle avatuista käsitteistä. 

Tutkimuksessa nousi merkittävästi esille se, että haastattelun aluksi 50 prosenttia 

vastaajista piti koulutuksen tehostamista tärkeänä asiana. Kun samaa asiaa kysyttiin 

haastattelun loppupuolella, 85 prosenttia vastaajista piti koulutuksen tehostamista tärkeänä 

asiana. Haastattelumuodolla oli varmasti suuri merkitys näin suureen muutokseen. 

Mielenkiintoinen seikka haastattelujen aikana oli se, että vaikka käsitteet eivät olleet 

vastaajilla kovin hyvin hallinnassa, kysymykset herättivät kuitenkin voimakkaita 

tunnereaktioita.  

Käsitteiden avaaminen mahdollisti koulutusekonomistisen keskustelun, jota tulisi pohtia 

myös muualla koulumaailmassa. Näiden käsitteiden avulla opettajat voivat pohtia oman 

tuotantoprosessinsa laatua ja kehittämistä. Opettajat ovat tottuneet käsittelemään 

koulutuksen kehittämistä ja koulutuksen laadun edistämistä, mutta koulutusekonomististen 

käsitteiden avaaminen mahdollistaisi kokonaisvaltaisemman ymmärryksen. Usein käsitteet 

ovat myös päällekäisiä mikä vaikeuttaa niiden ymmärtämistä ja aiheuttaa niiden 

sekaantumista toinen toisiinsa. Näkisin, että jo panosten, tuotosten, tuottavuuden, 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden käsitteiden avaaminen opettajakunnalle selkeyttäisi 

koulutukseen kohdistuvien muutosten ymmärtämistä, puhutaanpa sitten kouluverkoston 

uudistamisesta, oman opettajuuden kehittämisestä tai opetussuunnitelmaan kohdistuvista 

muutoksista.  
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Opettajiin kohdistuvan lisäkoulutusajatuksen lisäksi tulisi huomioida luokanopettajien 

näkemykset, mikäli koulurakenteeseen, opetukseen tai opetussuunnitelmaan kaavaillaan 

muutoksia. Ei voida unohtaa luokanopettajan asemaa ja näkemystä siinä, kuinka vahva 

tietotaito tällä voi olla omasta luokastaan ja omista oppilaistaan. Kun puhutaan yksilöiden 

kasvusta, kehityksestä, sivistyksestä ja hyvinvoinnista ei voida väheksyä sitä näkemystä, 

mikä opettajilla näistä arvoista on.   

Koulutusekonomistisen käsitteiden puutteellisesta ymmärtämisestä huolimatta, opettajat 

ajattelivat tehokkaan koulutuksen sisältävän sen, että oppilasryhmä suoriutuisi 

peruskoulusta mallikkaasti, eivätkä oppilaat syrjäytyisi. Koulutuksella nähtiin olevan 

tärkeä yhteiskuntaan liittävä vaikutus. Se, että opettajat arvioivat opettajakunnan 

ymmärryksen koulutuksen tehokkuudesta melko vähäiseksi, mutta samaan aikaan 

haastattelun loppuvaiheessa pitivät koulutuksen tehostamista merkittävänä asiana, kertoo 

siitä, että ymmärrystä tulisi lisätä. Ensimmäiset askeleet tulisivat olla siis yksinkertaisen 

käsitteellisen ymmärrystä lisäävän informaation tarjoaminen lisäkoulutuksen muodossa. 

Tässäkin tapauksessa tulisi muistaa puhua käsitteistä havainnollistavin esimerkein, jotta 

koulutus palvelisi tarkoitustaan.  
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8 POHDINTA 

Tämä pro gradu -prosessi on ollut minulle yksi koulutukseni mielenkiintoisimmista 

vaiheista. Vaikka työn luominen kaikkine vaiheineen on vaatinut satojen tuntien työn, on 

päällimmäisenä mielessä kuitenkin aiheen herättämä valtava kiinnostus ja mielenkiinto. 

Olen iloinen siitä, että sain valita sellaisen aiheen, joka mahdollisti työhön paneutumisen ja 

sen intohimoisen toteuttamisen. Omasta luonteestani johtuen ilman tätä itselle 

mielenkiintoista aihetta ja sen synnyttämää intohimoa työ ei olisi valmistunut vielä vuosiin. 

Pro gradu työn tarkoitus on avata opiskelijalle suunta tutkimuksen tekemisen ihmeelliseen 

maailmaan. Tällaisen yksittäisen tutkimuksen tarkoitus ei ole mullistaa maailmaa, mutta 

aiheen merkityksellisyys motivoi myös työn tekijää. Tutkimuksen eri vaiheet ovat tulleet 

prosessin aikana tutuiksi ja ehkä jopa pessimistinen suhtautuminen niinkin tärkeään asiaan 

kuin tutkimuksen tekeminen on kääntynyt positiiviseen suuntaan. Prosessi on opettanut 

sen, että tärkein vaihe tutkimuksessa on oman aiheen valinta. Prosessissa ei kannata miettiä 

sitä, kuinka helppo tai vaikea aihe on, kunhan se motivoi ja sytyttää tekijässään tutkijan 

liekit roihuun.  

Uskon, että oma tutkimukseni on ainutkertaisuudessaan tarjoamassa merkittävää tietoa 

siitä, miten luokanopettajat ymmärtävät koulutuksen tehokkuuden. Toivoisin, että 

tehokkuustutkimuksissa ja tehokkuuteen liittyvissä muutoksissa otettaisiin huomioon 

entistä enemmän opettajien näkökulma. Luokanopettaja on lähimpänä peruskoulutuksen 

ydintä. Tällaisella paikalla on mahdollisuus ymmärtää kunkin oppilaan ensisijainen etu 

erilaisia muutoksia pohdittaessa. Jos tämän lisäksi saisimme lisättyä opettajakuntamme 

informaatiota koulutusekonomistiseen käsitteistöön, jotta terminologia olisi yhtenäistä, 

voisi peruskoulutuksen tehostaminen tapahtua järkevimmällä mahdollisella tavalla. 

Se, että koulutuksen tehokkuutta arvioitaessa opettajat antoivat niin suuren vastuun 

itselleen ja jättivät oppilaiden taustatekijät ja aikaisemman oppimisen tason vähemmälle 

johtuu luullakseni siitä, että tällaisten taloustieteeseen viittaavien käsitteiden käyttö ei ole 

kasvatustieteissä yleistä. Oppilaslähtöinen, eriyttäminen ja oppilaantuntemus, sekä kodin ja 

koulun yhteistyö ovat yleisempiä termejä ja ne sisältävät osaltaan sen, että opettaja 

ymmärtää erilaiset lähtökohdat oppilaiden kanssa toimiessaan. Näihin käsitteisiin sisältyy 

se, että opetus voidaan räätälöidä enemmän sen mukaan, mikä on kunkin henkilökohtainen 
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tarve. Suunnataan enemmän yhteisestä yksilölliseen, kunkin omien vahvuuksien mukaan. 

Se, että päättäjät ja opettajat puhuvat ajoittain eri kielillä olisi helposti ratkaistavissa.  

Tämä liittyy selkeästi myös opettajien näkemykseen siitä, että koulun johtaja, rehtori, on 

vastuussa siitä, että koulun ilmapiiri muodostuu lämpimäksi, kannustavaksi ja opetusta 

kehittäväksi. Useimpien haastateltavien näkemyksissä nousi kirjaimellisesti esiin koulun 

ilmapiiri. Tämä on omaa tulevaisuuttani ajatellen todella mielenkiintoinen näkemys. Oma 

haaveeni on aloittaa ensi syksynä rehtorin virkaan pätevöittävät opinnot, mikä 

mahdollistaisi tulevaisuudessa myös oman rehtorin uran. Tuntuu mahtavalta, että on saanut 

olla näin läheltä kuulemassa opettajien näkemyksiä siitä, kuinka vastuullinen rehtori voi 

synnyttää oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta ihanteellisen ilmapiirin koulun sisällä.  

Tuskin kovinkaan monessa tutkimuksessa on kyetty huomioimaan sitä, mikä on koulun 

ilmapiirin vaikutus koulun tehokkuuteen. Kuitenkin opettajat nostivat sen yhtenä 

merkittävimmistä asioista esiin ja korostivat hyvän ilmapiirin parantavan merkittävästi 

koko työyhteisön, niin rehtorin, opettajien, oppilaiden kuin muun henkilökunnankin 

hyvinvointia. Tällaiset seikat tulisi huomioida etenkin pohdittaessa henkilöstövalintoja 

johtotehtäviin, joissa ollaan avainasemassa hyvän ilmapiirin luomisen suhteen. 

Onnistuneilla valinnoilla voidaan luoda kouluyhteisöön sellainen ilmapiiri, jossa tehokkuus 

maksimoidaan yksiköiden tehokkaan työskentelyn avulla. Jo tällä työkokemuksella voin 

sanoa, että positiivinen ja kannustava työilmapiiri on omiaan edistämään myös omaa 

työntekoa. Näen, että valtaosa luokanopettajista omaa niin suuren potentiaalin oman työnsä 

kehittämiseen ja opetuksen laadun ylläpitämiseen, että tätä potentiaalia kannattaa vaalia 

laadukkailla johtajavalinnoilla.  

Vaikka suomalaista koulujärjestelmää ja sen tehokkuutta on tutkittu, tulee opettajan 

muistaa että oikotietä lasten kasvattamiselle ei ole. Hyvät neuvot ovat aina toki 

tervetulleita ja sudenkuoppia on mahdollista välttää jo etukäteen, mutta avainasemassa on 

kuitenkin opettajan ymmärrys kustakin oppilaasta yksilönä. Koulutusekonomistien 

tavoitteet optimaalisen tuotantofunktion kehittämisestä tai vaikkapa tehokkuusmielessä 

laadukkaimmat opetusmenetelmät paljastavat tutkimukset ovat hienoja yrityksiä 

kokonaisuuden kehittämisestä ja positiivisesta optimaalisesta ajattelusta. Se, että aikamme 

korostaa erilaisuuden ja yksilönominaisuuksien kehittämistä ei kuitenkaan sovi kovin 

hyvin yhteen näiden tavoitteiden kanssa. Opettajien tulisi löytää yksilöistä vahvuudet ja 

heikkoudet, pelata niiden mukaan siten, että olisi omalta osaltaan siirtämässä yhteisön 
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positiivista ilmapiiriä oppilaisiin ja tarjoaisi näiden taustat huomioon ottaen jokaiselle 

sellaisen turvallisen ympäristön, jossa nämä saisivat kasvaa tähän yhteiskuntaan omina 

persooninaan.  

Tämä tutkimus on osoittanut, että luokanopettajilla on ainakin omien näkemystensä 

mukaan kenties kaikkein tarkin kokemuksellinen käsitys siitä, millä asioilla on merkitystä 

kun puhutaan lapsen hyvinvoinnin edistämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näitä 

näkemyksiä ei tulisi unohtaa silloinkaan, kun pujotellaan kunnan säästötoimenpiteiden ja 

tulevien veronmaksajien hyvinvoinnin välissä. Opettajat suhtautuvat varsin positiivisesti 

koulujen välisen tehokkuuden erojen tutkimiselle, mutta heidän näkemyksissään korostui 

se, että erilaisten rankingien ja tilastojen julkaiseminen eroavaisuuksista ei ole heidän 

mieleensä vaan tutkimusten avulla tulisi hiljalleen pyrkiä muuttamaan koulutusta 

parempaan suuntaan. Pahimmassa tapauksessa tällaisten ranking-julkaisujen nähtiin 

aiheuttavan koulujen välisiä laatueroavaisuuksia ja koulushoppailua. Tässä kohtaa tulisi 

kuitenkin koettaa panostaa sellaiseen mittariin, jolla kyettäisiin mittaamaan oppilaiden 

oppimisprosessin tuotoksia laajemmin, kuin ainoastaan standardoitujen testien avulla. 

Mielenkiintoinen kysymys onkin, olisiko mahdollista kehittää mittaristo joka kykenisi 

mittaamaan laajemmin oppilaiden kasvua, kehitystä, sivistystä ja elämän taitoja ja muita 

sellaisia laajoja tuotoksia, jotka opettajat mainitsevat koulutuksen tuotantoprosessin 

merkittävimmiksi tuotoksiksi.  
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LIITTEET 

LIITE 1 

Haastattelurunko 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää luokanopettajien ja luokanopettajaksi 

opiskelevien näkemyksiä siitä, miten, millaisena ja kuinka tärkeänä he kokevat 

koulutuksen tuottavuuden ja tehokkuuden, sekä sen parantamisen.  Saatua aineistoa ei 

käytetä muuhun tarkoitukseen. Tutkimuksen aineistossa haastateltavien nimiä ja 

henkilöllisyyttä ei paljasteta tutkimuksessa. Tulosten analysointia varten kysytään 

kuitenkin haasteltavien ikää ja sukupuolta, sekä työkokemusta (vuosina) luokanopettajana. 

Tämän lisäksi haastateltavat voidaan kohdentaa maakunnittain erilaisten käsityksissä 

näkyvien alueellisten eroavaisuuksien tarkastelun vuoksi. Tämän vuoksi pyydänkin 

haastateltavia hyväksymään yllä esitettyjen tietojen käytön ja esiintymisen 

tutkimuksessani, jos se on tulosten analysoinnin kannalta merkittävää. 

Haastattelut nauhoitetaan ja ne litteroidaan myöhemmin tulosten analysointia varten. Jos 

haastattelija ei halua jossain vaiheessa vastata kysymyksiin ja edetä haastattelussa hänellä 

on oikeus kieltäytyä ja haastattelu keskeytetään. Keskeneräisiä haastatteluja ei käytetä 

aineistossa. 

Jos haastattelussa ilmenee jotain termejä tai käsitteitä, joita haastateltava ei ymmärrä, olisi 

tärkeä esittää välikysymyksiä, jotta käsitteet voidaan käydä tarkemmin läpi yhdessä. 

Kyselyssä puhutaan koulutuksen tehostamisesta ja tässä tarkoitetaan tässä tapauksessa 

suomalaista peruskoulua. 

Tyhmiä kysymyksiä ei ole! Aloitetaan! 

1. Kerrotko nimesi? 

2. Kertoisitko sukupuolesi? 

3. Mikä on työkokemuksesi opettajan työstä vuosina? 

4. Mihin paikkakuntiin työkokemuksesi sijoittuu? 

5. Mitä sinulle tulee mieleen koulutuksen tehostamisesta? 

6. Onko sinun mielestäsi tämän näkemyksen mukaan koulutusta tarpeen tehostaa? 

7. Miksi on? Miksi ei? 

8. Liittyykö koulutuksen tehostaminen aina taloudellisten resurssien kutistamiseen ja 

tehokkaampaan ajankäyttöön? Mihin muuhun? 

9. Millainen on koulutuksen tuotantoprosessi? 

Avustava esimerkki tarvittaessa: Leipurilla on tullut tilaus kymmenestä ruisleivästä. Hän 

tarvitsee leipien leipomiseen vettä, jauhoja, taikinajuurta, suolaa, leivinpaperia ja uunin. 

Näin hän pääsee valmistamaan tilatut tuotteet. Tuotteiden ostamiseen hän tarvitsee rahaa 
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ja leipomiseen kuluu aikaa eli leipurin työpanos. Tämän esimerkin tarkoitus on ainoastaan 

helpottaa koulutuksen tuotantoprosessin hahmottamisessa.  

Tuotantoprosessissa on siis jotain panoksia, joita käytetään, jotta saataisiin jotain 

haluttuja tuotoksia. Mitä nämä panokset ja tuotokset voisivat olla koulutusprosessissa? 

Näitä voi korostaa ->( esim. opettajan pätevyys, oppilasmäärä per luokka, 

opetusmateriaalin laatu, opettajan opetustyyli) 

9. Millainen on koulutuksen tuotantoprosessi (uudestaan) 

10. Millainen on tehokas koulu? Milloin koulujärjestelmämme toimii tehokkaasti? 

11. Oletko ajatellut koskaan, että koulutuksen tehostamisella voidaan tarkoittaa sitä, että 

koulutuksessa otetaan käyttöön tutkimuksen avulla hyväksi havaitut ajanmukaiset 

työskentelytavat tai toimintakulttuurin muutokset jotka tähtäävät siihen, että oppilaan 

oppimisprosessi tehostuisi ja tämä saisi koulusta enemmän irti? 

Tehokkuudella tarkoitetaan sitä, että vertaillaan kahden (tai useamman) yksikön yhden 

yksikön tuottamiseen vaadittavia panoksia toisiinsa. Niistä se, joka vähäisimmällä 

panosmäärällä tuottaa tämän yhden yksikön, on tehokkain. (Esimerkiksi jos kaksi 

marjanpoimijaa kerää kukin sangollisen mustikoita. Toisella aikaa kuluu tunti, ja toisella 

kaksi tuntia. Tehokkuusmielessä tämä tunnin poimija on tehokkain. Se ei kerro meille 

kuitenkaan vielä mitään. Tämän vuoksi on tarkasteltava panoksia, joita poimija on 

käyttänyt työsuoritteeseen saavuttaakseen tehokkaan tuloksen. Niitä tarkasteltaessa 

voidaan havaita, että poimija on käyttänyt marjapoimuria, kun taas toinen on suorittanut 

työn käsin.  Näin kahta eri yksikköä vertaamalla voidaan löytää tehokkuuteen vaikuttavia 

eroavaisuuksia) 

10. Millainen on tehokas koulu? Milloin koulujärjestelmämme toimii tehokkaasti? 

(uudestaan) 

11. Uskotko että olisi mahdollista mallintaa optimaalinen tuotantofunktio, jossa voitaisiin 

yleispätevästi sanomaan millä keinoilla pystytään pääsemään parhaisiin mahdollisiin 

lopputuloksiin. Eli millä panoksilla saadaan parhaat mahdolliset tuotokset. Mitä mieltä olet 

tästä ajatuksesta? 

12. Olisiko mielestäsi järkevä ottaa selvää suomalaisten koulujen eroavaisuuksista 

tehokkuudessa. Näin voitaisiin saada selville niitä keinoja joilla oppimista voitaisiin 

tehostaa.  Mitä mieltä olet tästä ja miten uskoisit sen toimivan? 

13. Mitkä ovat niitä keinoja, joilla sinun mielestäsi oppilaat voisivat oppia paremmin? 

Liittyvätkö nämä mielestäsi koulutuksen tehostamiseen siinä muodossa kuin kuvailin 

koulutuksen tehostamista.  

14. Kysyn uudestaan, onko koulutuksen tehostaminen sinusta tärkeää? 

15. Mitä uudistuksia haluaisit koulutukseen? Miksi? 

16. Kuinka hyvin opettajat ymmärtävät koulutuksen tehokkuuteen liittyvän keskustelun? 

Voisitko arvioida numeroilla. Vaihtoehdot ovat:  

1. Ei lainkaan 

2. Hieman 



 

 

 

73 

3. Melko hyvin 

4. Hyvin 

5. Todella hyvin 

17. Onko sinulla kokemuksia siitä, että jossain työpaikoissa tehokkaita menetelmiä 

suosittiin enemmän kuin toisissa? Mistä tämä mielestäsi johtuu? 

18. Vaikuttaako opettajan työkokemus tai ikä siihen, mitä hän ajattelee koulutuksen 

tehostamisesta? Jos kyllä niin kuinka? 
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