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Pro gradu -tutkielmani tutkii opettajakuvan muuttumista historian saatossa. Opettajakuvan tar-

kastelussa korostuvat lähdekirjallisuus ja kymmenen eri-ikäisen haastateltavan haastattelut. 

Haastatteluissa haastateltavat pääsevät kertomaan kokemuksiaan ja muistojaan, joita heillä on 

heidän entisistä opettajistaan. Haastateltavat edustavat tutkimuksessa kolmea eri aikakautta: 

kansakouluaikaa, aikaa, jolloin peruskoulu oli Suomessa vielä uusi, sekä nykyaikaista perus-

koulua. Tutkimuskysymykset koskettavat opettajakuvan muuttumista ja opettajiin liitettäviä 

ominaisuuksia eri aikakausilla sekä mahdollisia yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia opetta-

jakuviin. Yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia opettajakuviin on myös mahdollista tarkastella 

tutkimusta varten kerättyjen lähteiden kautta. Esimerkkeinä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista 

tekijöistä opettajakuvaan liittyen ovat muun muassa 1960-luvun kulttuuriradikalismi, uudistus-

vaatimukset, kansainvälistyminen ja digitalisaation kehitys.  

Teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana on Martti Kuikan (1993) esittämä näkemys erilaisista 

opettajuutta koskevista kuvauksista. Tutkimuksessani tarkastelen kyseisten mallien näkymistä 

toteuttamissani tutkimushaastatteluissa. Tutkielmani runko koostuu eri opettajakuvien esitte-

lystä ja niihin liitettyyn aikakauteen kuuluvista tapahtumista ja muista tekijöistä. Kuvaan suo-

malaisen koulun ja opettajankoulutuksen kehitystä, kuten sitä, miten opettajien koulutus on siir-

tynyt kansakouluseminaareista yliopistojen luokanopettajakoulutukseen. Esittelen erilaisia te-

kijöitä, jotka kulloinkin ovat vaikuttaneet koulunkäyntiin kansa- tai peruskoulussa. Tämän tut-

kielman toteutustapa lähestyy aihetta oppilasnäkökulmasta, jossa oppilaat pääsevät muistele-

maan opettajiaan kysymysten ja tarinankerronnan kautta. Tutkimukseni tutkimuskysymykset 

lähestyvät opettajakuvaa kysymyksillä, jotka liittyvät esimerkiksi opettajien ominaisuuksiin, 

luonteenpiirteisiin, kurinpidollisiin menetelmiin, opetus- ja toimintatapoihin, sekä erilaisiin op-

pilasta kannustaviin toimintatapoihin. 

 

Avainsanat: opettajakuva, kansakoulu, peruskoulu, kerronnallisuus, tarina, muistelu.  
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1. Johdanto  

Pro gradu -tutkielmani aihe tutkii opettajakuvan muuttumista historian saatossa. Tarkastelen 

aihetta kolmen eri aikakauden viitekehyksessä haastattelututkimuksen muodossa. Olen kiinnos-

tunut selvittämään, miten opettajien työ ja koulutus, sekä heistä välittyvä kuva ovat muuttuneet 

noin 60 vuoden aikana. Opettajakuvan muuttumisella tarkoitan niiden kuvausten muuttumista, 

joita oppilaat ovat tehneet opettajistaan. Olen kiinnostunut kuulemaan, millaisilla sanoilla ja 

tavoilla opettajia on milloinkin kuvattu. Tutkimusta varten olen päättänyt rajata tutkittavat ai-

kakaudet siten, että mukana on edustajia 1940–1960-lukujen kansakouluajoilta, peruskoulu-

uudistuksen ajalta, sekä 2000-luvulta, jolloin olen itse aloittanut koulutaipaleeni peruskoulussa. 

Tutkimukseni sijoittuu paikallisesti tutkimaan valitsemaani aihetta Peräpohjolan ja Pohjois-

Pohjanmaan alueella. 

Tutkimukseni aiheen valitsemisen taustalla vaikuttavat henkilökohtainen kiinnostuneisuuteni 

historiaan, halu tallettaa kertomuksia menneiltä ajoilta ja mahdollisuus tehdä vertailua vanhan 

ja uuden välillä. Kiinnostukseni suomalaista koulutusta ja opetusta kohtaan sekä halu selvittää, 

millaiset asiat ovat vaikuttaneet sen kehitykseen ja muotoutumiseen kohti nykypäivää, ovat 

myös vaikuttaneet aiheeni valintaan. Opintojeni aikana kiinnostuin ajattelemaan, millaista opet-

tajana toimiminen on ollut muun muassa isovanhempieni käydessä koulua, koska olen kuullut 

heidän kertomanaan erilaisia kouluun liittyviä tarinoita, jotka sijoittuvat pääasiassa 1940- ja 

1950-luvuille. Kertomukset menneestä ovat saaneet minut ajattelemaan sitä, miten koulun-

käynti ja opettajuus ovat historian saatossa muuttuneet, josta sain ajatuksen lähteä tutkimaan 

aihetta tarkemmin. Pro gradu -tutkielmani kirjoitusajankohdalle sijoittui myös oma maisteri-

vaiheen kouluharjoitteluni, jossa pääsin pohtimaan omaa opettajuuttani ja syventämään opetta-

jan työssä tarvitsemiani taitoja.  

Tutkielman alussa esittelen valitsemaani teoreettista viitekehystä, jossa perehdyn opettajuuteen 

ja opettajakuvaan liittyviin aikaisempiin tutkimuksiin ja julkaisuihin. Määrittelen tarkemmin 

tutkielmani kannalta tärkeitä käsitteitä, kuten opettajakuvan, opettajuuden, didaktiikan ja kas-

vatuksen. Kerron myös suomalaisen koulutuksen historiallisesta kehityksestä. Edellä mainitun 

jälkeen siirryn pohtimaan tutkimuskysymyksiä ja metodeja, joita tässä työssä tulen käyttämään. 

Tutkielman lopuksi esittelen aineistoni analyysin, tutkimustulokset ja ne johtopäätökset, jotka 

nousivat tutkimuksessa esille. Vertailen tutkimustuloksiani aiempien tutkimusten tuloksien 

kanssa. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

Olen rakentanut teoreettisen viitekehykseni Martti T. Kuikan (1993) historiallisen kuvauksen 

perusteella, siinä hän käsittelee opettajakuvaa ja sen erilaisia ilmentymiä. Kuikan kirjoittama 

artikkeli on julkaistu Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran Koulu ja menneisyys 

vuosikirjassa. Artikkelissaan Kuikka määrittelee opettajakuvan käsitettä ja kuvaa seitsemän eri-

laista tapaa, joilla opettajakuvaa on ilmennetty historian saatossa. Ennen varsinaista aiheen 

avausta avaan hieman opettajakuvan, opettajan ja kasvatuksen käsitteitä.  

Opettajakuva määritellään opettajaa koskevaksi kuvaksi, johon liittyvät tarkentavina määreinä 

hänen asemansa ja tehtävänsä. Opettajakuvaan liittyy monia tekijöitä, joihin kuuluvat muuan 

muassa yhteiskunnan arvostus, opettajankoulutus, ammattijärjestöt, opettajiin liitettävät ihan-

teet sekä opettajat itse. (Kuikka, 1993, s. 104.) Edellä mainitun kanssa samantapaisia huomioita 

esittelevät muun muassa Niemi, Toom, Kallioniemi ja Lavonen (2018, s. 2), jotka kertovat tut-

kimuksessaan, että niin henkilökohtaiset kuin sosiaalisetkin tekijät vaikuttavat siihen, miten 

opettajat suorittavat ammatillisia tehtäviään ja siten muokkaavat opettajan roolia. Kirjoittajien 

mukaan opettajien työskentelyyn vaikuttavat yhteiskunnalliset tarpeet, opetussuunnitelmalliset 

rakenteet, arviointi ja erilaiset arviointikäytännöt sekä julkinen arvostus opettajiin liittyen. 

Haavio (1969, s. 13) määrittelee opettajan tarkoittavan henkilöä, joka ohjaa järjestelmällisesti 

oppilaiden kehitystä asettamansa ihanteen suuntaan koulussa tai sen luontoisessa toiminnassa. 

Hän kirjoittaa, että opettajan toimessa korostuvat nuoren persoonallisuuden kehittäminen, eri-

laisten tietojen ja taitojen opettaminen, taiteen ymmärtämisen opetus ja pyrkimys saattaa oppi-

laat olemaan totuudellisia, rehellisiä ja Jumalaan luottavaisia. Opettajan toimintaa voidaan hä-

nen mukaansa kuvata kasvatuksen käsitteellä, jossa korostuvat älyllisyys, esteettisyys, eettisyys 

ja uskonnollisuus. Edellä mainittu kuvaus opettajasta heijastelee aikaa, jolloin Haavion (1969) 

teos on kirjoitettu, mutta se antaa aiheeseeni liittyen kosketuspintaa, kun aiheen tarkastelu si-

joittuu historialliseen kontekstiin. Tuoreempaa kuvausta opettajasta esittelee muun muassa Uu-

sikylä (2014), jonka mukaan opettaja ei ole pelkästään opetusteknikko. Hän kertoo, että pelkkä 

oppisisältöjen ja opetusmenetelmien hallitseminen ei riitä opettajan työssä. Hyvä opettaja on 

Uusikylän mukaan oikeudenmukainen ja kypsä kasvattaja, jonka roolissa korostuvat myönteis-

ten oppimiskokemusten aikaansaaminen ja oppilaan terveen itsetunnon vahvistaminen. Opetta-

jan käsitettä tarkentaakseni lisään määritelmään kuvauksen Opettajien ammattijärjestön, eli 

OAJ:n, sivuilta, jossa kerrotaan, kuinka opettajan tehtävänä on tukea ja edistää lasten, nuorten 
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ja aikuisten kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä. OAJ:n mukaan opettaja toimii henki-

lönä, joka toiminnallaan tukee yksilöiden kasvua itsenäisiksi ja vastuullisiksi yhteiskunnan jä-

seniksi, joilla on tarvittavat tiedot ja taidot toimia muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

Kasvatus voidaan nähdä toimintana, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa kasvatettavan kehityk-

seen tietoisesti. Kasvatukseen voidaan katsoa liittyvän myös yhteiskunnan erilaiset arvot, jotka 

vaikuttavat pyrkimyksen kohteina oleviin kasvatustavoitteisiin. (Viljanen, 1977, s. 11.) Kasva-

tuksen käsite on helposti ymmärrettävissä, kun puhutaan arkikielestä, mutta tarkan määritelmän 

antaminen on ongelmallista, sillä se vaatii, että tietyt ilmiöt ja toiminnot tunnistetaan ensin kas-

vatukseksi. Kasvatusta voidaan kuvata toimintona, jossa korostuvat intentionaalisuus, eli tar-

koituksellisuus, interaktiivisuus, eli vuorovaikutus, interaktion epäsymmetrisyys, eli kasvatta-

jan ja kasvatettavan roolit, sekä pakon ja vapauden ristiriita, jolla viitataan vaatimukseen itse-

näisestä toiminnasta. Kasvatuksen ominaisluonne syntyy edellä mainitusta interaktion epäsym-

metriasta, jossa kasvattajalla on erityinen pedagoginen vastuu suhteessa kasvatettavaan. Kas-

vattaja pitää hallussaan niitä sosiaalisia valmiuksia, jotka ovat tarpeen yhteiskunnassa. Kasvat-

tajan tehtävänä on tuottaa kyseessä olevat valmiudet ja kehittää kasvatettavan itsenäistä toimin-

takykyä. Viimesijaisena kasvatuksen toimenpiteiden tarkoituksena on, että kasvatettava kasvaa 

itsenäiseksi ja itsemääräytyväksi subjektiksi. (Siljander, 2014, ss. 27–31.) Lahdeksen (1987, ss. 

18–20) mukaan kasvatus ja opetus ovat toistensa synonyymeja. Opetuksen hän kuvaa tapahtu-

van useiden kehystekijöiden rajaamassa ajassa ja paikassa. Opetustapahtuma on kirjoittajan 

mukaan luonteeltaan interaktiota opettajan ja oppilaiden välillä, kuten Siljanderkin (2014, ss. 

29–30) esitti kasvatuksen olevan interaktio kasvattajan ja kasvatettavan välillä. Tilanteet, joissa 

oppimista ei tapahdu, oppiminen on odottamatonta tai se tapahtuu tavoitteiden vastaisesti, lue-

taan kuitenkin opetukseksi. Opetuksen tavoitteena ei ole aina muutos, vaan se voi koskea opit-

tavan tiedon tai taidon harjoittelemista ja jo opitun säilyttämistä ja syventämistä. (Lahdes, 1987, 

s. 20.) 

Kuvaukset eri opettajakuvista etenevät tutkielmassani osapuilleen kronologisessa järjestyk-

sessä, vaikka eri kuvausten välillä onkin mielestäni huomattavissa ajallista limittäisyyttä. Esit-

telen opettajakuvaa koskevat kuvaukset siinä järjestyksessä, kuin Kuikka (1993) itse esittelee 

ne omassa kirjoituksessaan. 
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2.1 Kutsumusopettaja 

Ensimmäisenä opettajuutta kuvaavana mallina Kuikka (1993, s. 104) esittelee kutsumusopetta-

juuden, jonka taustaa varten hän on kartoittanut aiheesta kertovia historiallisia lähteitä. Vuoden 

1866 ohjesäännön (Keisarillisen Majesteetin Armollisessa Asetuksessa kansakoulutoimen jär-

jestämisestä Suomen suurruhtinaskunnassa, 1866 sit. Isosaari 1961, s. 9 mukaan) mukaan se-

minaarien tarkoituksena oli valmistaa kansalle mies- ja naispuolisia opettajia, joilla oli opetuk-

sen antamiseen tarvittavien oppien ja taitojen lisäksi tietynlainen luonteen hartaus sekä kristil-

linen siveys. Isosaari (1961, s. 9) mainitsee, että vuoden 1866 ohjesäännössä painotettiin lisäksi 

myös opettajan kasvatusopillista tietoa ja kokemusta.  

1800-luvun lopussa opettajaan liitettäviin ihanteisiin ja työn vaatimuksiin kuuluivat muun mu-

assa opettajan fyysinen ja psyykkinen terveys. Kyseisiin vaatimuksiin luettiin kuuluviksi myös 

opettajan siveellisyys, nöyryys, uskonnollisuus, rakkaus nuorisoa kohtaan ja kristillinen mieli. 

Koulun ylläpitoa ja eri oppiaineiden opetusta varten opettajalta odotettiin tasasuhtaisuutta ja 

käytännöllisyyttä. Yksi tärkeimmistä opettajan työn vaatimuksista oli kuitenkin sisäinen kutsu-

mus, sillä se toimi eräänlaisena mittarina, jolla kuvattiin opettajan sopivuutta kouluammattiin. 

Sisäinen kutsumus oli peräisin Jumalalta ja se edesauttoi opettajan antautumista toimimiseen 

todellisena kasvattajana. Kasvattajan toimi tarkoitti opettajalle sydämen vaatimusta. (Wallin, 

1883, ss. 296–297.)  

Hyödyntämiensä historiallisten lähteiden pohjalta Kuikka (1993, s. 104) aloittaa kutsumusopet-

tajuuden opettajakuvan käsittelyn 1800-luvun jälkipuolelta. Kutsumusopettajan opettajakuvaan 

kuului olennaisena osana pitäytyminen opettajan tehtävissä. Opettajan toiminnassa vaikuttivat 

eettiset normit, jotka oli kirjattu muun muassa koululakiin. Työtä seurattiin tarkasti ja opettajan 

mahdollisia rikkomuksia paheksuttiin yleisesti. Kutsumusopettajan elämässä uskonnollisuus ja 

isänmaallisuus olivat korostuneessa asemassa, joka vaikutti siihen, että opettaja katsottiin usein 

kuuluvaksi oikeiston piiriin konservatiivisine arvoineen. Vuonna 1918 käydyssä kansalaisso-

dassa opettajahenkilöstöä oli kuitenkin sodan molemmilla puolilla – vasemmalla ja oikealla. 

Kutsumusopettajuuden vähittäinen väistyminen alkoi 1970-luvulla, johon vaikutti opettajan-

koulutuksen uudistumisen alkaminen. 1990-luvulla kutsumusopettajuus kasvatti kuitenkin hie-

man suosiotaan, johon vaikutti muun muassa voimistunut kansainvälistyminen. Kansainvälis-

tyminen vaikutti opettajien toimintaan tavalla, jossa opettajien, eli kansallisen kulttuurin asian-

tuntijoiden, toivottiin ohjaavan oppilaat tuntemaan isänmaa osana muuta maailmaa. Opettajilta 
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odotettiin tuen osoittamista sellaisia henkisiä elämänkatsomuksellisia arvoja kohtaan, jotka aut-

taisivat oppilaita selviytymään ja auttamaan myös muita ympäröivässä maailmassa. (Kuikka, 

1993, ss. 105–106.)  

2.1.1 Kansakoulun kehittyminen Suomessa  

Vuonna 1856 keisari Aleksanteri II esitti uudistussuunnitelman Suomen senaatille. Uudistus-

suunnitelmalla oli vaikutus suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen, kun huomio suuntautui te-

ollisuuden, elinkeinoelämän ja liikenneyhteyksien lisäksi myös kansanopetuksen järjestämi-

seen. Keisarin myönteisen suhtautumisen taustalla saattoi vaikuttaa muun muassa halu rauhoit-

taa suomalaisia poispäin poliittisesta toiminnasta, jotta maassa vältyttäisiin erilaisten levotto-

muuksien syntymiseltä. Vuonna 1858 annettiin asetus, jossa säädettiin kansanopetuksen järjes-

tämisestä Suomessa. Asetus korosti kansanopetuksen päämäärinä siveellisyyden1, yleisen hy-

vinvoinnin, todellisen sivistyksen ja hyödyllisten tietojen kehittämistä. Kansakoulun päämää-

räksi muotoutui laajan kansansivistyksen antaminen, jonka perustan tuli olla uskonnollinen. 

(Kuikka, 1991, ss. 50–52.) 

Vuonna 1866 annettu kansakouluasetus määritti, että kansakoulun luonteen tuli olla kunnalli-

nen ja vastuu kansanopetuksen järjestämisestä kuului kunnille ja kaupungeille. Kansakoulu 

muodostui kansakouluasetuksen jälkeen itsenäiseksi kouluksi, mutta se ei tarjonnut oppilaille 

väylää siirtyä oppikouluun. Suomessa vallitsi rinnakkaiskoulujärjestelmä, joka tarkoitti kahden 

eri koulumuodon toimimista rinnakkain. 1860-luvulla uusia kansakouluja perustettiin melko 

vähän, sillä Suomessa vallinneet nälkävuodet vuosien 1867 ja 1868 välisenä aikana sekä talou-

delliset resurssit vaikuttivat asiaan. Valtionapua olisi ollut saatavilla, mutta siihen suhtautumi-

nen oli varovaista, sillä sen ja kunnallisen itsenäisyyden sekä päätöksenteon välillä nähtiin hai-

tallinen yhteys. Päätös uusien kansakoulujen perustamisesta oli kunnan harteilla ja tästä oli kir-

jattu myös kunnallis- ja kansakoululainsäädäntöön. (Kuikka, 1991, ss. 59–60.) Kuikan (1991, 

ss. 63–65) mukaan 1870- ja 1880-luvuilla kansakouluja perustettiin enemmän, johon vaikutti 

myönteinen taloudellinen kehitys. Hänen mukaansa kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan kasvoi 

edelleen 1880- ja 1890-luvulla, jolloin myös kirkko alkoi kehittää omaa opetusjärjestelmäänsä, 

jonka taustalla kyti tyytymättömyys koskien seminaareja, kansakouluja ja niiden antamaa us-

konnonopetusta kohtaan.   

 
1 Siveys ja siveellisyys tarkoittivat 1800-luvulla suurin piirtein sitä, mikä nykyisin käsitetään eettisyydellä tai mo-

raalilla ja kunnollisen ihmisen käyttäytymisellä (Syväoja, 2004, s. 47). 
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Suomessa vallinneen autonomian ajan kaksi viimeistä vuosikymmentä on nimetty sortovuo-

siksi. Kyseisiä vuosikymmeniä leimasivat jännittyneisyys liittyen venäläiseen yhdenmukaista-

mispolitiikkaan ja politiikkaan, joka korosti suomalaista autonomiaa. Sortovuosien aikaan eri-

laiset venäläistämistoimet olivat Suomessa yleisiä, joka ilmeni muun muassa venäjän kielen-

opetuksen pakollistumisena koululaitoksissa. (Kuikka, 1991, s. 73.) Sortovuosien aikaiset ve-

näläistämistoimet ja ensimmäisen maailmansodan vaikutukset Suomessa herättivät Kuikan 

(1991, ss. 84–85) mukaan kansassa vastarinnan kipinän. Hänen mukaansa maaliskuun vallan-

kumous vuonna 1917 merkitsi Suomessa venäläistämistoimien vähittäistä päättymistä. Suomen 

itsenäistyminen joulukuussa 1917 tarkoitti kirjoittajan mukaan sitä, että lopullinen irtaantumi-

nen Venäjästä oli tapahtunut. Itsenäistyminen merkitsi Kuikan mukaan myös koululaitoksen 

vapautumista ja vapaan aikakauden alkua. 

Suomen itsenäistymisellä nähtiin olevan vaikutus siihen, että oman koululaitoksen rakentami-

nen oli tullut mahdolliseksi. Koululaitoksen merkitys liitettiin keinoihin rakentaa suomalainen 

yhteiskunta. Itsenäistyminen avasi kuitenkin yhteiskunnassa erilaisia patoutumia, jotka johtivat 

aseelliseen yhteenottoon. (Kuikka, 1991, s. 86.) Salokangas (2003, ss. 597–600) kirjoittaa it-

senäistyneen Suomen kohdanneen vastoinkäymisiä kansan ja vallankäyttäjien, eli työväen ja 

porvareiden keskuudessa. Hänen mukaansa vuoden 1918 kansalaissodan tapahtumat saivat 

tuulta alleen muun muassa tiukentuneista taloudellisista oloista, väljentyneistä poliittisista mah-

dollisuuksista ja järjestysvallan murenemisesta. 1918 käydyn sodan jälkeen suomalainen elin-

keinoelämä alkoi muuttua hiljalleen ja vaikutukset näkyivät myös koulutuksen saralla. Vuonna 

1921 säädettiin oppivelvollisuuslaista, sillä kansanopetusta pidettiin korkealla arvossaan. Op-

pivelvollisuuslaki merkitsi kaikille 7–15-vuotiaille oppivelvollisuutta. Koulunkäynti oli mak-

sutonta riippumatta sukupuolesta, kielestä tai säädystä. Yleisemmäksi kansakoulut tulivat kui-

tenkin vasta 1930-luvulla, jota ennen opetusta saattoi saada esimerkiksi kiertokouluissa, jotka 

olivat kirkollisia. (Kuikka, 1991, ss. 86–88.) Kansakoulujen yleistymistä pidettiin Seppovaaran 

(2000, s. 9) mukaan ylemmän tason herrojen aatteena ja opettajat nähtiin esivallan kätyreinä. 

Hänen mukaansa kansalaisten keskuudessa ajatus kiertokouluista opetuksen antamiseen liittyen 

olisi ollut riittävä. 

2.1.2 Oppivelvollisuuslaki 

Suomalainen oppivelvollisuuslaki vahvistettiin 15.4.1921 (Numminen, 2001, s. 85). Oppivel-

vollisuudella tarkoitetaan oppivelvollisuuslain (1921, s. 331) 2§:n mukaan sen tieto- ja taito-
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määrän saavuttamista, joka kansakoulussa annetaan. Oppivelvollisuuslain 3§:n mukaan oppi-

velvollisuus alkaa sen kalenterivuoden syksynä, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta 

ja päättyy sen kevätlukukauden lopussa sinä vuonna, jonka kuluessa tämä täyttää kolmetoista 

vuotta. Vuoden 1921 oppivelvollisuuslaissa (ss. 331–336) on esitetty tiedot muun muassa siitä, 

ketä opetus koskee, miten koulu on jaettu ala- ja yläkansakouluihin, tietoa oppilaiden määrästä 

ja sen vaikutuksesta opetuksen järjestämiseen, oppivelvollisuuden toteuttamisen valvomisesta, 

oppivelvollisuuden laiminlyömisestä sekä sen seurauksista. Oppivelvollisuuslain (1921, ss. 

332–333) 7§:ssä esitetään, että kansakoulu voi toimia täydellisessä tai supistetussa muodossa. 

Täydellinen kansakoulumuoto koostuu lain mukaan kuudesta vuosiluokasta, ala- ja yläkansa-

koulusta, jossa kaksi ensimmäistä vuotta muodostavat ala- ja neljä seuraavaa yläkansakoulun. 

Lain mukaan sekä ala- että yläkansakoululla on omat opettajansa. Laissa esitetään, että supis-

tetussa kansakoulussa on täydellisen kansakoulumuodon lailla kuusi vuosiluokkaa, mutta ope-

tuksesta vastaa yksi yläkansakouluun kelpoinen opettaja, joka jakaa opetusaikansa ala- ja ylä-

kansakoulun oppilaiden kesken. Kansakoulun jakamisesta ala- ja yläkansakouluun Kuikka 

(1991, s. 87) tarkentaa, että 7–8-vuotiaat lapset kävivät alakansakoulua ja sitä vanhemmat lapset 

taas yläkansakoulua. 

Lakisäänteistä oppivelvollisuutta puolsivat valtiollisen äänioikeuden uudistus ja kehittyvän ta-

louselämän vaatimukset, mutta oppivelvollisuusuudistuksen toteutumiselle pahin este syntyi 

sodasta ja elintarvikepulasta aiheutuneesta taloudellisesta lamasta. Erimielisyydet lain toteutu-

mista kohtaan nousivat kustannusten jaosta valtion ja kuntien kesken sekä opettajien palkkauk-

sesta. Kirkko oli tekijä, joka tuli huomioida lain säätämisen suunnittelussa, sillä kirkon rooli 

perinteisenä kasvattajana oli suuri. Oppivelvollisuutta varten kansakoulu pyrittiin luomaan 

yleiseksi pohjakouluksi, joka näin tuottaisi ylempiin oppilaitoksiin homogeenista oppilasai-

nesta. Oppivelvollisuus pyrittiin saattamaan myös maaseuduille, jolla pyrittiin poistamaan si-

vistykseen liittyvää eriarvoisuutta. (Numminen, 2001, ss. 78–80.) Nummisen (2001, s. 95) mu-

kaan oppivelvollisuuden toteuttaminen täydellisesti oli alkuvuosina hidasta erityisesti alueilla, 

joita asutettiin harvaan, sillä varattomuus ja pitkät koulumatkat vaikeuttivat koulunkäyntiä. Ma-

linen ja Tamminen (2017, s. 309) kirjoittavat, että Suomessa oli koteja, joissa lapset haluttiin 

kouluttaa, vaikka siihen ei olisi perheissä ollut varaa. Koulutus nähtiin heidän mukaansa kui-

tenkin väylänä parantaa perheen sosioekonomista asemaa. 
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2.1.3 Kansakouluopettajien koulutus Suomessa 

Ensimmäinen kansakouluseminaari perustettiin Jyväskylään vuonna 1863, jossa koulutettiin 

niin nais- että miesopettajia. Seminaari oli suomenkielinen ja sen suorittaminen kesti neljä 

vuotta. Seminaarin tehtävänä oli antaa opiskelijalle ne tiedot ja taidot, joita tämän tulisi kansa-

kouluopettajan työssään tarvita. Vuonna 1866 säädetty kansakoululaki vahvisti Suomessa rin-

nakkaiskoulujärjestelmän, josta aiemmin tekstissäni on mainittu. 1970-luvun yhtenäiskoulujär-

jestelmään siirtyminen muutti kansa- ja oppikoulujen tilanteen, jota ennen kansa- ja oppikoulut 

olivat saaneet omat erilliset säädöksensä. (Kuikka, 2010, ss. 7–8.) Rinnakkaiskoulujärjestel-

mällä oli vaikutuksensa myös opettajienkoulutukseen, sillä oppikoulujen opettajien koulutuk-

sesta vastattiin Kuikan (1991, s. 59) mukaan yliopistossa ja normaalilyseossa. Kuikan (2010, s. 

8) mukaan ensimmäinen oppikoulujen opettajien koulutuksesta vastaava normaalilyseo perus-

tettiin Helsinkiin vuonna 1864. Kansakoulun tullessa yleisemmäksi Suomessa alettiin seminaa-

riin hakeutuvalta opiskelijalta vaatia Syväojan (2004, s. 86) mukaan kansakoulun oppimäärän 

suoritus. Hänen mukaansa monet opiskelijoista olivat yleisen koulutustason noustessa käyneet 

keskikoulun tai suorittaneet ylioppilastutkinnon.  

Kansakouluopettajien koulutuksesta vastattiin pääasiassa alakansakouluseminaareissa, joihin 

ensin otettiin opiskelijoiksi vain naisia. Edellä mainittua perusteltiin sillä, että naisten koettiin 

pystyvän koulussa luomaan paremmat edellytykset kodinomaiselle ilmapiirille kuin miesten. 

(Kuikka, 1991, s. 88.) Lasten varhaislapsuudessa äidin vastuuksi katsotaan huolehtia lasten ruu-

miillisesta ja sielullisesta hoidosta. Lapsen elämän kehittymissuuntaan vaikuttavat kymmenen 

ensimmäisen elinvuoden aikana saadut vaikutukset, jotka säilyvät tämän mukana ja määräävät 

elämän kehittymissuunnan kulkua. Edellä mainitun perusteella voidaan tarkastella naisten ar-

voa ja merkitystä kasvatuksen saralla. Naisten ja erityisesti säätyläisnaisten rooli korostui muun 

muassa tyttökouluissa ja tyttöjen kasvatuksessa, kun kasvatustoiminta liittyi pitkälti muun mu-

assa taloudenhoitoon, puhtauteen ja säännöllisyyteen. Poikien kohdalla opetus oli suuntautunut 

koskemaan muun muassa lainkuuliaisuuden ja rohkeuden kehittämistä – entisiä sotilaita ja ruo-

tuväen aliupseereita suositeltiin poikien opettajiksi. Ajatus siitä, että jo seminaarien yhteydessä 

toimiviin mallikouluihin tehtäisiin jako poikien ja tyttöjen osastoihin, oli 1900-luvun alkupuo-

lella keskustelun alla. Tulevaisuudessa perustettaville kansakouluille ehdotettiin, että siellä jako 

tultaisiin tekemään tyttö- ja poikakouluihin, jossa tyttöjen opetuksesta vastaisivat naiset ja poi-

kien opetuksesta miehet. (Cygnaeus, 1910, ss. 12–17.) 
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Kuikan (2010, s. 10) mukaan 1900-luvun alussa kansakouluopettajia tarvittiin maahan enenevin 

määrin. Syväojan (2004, s. 95) mukaan kansakouluissa kärsittiin aikoinaan opettajapulasta, kun 

koulutukseen pyrkiviä ei ollut tarpeeksi. Eräs vaikuttava tekijä liittyi kirjoittajan mukaan mak-

settavan palkan vähäiseen määrään. Kuikan (2010, s. 10) mukaan kansakouluopettajapulan rat-

kaisemiseksi ylioppilaaksi käyneitä alettiin kouluttaa enemmän, joita varten kansakoulusemi-

naareissa järjestettiin vuoden kestävää hospitanttikoulutusta. Vuonna 1916 koulutuksen tasoa 

pyrittiin kirjoittajan mukaan korottamaan, jolloin kansakouluseminaareja pidennettiin vuodella. 

Kuikan mukaan Suomessa hyödynnettiin opettajankoulutuksessa myös ylioppilas- ja keskikou-

lupohjaista seminaaritoimintaa. Vuonna 1934 Jyväskylään perustettiin kaksi vuotta kestävä yli-

oppilaspohjainen kansakouluopettajankoulutus. Vuonna 1934 perustettu kasvatusopillinen kor-

keakoulu jäi huolehtimaan opettajien kouluttamisesta ja seminaarikoulutus kaupungissa loppui 

vuonna 1937. Uudesta kansakoululaista säädettiin vuonna 1957 ja seuraavana vuonna säädettiin 

laki koskien kansakouluopettajien koulutusta, jossa seminaarien pohjakouluvaatimukseksi ase-

tettiin keskikoulun oppimäärä. Seminaariin hakeutuva kansakoulun käynyt henkilö joutui käy-

mään ennen koulutusta esivalmennuksen, joka oli myös kestoltaan kaksi vuotta. 1960-luvulla 

opettajankoulutusta odottivat uudet tuulet, kun keskustelu yhtenäiskouluun siirtymisestä kävi 

vilkkaammaksi. Päätös siirtymisestä yhtenäiskoulujärjestelmään vuonna 1968 vaikutti opetta-

jankoulutukseen, kun se siirtyi yliopistoihin. Sen siirtyminen merkitsi suurta muutosta pitkiin 

aikoihin. Kansakouluseminaarien toiminta ajettiin alas ja koulutus muuttui peruskoulun luo-

kanopettajakoulutukseksi. (Kuikka, 2010, ss. 12–14.)  

2.1.4 Kansakoulujen opetuksesta kutsumusopettajuuden aikaan 

Kuikan (1991, ss. 89–90) mukaan 1920-luvulla opetuksessa korostuivat erilaiset oppilaskeskei-

set työtavat, työkoulu ja muun muassa laboratoriotyöt. Hänen mukaansa koulussa kulkivat rin-

nakkain tietopainotteinen opetus ja oppilaskeskeiset opetusmuodot, jolloin opettajan ja oppikir-

jan rinnalla saatettiin hyödyntää myös oppilaan omia havaintoja ja työkirjaa. Kuikan mukaan 

koulukasvatuksen taustalla vaikuttivat suomalainen kulttuuri ja kristillinen humanismi, jossa 

koti, uskonto ja isänmaa olivat merkitykseltään suuressa arvossa. Mantere (1914, s. 2) nimitti 

1900-luvun alkupuolella ajan koulua vielä tietokouluksi, jossa koulu keskittyi yksinomaan op-

pilaiden älyllisten ominaisuuksien kehittämiseen, jolloin lasten ja nuorten tahdon ja toiminta-

kyvyn kehitys jäi vajavaiseksi. Pelkkien älyllisten ominaisuuksien kehittäminen sai hänen mu-

kaansa aikaan passiivisia ja vastaanottavaisia oppilaita, jotka eivät päässeet toteuttamaan aktii-

vistaa ja tuottavaa itsetoimintaa. Työkouluperiaatteessa koulun tehtävänä korostuvat Mantereen 
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mukaan oppilaan ohjaaminen toimintaan ja itsetekemiseen, jotka lujittavat oppilaan luonnetta 

ja tehostavat tämän toimintakykyä. Työkoulua kirjoittaja kuvaa kouluksi, jossa käsin tehdyllä 

työllä on keskeinen merkitys ja, joka liittyy osaksi älyllistä ja siveellistä kasvatusta. Työkoulun 

tuntomerkkeihin kuuluvat Mantereen mukaan teknillinen taito, taitavuus ja kätevyys. Edellä 

mainittuja ominaisuuksia voidaan hänen mukaansa kehittää muun muassa piirtämisen ja käsi-

työn parissa. Mantereen mukaan koulujen opetusohjelmiin tulee sisällyttää opetusta, jossa op-

pilaat voivat hyödyntää käytännöllistä työskentelyä käsin tai yksinkertaisten koneiden avulla. 

Kouluissa tulisi hänen mukaansa lisätä erilaisten kokeiden ja harjoitusten määrää muun muassa 

luonnontieteissä, jossa hyödynnettäisiin erilaisia retkiä, opiskelua koulun puutarhassa sekä 

työskentelyä muun muassa työpajoissa ja laboratoriossa. Lahdeksen (1961, s. 36) mukaan työ-

kouluaate ei löytänyt selvää suomalaista linjaa, mutta se alkoi vähitellen sulautua osaksi kaikkia 

oppiaineita ja ilmeni niissä oppilaiden oman toiminnallisuuden korostamisena.  

Lähestyttäessä sotavuosia nousi koulukasvatuksen tavoitteeksi Kuikan (1991, s. 100) mukaan 

erityisesti suomalaisuuden korostaminen ja kasvu suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Seppo-

vaaran (2000, s. 9) kuvaamana kansakoulu jakaantui 1950-luvun lopussa kuusivuotiseen kan-

sakouluun ja kaksivuotiseen kansalaiskouluun, eli jatkokouluun. Osa oppilaista siirtyi oppikou-

luun käytyään kansakoulua neljästä viiteen vuotta.  

2.1.5 Oppikoulu 

Kansakoulun vastatessa kansan opetuksesta oppikouluissa saattoi saada laajemman sivistys-

pohjan. Oppikoulu saavutti täyden mittansa 1900-luvulla, jolloin sen koostivat lyseot, tyttö-

lyseot, yhteiskoulut ja yhteislyseot, jotka saatettiin edelleen jakaa keskikoulu- ja lukioasteeseen. 

Oppikoulut olivat yleisempiä kaupungeissa ja joskus niissä opiskeleminen saattoi vaatia jopa 

muuttoa kotipaikkakunnalta. (Arola, 2017, s. 38.) Kuikka (1991, s. 54) kirjoittaa teoksessaan, 

että ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu aloitti toimintansa Jyväskylässä vuonna 1857. 

1800-luvun lopussa oppikoulut yleistyivät ennestään, joihin saattoi pyrkiä valmistavien koulu-

jen, kuten esikoulun avulla, jotka oli luotu vaihtoehdoksi esimerkiksi kansakoululle ja kirkolli-

sille kiertokouluille. Oppikoulussa oppilailta edellytettiin lukemisen, laskemisen ja opetuskie-

len hallintaa. Valmistavissa kouluissa oli mahdollista saada järjestäytyneempää opetusta, kun 

oppilasmäärät kasvoivat. Kansakoulun tarjoamaa opetusta on pidetty laajana ja monipuolisena, 

mutta siitä puuttuivat niin sanotusti tietyt opilliset hienoudet, kuten kieliopin ja aritmetiikan 

opetus. Valmistava koulu kohtasi niin kritisointia kuin puolustustakin ja se säilytti asemansa 
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institutionaalisena vaihtoehtona peruskoulun tuloon saakka, koska osa vanhemmista oli val-

miita maksamaan lastensa saamasta opetuksesta. Kansakoululainsäädännössä valmistavat kou-

lut laskettiin yksityisiksi kansakouluiksi. (Rantala, 1996, sss. 40–42.) 

Tilastokeskuksen (2007) mukaan oppikoulun käyminen liitettiin 1930-luvulla pääasiallisesti 

kaupunkilaislasten ja varakkaiden perheiden keskuuteen, mutta oppikoulun suorittaneiden 

määrä kasvoi hiljalleen ja esimerkiksi 1960-luvulla 40 % väestöstä suoritti oppikoulun. Oppi-

koulujen oppilaat koostuivat yhä enenevin määrin sellaisista oppilaista, joiden vanhemmat eivät 

olleet käyneet oppikoulua.  Peruskoulua edeltäneeseen koulutusmalliin kuului, että oppilaat 

saattoivat kansakoulun neljännen luokan jälkeen pyrkiä oppikouluihin, jotka olivat usein mak-

sullisia. Oppikoulut avasivat usein tien seuraaviin jatko-opintoihin, kuten ylioppilastutkintoon. 

(Tilastokeskus, 2007.) 

2.2 Virkamiesopettaja 

Kutsumusopettajuudesta Kuikka (1993, ss. 106–108) jatkaa käsittelemään virkamiesopetta-

juutta, jossa hänen mukaansa opettaja nähtiin valtion palveluksessa toimivana virkamiehenä, 

koska valtio vastasi oppikoulun kuluista. Hänen mukaansa valtiolla oli rooli, joka määritteli 

opettajan kelpoisuusvaatimukset koskien tämän opettajanpätevyyttä ja käytöstä. Koulua valvo-

valla viranomaisella oli Kuikan mukaan valta ja kontrolli, jolla tämä saattoi puuttua muun mu-

assa opetukseen ja opettajan tehtäviin. Virkamiesopettajan työskentelyn tuli tapahtua opettajille 

määrätyn virka-ajan rajoissa, jolloin tämä tekisi ne työtehtävät mitä ehtisi. 1970-luvulla opetta-

jien palkkatietous lisääntyi, joka merkitsi kutsumusopettajuuden ajan loppua, kun pyyteetön 

sisäinen palkkio ei enää riittänyt tehdystä työstä. (Lahdes, 1986, s. 382.) 

Kuikka (1993, s. 108) kirjoittaa, että virkamiesopettajuus oli keskeisessä asemassa 1970- ja 

1980-luvuilla, johon vaikutti ammattijärjestöjen ja palkkapolitiikan rooli yhteiskunnassa. Hän 

kuvaa nuorten opettajien sopeutuneen virkamiesopettajan asemaan hyvin, johon vaikutti 1960-

luvun nuorisoradikalismi ja nuorison erilaiset vaateet koskien yhteiskunnallisia muutoksia. Yh-

teiskunnan muuttuminen vaikutti opettajiin kohdistuneisiin odotuksiin tavoin, joiden myötä 

opettajaa ei enää tarvinnut nähdä mallikansalaisen perikuvana. Oli kuitenkin odotettua, että 

opettajien odotettiin noudattavan erilaisia lainsäätäjien ja kouluviranomaisten asettamia mää-

räyksiä. (Lahdes, 1986, s. 380.) Lahdeksen (1986, s. 380) mukaan osittain edellä mainitusta 

syystä opettajien ammattijärjestöjen toiminta vahvistui 1970-luvulla. Lahdes (1986, s. 386) ku-

vaa, että voimakkaan ammattijärjestön tehtävä oli kohottaa ja ylläpitää jäsenistön elintasoa. 
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Virkamiesopettajuus joutui Kuikan (1993, s. 108) mukaan tarkastelun kohteeksi 1990-luvulla, 

kun Suomi kohtasi taloudellisen laman, jolloin opettajan työnkuvasta jouduttiin tekemään uusia 

sopimuksia. 

1800-luvulla ammattien ylimmissä kerroksissa syntynyt erikoistuminen ja suuntautuminen 

kohti asiantuntija-ammattia on vaikuttanut professioiden syntyyn. Professionalismin perusta-

vanlaatuisena tavoitteena on pyrkimys muodostaa esimerkiksi koulutuksen tai asiantuntijuuden 

saralle asema, jossa tietyt henkilöt, alan ammattilaiset tai asiantuntijat, ovat hallitsevassa ase-

massa. Suomessa opetusprofessiossa piti jalansijaa pitkään kirkko ja papisto, joiden kohdalle 

oppi- ja kansakoulunopettajat sekä uudenlainen koululaitos myöhemmin muodostuivat haasta-

jiksi. Professionaalistumisen yhteydessä voidaan puhua ammatillisesta kontrollista, jolla tarkoi-

tetaan pyrkimystä sosiaaliseen sulkemiseen. Sosiaalinen sulkeminen viittaa pyrkimykseen estää 

tiettyjen ammattikuntien mahdollisuutta saavuttaa niitä samoja ja professionaalisuutta vahvis-

tavia tunnuspiirteitä, jotka ammattikunta itse on saavuttanut. Opetussuunnitelmallinen järkipe-

räistäminen osoittautui tärkeäksi opetuksen tuottajien, eli muun muassa opettajankoulutuslai-

tosten, tuottamisen monopolisointia koskevaksi tekijäksi, sille sen avulla mahdollistui tapa 

määritellä opettajien pätevyyttä koulutuksen kautta, kuten myös opettajiston sisäinen stratifi-

kaatiojärjestelmä 2 muodostui. Opettaja-ammatin erityisaseman tunnustaminen vaikutti siihen, 

että kyseinen ammattiryhmä sai yksinomaisen aseman koskien lasten opettamista, ja ammattiin 

valmistumiselle muotoutui tietyn koulutustutkinnon suorittaminen. (Rinne, 2021, Luku 7.) 

Opettajaprofession säilyminen ja kehittyminen edellyttää jäsenkunnan jatkuvaa valppautta. Yh-

teiskunnalle tarpeellinen entistä laadukkaampi osaaminen edellyttää, että myös opiskelu ja op-

piminen ovat aiempaa laadukkaampia. Kyseiseen haasteeseen vastaaminen edellyttää, että ope-

tuksesta kehitetään entistä laadukkaampaa. Opettajan työstä saatavan palkan nousu tai muu ar-

vostus eivät ole mahdollisia saavuttaa, ellei edellä mainittuun vastata minkäänlaisin toimin. 

(Patrikainen, 2000, ss. 29–30.) 

2.2.1 Kulttuuriradikalismi 

Sotien jälkeen Suomessa elettiin Kuikan (1991, s. 100) mukaan murrosaikaa, johon liittyivät 

olennaisesti taloudellinen ahdinko, sotakorvausten maksaminen ja poliittinen epävarmuus. 

Kuikka (1991, ss. 101–103) kirjoittaa, että sotien jälkeisessä Suomessa maahan perustettiin 

 
2 Stratifikaatiolla tarkoitetaan yhteiskunnallista kerrostuneisuutta, jossa yhteiskunta on sisäisesti jakautunut eri 

kerroksiin muun muassa elinmahdollisuuksien, vallan ja sosiaalisen arvostuksen suhteen. (Oinas, T. Yhteiskunta-

luokat ja sosiaalinen stratifikaatio.) 
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kunnallisia keskikouluja, joilla pyrittiin saattamaan kansakoulu oppikoulun perustaksi. Samalla 

hän mainitsee, että kansakoulusta tehtiin seitsenvuotinen. Kuikan mukaan eduskunnan hyväk-

symät osittaisuudistukset olivat kansakoulun asemaa tukevia, ja kirjoittaa linjan jatkuneen edel-

leen 1950-luvulla. Kuikka (1991, ss. 105–106) kertoo, että uudistukset koskivat myös kansa-

koulun opetussuunnitelmaa, jota uudistettiin vuosien 1946–1950 välisenä aikana. Hän mainit-

see, että vuonna 1957 hyväksytty uusi kansakoululaki vahvisti kansakoulun asemaa, kun ala- 

ja yläkansakoulut liitettiin varsinaiseksi kansakouluksi, jossa koulun tehtävänä oli kasvattaa 

lapset ja nuoret siveellisyyteen ja hyviin tapoihin. Kuikan (1991, s. 109) mukaan Suomessa 

heräsi 1950–1960-lukujen taitteessa tavoite siitä, että yleissivistyksen määrä kohoaisi ja kaikki 

suomalaiset suorittaisivat keskikoulun oppimäärän. Kirjoittaja mainitsee, että kouluohjelmako-

miteassa pyrittiin ajamaan yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymistä, kun suomalainen yhteis-

kunta alkoi kulkea kohti kaupungistumista. Uudistusmuutoksissa tarkastelunkohteeksi nousi 

myös tuleva peruskoulu-uudistus.  

Suomalaista kulttuuri-ilmapiiriä luonnehditaan 1950-luvun puolivälissä ja jälkipuolella sota-

ajan perintönä konservatiiviseksi. Radikaali vasemmistolaisuus oli vähäistä ja kommunismi oli 

eristetty. Kommunismia nimitettiin vähäosaisten protestiliikkeeksi. Kulttuuri-ilmapiiriä leima-

sivat kansallinen omahyväisyys ja kansallisromantiikka. Yhteiskunnassa oli havaittavissa, että 

matka kohti muutosta oli alkanut, mutta esimerkiksi koululaitos jatkoi silti vanhojen oppisisäl-

töjen- ja oppikirjojen parissa. Suomeen perustettiin oppikouluja maaseudulle yhä enemmän ja 

sama nouseva trendi oli nähtävissä myös ylioppilaaksi valmistuneiden määrässä. Oppikoulut 

olivat laajentuneet koskemaan yhä laajemmin uusia ihmisiä, kuten maalais- ja työläiskotien 

lapsia ja nuoria. 1960-luvulla koululaitoksen lisäksi myös Suomen yleisradio, armeija ja muut 

instituutiot elivät menneisyydessä. Kulttuurin parissa popkulttuuri, televisio ja vaikutteet ulko-

mailta alkoivat lisääntyä kansalaisten keskuudessa enenevin määrin. (Vihavainen, 2003, ss. 

853–854.) 1960-luvulta alkaen suomalainen yhteiskunta oli Kuikan (1991, s. 107) mukaan 

muutoksessa, jossa näkyivät muun muassa teollisuuden ja palveluelinkeinojen osuuden kasvu. 

Maatalouden koneellistuminen vapautti työvoimaa, ihmisiä hakeutui kaupunkeihin ja maaseutu 

alkoi näin ollen tyhjentyä. Kulttuurin saralla vallitsi hänen mukaansa kulttuuriradikalismi, joka 

kyseenalaisti ja haastoi vallassa olevat arvot. Kuikan mukaan kritisoinnin kohteeksi joutuivat 

muun muassa uskonto, armeija ja oikeisto. Vaatimukset erilaisista uudistuksista kohdistuivat 

lopulta myös kouluun ja koulutukseen (Kuikka, 1991, s. 109). 
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Vihavaisen (2003, s. 856) mukaan uudenlainen ajattelutapa alkoi herätä erityisesti akateemisen 

nuorison keskuudessa. 1960-luvulla Suomessa ja laajemminkin Länsi-Euroopassa oli Alapuron 

(1997) mukaan huomattavissa yhtäläisyyttä opiskelijoiden ja työväenluokan välillä, ja muun 

muassa Suomessa opiskelijaliike lähentyi kommunistipuoluetta 1960-luvulla sekä sen jälkeen. 

Kirjoittajan mukaan Suomessa oli yleistä, että maan sivistyneistö oli luonteeltaan antikommu-

nistinen ja antimarxilainen. Alapuro kirjoittaa, että nuorten keskuudessa ajatukset sallivuudesta 

ja solidaarisuudesta olivat keskeisiä, samoin kuin ajatus siitä, että yhteiskunnassa tulisi pyrkiä 

vähentämään painetta pyrkiä yhdenmukaisuuteen.  

2.3 Opetusteknikko  

Kolmas Kuikan (1993, ss. 108–109) esittelemä opettajakuva on nimeltään opetusteknikko. Hä-

nen mukaansa 1950-luvulta alkaen opetusalalla alkoi selvemmin näkyä teknologinen kehitys, 

jolloin opetuksen tueksi kehitettiin erilaisia havainto- ja apuvälineitä. Hänen mukaansa audio-

visuaalisten välineiden ja tietokoneiden käyttö yleistyi 1970-luvulla peruskoulujärjestelmään 

siirtymisen myötä. Artikkelissaan Kuikka kuvaa, että peruskoulun tehtävänä nähtiin oppilaiden 

omaleimaisen persoonallisuuden, eli yksilöllisyyden kehittäminen, johon uudet opetusteknolo-

giset laitteet antoivat mahdollisuuden. Opettajille oli saatavilla uusia opetusvälineitä ja oppi-

materiaalia, jotka antoivat mahdollisuuden toteuttaa muun muassa itseohjautuvaa opetusta.  

Edellä mainittuun peruskoulun tehtävään viitaten perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Pe-

ruskoulun opetussuunnitelmakomitea, 1970, ss. 23–24) kerrotaan, että peruskoulun tavoitteiden 

asettelussa on lähdetty liikkeelle ajatuksesta, jossa koulun ensisijainen tehtävä on tarjota ainek-

sia ja virikkeitä oppilaan omaleimaisen persoonallisuuden kehittymiselle. Opetussuunnitelman 

mukaan kehitykselle suotuisia virikkeitä voidaan tarjota, kun oppilaat saavat mahdollisuuden 

olla yhteydessä kulttuurin keskeisten alueiden kanssa, sekä hyödyntämällä sosiaalista vuoro-

vaikutusta. Yksilöllisyyttä korostaviksi tekijöiksi luetaan muun muassa oppilaan eteneminen 

omaan tahtiin ja tiedon hankkiminen yksilöllisesti. Yksilöllisten työtapojen avulla opettajan on 

mahdollista keskittää enemmän aikaansa yksittäisille oppilaille tai esimerkiksi ryhmille, joka 

kuitenkin edellyttää oppilaiden edellytysten arviointia ja opetuksen suunnittelua. (Peruskoulun 

opetussuunnitelmakomitea, 1970, ss. 110–112.)  

1970-luvulla eriyttämistä pidettiin Kuikan (1993, s. 109) mukaan tärkeänä opetuksen osa-alu-

eena. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (1970, ss. 152–153) esitellään eriyttämisen erilai-
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sia muotoja, joista mainitaan oppilaiden jakaminen ryhmiin muun muassa pohjatietojen, suori-

tusnopeuden ja oppimisedellytysten perusteella. Suunnitelmassa esitetyistä eriyttämismalleista 

nimetään homo- ja heterogeeniset mallit, joista homogeeninen malli edustaa tasoryhmää ja he-

terogeeninen malli eritasoryhmää. Suunnitelmassa tarkennetaan, kuinka tasoryhmämalli antaa 

opettajalle mahdollisuuden tarjota oppilaille näiden edellytyksiä paremmin vastaavia tehtäviä. 

Jakamalla luokka homo- ja heterogeenisiin ryhmiin opettaja voi taas suunnitelman mukaan kes-

kittyä kerrallaan yhden opintoryhmän ohjaamiseen.  

Kuikka (1993, s. 109) esittää näkemyksen, kuinka erilaisia opetuskoneita hyödyntämällä pyrit-

tiin edistämään oppilaiden omatahtista opiskelua, jossa opettaja toimi kuitenkin oppilaan tu-

kena. Kuikan mukaan edellä mainitut opetuskoneet vastasivat sen ajan tietokoneavusteisia ope-

tusmalleja – ’’sen ajan’’ viittaa luultavasti kirjoitushetkeen, eli 90-lukuun. Tietokoneavustei-

sella opetuksella tarkoitetaan vuorovaikutusta opiskelijan ja tietokoneen välillä, jonka tavoite 

on luonteeltaan opetuksellinen. Tieto- tai oppisisältö voi koostua muun muassa näytöllä näky-

västä tekstistä, kuten oppikirjasta, kaaviosta, kuvista, taulukoista tai niiden erilaisista yhdistel-

mistä. Vuorovaikutus tietokoneen ja opiskelijan välillä syntyy tilanteesta, jossa opiskelija vas-

taa kysymyksiin tai tehtäviin, joita koneen näytölle ilmaantuu. Kyseisessä opetusmallissa opis-

kelijan on mahdollista saada tekemisestään myös heti palautetta esimerkiksi oikein/väärin -vas-

tausmenetelmän kautta. (Pyhältö, 1984, s. 191.) Kuikan (1993, ss. 109–110) mukaan erilaisilla 

opetusteknologisilla ratkaisuilla pyrittiin löytämään apua muun muassa oppimisvaikeuksiin. 

Opetusteknologinen opetus kohtasi hänen mukaansa arvostelua, joka koski muun muassa oppi-

misen suoritustavoitteita, opetuksen kapeutumista ja mekanisoitumista. Kuikka kirjoittaa, että 

koulut eivät välttämättä pysyneet mukana teknologisessa kehityksessä, koska kehitys tapahtui 

niin nopealla tahdilla. Hänen korostamissaan positiivisissa vaikutuksissa uusi teknologia toi 

uusia vaihtoehtoja muun muassa tiedonhankintaan perinteisten kirjojen rinnalle. Erilaiset av-

välineet ja oppimateriaalit kuuluvat luonnollisiksi opetuksen osiksi, joiden käytöstä vastaa opet-

taja. Edellä mainittujen käyttämisen kääntöpuolina on mahdollista, että opettajat passivoituvat 

ja odottavat liikaa valmista materiaalia, sillä opettajan työssä olennaista on myös laatia erilaista 

opetusmateriaalia itse. (Lahdes, 1986, s. 207.)  

Opettajan opettaessa koko luokkaa on mahdollista, että yksittäisten oppilaiden valvominen ja 

työskentelyn ohjaaminen vaikeutuvat. Koko luokan opetuksessa, eli frontaaliopetuksessa, han-

kaluuksia voi ilmetä, kun erilaisia oppijoita on työllistettävä – oppijoiden joukossa on niin hi-
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taasti kuin nopeasti oivaltavia yksilöitä. Oppilaiden opiskelua voidaan tehostaa erilaisilla yksi-

löllisillä tehtävillä, kun tehtävien taso vastaa oppilaiden omaa tasoa. Ohjelmoidussa opetuk-

sessa, eli opetuksessa, jossa useamman oppilaan työskentelyä on mahdollista ohjata samanai-

kaisesti, oppilaat saavat suorittaa yksilöllisessä tahdissa osatehtäviä, jotka ovat kontrolloita-

vissa. Laitteiden kautta suoritettavat osatehtävät ennalta laaditun materiaalin avulla voivat yk-

sinkertaisuudessaan tarkoittaa muun muassa tavallista oppikirjaa. (Koskenniemi, 1968, s. 71.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (1970, ss. 113–114) mainitaan, että opitun aineksen 

kontrollointi tapahtuu, kun oppilas valitsee tiettyyn paikkaan merkityn oikean vastauksen. Ope-

tussuunnitelman mukaan käsite opetuskoneista voidaan ymmärtää harhaanjohtavana. Sen mu-

kaan kyseessä olevien opetuskoneiden tehtävä liittyy informaation tietynlaiseen välittämiseen 

ja tiedon takaisinkytkennän takaamiseen, jonka taustalla on pyrkimys, että tehtävien ratkaisu-

todennäköisyys olisi mahdollisimman suuri, oppimiskokemukset positiivisia ja virhereaktiot 

mahdollisimman vähäisiä. Opetuskoneilla tuettu ohjelmoitu opetus alkoi yleistyä ja kehittyä 

1950-luvulla, jolloin muun muassa opettajista oli opetuksen ja koulutuksen parissa puutetta. 

Opetushenkilöstön voimavaroja pyrittiin säästämään tehtäviin, jotka vaativat ohjausta ja kos-

ketusta. Opetuskoneiden käytön lisääntymiseen vaikuttivat edellä mainitun lisäksi myös pyrki-

mys parantaa opiskelun tuloksia yksilöllistämisen kautta. (Koskenniemi, 1968, s. 71.) Kosken-

niemen (1968, s. 73) mukaan hyödyntämällä ohjelmoitua opetusta on pyritty täydentämään sen 

sijaan, että sitä olisi yritetty jäljitellä. Perimmäinen ohjelmoidun opetuksen tarkoitus piilee hä-

nen mukaansa usean oppilaan samanaikaisessa yksilöllisessä ohjaamisessa.  

Suomalainen koulu sai Kuikan (1991, s. 105) mukaan 1950-luvulla vaikutteita anglosaksisesta 

didaktiikasta, jossa kiinnitettiin huomiota oppilaan oppimiseen, oppimistuloksiin ja kehityk-

seen. Hänen mukaansa kyseinen didaktiikka korosti myös oppilaskeskeisten opetusmuotojen 

soveltamista. Kokeellisen psykologian synty 1800-luvun lopussa ja tieteellinen mielenkiinto 

ihmisen eri toimintoihin, kuten käyttäytymiseen, vaikuttivat oppimisen psykologian kehityk-

seen. Oppimisen psykologian tutkimuksessa on erotettavissa kaksi haaraa, joista teoreettinen 

oppimisen psykologia suuntasi tutkimuksensa oppimiskokeisiin, joita suoritettiin ja valvottiin 

laboratorio-olosuhteissa. Kiinnostuminen ihmisen käyttäytymisestä ja kokeellisen psykologian 

syntyminen 1800-luvun loppupuolella edesauttoivat oppimisen psykologian kehitystä. Toinen 

oppimisen psykologian suuntaus kehittyi 1900-luvulla tutkimaan koulutyötä ja sen tuloksia. 

Molemmat suuntaukset, joista suuremmassa määrin teoreettinen oppimisen psykologia, vaikut-

tivat opetuksen tieteeseen eli didaktiikkaan. (Heinonen, 1971, ss. 13–14.)  
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Teerijoki (2021) kertoo, kuinka 1950-luvulla suuret ikäluokat lisäsivät koululaisten määrää ja 

muun muassa Torniossa kansakoulua käyvien määrä lisääntyi kolminkertaisesti vuodesta 1944 

vuoteen 1957. Suurilla ikäluokilla tarkoitetaan Niemisen (2004) mukaan vuosina 1946–1950 

syntyneitä ihmisiä. Edellä mainittujen seikkojen perusteella voidaan todeta, että koulujen ope-

tuksessa erilaiset opetuskoneet, valmiit oppimateriaalit, laitteet ja välineet toivat opettajille 

ehkä kaivattua helpotusta arjen kiireeseen luokkakokojen ollessa suuria, kuten voidaan mieles-

täni todeta muun muassa Teerijoen (2021) uutisen sisällön perusteella, jossa kuvataan muun 

muassa koulujen tilanpuutetta ja vuorolukuperiaatteen yleisyyttä. Suuret ikäluokat, jotka viet-

tivät nuoruuttaan sotien jälkeen 1950- ja 1960-lukujen Suomessa edustavat ikäluokista ensim-

mäisiä, joiden koulutie on ollut pitkäkestoinen. Ennen edellä mainittua koulunkäynti ei ollut 

kestoltaan niin pitkään jatkunutta. (Aapola & Kaarninen, 2003, s. 22.)  

2.4 Tiedostava opettaja 

1960-luvulla kutsumusopettajuuden rinnalle nousi uudenlainen kuva opettajuudesta ja opetta-

jasta – tiedostava opettaja. Tiedostavassa opettajakuvassa keskeisessä asemassa ovat opettajan 

työn näkeminen yhteiskunnallisena tiedostajana ja vaikuttajana, johon muun muassa erilaiset 

aatteet, toimintatavat ja nuorisoradikalismi ovat vaikuttaneet. Kyseiseen opettajakuvaan on lii-

tetty ajatus sen ja vasemmistolaisuuden yhteydestä, joka ajan mukaisesti oli pinnalla niin Suo-

messa kuin maailmalla. Konservatiivisia arvoja kohtaan esiintyi paineita, sillä erilaiset radika-

lismiset ajatukset ja ilmaukset levisivät maailmalla tiedonvälityksen parantuessa ja lisääntyessä 

– televisio ja radio yleistyivät kodeissa enenevin määrin. Myös koulujärjestelmä kohtasi kriti-

sointia ja vaatimuksia uudistumisesta, sillä sen nähtiin puolustavan konservatiivisia arvoja. Uu-

distamisvaatimusten tavoitteena oli saada johto- ja kontrolliasema yhteiskunnalle, joka tarkoit-

taa, että koulu toimisi tällöin valtion tuotantolaitoksena ja tuottaisi työntekijöitä eri alojen tar-

peisiin. Koulujärjestelmää koskettavat uudistusvaatimukset edellyttivät myös opettajankoulu-

tuksen muuttumista suuntaan, jossa opettaja tiedostaisi oman tehtävänsä yhteiskunnassa. 

(Kuikka, 1993, ss. 110–111.) Kuikan (1991, s. 120) mukaan 1970-luvun alussa uudistetun opet-

tajankoulutuksen tavoitteena oli opettajankoulutuksen yhtenäistäminen ja jatkuvan koulutuksen 

periaatteiden soveltaminen, sillä tulevaisuuden opettajan odotettiin olevan kasvatusalan asian-

tuntija, joka kykenee opettamaan vaihtelevia opetusryhmiä, ohjaamaan opintoja ja toimimaan 

suunnittelijana sekä virikkeiden antajana. 

Artikkelissaan Kuikka (1993, ss. 112–113) kirjoittaa, että 1970-luvulla luokanopettajakoulutus 

siirrettiin yliopistoihin ja korkeakouluihin, jolla haluttiin nostaa tutkinnon taso akateemiseksi. 
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Hän kirjoittaa, että opiskelijoilla oli mahdollisuus vaikuttaa uusien opettajankoulutussuunnitel-

mien laadintaan. Vuonna 1973 opettajankoulutustoimikunnassa syntyi ajatus peruskoulutuk-

sesta, jonka tavoitteet liittyivät yhteiskuntaan, oppilaaseen, tiedonaloihin ja opetusprosessiin. 

Toimikunnan yhteiskunnallinen tavoite liittyi ajatukseen, että opettaja kykenee erittelemään 

yhteiskunnallista kehitystä ja on tietoinen siitä yhteiskunnallisesta merkityksestä, jota tämän 

tekemä työ saa aikaan. 1970-luvun alkupuolella opettajankoulutuksen alueella esiintyi radika-

lisoitumista opiskelijoiden ja erilaisten poliittisten ryhmien keskuudessa, josta aiheutui yhteen-

ottoja. Opiskelijoiden vaatimuksiin kuuluivat muun muassa hallinnon ja opetussuunnitelman 

uudistamista koskevat vaateet. (Kuikka, 1993, ss. 112–113.) Kuusiston (2006, s. 32) mukaan 

nuorison radikalisoituminen oli melko pitkään julkisuuden ulkopuolella. Hänen mukaansa halu 

elää vapaasti ilman sitoutumista politiikkaan koskettivat monia nuorisoradikaaleja - moni nuori 

halusi irtaantua oikeistohegemoniasta ja työväenkulttuurista. Kuusiston (2006, s. 34) mukaan 

opiskelijaliikehdinnässä korostui vasemmistolaisen toiminnan lisäksi myös kommunistien, so-

siaalidemokraattien, keskustalaisten ja erilaisten pienempien ryhmien rooli. Kirjoittaja kuvaa 

erilaisten ryhmien muodostaneen yleisdemokraattisen rintaman, joka suuntasi toimintaansa yli-

opistomaailman epäkohtia vastaan. 

Opiskelijoiden keskuudessa ajatus tiedostavasta opettajasta tarkoitti sitä, että opettaja huomaa 

vääränlaiset rakenteet ja kytkennät yhteiskunnassa. Opettajan odotettiin pyrkivän muutostyö-

hön kyseisten epäkohtien suhteen ja kasvattavan tähän toimintaan myös oppilaansa. Tiedosta-

vaan opettajaan liittyy myös yhteys marxilaiseen ideologiaan ja poliittisiin nuorisoliikkeisiin, 

jotka ajoivat toimintaansa 1950-luvulla. Edellä mainitun toiminnan ajamisessa piili ajatus siitä, 

että poliittisesti aktiiviset nuoret kiinnostuisivat opiskelemaan opettajiksi ja näin muuttaisivat 

yhteiskuntaa. Erilaisten liikkeiden, kuten luonnonsuojelun vaikutus toimii myös tekijänä, joka 

on voinut vaikuttaa tiedostavan opettajan kehitykseen taustajoukoissa. Taloudellinen kehitys 

vähensi osaltaan yhteiskuntaan kohdistuvaa kritiikkiä, joka taas vaikutti siihen, että radikalismi 

alkoi hiipua. Oman vaikutuksensa yhteiskuntakritiikin vähentymiseen saattoi tuoda Neuvosto-

liiton hajoaminen, joka vapautti ilmapiiriä muun muassa Itä-Euroopassa. (Kuikka, 1993, ss. 

110–113.) 

Hieman suomalaisen politiikan taustasta, joka sijoittuu aikaan ennen edellä esittelemääni tie-

dostavan opettajan aikaa. Suomi solmi Neuvostoliiton kanssa Moskovan välirauhan syksyllä 

1944. Eräänä rauhanehtona Neuvostoliitto vaati fasistijärjestöjen lakkauttamista Suomessa. 

Myös kommunistinen toiminta tuli sallia. (Kohi, Palo, Päivärinta & Vihervä, 2012, s. 116.) 
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Haataja (2003, s. 739) kirjoittaa, että Suomen Kommunistisen Puolueen johdolla perustettiin 

vuonna 1944 uusi liittopuolue SKDL, eli Suomen Kansan Demokraattinen Liitto, jonka jäsenet 

olivat äärivasemmistolaisia. Haataja (2003, ss. 744–746) kirjoittaa, että vuoden 1944 hallitus-

muodostuksessa pääministeri Paasikivi kannatti kommunistista edustusta uuteen hallitukseen, 

johon lopulta tuli kaksi kommunistiministeriä. Myös vuoden 1945 eduskuntavaalien jälkeen 

SKDL sai hyvän kannatuksen ja 49 kansanedustajaa. Suomen poliittisessa kentässä tapahtui 

näin käänne, joka suuntautui vasemmistoaatteen suuntaan. Tulevien vuosien aikana kommu-

nistit saivat valtaa yhä enenevin määrin. (Kohi, Palo, Päivärinta & Vihervä, 2012. s. 131–132.) 

Sodan aikaisessa koulunkäynnissä koulukasvatuksessa korostettiin suomalaisuutta ja kasvua 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Sotien jälkeinen tila Suomessa oli sekava, joka osaltaan vaikutti 

erilaisten päätösten tekemisten yksimielisyyteen. Myös koulutus kohtasi näin ollen muutoksia. 

(Kuikka, 1991, s. 100). Kuikka (1991, s. 105) kirjoittaa, että vuosien 1946–1950 välisenä aikana 

kansakoulun opetussuunnitelmaa uudistettiin ja kasvatuksessa korostui sosiaalisuus. Hänen 

mukaansa koulun tehtäväksi katsottiin yhteiskunnan kelvollisten jäsenten kasvatus ja työ per-

soonallisuuden kehittämistä koskien.  

1950-luvun jälkipuolella konservatiivisuus hallitsi yleistä kulttuuri-ilmapiiriä, sillä 1940-luvun 

voimakas vasemmistolaisuus oli käynyt vähäiseksi vuosien saatossa. Kommunismi oli eristetty 

tiukasti poliittisesta näkökulmasta ja se leimattiin protestiliikkeeksi, jonka jäsenet koostuivat 

köyhemmästä väestöstä. 1960-luvun alussa uusi ajattelutapa nosti päätään akateemisen nuori-

son keskuudessa, johon vaikutti muun muassa laaja yksimielisyys siitä, että muun muassa kou-

lutus oli jäänyt ajastaan jälkeen. (Vihavainen, 2003, ss. 853–856.) Vihavainen (2003, s. 863) 

kertoo, että 1960–1970-luvuilla vasemmistolaisaaltoa pidettiin yleismaailmallisena ilmiönä, 

joka ilmeni erityisesti opiskelevan nuorison keskuudessa uusvasemmistolaisena radikalismina. 

Vihavainen (2003, s. 870) kirjoittaa, että ajan nuoriso, joka muodostui sotien jälkeisistä suurista 

ikäluokista, muodosti maailmankäsityksensä keskellä muutosta, joka oli viemässä sosiaalisen 

tasa-arvon ja turvallisuuden kohti kasvua. Hän kuvaa protestien kohdistuneen lopulta vain sii-

hen, että muutos ja kehitys tapahtuivat liian hitaasti. 
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2.5 Didaktisesti ajatteleva opettaja 

Viides Kuikan (1993, s. 113–114) esittelemä opettajakuva koskee didaktisesti3 ajattelevaa opet-

tajaa. Kuikka kirjoittaa, että 1960-luvun opettajankoulutus liittyi didaktiseen tutkimukseen, 

jonka aiheina olivat muun muassa tavoitetutkimukset, lahjakkuus, oppilaskeskeiset työtavat, 

eriyttäminen, yksilöiminen ja didaktisen teorian muodostaminen. Didaktisesti ajattelevan opet-

tajan käsitteestä on viittauksia muun muassa Koskenniemen (1968, ss. 223–224) kirjoituksessa 

hän kirjoittaa, kuinka opettaja ei voi täyttää kasvatustehtäväänsä hyödyntämällä vain tarjolla 

olevia menettelyohjeita. Hänen mukaansa oppilaiden kasvu persoonallisuuksiksi edellyttää 

myös opettajan toimimista persoonana, joka taas vaatii, että opettaja tuntee opetustapahtuman 

eri lainmukaisuudet, erittelee ja arvioi edessä olevia tilanteita sekä niiden että omien edellytys-

tensä valossa, jolloin hän ajattelee didaktisesti. Didaktista ajattelua kuvataan toiminnaksi, jossa 

opettaja selvittää itselleen opetustilanteen tekijöitä, erittelee ja arvioi opetustilanteita omien, 

että oppilaiden edellytysten valossa (Hellström, 2008, s. 53). 

Koulun ja erityisesti opettajan tehtävänä on Koskenniemen (1959, s. 49) mukaan oppilaan per-

soonallisuuden kehittäminen. Koskenniemen (1959, s. 53) mukaan opettaja vaikuttaa oppilaa-

seen niin opettajana kuin myös ihmisenä. Opettaja voi hänen mukaansa merkitä oppilaalle 

muun muassa turvallista aikuista, esikuvaa ja ihailun kohdetta, jota osa oppilaista voi elämäs-

sään kaivata. Hänen mukaansa opettaja on edellä mainitun lisäksi myös opintojen johtaja, joka 

antaa määräyksiä ja valvoo, että niitä noudatetaan. Opettajan on työssään harkittava ja hallittava 

vaikutusta, joka hänellä on oppilaisiinsa, sillä opettajalla on väistämätön vaikutus muun muassa 

oppilaidensa itseluottamukseen, erilaisiin tunnetiloihin ja luokan tunteenomaiseen ilmapiiriin. 

Opettajan työ sisältää vaatimuksia, joista opettajan persoonallisuutta vastaavien toimintatapo-

jen valinta on niistä pedagoginen. Edellä mainittu edistää opettajan liikkumatilaa koulussa, joka 

pyrkii korostamaan persoonallisia eroavaisuuksia. Hyvän opettajan kuvaan kuuluvat pyrkimys 

kehittää oppilaiden tietoja ja taitoja. Hyvä opettaja on myös mieltynyt työhönsä ja haluaa niin 

sanotusti palvella oppilaitaan. Erilaisten persoonallisuuksien ilmeneminen opettajien keskuu-

dessa on tavallista, mutta vilpittömän myönteisyyden kuvataan koskettavan kaikkia opettajia. 

(Koskenniemi, 1968, ss. 81–83.)  

 
3 Didaktiikalla Jyrhämä, Hellström, Uusikylä ja Kansanen (2016, Luku 1) tarkoittavat toisaalta opetuksen tutki-

musta ja toisaalta oppia opetuksesta eli siitä, miten tulisi opettaa. 
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Haavion (1969, ss. 92–95) mukaan tietyt persoonallisuuden puolet saavat opettajan onnistu-

maan työssään didaktisesti. Hänen mukaansa opetusaineen hallinta, johon kuuluvat tiedollinen 

hallinta ja teknillinen taitaminen, on ehdoton vaatimus jokaiselle opettajalle aineesta riippu-

matta. Opettajan tulee kirjoittajan mukaan olla niiden arvojen valtaama, joita opetettava aine 

edustaa ja joihin hän tahtoo osallistaa myös oppilaansa. Toiseksi didaktiseksi edellytykseksi 

Haavio nimeää hyvän esittämistaidon, eli kyvyn ilmaista asioita ymmärrettävästi. Hän kirjoit-

taa, että eri aineet asettavat opettajalle erilaisia vaatimuksia. Viimeiseksi didaktiseksi kyvyksi 

kirjoittaja nimeää luokan johtamisen, jolla viittaa opettajan taitoon pitää oppilaita henkisessä 

työvireessä opetuksen ajan. Koskenniemi (1978, s. 89) kirjoittaa, että opettajalle eri menettely-

tapojen käyttäminen ei ole yhdentekevää ja merkityksetöntä. Hän kirjoittaa, että opettajan työ-

panos on korkein silloin, kun tämä katsoo valitsemansa menettelytavan soveltuvan itselleen 

parhaiten ja pitää sitä tehokkaana. Hänen mukaansa opettajan osuutta opetusmenetelmässä on 

edellä mainitun vuoksi vaikeaa poistaa. Avaan seuraavaksi hieman didaktiikkaan liittyvää kä-

sitettä, joka esiintyy Kuikan (1993) didaktisesti ajattelevan opettajan opettajakuvassa. 

2.5.1 Didaktiikka  

Siljanderin (2014, s. 54) mukaan didaktiikalla tarkoitetaan opetuksen ja oppimisen kasvatustie-

teellistä tutkimusta. Didaktiikkaa voidaan kutsua myös opetusopiksi, jolla tarkoitetaan koko-

naisuutta niistä toimenpiteistä, joita tarvitaan niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, jotka toimin-

nalle on asetettu. Koulun toiminnan voidaan katsoa muodostuvan kolmesta perustekijästä: yh-

teiskunnasta, oppilaasta ja opettajasta, jotka ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa. Edellä mainitut tekijät muodostavat opetusopin determinantit, eli taustatekijät, jotka 

vaikuttavat koulussa suoritettavaan työhön. (Lahdes, 1969, s. 11.) Opetustilanteessa opettaja 

toimii ärsykkeiden antajana. Opetus on luonteeltaan tavoitehakuista toimintaa, jonka pyrkimyk-

senä on saada aikaan oppilaan käytöksen muuttuminen haluttuun suuntaan. Itse opettajan käy-

tökseen vaikuttavat tekijät, jotka voidaan jakaa kolmeen tahoon, eli opetussuunnitelmaan, opet-

tajan omaan persoonallisuuteen ja oppilaiden välittömiin reaktioihin. Oppilaiden välitön reaktio 

aiheuttaa eräänlaisen takaisinsyötön, jolloin myös opettaja on ärsykkeitä vastaanottavassa roo-

lissa. (Lahdes, 1969, ss. 86, 88.) Didaktiikkaa voidaan havainnollistaa didaktisen kolmion 

avulla, joka on kuvaus kolmesta keskeisestä opetuksen perusosasta, johon kuuluvat opettaja, 

oppilas ja oppiaines eli sisältö. Didaktista kolmiota ajatellen yhtään elementtiä ei voida poistaa, 

sillä yhdessä ne muodostavat opetuksen. (Hellström, 2008, s. 39.) Opetusopin eli didaktiikan 
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käsitteeseen liittyen Koskenniemi ja Hälinen (1978, s. 103) kirjoittavat, että didaktiikan tehtä-

viin kuuluu selvittää opetusta edeltävät olosuhteet ja opettajalle kuuluvien järjestelyjen sekä 

toimenpiteiden tarkastelu, jotka edesauttavat oppilaiden persoonallista kehitystä kasvatusta-

voitteiden mukaisesti. Selvyyden vuoksi tulen käyttämään jatkossa vain didaktiikan käsitettä. 

 Lahdeksen (1969, s. 16) mukaan didaktiikka voidaan jakaa kahteen osaan, jotka ovat opetus-

suunnitelmaoppi ja opetusmenetelmäoppi, jotka vastaavat kysymyksiin mitä ja miten. Jyrhä-

män, Hellströmin, Uusikylän ja Kansasen (2016, Luku 1) teoksessa didaktiikkaan kuuluvista 

osista käytetään kuvailevan- ja normatiivisen didaktiikan nimitystä. Kuvaileva didaktiikka pyr-

kii heidän mukaansa tarkastelemaan sitä, mitä opetus on, sekä tutkimaan opetusta eri näkökul-

mista. Normatiivinen didaktiikka tarkentaa kirjoittajien mukaan opetuksen opillista näkökul-

maa ja tähtää sellaisten mallien sekä käytäntöjen keksimiseen, joilla saataisiin aikaan mahdol-

lisimman hyvää opetusta. Didaktiikka voidaan eritellä yleiseen- ja ainedidaktiikkaan, joista 

yleinen didaktiikka keskittyy tarkastelemaan kaiken opetuksen4 yhteisiä näkökohtia, kun taas 

ainedidaktiikka keskittyy tarkastelemaan sisällöllistä näkökulmaa eri oppiaineiden mukaisesti. 

Didaktiikan tarkastelu on mahdollista myös erilaisten teemojen, eli sisältöjen kautta, jotka voi-

vat olla peräisin yksittäisistä oppiaineista tai niiden eri yhdistelmistä. Opetuksen tarkastelemi-

nen didaktiikassa on keskeistä, mutta koska tutkittavat alueet ovat usein laajoja on pienten osien 

tutkiminen kerrallaan pääasiallinen tapa lähestyä sitä. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kan-

sanen, 2016, Luku 1.) Suomalaista didaktiikkaa alettiin kehittää 1860-luvulla Jyväskylässä se-

minaareissa ja normaalikoulussa (Lahdes, 1969, s. 20). Vaikutteita didaktiikan kehittyminen sai 

Saksasta. Kasvatuksen päämääränä oli nuoriso, joka pystyisi elämään itsenäistä ja kristillistä 

elämää. Kasvatuksen perustyötavoissa korostuivat kolme tapaa: hoito, kuri ja opetus5, joita 

 
4 Kaikkeen opetukseen luettavat alakohdat käsittävät muun muassa opetussuunnitelman, tavoitteet, sisällöt, mene-

telmät ja arvioinnit. Edellä mainitut muodostavat opetustapahtuman, jossa kohtaavina osapuolina ovat opettaja ja 

oppilas. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen, 2016, Luku 1). 
5 Hoito sisältää ne kasvatukselliset toimet, jotka pyrkivät edistämään lapsen luonnollista kehitystä, ja se koskee 

niin ruumiillista elämää kuin henkistä kehitystä. Lasten kohdalla hoidon tulee vastata tarkoitustaan ja tarjota luon-

nonmukaisen kehityksen vaateet sekä poistaa sitä haittaavat tekijät. Kurilla viitataan pyrkimykseen saattaa kasva-

tettava siveelliseen tottumukseen eli hyviin tapoihin ja hyvään käytökseen. Luonteeltaan kuria kuvataan hen-

kiseksi. Kasvattajan käyttämää kuria kuvataan pakoksi, joka pätee kasvatettavan täysi-ikäisyyteen asti. Opetuk-

sella tarkoitetaan toimintaa, joka sisältää ne kasvatukselliset vaikutteet, jotka saattavat kasvatettavaa kohti elämän 

päämäärän ymmärtämistä. Opetus pyrkii vahvistamaan kasvatettavan tietoja ja taitoja. Hoito, kuri ja opetus muo-

dostavat kasvatuksen välikappaleet, joista yksikään ei voi toimia ilman toista. (Wallin, 1883, ss. 94–96.)  
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avaan Wallinin (1883) teorian kautta. Kuten kasvatuksessa, myös opetuksessa korostuivat 

kolme menetelmää, joita kutsuttiin näyttäväksi, kertovaksi ja kyseleväksi opetukseksi. (Hell-

ström, 2008, s. 21.) Näyttävän opetuksen tarkoituksena on hyödyntää havainnointia opetuksen 

tukena. Opetuksessa hyödynnettävät aistit, kuten näköaisti, tukevat lasten oppimista varsinkin 

näiden varhaisessa kouluvaiheessa. Erilaisten esineiden, kuvien ja mallien hyödyntämistä voi-

daan käyttää apuna näyttävässä opetuksessa. Kertovassa opetusmallissa opetustilanteen keskei-

senä toimintona on opettajan kerronta ja oppilaiden kuunteleminen. Kerronnan taito on kysei-

selle opetusmenetelmälle olennainen. Kertovalla opetuksella voidaan synnyttää oppilaiden kes-

kuudessa erilaisia ajatuskuvia, joihin oppilaat voivat myöhemmin palata. Uudet, kerronnasta 

lähtöisin olevat ajatuskuvat, elävöittävät oppilaiden ajatusmaailmaa. Kertovan opetuksen tu-

kena opettajan on mahdollista hyödyntää erilaisia havainnollistavia apuvälineitä, kuten kuvia 

ja karttoja. Kolmas opetusmenetelmä käsittelee kyselevää opetusta, jolla viitataan opetuksen 

aikana tapahtuvaan vuorovaikutteiseen kysymys-vastausmalliin. Kyselevän opetuksen tarkoi-

tuksena on edesauttaa muun muassa oikeiden käsitteiden syntymistä ja itsenäistä ajattelua. Ky-

selevässä opetuksessa opettajan ja oppilaan keskinäinen vuorovaikutus ovat keskeisessä ase-

massa. (Wallin, 1883, ss. 217–231.)  

Hellströmin (2008, s. 21) nimittämä toinen opettajapolvi eli sortokausien Suomessa, jonka ai-

kana kansakoulu laajeni entisestään. Suomalaisessa koulussa yleistyi didaktiikan muoto, jota 

kutsutaan herbartilaiseksi didaktiikaksi ja, jonka kasvatuksen päämääränä oli kristillissiveelli-

nen ihminen. Kasvatus keskittyi kasvattamaan tahtoa ja sen myötä ihmisen lujaa siveellistä 

luonnetta. Tietämisen ja ymmärryksen lisäksi opetuksessa keskityttiin synnyttämään oppilaissa 

monipuolista harrastuneisuutta, johon liittyy, että herbartilaisen pedagogiikan oppiaineilla oli 

erilainen kasvatuksellinen arvo, joka riippui siitä, kuinka paljon mielenkiintoa ja harrastunei-

suutta ne saivat oppilaissa aikaan. Harrastuneisuutta synnyttäviksi oppiaineiksi katsottiin muun 

muassa kotiseutuopetus, luonnontieto ja historia, kun taas kielet ja matematiikka nähtiin vähiten 

kasvattavina oppiaineina. Opettajan kiinnostuneisuus samoista asioista vaikutti osaltaan harras-

tuneisuuden ja mielenkiinnon heräämiseen oppilaissa. Sortovuosien aikaisessa Suomessa kas-

vatuksen keinoina korostuivat hallinta, kasvattava opetus ja ohjaus. Siinä, missä hallinta ja ope-

tus saivat aikaan oikean suunnan, oli ohjauksen tehtävänä vakiinnuttaa se. Ajan opetusmene-
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telminä korostuivat erityisesti opettajakeskeisyys, jossa opetuksessa hyödynnettiin muun mu-

assa esittävää sekä kyselevää opetusta ja yhteistä harjoitusta 6. Ulkoa oppiminen oli tavoite, 

joka korostui ajan opetusmenetelmissä. (Hellström, 2008, s. 21.) 

Kolmannen opettajapolven ajanjakso sijoittuu 1920–1950-lukujen välimaastoon. Sisällissodan 

ja toisen maailmansodan värittämät vuodet koskettivat suomalaisen koulun arkea. Maailmalla 

herännyt lapsikeskeinen ’’uusi koulu’’ vaikutti myös suomalaiseen koulunkäyntiin, jossa lap-

sikeskeisen opetusopin perusteissa korostuivat lapsen harrastukset ja itseohjautuva kehitys. Op-

pimisen ajateltiin perustuvan tutkimisen ja oivaltamisen pohjalle. Kansakoulun opetusopissa 

oppiminen nähtiin aktiivisena tapahtumana, jossa niin oppilasta kuin opettajaa tarvittiin oppi-

misen aikaansaamiseksi. Neljäs opettajapolvi suuntasi kulkuaan kansa- ja oppikouluista kohti 

yhteistä peruskoulua. 1960–1970-lukujen aikana opetuksessa yleistyivät opetusteknologia ja 

muun muassa oppimispsykologia herätti kiinnostuksen ohjattua ja ohjelmoitua opetusta koh-

taan. Peruskoulun suunnitteluvaiheessa oppiaineksessa korostettiin tietojen hankintaa ja uusien 

ongelmien ratkaisutaitoja, mutta koko persoonallisuuteen vaikuttaminen oli keskeisessä ase-

massa. Neljännen opettajapolven opetusoppi voidaan ajallisesti sijoittaa 1950–1980-lukujen 

välille. (Hellström, 2008, ss. 22–25.) 

1980-luvulta lähtien peruskoulua on kehitetty viidennen opettajapolven aikana runsaasti ja esi-

merkiksi uusia opetussuunnitelmia on ehditty laatia useampia. Alkuperäisen peruskoulun mu-

kautuessa oppilaiden erilaisuuteen, oli hitaampien oppilaiden 1980-luvulla sopeuduttava kou-

lun vaatimuksiin. Oppimisvaikeuksiin asennoiduttiin voittamisen periaatteella ja tasa-arvoa pi-

dettiin arvossaan. Koulut saivat mahdollisuuden olla joustavampia, luovempia ja itsenäisempiä, 

kun kunnille ja kouluille siirrettiin uusissa säädöksissä enemmän valtaa. 1990-luvulla kouluissa 

hyödynnettiin oppilaiden yksilöllistämisen keinoina valinnaisaineita, eriyttämistä ja muun mu-

assa luokattomuutta. 2000-luvulle tultaessa näkemys yhtenäisestä perusopetuksesta muodostui 

keskeiseksi näkemykseksi, johon liittyen esimerkiksi koulujen kulttuuria haluttiin yhtenäistää. 

Yleinen politiikka on vaikuttanut suomalaiseen koulutuspolitiikkaan eri tavoin. Kouluja lak-

kautetaan, johon vaikuttavat muun muassa muuttoliikkeet, lasten väheneminen ja kustannuste-

hokkuus. (Hellström, 2008, s. 26.) 

 

 
6 Yhteistä harjoitusta kuvataan opetusmuodoksi, joka on opettajan kannalta vaivaton ratkaisu ja, jossa kaikkien 

oppilaiden eteneminen samassa järjestyksessä on valvottavissa (Lahdes, 1969, s. 174.) 
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2.6 Tutkiva opettaja 

Kuudetta Kuikan (1993, s. 110) esittelemää opettajakuvaa nimitetään tutkivaksi opettajaksi. 

Kuikka (1993, s. 115) viittaa teoksessaan vuoden 1971 opettajankoulutuslakiin, joka poisti hä-

nen mukaansa kansakoulunopettajankoulutuksessa olleen umpikujan. Vuoden 1971 opettajan-

koulutuslain 1§:ssa todetaan, että peruskoulutuksen opintojen suorittaminen antaa kelpoisuu-

den opettajan ammattiin. Laissa todetaan myös, että jatkokoulutus tarjoaa mahdollisuuden lisätä 

opettajan mahdollisuuksia koulutoimen alaan kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Kuikka (1993, 

s. 115) lisää, että 1980-luvulla avoimen korkeakoulun kehittäminen mahdollisti sen, että myös 

ei-ylioppilaat saattoivat hakeutua yliopistoon. Kuva tutkivasta opettajasta muodostuu Kuikan 

mukaan tieteellisen tutkielman kautta. Hänen mukaansa tutkivan opettajan lähtökohtana on, että 

tämä kykenee analysoimaan omaa työtään tieteellisin perustein ja kykenee ratkaisemaan esille 

nousevat ongelmat. Kuikan (1993, ss. 115–116) mukaan tutkivan opettajan sijoittaminen luo-

kanopettajakoulutukseen tarjosi mahdollisuuden laajentaa kasvatustieteen sekä yleisen- ja ai-

nedidaktiikan tutkimusta. Uusi malli tutkivasta opettajasta sai Kuikan mukaan osakseen myös 

kritisointia, sillä koulutuksen muuttumista liian teoreettiseksi pelättiin, kun opettajan käytännön 

taitoihin alettiin kiinnittää huomiota. Toinen huolta herättänyt aihe liittyi hänen mukaansa opin-

tojen mahdolliseen pitenemiseen tutkielman tekemisen vuoksi, joka osoittautui kuitenkin tur-

haksi, sillä koulutusajat pysyivät samalla tasolla vastaavien tutkintojen kanssa. 

Vihavainen (2003, s. 868) esittää kirjoituksessaan, kuinka koulutuksellisen tasa-arvon lisäänty-

minen peruskoulun myötä merkitsi uudistumista. Hän kuvaa, kuinka aiemmin ihmiset olivat 

valikoituneet korkeampaan opetukseen muun muassa vanhempien varallisuuden ja asuinpaikan 

suhteen. Vihavaisen mukaan myös koululaitoksen kaksijakoisuus oli vaikeuttanut pääsyn kor-

keampaan opetukseen, sillä kansakoulupohjan omaavalle mahdollisuus jatko-opintoihin oli vai-

keampaa. Kirjoittaja kuvaa kansa- ja oppikoulujen ylläpitäneen kulttuurista luokkajakoa ihmis-

ten välillä. Vihavainen toteaa koulutuksen olleen tärkeä kasvutekijä 1970-luvulla, sillä siihen 

sijoitetun rahan ajateltiin tuottavan hyvin. Hieman 1970-luvun ja sen lähivuosikymmenien his-

toriallisesta tilanteesta Suomessa. Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa yhteiskunnan eri 

ihmisryhmät elivät tilanteessa, jossa omasta toimeentulosta huolehtiminen oli muuttunut han-

kalaksi. Tämän helpottamiseksi valtion tehtäväksi tuli huolehtia köyhyyden torjumisesta ja pe-

ruspalveluiden takaamisesta. Suomalaisen hyvinvointivaltion kehitys sai alkunsa 1960- ja 

1970-lukujen aikana, johon Ruotsi toimi eräänlaisena esikuvana. Valtion kasvava vastuunotto 

näkyi lopulta myös koulutuksen saralla, sillä järjestelmää oli uudistettava osaavan työvoiman 
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kouluttamiseksi. (Kohi, Palo, Päivärinta & Vihervä, 2012, ss. 170–172.) Vihavaisen (2003, s. 

852) mukaan Suomen julkiset kulutusmenot olivat kasvussa vuosien 1948–1960 välisenä ai-

kana, jonka jälkeen kasvu oli vielä nopeampaa. Opetustoimen osuus julkisista kulutusmenoista 

oli hänen mukaansa vuonna 1950 25 %, vuonna 1960 31 % ja vuonna 1970 30 %, kun taas 

esimerkiksi terveydenhoidon vastaavat osuudet olivat 15 %, 16 % ja 17 %.  

Lehdon (2020) mukaan toisen maailmansodan jälkeen ihmisten tavoitteiksi muodostui vapau-

tuminen erilaisista valta-asetelmista, johon vaikuttavana keinona pidettiin tuottavuuden kasvat-

tamista. Tuotantotekniikan kehitys vaikutti kirjoittajan mukaan muun muassa ansiotason nou-

suun, sosiaaliturvan laajenemiseen ja vapaa-ajan lisääntymiseen. Koulutusmahdollisuuksien li-

sääntyminen ja avautuminen useammille vaikuttivat Lehdon mukaan ihmisten vapauteen kehit-

tyä oman elämänsä herroiksi. Kirjoittaja mainitsee myös yhteisen peruskoulutuksen tasanneen 

lähtökohtia ihmisten keskuudessa. Hän nimittää julkisen vallan roolia hyvinvointivaltioiden ra-

kentumisessa suureksi. Julkisilla palveluilla pyrittiin kirjoittajan mukaan tarjoamaan tasa-ar-

voista kohtelua ja palvelemaan asiakkaita tavoin, jotka palvelun tuottajien mielestä tarjosivat 

asiakkaille parhaat edut. Antikaisen (2006, ss. 238–240) tutkimuksessa esitetään, että 1990-

luvulla puhjennut talouskriisi johti hyvinvointipalvelujen ja koulutuksen leikkauksiin Suo-

messa ja Ruotsissa. Hän toteaa kansainvälisten talouskehitysten vaikuttaneen jo 1970-luvulta 

lähtien hyvinvointivaltioon heikentävästi, kuten myös hyvinvointipolitiikan perusteisiin. Kir-

joittaja kuvaa teknisten ratkaisujen vaikuttavan 2000-luvulla koulutuspolitiikkaan ja koulutus-

järjestelmiin, mutta kirjoittaa myös, että Euroopan taloudellinen yhdentyminen näkyy myös 

koulutuksen saralla. 

2.7 Reflektoiva opettaja  

Seitsemäs ja samalla viimeinen Kuikan (1993, s. 117) esittelemä opettajakuva on nimeltään 

reflektoiva opettaja, jonka kuva on monenkirjava. Reflektiolla tarkoitetaan Tomin (1984, s. 

144, sit. Niemi, 1989, s. 74) mukaan kriittistä arviointia. Tom (1980, s. 317) on määritellyt 

opettajan työn luonteeltaan eettiseksi ja kirjoittaa (1984, s. 114, sit. Niemi, 1989, s. 74), että 

opettajan työ eettisenä ammattina ei merkitse ammattihenkilön jäljittelyä, vaan reflektointia 

siitä, mitä tarkoituksia opetuksen tulisi palvella, sekä tarvetta muistaa nykyisen tiedon rajoituk-

set. Opettajan ammattia kuvataan reflektiiviseksi, johon liittyvät olennaisesti oman toiminnan, 

valintojen ja tuotosten pohtiminen (Raivola, 1993, s. 21). Reflektoivan opettajan piirteisiin kuu-

luu, että tämä kiinnittää huomiota luokkahuoneen käytäntöihin tutkivalla asenteella ja suunnit-
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telee sekä pyrkii ratkaisemaan luokassa ilmenneitä ongelmakohtia. Opetukseen tuomiinsa ar-

voihin reflektoivan opettajan on suhtauduttava tietoisesti ja muistettava työssään kriittinen tar-

kastelu. Muita reflektoivan opettajan työnkuvaan liittyviä sisältöjä ovat muun muassa osallis-

tuminen opetussuunnitelman ja koulun kehittämiseen, sekä oman ammatillisuuden kehittämis-

työ. (Zeicher & Liston, 2014, s. 6.) Niemen (1989, ss. 77–78) mukaan opettajankoulutus tulisi 

nähdä pedagogisena prosessina, jossa keskiöön nousevat opettajan kasvu ja kehityksen ohjaa-

minen. Hän kuvaa opetuksen ja opettajan työn määrittelyn vaikuttavan siihen, millaiset asiat 

opettajankoulutuksessa painottuvat. Niemi esittää, että jos opettajan työ määritellään eettiseksi 

ammatiksi, joka edellyttää reflektointia ja jatkuvaa omakohtaista päätöksentekoa, se asettaa tie-

tyt arvolähtökohdat ja vaatimukset opettajankoulutusteorialle. Reflektoivaksi opettajaksi kas-

vaminen on Niemen mukaan pitkä ja yksilöllinen prosessi, joka jatkuu koulutuksen päätyttyä, 

kuten myös työelämässä, mutta kehitystyö vaatii, että asiaan suhtaudutaan määrätietoisesti.  

Kuikka (1993, s. 117) kirjoittaa, että eräs reflektoivaan opettajaan liitettävä tekijä koskee hu-

manistista psykologiaa, jota Rauhala (1990, ss. 49–50) nimittää aidoksi ihmistieteeksi. Hän ku-

vaa humanismi -sanan merkityksen liittyvän tutkimuskohteen inhimillisyyteen, mutta mainitsee 

käsitteen olevan hyvin monimerkityksinen. Rauhalan mukaan humanistisen psykologian ihmis-

käsityksessä ihminen nähdään avoimena järjestelmänä, jonka toiminta on itseohjauksellista, ai-

nutkertaista ja alati muuttuvaa.  Rauhala (1990, s. 55) kertoo, että humanistisen psykologian 

tieteessä korostuu henkilön sivistäminen ja henkisen kasvun edistäminen, sen sijaan, että huo-

mio kiinnittyisi toisten suorittamaan ihmisen ohjailuun ja manipulointiin. Hänen mukaansa ih-

misen uusien kokemusten myönteinen, rakentava, sopusointua luova ja rikastava luonne mer-

kitsee edistystä tämän henkisen kasvun kehityskulussa. Viimeiseinä mainittakoon, että kirjoit-

taja kuvaa humanistisen psykologian harjoittavan ja suosivan yksilökohtaista henkistä tutki-

musta. Ajatukseen reflektoivasta opettajasta Kuikka (1993, s. 117) on tutkinut myös Wileniuk-

sen (1975) käsityksiä aiheesta. Wilenius (1975, s. 68) esittää kasvatuksen ja opettajankoulutuk-

sen lähtökohdaksi, että koulutuksen kohde tulee nähdä tarkoituksellisesti toimivana subjektina, 

jolla on mahdollisuus itse säädellä opiskeluaan. Hän kuvaa opettajankoulutuksen tarkoittavan 

kasvatuksen tukitoimintoa, jolla tähdätään kasvatustoiminnan tiedollisten ja muiden inhimillis-

ten edellytysten kehittymiseen kasvattajassa. Wilenius korostaa lisäksi koulutuksen jatkuvuu-

den tärkeyttä, jossa on yhtymäkohtaa aiemmin mainittuun Niemen (1989) ajatukseen opetta-

jaksi kasvusta, jossa opettajaksi kasvamisen jatkuvuutta pidettiin myös tärkeänä. 
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Miten edellä mainitut Rauhalan (1990) ja Wileniuksen (1975) ajatukset liittyvät käsitykseen 

reflektoivasta opettajasta? Kuikan (1993, ss. 117–118) mukaan 1970-luvulla vallalla ollut yh-

teiskunnallinen korostaminen alkoi 1980-luvulla kääntyä suuntaan, joka korosti yksilöllisyyden 

arvostamista, jonka hän kuvaa liittyvän osaksi reflektoivaa opettajakuvaa. Hän kirjoittaa, että 

yksilöllisyyden arvostaminen ilmeni koululainsäädännössä muun muassa hallinnon delegoin-

tina, keskusjohtoisuuden purkamisena ja koulujen aseman vahvistamisena. Kuikka (1993, s. 

118) kirjoittaa, että erilaiset vaihtoehtopedagogiikat7 nousivat pinnalle hengentieteellisen ajat-

telun myötä, joka johti vaihtoehtopedagogioiden nousevaan suosioon 1980-luvulla. Kerron seu-

raavaksi yleisimmistä vaihtoehtopedagogiikan muodoista lyhyesti. 

Esittelemistäni vaihtoehtopedagogiikoista steinerpedagogiikan ydin perustuu lapsen yksilölli-

syyteen. Se pyrkii kasvatusnäkemyksessään nostamaan esille lapsen ja nuoren kunnioittamisen 

sekä vahvistamaan heidän kehitystään. (Taskinen, 2004, s. 9.) Steinerpedagogiikalla pyritään 

myös vastaamaan lapsen eri kehitysvaiheissa syntyviin tarpeisiin ja ilmentymiin (Taskinen, 

2004, s. 53). Steinerpedagogiikassa korostuvat myös itsetekeminen, taideaineiden käyttö ope-

tuksessa ja oppilaiden näkeminen vapaina sekä vastuunottavina yksilöinä (Taskinen, 2004, s. 

55). Montessoripedagogiikan keskeinen sanoma piilee lapsen yksilöllisyyden korostamisessa 

ja lapsilähtöisessä toiminnassa. Kyseisen pedagogiikan tarkoituksena on kehittää lapsen toi-

minnallista itsenäistymistä ja tukea omakohtaista kokeilemista sekä ratkaisun löytämistä. Mon-

tessoripedagogiikkaan liitetään tavanomaisesti lapsen toimintaa tukeva oppimisympäristö, 

jossa oman ajattelun ja havainnoinnin kehittäminen ovat mahdollisia. Tässä vaihtoehtopedago-

giikassa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, joka oppii tutkimalla häntä ympäröivää ympäris-

töä. (Wilander, 2018, ss. 14–15.) Viimeisenä kerron freinetpedagogiikasta, jossa keskiön muo-

dostavat turvallinen yhteisö ja lapsen yksilöllisyys sekä aktiivinen toimijuus. Ympäröivä maa-

ilma liittyy pedagogiikkaan keskeisesti, sillä koulusta tehdään paljon retkiä muun muassa lä-

hiympäristöön. Koulussa korostuu opetuksen avoimuus - siinä, missä opintoja suunnataan myös 

koulun ulkopuolelle, on esimerkiksi vanhempien ja vieraiden mahdollista käydä koulussa ja 

osallistua sen toimintaan. Oppilaat osallistuvat koulun toimintaan ja hoitavat erilaisia vastuu-

tehtäviä, kuten huolehtivat kasvien hoidosta. Freinetpedagogiikassa oppilaat saavat aikuisten 

 
7 Paalasmaan (2011, Lukijalle) mukaan lapsilähtöisyys, tai lapsikeskeisyys ja vapaus, muodostavat vaihtoehtope-

dagogiikan ydinkäsitteet. Hänen mukaansa edellä mainitut käsitteet painottuvat eri tavoin eri vaihtoehtopedago-

giikan malleissa, joiksi hän nimeää muun muassa steiner-, montessori- ja freinetpedagogiikan.  
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ohella osallistua erilaisiin suunnittelutöihin ja ratkaisujen tekemiseen. (Herlin, 2011.) Vaihto-

ehtopedagogiikassa eri teemat, kuten lapsuuden kunnioitus ja sen kehitysvaiheet ovat keskei-

sessä asemassa (Paalasmaa, 2011, Vaihtoehtopedagogiikkojen ydin.) 

Kuikan (1993, s. 118) mukaan myös kognitiivinen psykologia toi mukanaan samansuuntaisia 

ajatusmalleja yksilöllisyyden korostamiseen liittyen, joita edellä on esitelty. Kognitiivisen psy-

kologian suuntauksessa nousivat Kuikan mukaan esille pyrkimys irtaantua ennalta asetetuista 

ahtaista tavoitteista, ja pyrkimys antaa oppilaille mahdollisuus vaikuttaa enenevissä määrin 

opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kuikka kirjoittaa, että 1980-luvulla lukuihin perustu-

van arviointijärjestelmän rinnalla alettiin lisääntyvissä määrin puhua myös itsearvioinnista, 

jossa tekijä itse arvioi työnsä tulosta. Ajateltaessa Rauhalan (1990), Wileniuksen (1975) ja Kui-

kan (1993) ajatuksia ja kuvauksia voidaan niissä kaikissa todeta mielestäni viittauksia ihmisen 

yksilöllisyyteen. Rauhalan (1990, s. 50 ja s. 55) kirjoituksissa mainittiin itseohjautuvuus ja yk-

silökohtainen henkinen tutkimus, Wilenius (1975, s. 68) korosti ihmisen subjektiivisuutta ja 

itsesäätelyä, kun taas Kuikan (1993, s. 117) kirjoituksissa nousi esille yksilöllisyyden arvosta-

minen. Edellä esitellyissä lähdeviittauksissa voidaan mielestäni todeta, että hyödynnetty käsit-

teistö on hyvin samantapaista ja liittyy yksittäisten ihmisten kuvauksiin, pyrkimyksiin ja tavoit-

teisiin.  

2.8 Opettajakuvan viimeisimmät vuosikymmenet  

2.8.1 1990-luku 

1990-luvun alussa Suomi kohtasi maailmanlaajuisen laman, joka vaikutti laajalti yhteiskunnan 

eri osa-alueilla ja kasvatti muun muassa työttömien määrää runsaasti (Vihavainen, 2003, s. 

906). 1990-luvun suurtyöttömyys vaikutti muun muassa Karin (1996, s. 158) mukaan siihen, 

että koulutuksen kehittämistä varten ei ollut mahdollista siirtää niin paljon rahaa, kuin se olisi 

tarvinnut. Taloudelliset muutokset 1990-luvulla vaikuttivat Kuikan (1991, s. 159) mukaan eri-

tyisesti humanistisen kulttuuriyhteiskunnan syntyyn, jonka pääpiirteissä painottuivat yksilölli-

syys ja monipuolinen itsensä kehittäminen. Kehittyvän yhteiskunnan muutokset ovat vaikutta-

neet myös opettajankoulutukseen, jonka seurauksena eri opettajan- ja lehtorin virkojen rinnalla 

on alettu puhua laajasta opettajanpätevyydestä, jossa virka ei ole sidottu tiettyyn muottiin. Opet-

tajilla on entiseen verraten laajemmat mahdollisuudet toteuttaa ammattiaan eri kouluissa ja ope-

tusasteilla. Opettajankoulutuksen pyrkimyksenä on laajan opettajapätevyyden myötä ollut ke-
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hittää opettajaksi opiskelevien opettajatietoisuutta, jolla viitataan opiskelijan tietoisuuteen am-

matin sisältämistä haasteita, opettajan roolista ja ammatti-identiteetistä, tiedoista, taidoista ja 

asenteista sekä erilaisista valmiuksista, joita opetus- ja kasvatustyöhön liittyy. (Kari, 1996, ss. 

14–15.) Kuikka (1993, s. 117) esittää kirjoituksessaan, kuinka muun muassa reflektiivisyys liit-

tyi 1990-luvun opettajankoulutukseen. Reflektiivisyydellä on pyritty Karin (1996, s. 23) mu-

kaan opettajankoulutuksessa korostamaan oppimisen oppijalähtöisyyttä ja suuntaamaan huo-

miota opettajaksi kasvamiseen sekä kehittymiseen. Reflektiivisyys auttaa opettajaa muun mu-

assa suuntaamaan huomiota niihin ajattelumalleihin, jotka ohjaavat tämän työtä, jolloin omaan 

työhön ja ajattelumalleihin voidaan suunnatta kriittistä tarkastelua (Johnson, 2007, s. 60). 

1990-luvulla laaditussa Niemen (1996, s. 34) artikkelissa opettajan työnkuvassa korostuvat ak-

tiivisen tiedonkäsityksen omaksuminen ja sen välittäminen oppilaille, mutta myös oppimaan 

oppimisen taitoja pidetään opetuksessa tärkeänä osa-alueena. Oppilaita pyritään ohjaamaan 

työskentelemään aktiivisesti ja juuri opettajan roolia oppilaiden ohjaajana korostetaan. Aktiivi-

nen oppiminen koskee oppilaiden lisäksi myös opettajaa, jonka odotetaan kehittävän omaa op-

pimistaan ja taitojaan. (Niemi, 1996, s. 34.) Opettajalta odotetaan Karin (1996, s. 48) mukaan 

pätevyyden osoituksena tiettyä professionaalista mielenlaatua, jota voidaan kuvata kutsumuk-

sena ammattiin. Kutsumuksen puute viittaa Karin mukaan soveltumattomuuteen opettajan työ-

hön. Opettajan ammatin tunnuspiirteisiin kuuluvat työskenteleminen palveluammatillisessa 

työssä, ammatin kasvatustieteellinen tietopohja, käytännön opiskelu ja työskenteleminen niin 

itsenäisessä- kuin tiimityössä. Opettajan työtä ohjaavat olennaisesti opetussuunnitelma, ammat-

tietiikka ja yhteiskunnan vaatimukset. Yhteiskunnallisen kehityksen vaikutus opettajan ammat-

tiin vaatii, että ammatinharjoittaja huolehtii myös täydentävästä koulutuksesta ja näin kehittää 

tieto- ja taitoperustaansa eteenpäin. (Kari, 1996, ss. 49–50.)  

1970-luvulta lähtien uudessa peruskoulussa noudatettiin valtakunnallista opetussuunnitelmaa 

ja erityisiä POPS-oppaita. Opetussuunnitelmajärjestelmää uudistettiin vuosina 1985 ja 1994, 

joilla pyrittiin edesauttamaan paikallisen päätäntävallan lisääntymistä. (Johnson, 2007, s. 23.) 

Vuonna 1994 laaditun opetussuunnitelman tarvetta perusteltiin yhteiskunnallisten muutosten, 

kansainvälistymisen ja koulujärjestelmän kehittymisen kannalta (Opetushallitus, 1994, s. 8). 

Uusi opetussuunnitelma korosti oppimiskäsityksessään edellä mainitun mukaisesti opettajaa 

opiskelun ohjaajana ja oppilasta aktiivisena sekä yksilöllisenä toimijana. Peruskoulun tehtä-
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väksi muotoutuivat laajan yleissivistyksen antaminen ja oppilaiden opiskeluvalmiuksien kehit-

täminen. (Opetushallitus, 1994, ss. 10–12.) Tieto- ja oppimiskäsitys pohjautuivat konstruktivis-

min 8 nojalle (Johnson, 2007, s. 23).  

2.8.2 2000-luku 

Vuoden 1994 jälkeen kului 10 vuotta, kun perusopetuksessa siirryttiin päivitettyyn opetussuun-

nitelmaan vuonna 2004. Vuoden 2004 opetussuunnitelma korosti muun muassa oppilaiden mo-

nipuolista kasvua ja elinikäistä oppimista. (Opetushallitus, 2004, s. 14.) Opetussuunnitelman 

oppimiskäsityksessä korostuivat oppimisen niin yksilöllinen kuin yhteisöllinenkin luonne sekä 

oppilaiden aktiivinen ja tavoitteellinen toiminta (Opetushallitus, 2004, s. 18). Opetussuunnitel-

man uudistamisen pyrkimyksenä oli laatia vuoden 2004 perusteista aiempaa yksityiskohtaisem-

mat (Johnson, 2007, s. 28). Aaltolan (2005, s. 26) mukaan kasvatuksen päämääränä 2000-lu-

vulla pidetään ajattelevaa ja vastuullista yksilöä, joka kykenee sopeutumaan osaksi yhteiskun-

taa sen jäsenenä. Aaltola (2005, s. 28) kuvaa koulun kuuluvan osaksi yhteiskuntaa, sillä se toi-

mii paikkana, jossa muun yhteiskunnan pyrkimyksiä voidaan heijastaa ja toteuttaa. 

2000-luvun opettajisto koostuu hyvin monitaustaisesta joukosta, sillä opettajien koulutus on eri 

sukupolvien välillä ehtinyt vaihdella runsaasti. Siinä, missä joku on voinut suorittaa opintonsa 

kansakouluseminaarissa, on toinen voinut opiskella jo aivan uusien säännösten mukaan esimer-

kiksi korkeakoulussa. Peruskoulun opettajisto jakaantuu myös erilaisiin ryhmiin muun muassa 

tehtävän, koulutuksen ja kelpoisuuden kesken, joiden välillä vaihtelevana tekijänä on esimer-

kiksi opettajan työstä saama palkka. (Johnson, 2007, s. 32.) Erilaisten opettajien esiintyminen 

samassa työpaikassa on olennaisesti myös läsnä omassa tutkimuksessani, sillä tutkimuksen 

haastateltavilla on oletettavasti ollut monen ikäisiä opettajia, jotka ovat saaneet oppinsa eri ai-

koina. Opettajien välinen yhteistyö ja tiimityöskentely niin koulujen välillä kuin sisäisestikin 

on Johnsonin (2007, ss. 49–50) mukaan ollut kasvussa 2000-luvulla. Muuttuvat työskentelyta-

vat edustavat opettajien työssä Johnsonin mukaan vielä kuitenkin vähemmistöä. 2000-luvulla 

koulujen moniammatillisuuteen vaikuttavat muun muassa koulunkäynninavustajien yleistymi-

nen luokkahuoneissa, joissa opettaja saattoi ennen vastata opetuksesta yksin (Launonen & Pulk-

kinen, 2004, s. 33). Toimiminen yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja toimialojen kesken on 

lisääntyvissä määrin tullut osaksi opettajan työtä 2000-luvulla (Uusikylä, 2014). 

 
8 Oppimisessa ja tiedonhankinnassa korostuvalla konstruktivismilla viitataan rakentamiseen, jossa ihminen jatku-

vasti luo ja kehittää toimintaansa, ajatteluaan ja tulkintojaan (Siljander, 2014, s. 215). 
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2000-luvun opettajan työ on Johnsonin (2007, s. 51) mukaan luonteeltaan professionaalista asi-

antuntijatyötä, mutta hän kuvaa sitä myös käytännölliseksi, eli pragmaattiseksi (Johnson, 2007, 

s. 73). Aaltola (2005, s. 19) nimittää opettajaa myös sivistyksen rakentajaksi ja korostaa opet-

tajan ammatin yhteiskunnallista roolia. Opettajat vastaavat koulussa siitä, että oppilaille muo-

dostuu sosiaalinen ja inhimillinen pääoma, jotka toimivat yhteiskunnan eräinä rakennusainek-

sina. Yhteiskunta tarvitsee opettajia vastaamaan oppilaiden kasvatuksesta ja sivistyksestä. (Aal-

tola, 2005, s. 34.) Työssään opettajat ovat asemassa, jossa erilaisten muutosten kohtaaminen 

vaatii uudenlaisiin tilanteisiin sopeutumista (Uusikylä, 2014). Edellä mainittuun vaikuttavat 

muun muassa koulua ja yhteiskuntaa koskettavat kysymykset ja niiden vaatimat menettelytavat, 

joihin ei voida muutoksen edessä vastata niin sanotusti kaavoihin kangistumalla, vaan muutok-

seen on usein vastattava muutoksella (Aaltola, 2005, s. 19). Opettajien työn merkitys korostuu 

yhteiskunnan saralla, sillä koulu toimii paikkana, jossa opettajat opetuksellaan vaikuttavat yh-

teiskunnan kansalaisten oppimisvalmiuteen. Opettajan ammatin yhteiskunnalliseen asemaan 

liittyy kaksi ääripäätä, joista toinen korostaa ammattia suoritustason työnä, jossa opettajan toi-

mintaan vaikuttavat poliittiset ja hallinnolliset toimet. Toisen ääripään muodostaa opettaja, joka 

vaikuttaa työhön omalla toiminnallaan ja äänellään, jolloin hän näin edustaa yhteiskunnan ak-

tiivista toimijuutta. (Niemi, 2006, ss. 73–74.) Niemen (2006, s. 79) mukaan Suomessa opetta-

jille katsotaan kuuluvaksi valmius kehittää itse omaa työtään. Vaikka opettajien työ on kulu-

neen vuosisadan aikana kokenut paljon muutoksia9, sen keskeisimmän ytimen muodostaa kui-

tenkin yhä opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutussuhde (Perry, 2008, s. 85). Opettajien 

työ on ajansaatossa muuttunut suuntaan, jossa työn laaja-alaisuus korostuu, joka taas on vaikut-

tanut työn määrälliseen lisääntymiseen (Rasku-Puttonen, 2005, s. 103). Opettajankoulutuksen 

jälkeen valmistuvilla opettajilla tulisi nykyisin olla työssään kyky kohdata erilaiset oppijat mo-

ninaisissa oppimisympäristöissä (Kyrö-Ämmälä & Arminen, 2020). 

Suomessa opettajien arvostus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ovat korkealla tasolla kansain-

välisesti verrattuna. Monissa EU-maissa opettajan ammatti on rinnastettavissa teknisen tason 

ammatteihin, mutta esimerkiksi Suomessa opettajan ammatti voidaan nähdä samalla tasolla, 

kuin lääkärit ja lakimiehet. Erilaisissa koulun toimintaa koskevissa päätöksissä opettajalla on 

 
9 Eräänä opettajan työtä koskevana muutoksena voidaan pitää ajatusta kaikille yhteisestä koulusta, jota kuvataan 

inkluusion käsitteellä. Erilaisten oppijoiden koulutuskysymykset ja integraatiokäsitys ovat muokkautuneet ajan 

kanssa, kun tietämys sekä käsitykset ihmisten oikeuksista ja yhdenvertaisuudesta ovat yhteiskunnassa lisääntyneet. 

Integraation käsitteellä viitataan kahden erillisen osan yhdistämiseen, kuten erityisopetuksen saattamista yleisope-

tuksen piiriin. Inkluusiolla tarkoitetaan pääasiassa kaikille yhtä yhteistä koulua. 2000-luvulla puhe kaikille yhtei-

sestä koulusta on erityisesti ollut keskiössä. (Moberg & Savolainen, 2015.)  
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vahva rooli ja mahdollisuus vaikuttaa muun muassa opetuksen sisältöihin, oppikirjojen valin-

taan, kurinpitoon ja arviointiin. (Hellström, 2008, ss. 171–172.) 

2.8.3 2010-luvulta tähän päivään 

Suomessa opettajia pidetään työnsä ammattilaisina, joiden taustalla vaikuttaa korkeatasoinen 

opettajankoulutus. Suomalaisilla opettajilla on työssään melko paljon vaikutus- ja sananvaltaa 

verrattuna moniin muihin maihin. Opettajillamme on mahdollisuus osallistua muun muassa 

opetussuunnitelmien suunnittelu- ja kehitystyöhön, sekä arviointimenetelmien ja itse koulun 

kehitykseen. (Sahlberg, 2021, s. 11.) Suuremmassa mittakaavassa tarkasteltuna suomalaiset 

opettajat saavat työstään parempaa palkkaa, kuin esimerkiksi kollegansa muualla Euroopassa. 

Kilpailu opettajakoulutukseen on kovaa, johon valikoituvat parhaiten menestyneet ja ammatin 

kannalta parhaat sekä oleelliset ominaisuudet omaavat henkilöt. (Perry, 2008, s. 86.) Suomessa 

opettajankoulutukseen hakeutuminen on opiskelupaikkaa hakevien keskuudessa suosittu am-

matti ja muun muassa vuosien 2008–2010 välisenä aikana hakeutuminen kasvatus- ja opetus-

aloille oli kasvussa (Kumpulainen, 2011, s. 9).  2010-luvulla opetushenkilöstöltä odotetaan eri-

tyisesti pätevyyttä ja ammattitaitoa (Kumpulainen, 2011, s. 131). Opettajien ammatillista kehi-

tystä 2000-luvulla tukee muun muassa lisääntynyt mahdollisuus hyödyntää erilaisia digitaalisia 

työkaluja (Srinivasacharlu, 2019, s. 30). Työelämässä kohdattavat lisääntyvät haasteet, joihin 

opettajien koulutus ei välttämättä anna valmennusta, edellyttävät edelleen riittävästä täyden-

nyskoulutuksesta huolehtimista. Esimerkiksi yliopistojen roolia täydennyskoulutuksen tarjo-

ajana pyritään tulevaisuudessa kehittämään. (Mertanen, 2017.) 

Viimeisin uudistettu perusopetuksen opetussuunnitelma on otettu Suomen kouluissa käyttöön 

vuonna 2016. Uudessa opetussuunnitelmassa on oletetusti kiinnitetty huomiota oppiaineiden 

sisältöjen uudistamiseen, mutta samalla siinä on pyritty nostamaan keskiöön muun muassa op-

pilaiden aktiivisen toimijuuden tukeminen ja laaja-alainen osaaminen 10. Perusopetuksen tar-

koituksena on kehittää oppilaiden ainutlaatuista identiteettiä ja auttaa näitä kasvamaan kohti 

yhteiskunnan täysivaltaista jäsenyyttä (Opetushallitus, 2014, s. 18). Oppilaiden rooli omissa 

opinnoissaan korostuu tavoitteenasettelun, ongelmanratkaisun ja itsearvioinnin lisääntymisen 

myötä. Uusin perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa toimintaperiaatteessaan oppilaiden 

 
10 Laaja-alainen osaaminen koostuu suuremmasta kokonaisuudesta, jonka muodostavat tieto, taito, arvot, asenteet 

ja tahto. Laaja-alaista osaamista hahmotetaan seitsemän erilaisen osaamiskokonaisuuden kautta, joilla pyritään 

tukemaan muun muassa ihmiseksi kasvamista, demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyttä ja kestävää elämäntapaa. 

(Opetushallitus, 2014, s. 20.) 
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toimintaa osana oman koulutyön ja ryhmän toiminnan suunnittelua, joiden pyrkimyksenä on 

vahvistaa oppilaiden osallisuutta. (Opetushallitus, 2014, s. 35.) Oppilaiden opetuksessa pyri-

tään osallisuuden lisäksi vahvistamaan myös muun muassa itseohjautuvuutta. Yhteistyössä op-

pilaidensa kanssa opettaja auttaa oppilaita muun muassa opiskelun suunnittelussa, arvioinnissa 

ja erilaisten työskentelytapojen käytössä pyrkien näin edesauttamaan oppimaan oppimisen tai-

tojen kehittymistä. (Opetushallitus, 2014, s. 31.) Saloviidan (2013, s. 43) mukaan oppilaskes-

keistä opetusta hyödyntämällä oppilaan oma päätöksenteko vahvistuu. Myös Norrena (2016, s. 

14) kirjoittaa, että kasvu aktiiviseksi toimijaksi vaatii, että oppilaalla on mahdollisuus tehdä 

asioita itse, eikä niitä tehdä hänen puolestaan. Oppilaan mahdollisuus kontrolloida omaa oppi-

mistaan johtaa usein oppimisen kokonaisvaltaisuuteen ja palkitsevuuteen (Norrena, 2016, s. 

19).  

 

On varsin yleistä, että koulumaailmassa hyödynnetään opetusta, jonka oppitunnit koostuvat 

opettajan opetuksesta yhteisesti luokan edessä. Opetustapahtuma päättyy siihen, että oppilaat 

tekevät aiheeseen liittyviä tehtäviä itsenäisesti ja oppimistuloksia arvioidaan lopuksi kokeiden 

avulla. Edellä mainittua opetustapaa nimitetään myös suoraksi opetukseksi. Menetelmää kos-

keva kritisointi liittyy oppilaiden passiiviseen rooliin, sillä oppilaiden tehtäväksi jää vain ope-

tuksen kuunteleminen. Suoran opetuksen seurauksena on usein oppilaiden oman ajattelun vä-

häisyys. Opettajankoulutuksessa on pyritty siihen, että opetuksen sijaan on alettu puhua oppi-

misen ohjaamisesta, jossa oppilaan rooli omassa oppimisessaan korostuu entistä enemmän. 

Suora opetus on saanut kuitenkin myös hyvää palautetta ja se on todettu melko tehokkaaksi 

opetusmenetelmäksi. Opetustavan kehityskohta piilee siinä, että opettajan saadessa itsevar-

muutta opetuksestaan hänen tulisi siirtää vastuuta myös oppilailleen ja korostaa näiden aktii-

vista roolia, omatoimisuutta ja vastuuta luokkahuoneessa. (Saloviita, 2013, ss. 44–46.) 

  

Opettajan työssä korostuvat opetus- ja ohjaustyö sekä oppilaiden yksilöllisyyden tukeminen. 

(Opetushallitus, Perusopetuksen opetussuunnitelman ydinasiat.) Opettajan tehtävänä on seurata 

ja edistää oppilaidensa oppimista, työskentelyä ja hyvinvointia, tunnistaa mahdolliset oppimis-

vaikeudet ja ohjata oppilas tarvittaessa tarvittavien tukitoimien piiriin (Opetushallitus, 2014, s. 

34). Jyrhämä, Hellström, Uusikylä ja Kansanen (2016) kirjoittavat, että opettaja toimii itsenäi-

sesti ajattelevana henkilönä, joka vastaa didaktisista ratkaisuista. He kuvaavat opettajan tehtä-

vän koostuvan eheän opetuskokonaisuuden luomisesta. Keskeinen asia, joka opettajan työtä 

määrittää on opetussuunnitelma. Opettajalla on kuitenkin vapaus toteuttaa opetussuunnitelmaa 
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ja opetusta tavalla, jonka kokee hyväksi. Edellä mainittua nimitetään didaktiseksi vapaudeksi, 

jonka katsotaan kuuluvan opettajan ammatin professioon. Didaktisesta vapaudesta huolimatta 

opettajan on työssään kuitenkin huomioitava opetussuunnitelmassa esitetyt opetuksen tavoitteet 

ja arvioinnin periaatteet. Edellä mainittua perustellaan sillä, että opettaja on toimessaan virka-

mies, jonka työtä säätelevät eri toimijoiden määrittämät velvoitteet. (Jyrhämä, Hellström, Uu-

sikylä & Kansanen, 2016.)  

 

Opettajan rooli tiedonjakajasta on siirtynyt vuosien saatossa enenevin määrin kohti opetuksen 

ohjaajan roolia, jota korostettiin jo vuoden 1994 opetussuunnitelmassa. 2010-luvulta lähtien 

opettajan työssä on korostunut muun muassa oppimismahdollisuuksien ja oppimisen halun 

mahdollistajan rooli. Opettajalähtöisen opetuksen rinnalla on alettu korostaa muun muassa yh-

dessä oppimista ja yhteistä opiskelua, eli käytännössä opetuksessa korostetaan nykyisin sen 

vuorovaikutteista luonnetta. Viimekädessä opettaja toimii henkilönä, joka on vastuussa opetuk-

sen suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta oppilaiden osallistaminen kyseiseen toimintaan on 

enemmän kuin sallittua, sillä kyseinen toimi voi herättää oppilaissa motivaatiota oppimista koh-

taan. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen, 2016.) Opettajan ja oppilaiden välinen vuo-

rovaikutus on keskeinen osa päivittäistä kohtaamista. Opettajan ammattia luonnehtii asiantun-

tijan rooli, mutta työtä pidetään myös vaativana ihmissuhdetyönä, joka edellyttää, että opetta-

jalla on tarvittavaa tietämystä muun muassa ihmiseksi kasvamisesta. (Kari, 2016, s. 110.) Paa-

lasmaan (2014, s. 115) mukaan hyvän opettajan ominaisuuksiin kuuluu, että opettajalla itsellään 

on terve minäkäsitys ja oma itsetuntemus. Opettajan vahva itsetunto johtaa hänen mukaansa 

dialogiseen opetukseen, jolla viitataan siihen, että luokkahuoneessa käytävässä keskustelussa 

ja toiminnassa on läsnä niin opettajan kuin oppilaankin ääni. Opettajan rooli tiedonvälittäjästä 

ja asiantuntijasta on kääntynyt kohti kanssaoppijuutta, jossa myös opettajan on uskaltauduttava 

asettaa itsensä oppijan rooliin oppilaidensa lailla (Paalasmaa, 2016, s. 125). 

2010-luvun loppupuolella suomalaisen koulujärjestelmän haasteisiin luetaan koulutukseen 

suuntautuvat leikkaukset sekä koulutuksen tuloksellisuuteen liittyvä heikkeneminen, josta viit-

teitä on saatu PISA-tutkimusten tuloksista (Savolainen, 2017, s. 133). Mahdolliset haasteet elä-

män eri osa-alueilla ja yhteiskunnassa voivat joskus ilmetä varoittamatta ja nopeasti. 2020-luku 

lähti maailmanlaajuisesti käyntiin vaikeissa olosuhteissa, kun koko maailmaa kohtasi Covid-19 

pandemia. Koronaviruksen vaikutukset kohdistuivat laajalle yhteiskunnan eri osa-alueille, ku-

ten kouluihin, joissa monet maat päättivät siirtyä nopealla aikataululla etäopetukseen. Suo-

messa kevät 2020 opiskeltiin pitkälti kotoa päin, jolloin niin oppilaat kuin opettajatkin olivat 
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uuden edessä silmänräpäyksessä. Arvioiden mukaan jopa 90 % lapsista ja nuorista ei voinut 

käydä fyysisesti koulua viikkoihin pandemian ensimmäisen aallon aikana. Uudessa tilanteessa 

opettajien, muun koulun väen ja paikallishallinnon oli hyödynnettävä ammattitaitoaan löytääk-

seen ratkaisukeinoja, kuinka opetusta voitaisiin toteuttaa tilanteeseen nähden parhaalla mahdol-

lisella tavalla. (Sahlberg, 2021, s. 2.) Muutokset voivat edellä mainitun esimerkin tapaan olla 

usein odottamattomia, mutta sanoisin, että tulevaisuuden näkymiä voidaan joillakin osa-alueilla 

ennustaa. Didaktiikan kehitykseen vaikuttaa yhteiskunnan kehitys. Nykyisin opetuksessa pyri-

tään reagoimaan muutoksiin ja uudistuksiin, joita yhteiskunnassa tapahtuu ja kehittämään ope-

tusta sekä koulua niiden mukaisesti. Uudistukset ja kehitysvirtaukset tullaan ottamaan huomi-

oon myös opetussuunnitelman kehitystyössä. (Jyrhämä, Hellström, Uusikylä & Kansanen, 

2016.)  

 

Mahdolliset koulua ja opetusta koskevat uudistukset voivat koskea muun muassa maahanmuut-

toa ja monikulttuurisuutta sekä kehittyvää digitalisaatiota, joista Jyrhämä, Hellström, Uusikylä 

ja Kansanen (2016) kirjoittivat teoksessaan. Heidän mukaansa myös opettajan rooli ja koulu-

laitoksen tarpeellisuus ovat aina välillä tapetilla, mutta toistaiseksi sekä opettaja että koulu näh-

dään oleellisina yhteiskuntaan kuuluvina elementteinä. Uskoisin, että opettajat ja koululaitokset 

eivät ole katoamassa, mutta kehitysvirtausten mukana ne voivat kokea jonkinlaisia muutoksia 

ja uudistuksia, kuten on historian saatossa käynytkin, jos ajatellaan esimerkiksi Kuikan (1993) 

kirjoitusta, jonka ajallinen haarukka sijoittuu noin sadan vuoden ajanjaksolle 1800-luvun lo-

pulta 1990-luvulle. Kyseisen ajanjakson sisään mahtui paljon erilaisia muutoksia, joita esittelen 

seuraavassa kappaleessa lyhyenä kertauksena.  

 

2.9 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

Tarkasteltaessa teoreettista viitekehystä, eli tässä tapauksessa Kuikan (1993) kuvausta opetta-

jakuvan muuttumisesta 1940-luvulta 1990-luvulle, voidaan sanoa, että sen laadinnassa on huo-

mioitu oleellisesti ne arvot ja aatteet, yhteiskunnan kehitys sekä vallitseva maailmantilanne, 

jotka kulloinkin ovat olleet eri opettajakuvien aikakaudelle olennaisia. Vaikka Kuikan (1993) 

kuvaus eri opettajakuvista alkaa pääasiallisesti 1940-luvulta olen itse aloittanut oman tutkimus-

prosessini jo 1800-luvun loppupuolelta havainnollistaakseni sitä tarvittavaa historiallista viite-

kehystä, joka on vaikuttanut eri opettajakuvien taustalla oleviin tekijöihin muun muassa niiden 

syntyajankohdan aikaan. Lyhyenä kertauksena todettakoon, että opettajakuvalla tarkoitetaan 
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Kuikan (1993, s. 104) mukaan kuvaa opettajasta sekä tämän tehtävistä ja asemasta. Kuikka 

(1993, ss. 104–119) esittelee kirjoituksessaan seitsemän erilaista opettajakuvaa, jotka ovat kut-

sumusopettaja, virkamiesopettaja, opetusteknikko, tiedostava opettaja, didaktisesti ajatteleva 

opettaja, tutkiva opettaja ja reflektoiva opettaja.  

Teoreettisen viitekehyksen sisään mahtuu lukuisia koulutusta ja opetusta koskevia muutoksia 

ja uudistuksia. Kuikan (1993) laatiman opettajakuvauksen ajalliseen kehykseen sijoittuvat opet-

tajakuvan muuttumisen lisäksi myös koululaitosta koskevat muutokset kansakoulusta nykyi-

seen peruskouluun. Muutos kohti peruskouluun siirtymistä alkoi Lapin läänistä vuonna 1972 

(Kuikka, 1991, s. 117). Muita, yli vuosisadan pituiselle ajanjaksolle kuuluvia, koulutusta ja 

opetusta, mutta myös laajemmin yhteiskuntaa koskettavia muutoksia ovat olleet muun muassa 

Suomen itsenäistyminen vuonna 1917, oppivelvollisuudesta säätäminen vuonna 1921, sotavuo-

det ja jälleenrakentamisen aika, Suomen kehittyminen kohti hyvinvointivaltiota, globalisaatio, 

teknologian kehittyminen ja digitalisaatio, sekä muutos kohti nykypäivän modernia yhteiskun-

taa. Vaikutukset yhteiskuntaan ja siitä edelleen koulutus- ja opetusalaan ovat mielestäni peräi-

sin niin kotimaasta kuin muualtakin maailmalta. Kirjoittaessani lukua teoreettisesta viitekehyk-

sestä oli väistämätöntä huomata, kuinka monet Suomeen kantautuneet vaikutukset ovat peräisin 

esimerkiksi muualta Euroopasta tai laajemmaltakin. Tästä esimerkkinä voidaan pitää suomalai-

sen didaktiikan kehitystä, jonka juuret Lahdeksen (1969, s. 20) mukaan ovat peräisin Saksasta. 

Edellä mainitsemani opettajankoulutukseen liittyvä muutos on jo pelkästään Kuikan (1993) ar-

tikkeliin liittyvän ajanjakson, 1940–1990-lukujen, välisenä aikana muuttunut useaan otteeseen. 

Viittaan aiemmin kirjoittamaani tekstiin luvuissa 2.1.3 ja 2.4, joissa kuvasin suomalaisen opet-

tajankoulutuksen kehitystä. Aiemmin eriävät opettajankoulutukset kansa- ja oppikouluja kos-

kien yhdistyivät Kuikan (1993, ss. 112–113) kuvaamana 1970-luvulla peruskoulun luokanopet-

tajakoulutukseksi ja koulutus siirtyi yliopistoihin sekä korkeakouluihin. Tutkielman kirjoitta-

misen aikana vertasin väistämättä historiallisten lähteiden esittämää tietoa opettajuudesta ja 

opettamisesta omiin opettajaopintoihini vuosien 2017–2022 välisenä aikana, joka tarjosi aihee-

seen tietynlaista henkilökohtaista tarttumapintaa. Palaan tähän vielä tutkielman lopussa. 

Artikkelissaan Kuikka (1993) mielestäni huomioi hyvin olennaisena opettajakuvaa koskevana 

tekijänä yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Kuikka (1993, s. 119) kuvaa myös itse edellä 

mainitun suhdetta kiinteäksi. Kuikan (1993) artikkelin pohjalta on myös huomattavissa, että 

opettajakuvan muutoksessa on ajan saatossa yleistynyt se, että opettajasta on tullut entistä itse-



  42 

 

42 

 

näisempi, jolla on mahdollisuus itse säädellä omaa työskentelyään ja vaikuttaa siihen. Kutsu-

musopettajuuden korostama persoonallisuus oli 1990-luvulla saavuttanut tason, jossa rationaa-

linen, eli järkiperäinen, opettajakuva edusti kognitiivisten taitojen kehittymistä ja prosessien 

analysointia. Eräs tekijä, joka on ajan myötä kuitenkin säilynyt, on opettajan vastuu kasvatuk-

sesta. (Kuikka, 1993, s. 119.) Ajateltaessa esimerkiksi Kuikan (1993, ss. 104–105) esittelemää 

ensimmäistä opettajakuvaa, eli kutsumusopettajuutta, opettajan tuli pitäytyä tehtävissään, jotka 

olivat kasvatus ja opetus. Kuikka kuvaa, että opettajan oma persoonallisuus jäi usein takaa-

alalle, jossa mielestäni on ajan myötä tapahtunut positiivinen muutos päinvastaiseen suuntaan. 

Nykyisin opettajat voivat samasta koulutuksesta huolimatta tuoda omaa itseään osaksi opetus-

taan. Jokaisen opettajan itselleen sopiva opetustyyli kumpuaa opettajan omista persoonallisista 

piirteistä ja temperamentista. (Jantunen & Haapaniemi, 2013, ss. 120–121.) Vaikka suoranai-

sesti opettajan ammatissa ei ehkä puhuta enää kutsumusammatista tai kutsumusopettajuudesta 

kirjoittavat muun muassa Jantunen ja Haapaniemi (2013, s. 141), että todennäköisesti opetta-

jaksi hakeutuvalla on tänäkin päivänä jonkinlainen kipinä kyseiseen työhön.  

Kuikan (1993) laatima kuvaus opettajakuvan muuttumisesta on mielestäni puolueeton ja kat-

tava. Se esittelee melko kattavasti erilaiset ansiot ja kritiikinalaiset tekijät, joita opettajan am-

mattiin, työnkuvaan ja opetus- sekä kasvatusalaan on kohdistunut vuosikymmenien saatossa. 

Tutkielman kirjoittamisen kannalta Kuikan (1993) artikkeli toimi hyvänä lähteenä, jonka avulla 

lisälähteiden ja muun materiaalin kerääminen oli melko sujuvaa. 

2.9.1 Aikaisemmat tutkimukset 

Opettajakuvaan ja opettajuuden muutokseen liittyen on olemassa jonkin verran tutkimustietoa, 

mutta löytämissäni tutkimuksissa tutkimuksen kohteena ovat usein olleet opettajat ja heidän 

kokemuksensa muun muassa alan muuttumisesta ja uudistumisesta. Myös Salo (2005, s. 10) 

kuvaa opettajiin ja oppimiseen liittyvän tutkimusperustan olevan pitkälti opettajalähtöinen. Mo-

nessa tutkimuksessa ja opinnäytetyössä keskeisessä asemassa olivat opettajien tai opettajaksi 

opiskelevien haastattelut sekä muun muassa erilaisten muistelmien pohjalta kirjoittaminen. 

Muun muassa Hernberg (2001) on teoksessaan koonnut ihmisten jakamia muistelmia opettajis-

taan. Salo (2005, s. 20) kirjoittaa, että muistelmissa avatut muistot rakentuvat osaksi kulttuurista 

kertomuskokoelmaa. Turkin Yozgatin kaupunkiin sijoittuvassa tutkimuksessaan Saglam (2015, 

s. 502) on tutkinut 1950-luvulla alakoulua käyneiden muistoja opetukseen liittyen. Hänen mu-

kaansa muistot ovat tärkeitä muun muassa koulutukseen liittyvien käytäntöjen kannalta, mutta 
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niillä on osansa myös lapsia ja koulutusinstituutioita koskevassa historiassa. Oman tutkimuk-

seni kannalta vertailun tekeminen muun muassa siitä, miten opettajien ja oppilaiden näkemyk-

set ja kokemukset opettajakuvasta eroavat, ovat mahdollisia. Edellä mainittu voisi olla mielen-

kiintoinen aihe esimerkiksi jatkotutkimukselle. Tässä luvussa käsittelen lyhyesti keskeisiä ha-

vaintoja opettajuuden ja opettajakuvan muuttumisesta, joita muun muassa aiemmissa tutkimuk-

sissa on ilmennyt.  

Opinnäytetöistä muun muassa Mölsä (2017) on pro gradu tutkielmassaan tutkinut opettajuuden 

muuttumista 1950-luvulta 2010-luvulle. Hänen tutkimusaineistonsa koostuu opettajaksi kysei-

sellä aikavälillä valmistuneiden haastatteluista. Pro gradu tutkielmista myös Tollman (2016) on 

omassa tutkimuksessaan tutkinut, mitä haastateltavat muistelevat opettajistaan. Aiheeseen liit-

tyen on kirjoitettu myös kirjallisuutta, joista muun muassa Uusikylän (2014) teoksessa opetta-

juuden ja opettajien käyttäytymisen muutosta on tarkasteltu vuosina 2003–2005, jota varten 

kirjoittaja on tutkinut pääosin noin 500 tulevan peruskoulun-, lukion- ja varhaiskasvatuksen-

opettajan koulumuistoja. Niemisen (2014, s. 36) artikkelissa opettajamuisteluita on kartoitettu 

130 vuoden ajalta, jota varten on hyödynnetty Turun tyttölyseon kouluhistoriikkeja. Kyseisissä 

historiikeissa opettajista on hänen mukaansa esitetty tarkkoja kuvauksia muun muassa näiden 

piirteistä ja käytöksestä. Eri kuvauksissa ilmeni niin positiivisia kuin negatiivisiakin piirteitä 

(Nieminen, 2014, s. 43).  

Aiheeseeni liittyy osittain myös Uiton (2011) väitöskirja, jossa tekijä on tutkinut opettajan ja 

oppilaan välisiä suhteita opettajia koskevien muistojen pohjalta. Uiton (2011) tutkimus on laa-

dultaan narratiivinen, jota varten on haastateltu 49 kasvatusalan opiskelijaa sekä 141 eri koulu-

tustaustan omaavaa ihmistä. Tutkimuksessa nousi esille, että opettajan ja oppilaiden väliset suh-

teet voivat ajan kanssa muuttua ja jatkua, vaikka oppilas olisi jo lähtenyt koulusta eteenpäin. 

Opettajan vaikutus oppilaan elämässä on mahdollinen niin henkilökohtaisella kuin ammatilli-

sellakin tasolla. (Uitto, 2011, s. 5.) Väitöskirjassaan Luukkainen (2004, s. 5) on tutkinut opet-

tajuutta, jossa tutkimuksen kohteena ovat olleet opettajuus, sen edellytykset ja sen vaikutukset 

muun muassa perus- ja täydennyskoulutukseen vuonna 2010. Turunen (2011) on tutkimukses-

saan tutkinut koulun aloittamiseen liittyviä muistoja ja, mitä haastateltavat muistavat vuosi-

kymmenien jälkeen. Tutkimukseen osallistuneet olivat aloittaneet koulunkäynnin vuosien 

1937–1957 välisenä aikana. Tutkimusta varten kerätyissä tarinoissa opettajaa muisteltiin muun 

muassa epäreiluna, mutta toisinaan mukavana henkilönä. Opettaja toimi sääntöjen muodosta-

jana, jonka tehtävissä korostui oppilaiden valvominen. Yhdessä tarinassa kahdeksasta opettajaa 
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muisteltiin kilttinä ja ystävällisenä. Kerätyissä tarinoissa oli viittauksia myös kaltoinkohteluun, 

joka saattoi ilmetä muun muassa opettajan antaman fyysisen rangaistuksen kautta. (Turunen, 

2011, ss. 76–77.) Esimerkkinä oppilasnäkökulmasta tehdystä tutkimuksesta on Uiton, Lutova-

cin, Jokikokon ja Kaasilan (2018) tutkimus, joka keskittyy opettajan ja oppilaiden välisten suh-

teiden tutkimiseen, opettajiin liitettäviin positiivisiin muistoihin ja oppilaiden kyseisiin muis-

toihin liittämiin emootioihin. Opettajien ja oppilaiden välisiä suhteita on tutkittu myös Ruot-

sissa esimerkiksi Liljan (2013) väitöskirjassa, jossa tutkimuksen kohteena oli perehtyä opetta-

jien ja oppilaiden luottamuksellisiin suhteisiin ja niiden merkityksiin kyseisille henkilöille. 

Kaikki edellä mainitut tutkimukset ja tutkielmat ovat muutamia esimerkkejä, jotka liittyvät sa-

mantapaiseen aihepiiriin oman tutkimukseni kanssa.  
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3. Tutkielman toteutus 

Tutkielmassani pyrin selvittämään, miten opettajista ilmenevä opettajakuva on muuttunut 

1940-luvulta 2020-luvulle. Hyödynnän tutkimusta tehdessäni kerronnallista haastattelua, jossa 

haastateltavat koostuvat eri-ikäisistä ihmisistä, jotka ovat käyneet koulua Suomessa eri aika-

kausina. Keskityn erityisesti 1940–1950-lukujen kansakouluaikaan, peruskoulu-uudistuksen ai-

kaan ja 1970–1990-lukujen väliseen aikaan, jolloin peruskoulu on ollut Suomessa jo vakiintu-

neessa asemassa. Viimeisenä tutkimanani aikakautena on 2000-luvun ensimmäinen vuosikym-

men, jolloin olen itse aloittanut koulunkäynnin. Tutkimuksessani pyrin siihen, että haastatelta-

vat edustavat suomalaisen koulutuksen ja opetuksen eri aikakausia, joka auttaa minua hahmot-

tamaan opettajakuvan kehityssuuntaa monipuolisesti ja tarkastelemaan ajallisia muutoksia. 

Keskityn tutkimuksessani Pohjois-Pohjanmaan ja Peräpohjolan alueisiin, jolloin aihe rajautuu 

itselleni sopiviin raameihin, sillä tutkimuksen toteuttaminen suuremmassa mittakaavassa olisi 

työläämpi ja pitkällinen prosessi. Kyseisellä aluerajauksella on myös itselleni henkilökohtainen 

merkitys, sillä omat juureni ovat Peräpohjolassa Tornionjokilaaksossa.  

Syy tutkimukseni aiheelle on kiinnostuksessani selvittää opettajan ammatin kehitykseen liitty-

viä tekijöitä ja sitä, miten ne ovat vaikuttaneet ammatin nykyiseen tilaan. Aihe tarjoaa mahdol-

lisuuden kiinnittää huomiota myös opettajuuden tulevaisuuden näkymiin, mutta muutamana 

keskeisenä aiheenvalintaa ohjaavana tekijänä on ollut oman ammatillisen kehitykseni pohdis-

kelu, siihen vaikuttaneet seikat, sekä ammatin tulevaisuuden näkymät henkilökohtaisesta näkö-

kulmasta tarkasteltuna, josta myöhemmin lisää. Tutkimukseni aihe voi tarjota tietoa muun mu-

assa henkilöille, jotka toimivat kasvatus- tai opetusalan tehtävissä, ovat kiinnostuneita alaa kos-

kevasta historiallisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä, tai opettajuus kiinnostaa heitä ylei-

sellä tasolla. Aihe voi herättää lukijassa myös omakohtaista pohdiskelua liittyen muun muassa 

omaa opettajuutta kohtaan tai työskenneltäessä lasten ja nuorten parissa. Tutkimukseni tutki-

muskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat kysymykset: 

1. Miten oppilaiden opettajakuvat ovat muuttuneet eri aikakausilla? 

2. Millaisia ominaisuuksia eri aikakausien opettajiin liitetään? 

3. Onko opettajakuvissa nähtävissä yhteiskunnan vaikutus ja kulttuuriset tekijät? 
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Tutkimukseni toteutuksen tukena toimii Kuikan (1993) artikkeli opettajakuvan muuttumisesta, 

joka tarjoaa tutkielmalleni teoreettisen viitekehyksen, mutta johon minun on mahdollista ver-

rata myös sitä tietoa, jota saan toteuttamistani haastatteluista. Omassa tutkimuksessani keskityn 

oppilasnäkökulmiin, eli heidän kuvauksiinsa sekä kertomuksiinsa opettajistaan. Haastatteluky-

symyksieni avulla pyrin luomaan moninaisen kehyksen, jonka avulla opettajakuvan tarkastelu 

ja sen mahdollisten muutosten esittäminen ja vertailu on sujuvaa. Haastatteluni aihealueet kos-

kevat muun muassa eri aikoihin liittyviä koulu- ja opetuskäytäntöjä sekä opettajan toimintaa ja 

roolia. 

3.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Valintani käyttää laa-

dullista tutkimusta perustuu tavoitteeseeni lähestyä valitsemaani aihetta läheltä ja eri näkökul-

mista sekä korostaa tutkimusta varten haastateltujen äänen ja kokemusten julkituomista, joilla 

on tutkimuksen kannalta keskeinen merkitys. Muun muassa Juuti ja Puusa (2020, Johdanto) 

kirjoittavat, että tutkimuksessa tarkasteltavia ilmiöitä pyritään laadullisessa tutkimuksessa tyy-

pillisesti ymmärtämään tutkittavien henkilöiden näkökulmasta, josta olen itsekin kiinnostunut. 

Itseäni kiinnostaa lähtökohtaisesti laajemminkin ihmisten henkilöhistoria sekä asioiden ja ilmi-

öiden historialliset tapahtumat ja viitekehykset. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen koh-

teena voivat olla ihmisten kokemukset, ajatukset, tunteet ja niiden merkitys11 (Juuti & Puusa, 

Johdanto, 2020). Laadulliseen tutkimukseen liittyvään ymmärtämisen käsitteeseen liittyy ym-

märtämisen kaksisuuntaisuus. Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa tutkimuksen eri osapuolina 

ovat haastattelija ja haastateltava. Ymmärtämisen kaksisuuntaisuus tutkimuksen näkökulmasta 

perustuu siihen, miten haastattelija ymmärtää haastattelemaansa henkilöä sekä, miten muun 

muassa haastateltava ymmärtää haastattelijan laatimaa tutkimusraporttia. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, s. 76.) Eri merkitysten ymmärtämisen lähtökohtana on jokin tutkijalle ja tutkittavalle 

oleva yhteinen tekijä, eli yhteisöllinen perusta. Muun muassa jokin yhteiseen perinteeseen liit-

tyvä tekijä mahdollistaa toisen paremman ymmärtämisen ja kokemusten sekä ilmaisujen tulkit-

semisen. (Laine, 2015, ss. 34–35.) Ihmisten välinen keskustelu on yksi keskeisimmistä tavoista 

saada tietoa muun muassa toisesta ihmisestä. Keskustelun käyminen on pitkälti riippuvaista 

kielen käyttämisestä, jotta eri osapuolten välinen dialogi on mahdollista. (Brinkmann, 2013, ss. 

 
11 Asian merkityksellä viitataan usein siihen, mitä jokin asia tarkoittaa. Merkityksen käsitteellä tarkoitetaan myös 

muun muassa empiirisessä sosiologiassa symboliikkaa, jota johonkin erityiseen objektiin tai toimintoon liitetään. 

(Alasuutari, 1999, s. 59.) 
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1–2.) Edellä mainittuun Laineen (2015, ss. 34–35) nimeämään yhteiseen tekijään voitaisiin 

käyttää muun muassa yhteisen kielen esimerkkiä, jolloin keskustelevat osapuolet jakavat yhtei-

sen kielitaustan. Kielifilosofia, joka tutkii kieltä ja sen rakentumista, liittyy laadulliseen tutki-

mukseen. Empiirisessä tutkimuksessa, kuten laadullisessa tutkimuksessa, kielen asema tutki-

muskohteena liittyy muun muassa siihen, miten se liittyy merkitysten rakentumiseen. Kieli liit-

tyy olennaisesti muun muassa sosiaalisen todellisuuden uusintamiseen ja muuttamiseen. (Puusa 

& Juuti, 2011, s. 42.) 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisiin piirteisiin kuuluu sen mieltäminen usein subjektiiviseksi 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 189). Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan tutkimuksen tarkka 

jaottelu kvalitatiiviseen subjektiivisuuteen tai kvantitatiiviseen objektiivisuuteen ei ole kuiten-

kaan aina välttämättä mahdollista. Juntusen ja Mehtosen (1982, ss. 26–28) mukaan subjektiivi-

suudella viitataan ihmisen yksityisen tajunnan ja tahdon alueella liikkumiseen, kun taas objek-

tiivisuus edustaa päinvastaista tilannetta. Tarkentaakseni subjektiivisuuden käsitettä se voidaan 

määritellä tarkoittavan inhimillisen toimijan läsnäoloa. Tutkimusta tehdessä ja muun muassa 

aineistoa kerätessä tutkija voidaan nähdä kokevana subjektina, joka edellyttää sitä, että tutkija 

herkistyy havainnoille ja antaa tutkimuksen alaisena olevan todellisuuden vaikuttaa itseensä. 

(Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 2013, s. 70). Tutkijasubjektin ja tut-

kijan äänen kuuluminen tutkimuksessa eivät tarkoita tutkijan henkilökohtaisen subjektisuuden 

ja subjektiivisuuden läsnäoloa tutkimuksen eri vaiheissa, vaan ne tulevat esille selitettäessä teh-

tyjä valintoja ja silloin, kun kyseisiä valintoja esitellään tutkimuksen tekstissä (Ronkainen ym., 

2013, s. 73). Objektiivisuuden käsitteellä viitataan irrottautumiseen henkilökohtaisista ja tietoi-

sista intresseistä. Objektiivisuuden pyrkimyksenä on tietoisuus siitä, että tarkastelun kohteena 

olevaa ilmiötä ei voida kokonaan tavoittaa saatavilla olevan tutkimustiedon kautta ja usein sitä 

voidaan tarkastella vain jostakin tietystä näkökulmasta. (Ronkainen ym., 2013, s. 12.) Tutki-

musta tehdessä tutkijalla voi olla tutkittavaan aiheeseen liittyvä esiymmärrys, eli hän tietää osa-

puilleen, mistä on kyse. Tutkimuksen kannalta on mahdollista, että tutkija antaa omien en-

nakko-oletustensa vaikuttaa liiallisesti tutkimuksen kulkuun jo esimerkiksi suunnitteluvai-

heessa, sen sijaan, että hän kyseenalaistaisi kokemuksiaan. Myös tutkittavan esiymmärrys on 

keskeinen tutkimustilanteeseen liittyvä osa-alue. Tutkittavan esiymmärrys voi liittyä muun mu-

assa oletukseen, että tutkija ymmärtää erinäisiä asioita ilman, että niistä kerrotaan tutkijalle 

erikseen, tai oletuksiin, että tutkija jakaa samat tulkintatavat tutkittavan kanssa. (Ronkainen 

ym., 2013, s. 71.) 
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Tutkimustyypiltään laadullinen tutkimus on empiiristä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 27). Em-

piirisellä tutkimuksella viitataan tutkimustapaan, joka perustuu kokemusperäisyyteen ja aisti-

havaintoihin (Hirsjärvi, 1982, s. 37). Empiiristä tutkimusta varten kerättyä käsittelemätöntä tie-

toa voidaan Heikkilän (2014, s. 13) mukaan kutsua havainto- tai tutkimusaineistoksi. Ottaen 

huomioon tutkimuksen tarkoituksen, ajallisen perspektiivin, tutkimusotteen tai tiedonkeruume-

netelmän, empiiriset tutkimukset on mahdollista jakaa eri tyyppeihin, kuten tutkimusotteensa 

perusteella kvantitatiiviseen, eli määrälliseen, ja kvalitatiiviseen, eli laadulliseen tutkimukseen 

(Heikkilä, 2014, ss. 13–14). Empiirinen tutkimus on luonteeltaan monista vaiheista koostuva 

kokonaisuus. Kokonaisuus koostuu erilaisista osavaiheista, jotka ovat tutkimuksen aikaan kes-

kinäisessä riippuvuussuhteessa toistensa kanssa. Tyypillisesti tutkimuksen tekemiseen kuuluvat 

tietynlaiset pääpiirteet, kuten alustavan tutkimusongelman esittäminen, aiheeseen perehtymi-

nen ja tutkimuksen ongelman tarkentaminen, aineiston keruu ja sen analysointi, sekä johtopää-

tösten ja raportoinnin tekeminen. Edellä mainittuja pääpiirteitä tarkentavat vaiheet, jossa muun 

muassa aiheeseen perehtyminen ja ongelman täsmentäminen vaativat esimerkiksi tutustumista 

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Samoin aineiston keruuseen ja analysointiin kuuluva vaihe 

koskee muun muassa aineistonkeruumenetelmän valintaa, kuten päätymistä esimerkiksi haas-

tatteluun. Johtopäätöksiin ja raportointiin liittyvä vaihe voi taas olla muun muassa tulosten tul-

kitsemista. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 14.) Vaikutteita laadullinen tutkimus on saanut muun 

muassa hermeneutiikasta, fenomenologiasta sekä poststrukturalismista, mutta myös filosofi-

asta, psykologiasta, sosiologiasta, antropologiasta ja kasvatustieteestä (Juuti & Puusa, 2020, 

Johdanto). Tarkennan seuraavaksi muutamia edellä mainitsemiani käsitteitä. 

Hermeneutiikalla viitataan teoriaan ymmärtämisestä ja tulkinnasta. Tutkimus hermeneutiikan 

parissa kohdistuu ihmisten väliseen kommunikaatioon. (Laine, 2015, s. 33.) Juntusen ja Meh-

tosen (1982, s. 113) mukaan hermeneutiikan keskeisenä ideana on, että kulttuurinen ja sosiaa-

linen todellisuus on merkitysten läpäisemää ja sen tutkimus perustuu ilmiöiden merkityksen 

etsimiseen. Fenomenologialla taas tarkoitetaan oppia ilmenevästä, jolla viitataan tutkimukseen 

ilmiöiden olemuksesta (Huhtinen & Tuominen, 2020). Pyrkimys selvittää, miten ihmiset koke-

vat erilaiset heitä koskettavat ilmiöt, liittyy olennaisesti fenomenologiaan (Juuti & Puusa, 

2020), samoin, kuten kokemusten tutkiminen, jotka muotoutuvat erilaisten ilmiöiden antamista 

merkityksistä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 40). Fenomenologisessa tutkimuksessa ihmisten 

nähdään rakentuvan suhteessa heitä ympäröivään maailmaan, jota he myös itse rakentavat 
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(Laine, 2015, s. 30). Yksilön perspektiivi korostuu fenomenologian parissa, mutta siihen sisäl-

tyy tieto, että useammilla yhteiskunnan yksilöillä voi olla keskenään samanlaisia piirteitä ja 

tapoja hahmottaa heitä ympäröivä maailma. Edellä mainitun perusteella yksilöiden kokemusten 

tutkiminen voi siis paljastaa jotakin yleisempää. (Laine, 2015, s. 32.) Viimeisenä tarkennan 

poststrukturalismia, joka on 1960-luvulla syntynyt filosofinen suuntaus (Williams, 2014, s. 1). 

Poststrukturalismin ajatuksena on, että tutkijaa ei odota valmis todellisuus, vaan tämä vaikuttaa 

ja osallistuu sen muotoutumiseen, kuten myös erilaisten näkökulmien avautumiseen (Denzin, 

1997, johdanto, sit. Juuti & Puusa, 2020).  

Laadullista tutkimusta voidaan lähestyä erilaisilla tutkimusmenetelmillä, johon edellä maini-

tuilla vaikutuksilla on osansa muun muassa eri koulukuntien kesken. Menetelmillä viitataan 

keinoihin, joiden avulla tutkimuksen aihetta lähestytään, mutta niiden kautta pyritään vastaa-

maan myös tutkimuskysymyksiin. Laadullisen tutkimuksen suhteen menetelmiä pidetään in-

duktiivisina, joka tarkoittaa, että tutkimuksen johtopäätökset pyritään tekemään aineistosta. 

(Juuti & Puusa, 2020, Johdanto.) Induktiolla tarkoitetaan päätelmää, jossa johtopäätökset poh-

jautuvat premisseihin, eli päättelyn lähtökohtiin/oletuksiin, tietyllä todennäköisyydellä. Johto-

päätösten totuudellisuutta ei siis ole mahdollista taata käyttämällä induktiivisia argumentteja. 

(Siitonen & Halonen, 1997, ss. 270, 272.) Induktiivisia päätelmiä ei nähdä sitovina tai pätevinä 

päättelemisen tapoina, mutta eri induktioiden välillä on eroavaisuuksia luotettavuuden suhteen. 

Induktioiden luotettavuus vaihtelee tapauskohtaisesti hyvin luotettavan ja vähän luotettavan vä-

lillä, mutta suurin osa päätelmistä sijoittuu kahden edellä mainitun ääripään välille. (Siitonen 

& Halonen, 1997, ss. 126–127.)  Deduktion käsite taas johdetaan latinan kielestä, jolla viitataan 

esiin johtamiseen. Erilaisten johtopäätösten muodostamisessa sitovia päätelmiä nimitetään 

deduktiivisiksi, joita voidaan esittää muun muassa ilmaisujen, ’siis’, ’niinpä’ ja ’tämän joh-

dosta’ avulla. (Siitonen & Halonen, 1997, s. 104.) Siitonen ja Halonen (1997, s. 107) kuvaavat 

pätevän deduktion merkitsevän totuutta säilyttävää. Pätevällä tavalla suoritettu päättely ja no-

jautuminen tosiin premisseihin aikaansaa heidän mukaansa johtopäätöksiä, jotka ovat paik-

kaansa pitäviä. 

Laadullisen tutkimuksen keskeisenä pyrkimyksenä on tilastollisen yleistämisen sijaan kuvata 

ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtää jotakin tiettyä toimintaa tai tulkita erilaisia ilmiöitä teoreetti-

sesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 98). Avaan ymmärtämisen ja tulkinnan käsitteitä edellä mai-

nitun hermeneutiikan kautta, jossa ymmärtäminen nähdään Juntusen ja Mehtosen (1982, s. 114) 

mukaan ilmiöiden merkitysten oivaltamisena. Ymmärtämisen he kuvaavat olevan tulkintaa, 
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joka laajentuu kielen ilmaisusta koko sosiaaliseen todellisuuteen. Mitä tulkintaan tulee, muun 

muassa Puusa ja Juuti (2020) määrittelevät sen tarkoittavan tutkittavien elämysmaailmojen ja 

niille annettujen merkitysten rekonstruoimista, eli jälleenrakentamista.  Kiviniemi (2015, s. 74) 

nimittää laadullista tutkimusta prosessiksi, jossa inhimillinen, eli tutkija, toimii muun muassa 

aineistonkeruun välineenä. Laadullista tutkimusta kuvataan avoimeksi prosessiksi, jossa tutki-

muksen eteneminen ei suju aina kaavamaisen tarkasti, vaan tutkimus muotoutuu usein sen ede-

tessä (Kiviniemi, 2015, s. 74). Keskeisesti laadulliseen tutkimukseen liittyy tutkittavan ilmiön 

käsitteellistäminen, johon tutkija vaikuttaa muun muassa tekemiensä teoreettisten näkökulmien 

ja näkemystensä kautta. Tutkimuksen aikana syntyvä käsitteellistäminen voi nousta käytännön 

tai teoreettisten näkökulmien parista, jotka toimivat keskenään vuorovaikutuksessa ja auttavat 

tutkijaa hahmottamaan uusia näkökulmia tutkimukseen liittyen. (Kiviniemi, 2015, s. 78.)  

Tutkimuksen tekeminen lähtee liikkeelle aiheen valinnasta, tutkimuksen tavoitteiden asette-

lusta ja tutkimuskysymysten muotoilusta, jonka jälkeen tutkijan tulee perehtyä tutkimuksen ai-

hetta koskevaan kirjallisuuteen ja laatia teoreettinen viitekehys. Tutkimukselle valitaan haluttu 

lähestymistapa, tutkimusmenetelmät ja aineisto. Tutkijan on tutkimustaan varten hankittava ai-

neisto, analysoitava ja tulkittava sitä, jonka jälkeen tutkimus voidaan esittää, tutkimustulokset 

voidaan raportoida kirjallisessa muodossa ja tutkimuksen luotettavuutta pystytään arvioimaan. 

(Juuti & Puusa, 2020.) Yleisimmin käytettyjä aineistonkeruumenetelmiä laadullisessa tutki-

muksessa ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisista dokumenteista koottu tieto. Edellä 

mainittuja aineistonkeruumenetelmiä on mahdollista hyödyntää yhdessä tai erikseen tutkimusta 

tehtäessä. Aineistonkeruumenetelmät eivät ole yksinomaan vain laadulliseen tutkimukseen liit-

tyviä, vaan niitä voidaan käyttää myös määrällisessä tutkimuksessa. Vapaammalle tutkimus-

asetelmalle on kuitenkin yleensä luontevaa käyttää aineiston hankinnan menetelminä muun mu-

assa havainnointia, keskustelua tai omaelämäkertoja, kun taas kokeelliset menetelmät ja struk-

turoidut kyselyt palvelevat formaalimpia ja strukturoidumpia tutkimusasetelmia. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2018, s. 83.) Ei ole tavatonta, että nykyisin tutkimuksissa niin laadullisten kuin määräl-

listen menetelmien käyttöä voi esiintyä samanaikaisesti, sillä tutkimustehtävä voi vaatia eri me-

todien yhdistämistä. (Syrjäläinen, Eronen & Värri, 2007, ss. 7–8.) Laadullista aineistoa pidetään 

ilmaisullisesti rikkaana, monitasoisena ja kompleksisena 12 (Alasuutari, 1999, s. 84).  

 

 
12 Kompleksisuuden käsite viittaa monesta eri osasta koostuvaan tai monimutkaiseen (Cambridge Dictionary). 
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3.1.1 Narratiivisuus – kerronnallisuus  

Narratiivisuuden käsite on rantautunut Suomeen englannin kielestä, jossa substantiivi, narra-

tive, tarkoittaa tarinaa ja verbi, narrate, kertomusta (Heikkinen, 2002, s. 185). Määritelmien ja 

käytössä olevan käsitteistön ollessa laaja, narratiivisuuden käsite voidaan johtaa myös latinasta, 

jossa narratio tarkoittaa kertomusta ja narrare kertoa-verbiä (Kohonen, 2011, s. 197). Käsitettä 

on laadullisten tutkijoiden keskuudessa käytetty monin eri tavoin. Narratiivissa elämän aiem-

mat tapahtumat ja kokemukset kootaan teemallisiksi yhtenäisiksi prosesseiksi. (Polkinghorne, 

1995, s. 5.) Aikaisempia tapahtumia sekä kokemuksia reflektoidaan ja järjestetään, jolloin ta-

pahtumat saavat merkityksen ja selityksen (Kohonen, 2011, s. 198). Samantapaisia ajatuksia 

esittää myös Elliott (2005, s. 3), joka määrittelee narratiivin kokoavan tapahtumien sarjan ko-

konaisuudeksi, jonka kautta yksittäisiä osasia pystytään ymmärtämään niiden suhteessa koko-

naisuuteen. Yhteiskunta- ja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa narratiivien tutkimus on muut-

tunut runsaaksi, kun narratiivien merkitys inhimillisten kokemusten organisoinnissa ja ihmisten 

elämässä on tunnistettu tärkeäksi aiheeksi. Narratiivi yhdistää tietämisen ja olemisen tapoja, 

jolloin se on keskeisesti yhteydessä myös identiteettiä koskevia kysymyksiä. (Watson, 2012, s. 

1.) Identiteetillä viitataan henkilön ajatuksiin ja tunteisiin itsestään tai omakuvastaan (Swann 

& Bosson, 2021, s. 587). Identiteetin käsitteellä on osansa myös opettajan työssä, sillä muun 

muassa Stenbergin (2016) mukaan opettajan pedagogiset valinnat kumpuavat tämän henkilö-

kohtaisista arvoista ja uskomuksista. Narratiivien merkitys ihmisten kokemuksille ja olemassa-

ololle on keskeinen, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden jakaa tietoa tiettynä historian aikana ta-

pahtuneiden asioiden luonteesta (Bold, 2012, ss. 17–18). Narratiivista lähestymistapaa pidetään 

luonteeltaan subjektisena ja kontekstuaalisena, sillä tietäminen on riippuvaista ajasta, paikasta 

ja henkilöstä. Ihmisten välinen vuorovaikutus toimii narratiivisessa lähestymistavassa todelli-

suutta rakentavana tekijänä. (Kohonen, 2011, s. 197.)  

Narratiivinen aineisto voi olla kirjallisesti tai suullisesti tuotettua, josta esimerkkinä toimivat 

muun muassa elämänkerralliset aineistot. Tutkimuksen aihepiiriin liittyvät vapaamuotoisesti 

kerrotut tai kirjoitetut tarinat toimivat myös tapana kerätä tutkimusaineistoa. Kerrotut tarinat eli 

kertomukset ovat ihmisten toisilleen kertomia tarinoita itsestään. (Kohonen, 2011, ss. 199–

200.) Hänninen (2015, s. 168) erottaa omassa kuvauksessaan tarinan ja kertomuksen toisistaan 

ja määrittelee tarinan tarkoittavan mieleen virittyvää merkitysrakennetta, kun taas kertomuk-

sella tarkoitetaan tarinan vaihetelevia esityksiä. Kertomukset sisältävät kuvauksen jo jostakin 
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tapahtuneesta, josta on tehty jatkotulkintoja. Kokemusten pohdiskelu ja niiden jakaminen tois-

ten kanssa mahdollistuvat kerrontaa hyödyntämällä. (Kohonen, 2011, s. 201.) Kerronnan avulla 

voidaan sanallistaa menneitä tapahtumia käyttäen hyödyksi kielen rakenteellisia mahdollisuuk-

sia. Kertomisprosessissa korostuvat verbaalisen kerronnan lisäksi kuitenkin myös vuorovaiku-

tustoiminta tietyssä paikallisessa kontekstissa. (Becker & Quasthoff, 2005, s. 1.) Tarinan kes-

keisimpiin ominaisuuksiin kuuluu, että se koskee ajassa eteneviä tapahtumakulkuja, jolloin ta-

pahtumat muodostavat tarinan keskeisen materiaalin. Tarinassa esiintyvät tapahtumat ovat kes-

kenään vaikutuksessa, sillä ne muodostavat keskenään syy-seuraussuhteita. Erilaiset tunne- ja 

arvolataukset tapahtumiin liittyen ovat myös tavallisia. (Hänninen, 2015, s. 170.)  

Narratiivisuuden käsitteen rinnalla vakiintuneemmaksi tavaksi on yleistynyt käyttää termiä ker-

ronnallisuus. Kerronnallisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkija käyttää läh-

teenään kertomuksia ja kohdistaa huomionsa kertomiseen, joka toimii tiedon välittäjänä ja ra-

kentajana. Ihmisten ja heidän toimintansa ymmärtämiseen liittyen kertominen ja sen tutkiminen 

sopivat hyvin tutkimuksen tutkimustavoiksi. Kertomukset toimivat myös väylänä hankkia tie-

toa ja mahdollistavat tiedon välityksen eteenpäin. (Heikkinen, 2015, ss. 149–151.) Kertojan 

näkökulma on narratiivisessa eli kerronnallisessa tutkimussuuntauksessa olennaisessa ase-

massa. Eri yksilöiden ainutkertaisten näkökulmien ymmärtäminen konteksteissaan on kerron-

nallisen tutkimuksen kannalta yksi tärkeimmistä tavoitteista. (Erkkilä, 2009, s. 198.) Kerron-

nallista tutkimusta voidaan Heikkisen (2015, s. 156) mukaan nimittää tutkimuksen tutkimusot-

teeksi tai tutkimukselliseksi lähestymistavaksi. Hänen mukaansa kertomuksellisuus on ihmi-

sille lajityypillinen tapa hahmottaa todellisuutta ja itseään, mutta sen avulla myös tiedon muo-

dostaminen ja kokoaminen ympäröivästä todellisuudesta ja tapahtumista on mahdollista. Tut-

kimusta tehtäessä kerronnallisuutta voidaan käyttää tutkimusaineistona. Haastattelut tai vapaat 

kirjalliset vastaukset ovat esimerkkejä kerrontaan perustuvasta aineistosta. Myös päiväkirjojen, 

elämäkertojen ja dokumenttien hyödyntäminen ovat esimerkkejä aineistomuodoista. Kerron-

nallisella tutkimusaineistolla tarkoitetaan kiteyttäen kerrontaa, joka on esitetty suullisesti tai 

kirjallisesti. (Heikkinen, 2015, s. 159.) Elämäntarinoita tai henkilökohtaisia kertomuksia voi-

daan hyödyntää tutkimuksissa tutkimusaineistona, mutta niiden avulla on mahdollista ymmär-

tää paremmin myös sitä, miten ihmiset käsittävät oman elämänsä, kokemuksena ja vuorovai-

kutuksensa toisten kanssa (Atkinson, 1998, s. 75). 
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3.1.2 Haastattelu 

Tutkimukseni tutkimusaineiston keräämistä varten olen päättänyt hyödyntää haastattelua. Tut-

kimukseni haastateltavat koostuvat eri aikakausina koulua käyneistä henkilöistä alkaen 1940-

luvulta päättyen 2000-luvulle. Lähestyn aihettani oppilasnäkökulmasta. Tiedonkeruun eri muo-

doista haastattelu on yksi käytetyimmistä, joka voi luonteeltaan olla vapaamuotoinen tai struk-

turoidumpi. Haastattelua kuvataan joustavaksi menetelmäksi, koska sen käyttö sopii hyvin mo-

niin erilaisiin tilanteisiin. Kielellinen vuorovaikutus haastattelijan ja haastateltavan välillä mah-

dollistaa tiedonhankinnan haastattelutilanteessa, jonka aikana voidaan tutkia myös niitä motii-

veja, jotka piilevät annettujen vastausten taustalla. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 34.) Haastat-

telun tarkoituksena on kerätä informaatiota ja se on ennalta suunniteltua toimintaa, jolla on 

päämäärä (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 42). Haastattelua voidaan kutsua erääksi keskustelun 

muodoksi, jossa keskeisen osan muodostavat kysymykset ja vastaukset. Haastattelu on myös 

toimintaa, johon vaikuttavat sitä ympäröivä kulttuuri sekä tehdyt vaistomaiset ja spontaanit tul-

kinnat. (Gudmundsdottir, 1996, s. 294.) Toteuttamalla haastattelun tutkija kerää kertomuksia. 

Muun muassa omaelämäkerralla tai haastattelupuheella on kertomuksellinen muoto. (Eskola & 

Suoranta, 1998.) Tutkijat, jotka suuntaavat tutkimuksensa sosiaalisiin konteksteihin, päätyvät 

Boldin (2012, s. 96) mukaan usein haastattelemaan ihmisiä, joista ovat kiinnostuneita. Hänen 

mukaansa tutkija voi olla kiinnostunut muun muassa ihmisten elämästä, kokemuksista, tunteista 

ja johonkin tilanteeseen liittyvistä ajatuksista. Elämänhistorian tutkiminen on yksi esimerkeistä, 

johon haastatteleminen informaation keruumenetelmänä sopii erinomaisesti. Saatua elämänhis-

toriallista tietoa on mahdollista tarkastella ja vertailla muun muassa kulloisenkin ajan poliittisen 

ja yhteiskunnallisen toiminnan kehyksessä. (Bold, 2012, s. 96.) 

Tutkimukseni haastattelumenetelmässä korostuu teemahaastattelu, joka mahdollistaa muun 

muassa erilaisten ilmiöiden tutkimisen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 87). Teemahaastattelussa 

haastateltavien kanssa käydään läpi samat ennalta valitut teemat, mutta kysymysten muotoilu 

tai järjestys voivat vaihdella (Tiittula & Ruusuvuori, 2005, s. 11). Keskeisen osan teemahaas-

tattelua muodostavat tutkimuksen kohteena oleva ilmiö, ihminen ja hänen toimintansa. Teemo-

jen avulla tutkija pyrkii avaamaan tutkimuksen kohteena olevan ihmisen toimintaa. (Kananen, 

2017, s. 90). Hirsjärven ja Hurmeen (2008, s. 48) mukaan teemahaastattelu kallistuu lähemmäs 

strukturoimatonta haastattelua ja kirjoittajat kuvaavat sitä puolistrukturoiduksi haastattelume-

netelmäksi. Puolistrukturoidussa menetelmässä haastateltavat saavat tuottaa vastauksen annet-



  54 

 

54 

 

tuun kysymykseen omin sanoin, eli valmiita vastausvaihtoehtoja ei hyödynnetä (Eskola & Suo-

ranta, 1998). Teemahaastattelua kuvataan melko avoimeksi haastattelumenetelmäksi sen va-

paamuotoisuuden vuoksi, sillä haastattelussa kerätyn materiaalin voidaan katsoa edustavan vas-

taajan puhetta. Haastattelutilanteessa tutkija ei voi kysellä haastateltavilta mitä tahansa, vaan 

hänen tavoitteenaan on kerätä tutkimuksensa kannalta merkityksellisiä vastauksia. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, s. 88.) Ennalta valitut teemat takaavat haastattelua ajatellen sen, että kaikkien 

haastateltavien kanssa on puhuttu suurin piirtein samoista aiheista (Eskola & Suoranta, 1998). 

Tutkimuksen kannalta teemojen odotetaan tuottavan haastattelutilanteessa tutkimusaineistoa, 

jota tutkija voi tulkita myöhemmin teorian avulla (Puusa, 2020, Kpl 6). 

Tutkimukseni kannalta tarkennan haastattelua vielä kerronnallisen haastattelun määritelmällä. 

Kerronnallisen haastattelun tarkoituksena on kerätä kertomuksia, jotka toimivat tutkimuksen 

aineistona. Kertomuksien avulla voimme pyrkiä ymmärtämään paremmin muun muassa ajalli-

suutta. Tutkimuksissa hyödynnetään kertomuksia, koska niiden avulla voimme ymmärtää pa-

remmin muun muassa menneisyyttä ja ihmisten identiteettiä. Kertomukset vaikuttavat myös 

tulevaisuuteen, sillä ne voivat vaikuttavat erilaisten toimijoiden myöhempiin tekemisiin. Vuo-

rovaikutuksen keinona kertomuksilla on sija myös erilaisten kokemusten jakamisessa ja niiden 

ymmärtämisessä. (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 189.) Haastattelutilanteessa siihen osal-

listuvilla on omat roolinsa, jossa haastattelija edustaa niin sanotusti tietämätöntä osapuolta ja 

haastateltava päinvastoin tietävää. Tutkimushaastattelussa tutkimuksen tavoite toimii toimintaa 

ohjaavana tekijänä. Haastattelija toimii kysyvänä osapuolena ja kerää tietoa, kun taas haastatel-

tava vastaa kysymyksiin ja toimii tiedon antajan roolissa. (Ruusuvuori & Tiittula, 2005, ss. 22–

23.)  

Haastattelen tutkimustani varten eri-ikäisiä ihmisiä, jotka kaikki ovat kuitenkin aikuisiässä. Iän 

erilaiset merkitykset tulee ottaa huomioon muun muassa silloin, kun haastattelun kohteena ovat 

iäkkäät ihmiset (Lumme-Sandt, 2005, s. 125). Haastateltaessa iäkkäämpiä ihmisiä tulee tilan-

teessa huomioida mahdolliset rajoitteet, jotka voivat olla esimerkiksi fyysisiä tai kognitiivisia. 

Huonontunut kuulo tai muisti voivat vaikeuttaa haastattelun kulkua, jolloin usein huonokuntoi-

simmat henkilöt rajautuvat tutkimuksen ulkopuolelle tutkimuksen sujuvuuden varmistamiseksi. 

Ihmisten eläessä entistä pidempään tulisi tulevaisuudessa tehtävissä tutkimuksissa huomioitava 

myös iäkkäämmät vanhukset, jotta myös heidän äänensä saadaan yhteiskunnassa kuuluviin. 

(Lumme-Sandt, 2005, s. 127.) Tutkittaessa tiettyyn asiaan liittyviä eri merkityksiä on haastat-

telua varten perusteltua valita henkilöitä eri ikäluokista ja eri sukupuolen edustajista, jolloin 
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merkitysten kirjosta saadaan mahdollisimman monipuolinen (Lumme-Sandt, 2005, s. 129). 

Kerronnallisia haastatteluja ajatellen haastateltavan pitkä elämänkokemus voi tutkimuksen kan-

nalta toimia tärkeänä resurssina (Lumme-Sandt, 2005, s. 138). 

3.1.3 Muistelu 

Muistelun avulla pyritään etsimään elämään liittyviä merkityksiä ja ymmärtämään mennei-

syyttä. Muistelemalla ihmisten on mahdollista ymmärtää keitä he ovat ja millaiset tekijät ovat 

vaikuttaneet siihen, millaisia he ovat. Muistoja on ajan kuluessa mahdollista myös pohtia uu-

dessa valossa ja rekonstruoida. (Gibson, 2011, s. 26.) Muistelun avulla voidaan mahdollistaa 

elämänkokemuksia koskevien muistojen herääminen ja saattaa ihmisiä yhteen. Myös uusien 

näkökulmien ja uuden ymmärryksen saattaminen elämään voidaan mahdollistaa palauttamalla 

muistoja mieleen ja jakamalla niitä muille. (Gibson, 2011, s. 9.) Muisteleminen koskettaa mo-

nien eri-ikäisten ihmisten elämää eikä sitä pidetä tyypillisenä vain iäkkäämmille ihmisille (Gib-

son, 2011, s. 15). Elämästään ja siihen liittyvistä asioista kertovat henkilöt vaikuttavat sanomal-

laan siihen henkilöön, joka kuuntelee kerrontaa. Kuulijan reaktiot, esitetyt kysymykset ja kom-

mentit vaikuttavat jälleen vastavuoroisesti kertojaan. Kerrotut tarinat voivat vaikuttaa kuulijaan 

herättämällä tässä muun muassa erilaisia tunnetiloja ja reaktioita. (Kunz & Soltys, 2007, Pre-

face.) 

Metson (1999, s. 273) mukaan koulumuistot mahdollistavat kerronnan siitä, millaista koulun-

käynti oli kertojan lapsuudessa, jota voidaan peilata tähän päivään. Muistot ja kokemukset toi-

mivat hänen mukaansa erojen sekä samankaltaisuuksien vertailun ja tarkastelun mahdollista-

jina. Koulumuistot voivat aikuisten keskuudessa nousta pinnalle muun muassa omien lasten 

aloittaessa koulutien, jolloin omia muistoja voidaan tarkastella suhteessa lasten koulunkäyntiin 

vuosia tai vuosikymmeniä myöhemmin. Koulumuistot voivat toimia väylänä tutkia jatkuvuuk-

sia, eroja ja niiden rakentumista myös eri sukupolvien välillä. (Metso, 1999, s. 281.) Saloa 

(2005, s. 24) siteeraten muisti muuttaa, valikoi ja järjestää. Hänen mukaansa tapahtumat uudel-

leenrakennetaan muistamisen prosesseissa niin, kuten ne on nähty, kuultu tai tunnettu. Muiste-

tut asiat liittyvät osaksi kertojan minuutta (Salo, 2005, s. 25). Muisteleminen johdattaa ihmisen 

takaisin asioihin, jotka ovat tälle merkityksellisiä (Casey, 2009, Preface). Omassa tutkimukses-

sani muisteleminen korostuu, kun haastattelutilanteessa haastateltavat palaavat ajassa taakse-

päin muistelemaan kouluaikojaan ja opettajiaan. Käsiteltäessä muistinvaraista tietoa voi ongel-

malliseksi muodostua pitkä etäisyys muisteluhetkestä todellisiin tapahtumiin, sillä tapahtumat 



  56 

 

56 

 

voidaan joskus muistaa väärin. Muistitietohistorian parissa ajatusta siitä, että ihmisillä on oi-

keus muistaa tapahtumat ja kertoa niistä haluamallaan tavalla, on alettu hyväksyä enenevin 

määrin. Kertojien itse tosina pitämiä asioita pidetään muistitietohistorian parissa myös tärkeinä. 

(Teräs & Koivunen, 2017, kpl 8.)  

4. Haastattelukysymykset ja niiden johtaminen teoriasta 

Kuten olen edellä maininnut, haastattelussani korostuvat teemahaastattelu ja kerronnallinen 

haastattelu. Johdan haastattelukysymykset tutkielmassani hyödyntämästä teoriataustasta ja ne 

käsittelevät haastateltavien kokemuksia heidän entisistä opettajistaan lapsuudessa ja nuoruu-

dessa eri näkökulmista. Haastattelun alkuun esittelen tutkimuksen toteuttajana itseni ja käyn 

haastateltavan kanssa alkuun rennonpuoleista tutustumista erilaisten kysymysten avulla. Haas-

tattelukysymyksiä varten olen kerännyt erilaisia niin sanottuja apukysymyksiä, joilla minun on 

mahdollista avata esittämiäni kysymyksiä hieman tarkemmin. Tutkimukseni pääpainon ollessa 

opettajiin liittyvissä muistoissa ja kokemuksissa sekä opettajakuvan muutoksen tutkimisessa, 

pyrin kartoittamaan kysymysteni avulla myös hieman sitä, millaista koulunkäynti on ollut eri 

aikoina. Esittelen seuraavaksi tutkimuskysymykseni ja palastelen niitä hieman erilaisiin ryh-

mittymiin. 

4.1 Tutustuminen haastateltavaan ja tämän koulutaustaan 

Ensimmäisten kysymyksen avulla pyrin johdattamaan haastateltavan tutkimuksen aihepiiriin ja 

samalla tutustumaan haastateltavaan. Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005, s. 24) mukaan tutkimuk-

sen yhteinen ’’maaperä’’ luodaan, kun haastattelija selvittää haastateltavalle oman roolinsa, 

tehtävänsä, tutkimuksensa aiheen ja sen tavoitteen. Ikää koskevilla kysymyksillä pyrin jaotte-

lemaan haastateltavat erilaisiin ajallisiin ryhmiin, jotka tutkimuksessani liittyvät koulunkäyntiä 

koskeviin ajallisiin raameihin, eli kansakouluaikaan, peruskoulu-uudistuksen aikaan ja lähelle 

nykyaikaa, eli suunnilleen 2000-luvun alkupuolelle. Haastattelujen jälkeen minun on edellä 

mainitun vuoksi sujuvampaa tehdä vertailua kokoamalla ajallisesti yhtenevät haastattelut yh-

teen. Kysymyksilläni pyrin saamaan aikaan kertomuksia, jota muun muassa myös Hyvärinen 

ja Löyttyniemi (2005, s. 191) korostavat kirjoituksessaan. Heidän mukaansa kysymyksiin vas-

taavat henkilöt pyrkivät usein vastaamaan kertomusten avulla. Haastattelutilanteessa korostu-

vat erilaiset roolit, joka erottaa haastattelun arkisemmasta keskustelusta. Haastattelun liittyessä 

tutkimuksen tekemiseen, sen tekoa ohjaa myös tutkimuksen tavoite. (Ruusuvuori & Tiittula, 

2005, ss. 22–23.) Seuraavana haastattelun ensimmäiset kysymykset. 
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1. Kertoisitko hieman itsestäsi? (Kuka olet ja mistä tulet? Milloin olet syntynyt ja minkä 

ikäinen olet? Mitä teet työksesi? Ketä perheeseesi kuuluu?) 

2. Kertoisitko lapsuutesi ja nuoruutesi kodista? (Missä olet elänyt ja kasvanut? Voisitko 

kuvailla kotiasi/kotiseutuasi?  

Kolmannella kysymyksellä pyrin kartoittamaan haastateltavan kotiseutuun liittyviä tekijöitä, 

kuten muun muassa mahdollista yhteisöllisyyttä ja yhteisön käsitettä. Yhteisön käsite voidaan 

käsittää monesta näkökulmasta ja yleisnimityksellä, sillä voidaan viitata ryhmämuodostelmiin. 

Yhteisön käsite voi liikkua muutaman ihmisen ja ihmiskunnan välillä, kun taas alueellisesti 

yhteisöt voidaan rajata koskemaan yhtä ruokakuntaa tai koko maapalloa. Yhteisyys voi perus-

tua seikkoihin, jotka ovat muun muassa taloudellisia, poliittisia tai alueellisia. Sukulaisuus, us-

komukset, yhteinen toiminta, maailmankatsomus tai vuorovaikutus voivat toimia myös yhtei-

syyttä luovana perustana. (Lehtonen, 1990, s. 15.) Alueellisuutta pidetään eräänä yhteisön ul-

koisena tunnusmerkkinä. Yhteisö muodostuu sosiaaliselle vuorovaikutukselle eikä se niinkään 

tarkoita tiettyyn tilaan sijoittumista, mutta liittyminen tiettyyn asuinpaikkaan voi kuitenkin mer-

kitä kokemusta jostakin yhteisestä. (Lehtonen, 1990, ss. 218–219.) Saastamoisen (2009, s. 43) 

mukaan yhteisöllisyyden kokemus voi ihmisten keskuudessa yhdistyä johonkin paikkaan, sen 

ihmisiin ja elämänmuotoon kuulumiseen. Yhteisöä ylläpitävänä elementtinä voidaan nähdä 

myös muun muassa erilaiset perinteet (Saastamoinen, 2009, s. 36).  

3. Millaisia asioita sinulla on jäänyt mieleen kotiseudustasi? (Millaisia asioita sinulle tulee 

mieleen yhteisöllisyydestä? Liittyykö kotiseutusi elämään jotakin perinteitä? Ovatko ko-

tiseutusi perinteet, asukkaat tai esimerkiksi maantieteellinen sijainti vaikuttaneet jolla-

kin tavalla elämääsi? Ovatko edellä mainitut näkyneet jollakin tavalla koulunkäynnis-

säsi?) 

Kasvattajayhteisöllä tarkoitetaan kasvattajien joukkoa, joka toteuttaa kasvatusta jossakin yhtei-

sössä. Kasvattajien sitoutuminen johdonmukaisiin linjoihin ja toimintatapoihin toimii epäjoh-

donmukaisuutta välttävinä tekijöinä erilaisissa kasvatusyhteisöissä, kuten kouluissa. (Kaipio, 

1999, ss. 201–202.) Suomessa opettajan työtä ohjaavana tekijänä toimii opetussuunnitelma, 

joka antaa työskentelylle tietynlaiset raamit (OAJ, Opettajana perusopetuksessa). Erillisellä pai-

kallisella opetussuunnitelmalla on valtakunnallisten tavoitteiden rinnalla mahdollisuus nostaa 

esille erilaisia tavoitteita ja tehtäviä, joita paikallisesti pidetään tärkeinä. Paikallisen opetus-

suunnitelman merkitys korostuu erityisesti koulutyön yhteisen perustan ja suunnan luomisessa, 

mutta sen avulla koulujen toiminta on mahdollista liittää osaksi muuta paikallista toimintaa. 
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(Opetushallitus, 2014, s. 9.) Koulun toimiminen yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

rikastuttaa koulutyötä, joka samalla liittää koulun, sitä ympäröivän yhteisön elämään (Opetus-

hallitus, 2014, s. 11). Seuraavat kysymykset 4 ja 5 auttavat minua tutustumaan haastateltavien 

kuvauksiin heidän kouluistaan ja saan alustavaa pohjaa siitä, millaisia muistoja heillä ylipäänsä 

on koulunkäynnistä. Kysymykset 4–5 kuuluvat seuraavasti: 

4. Milloin ja missä olet aloittanut koulunkäyntisi? 

5. Voisitko kuvailla lapsuutesi ja nuoruutesi koulua? Millaisia muistoja sinulla on koulun-

käyntiin liittyen? (Millainen koulu sinulla on ollut ja missä se on sijainnut? Oliko sinulla 

kouluun pitkä matka kotoasi ja, miten olet kulkenut koulumatkan? Mistä oppiaineista 

olet/et ole pitänyt? Millainen luokka sinulla on ollut? Millaisia luokkatovereita sinulla 

on ollut? Oletko yhä yhteyksissä lapsuutesi/nuoruutesi koulutovereihin?)  

 

4.2 Haastateltavien opettajat  

Kysymysten 6–11 avulla pyrin hahmottamaan tutkimuksessani sitä, millaisia opettajat ovat 

haastateltavien lapsuudessa ja nuoruudessa olleet eri aikakausina tarkasteltuna. Teoreettisessa 

viitekehyksessä hyödyntämäni Kuikan (1993) artikkelin ja muun lähdekirjallisuuden kautta mi-

nun on mahdollista tutkia, löytyykö haastattelumateriaalin ja teoreettisen viitekehyksen välillä 

yhteneväisyyttä. Edellä mainitulla viittaan Kuikan (1993) artikkeliin ja hänen siinä esittele-

määnsä seitsemään erilaiseen malliin, joiden kautta opettajakuvaa on eri aikoina ilmennetty. 

Kokoan toteuttamani tutkimushaastattelut sen mukaan, milloin haastateltavat ovat käyneet kou-

lua lapsena ja nuorena, jonka jälkeen analysointivaiheessa haastatteluaineiston ja teoreettisen 

viitekehyksen vertaileminen keskenään mahdollistuu sulavammin. Kokoavasti todeten minun 

on siis mahdollista tutkia esimerkiksi 1950-luvulla kansakoulua käyneen henkilön kuvauksia 

opettajistaan, Kuikan (1993, s. 104) esittelemää ajalle tyypillistä kutsumusopettajuutta, sekä 

tutkia ilmentymiä niiden välillä. Kuikan (1993) artikkelissa seitsemää erilaista opettajakuvaa 

täsmentävää mallia on kuvattu laajalti. Tämän lisäksi mahdollisuuteni tehdä vertailua haastat-

teluaineistojen ja teoreettisen viitekehyksen välillä on mahdollista kirjallisuuden kautta, joissa 

on käsitelty muun muassa opettajia, opetusta ja edellä mainittuja koskevaa lainsäädäntöä, muita 

päätöksiä ja suunnitelmia, kuten muun muassa opetussuunnitelmia eri ajoilta.  

Käsittelemällä opettajan asemaa ja auktoriteettia koskevia kysymyksiä pyrin löytämään vas-

tauksia, jotka liittyvät varsinaiseen opettajakuvan määritelmään. Opettajan asema on eräs mää-

rite, joka liittyy Kuikan (1993, s. 104) opettajakuvan määrittelyyn. Opettajan asema ja tämän 
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tehtävä määrittävät hänen mukaansa opettajakuvaa, kuten myös yhteiskunnan arvostus, opetta-

jankoulutus, ammattijärjestöt, opettajiin liitettävät ihanteet ja itse opettajat. Aihetta on käsitelty 

myös hyödyntämässäni lähdekirjallisuudessa ja opettajan asemasta löytyy kirjoituksia eri vuo-

sikymmeniltä. Uskon, että tutkimushaastattelujeni pohjalta minun on mahdollista, yhdessä kir-

jallisuuden kanssa, tehdä päätelmiä siitä, millaisena henkilönä opettaja on eri aikoina historian 

saatossa nähty ja koettu, sekä miten tämän asema on kehittynyt lähestyttäessä nykyaikaa. Taus-

toittaakseni hieman kysymyksiin 6–11 liittyvää tietoa kuvaan lyhyesti opettajan asemaan liitty-

vää kehityskaarta.  

1900-luvun alkupuolella oli tavallista, että useimmat kansakoulunopettajat työskentelivät maa-

seudulla. Opettajan asema oli pitkälti riippuvainen siitä ympäristöstä, jossa tämä työskenteli. 

Kaupungeissa työskentelevät kansakoulunopettajat nauttivat usein paremmista oloista palkan 

ja työolojen suhteen, kun taas maaseudulla palkka oli usein pieni ja työtä enemmän. Sosiaali-

sessa hierarkiassa maaseutujen kansakoulunopettajat olivat kuitenkin kaupungeissa työskente-

leviin kollegoihinsa verraten korkeammalla. Maaseudulla työskentelevä opettaja nähtiin yhtei-

sön arvovaltaisena jäsenenä, joka luettiin kuuluvaksi osaksi sivistyneistöä. (Rantala, 2005, ss. 

202–203.) 1950-luvulla nuoren opettajan työtä kuvannut Koskenniemi (1959, s. 19) ei anna 

ensisilmäyksellä opettajan työstä kovin ruusuista kuvaa. Vaikka aloitteleva opettaja on hänen 

mukaansa tutustunut koulun arkiseen elämään opintojensa ohessa, kohtaa hän aloittaessaan mo-

nia vaikeita tilanteita. Kirjoittajan mukaan yksinkertaisten ja helppojen työtehtävien sekä jat-

kuvan ohjauksen sijaan aloitteleva opettaja joutuu hallitsemaan luokkahuoneessa syntyvät ti-

lanteet yksin. Nuoren opettajan vastuulla on hänen mukaansa opetustavoista, oppilaista ja muun 

muassa työrauhan ylläpidosta vastaaminen. 1950-luvulla opettajan asema oli varsin heikko niin 

Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Ammatin matala asema näkyi muun muassa työstä 

maksetussa palkassa, joka ei ollut kummoinen. (Koskenniemi, 1959, ss. 160–161.) Eroavai-

suuksia työstä saadussa palkassa esiintyi myös miesten ja naisten välillä, joka miesten kohdalla 

oli usein korkeampi. Miesopettajat saivat paremman palkan lisäksi usein myös naisia parempia 

etuja, kuten suuremman asunnon. (Rantala, 2005, s. 19.) Opettajan ammatillisen aseman kohot-

tamiseksi opettajien odotettiin olevan kosketuksissa nykyaikaan, sen ilmiöihin ja tapahtumiin, 

opiskelevan alaansa työn ohessa ja seuraavan kulttuurialaa, mutta ottavan siihen myös osaa. 

Opettajan ammatissa yleinen arvostelu oli 1950-luvulla monia muita aloja yleisempää. Huo-

mion kiinnittäminen yksityiselämän moitteettomuuteen oli tärkeä elämän osa-alue niille henki-

löille, jotka työskentelivät opetustehtävissä. Omien käsitysten ja katsomusten esille tuomisessa 
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oli oltava hyvin varovainen. (Koskenniemi, 1959, ss. 161–162.) Yhteiskunnan modernisoitu-

minen ja kaupungistuminen muuttivat opettajan asemaa 1950-luvulla suuntaan, jossa tältä ei 

enää odotettu tiukkaa mallikansalaisen esikuvana toimimista. Opettajuudessa oli nähtävissä 

muutos elämäntavasta ammatiksi. Kansakoulunopettajaa ei enää modernisoituvassa yhteiskun-

nassa nähty tiedollisena auktoriteettina tai monialaisena taitajana. (Rantala, 2005, ss. 213–214.)  

Unescon vuonna 1966 antamassa suosituksessa kirjoitetaan, että opettamista tulisi tarkastella 

urana, joka on julkisen palvelun muoto, joka vaatii opettajien asiantuntijuutta ja erityistaitoja, 

joiden ylläpito vaatii jatkuvaa opiskelua (ILO & Unesco, 2016, s. 9). 1960-luvulla monissa 

maissa opettajan asemassa tapahtui muutos parempaan. Asiantuntijuuden ja autonomian13 kä-

sitteet liittyivät keskeisesti opettajan ammattiin, samoin kuin individualismi14 opettamiseen. 

Ammatillinen autonomia vaikutti positiivisesti opettamisen asemaan, kun työhön oli käytettä-

vissä enemmän valmisteluaikaa. Myös opettajien saama palkka parani. 1980-luvun puolivälin 

tienoilla opettajien yksilöllinen autonomia alkoi muuttua kuitenkin riittämättömäksi, kun kou-

lunkäynti alkoi muuttua aiempaa monimutkaisemmaksi. (Hargreaves & Fullan, 2000, s. 51.) 

Lähestyttäessä 1990-lukua vaatimukset opettajien henkilökohtaista käyttäytymistä kohtaan vä-

henivät. Ajatus opettajasta mallikansalaisen perikuvana alkoi väistyä. (Lahdes, 1986, s. 380.) 

Opettajan työ voidaan nähdä professiona, jota edellyttää pitkä koulutus eri koulutusvaiheineen. 

Työ on ihmisläheistä ja siihen liittyy mahdollisuus kohdata erilaisia sosiaalisia konflikteja, 

jotka voivat olla luonteeltaan melko haastavia. Opettajilta odotetaan monia erilaisia kykyjä ja 

taitoja, kuten ristiriitatilanteiden ratkaisukykyä, tunteiden käsittelemiseen vaadittavaa osaa-

mista ja edellytyksiä toimia yhteistyössä monien erilaisten tahojen ja toimijoiden kanssa. (Heik-

kinen, 1998, s. 96.)  

2000-luvulle tultaessa opettajan ammatissa korostuu toimiminen enenevissä määrin oppimisen 

ohjaajana. Työn suunnitteluun ja organisointiin on saatavissa tukea teknologian eri innovaa-

tioilta. (Vuorikoski, 2003, s. 30.) 2000-luvun opettajan toimenkuvassa korostuvat työskentele-

minen myös moniammatillisessa yhteisössä ja yhteistyössä toimiminen kodin ja koulun välillä 

(Hargreaves & Fullan, 2000, s. 52). Vuonna 2013 julkaistussa Ylen uutisessa Kankkonen kir-

joittaa, että Suomessa opettajien työ on moniin muihin Euroopan maihin verrattuna vähemmän 

 
13 Autonomian käsitteellä viitataan itsemääräämiseen ja itsemääräämisoikeuteen, joka voidaan katsoa koskevan 

muun muassa henkilö tai esimerkiksi valtiota. Muun muassa henkilön toiminnassa autonomia liittyy kykyyn har-

kita jonkin teon tekemistä, päätökseen tehdä tai olla tekemättä jotakin tekoa sekä valtaan toimia jonkin päätöksen 

mukaisella tavalla. (Tarkki, 1996, ss. 205–207.) 
14 Individualismilla viitataan elämänkatsomukseen, jossa yksittäinen ihminen nähdään arvokkaana olentona (Lah-

des, 1969, s. 128).   
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arvostettu ammatti. Opettaja-lehden päätoimittaja Ottmanin (2018) mukaan opettajilta kuul-

luissa kertomuksissa ovat korostuneet ammatin korkea työtehtävien määrää, uusien taitojen 

edellytys, joihin ei ole saatavissa riittävää perehdytystä tai välineitä, sekä erilaisten muutosten 

ilmaantuminen liian nopeaan tahtiin tai sekavalla tavalla. Suomessa opettajien mahdollisia 

työnantajia voivat olla kunnat, yksityiset työnantajat tai esimerkiksi valtio (OAJ). 2020-luvulla 

ja erityisesti kuluvana vuonna 2022 kunta-alan työntekijöiden, kuten opettajien, palkkaus ja 

työolot ovat olleet pinnalla. Turhautuminen palkkoihin ja resurssien vähyys työvoiman suhteet 

ovat saaneet aikaan lakkoilua kunta-alan työntekijöiden piirissä muun muassa kevään 2022 ai-

kana. Opetusalalla pulaa työntekijöistä on muun muassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 

opetushenkilöstöstä. Kunta-alan työntekijöitä edustavien liittojen parissa pyritään ajamaan ko-

rostuksia muun muassa palkkoihin, joiden ei nykyisen työmäärän kanssa koeta olevan tasapai-

nossa. (Kangas, 2022.) Haastattelun kysymykset 6–11 kuuluvat seuraavasti: 

6. Millaisia opettajia sinulla on ollut lapsuudessasi ja nuoruudessasi? (Ovatko opettajat ol-

leet mies- vai naispuolisia, vanhoja vai nuoria?) 

7. Millaisia entiset opettajasi ovat olleet henkilöinä? (Millaisia luonteenpiirteitä, ominai-

suuksia tai toiminta- ja opetustapoja opettajillasi on ollut? Onko sinulla ollut opettajaa, 

josta olet erityisesti pitänyt tai et ole pitänyt? Millaiset syyt ovat tehneet opettajasta ky-

seisenlaisen?) 

8. Millainen opettajan asema on ollut silloin, kun olet ollut lapsi ja nuori? (Millainen 

asema/auktoriteetti hänellä on ollut? Missä yhteyksissä opettajan asema/auktoriteetti on 

tullut esille ja miten se on ilmentynyt? Koulupäivän aikana, yhteisössä, uutisoinnissa? 

9. Onko opettajaa tullut puhutella jollain tietyllä tavalla? (Onko opettajan kohtaamiseen 

liittynyt joitakin erityisiä tapoja?) 

10. Millaisia käsityksiä opettajalla on mielestäsi ollut maailmasta ja elämästä? (Tulivatko ne 

jotenkin esille – puheissa, tavoissa, toiminnoissa?)  

11. Millainen suhde opettajalla oli oppilaiden kotiväkeen? (Onko kodin ja koulun välillä pi-

detty yhteyttä? Miten yhteyttä on pidetty? Millaisissa asioissa yhteyttä kotiin tai kouluun 

on otettu?) 
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4.3 Opettajien vaikutus haastateltavaan 

Kysymysten 12–20 avulla pyrin tarkentamaan lisää sitä, millaisia haastateltavien entiset opet-

tajat ovat olleet. Pyrkimyksenäni on tarkastella kuitenkin enemmän sitä, millainen vaikutus 

opettajalla on ollut tapojensa ja tekojensa kautta esimerkiksi oppilaiden henkiseen hyvinvoin-

tiin ja itsetuntoon. Teoreettista viitekehystä käsitellessäni kirjoitin muun muassa opettajaku-

vasta, opettajuudesta ja kasvatuksesta. Tutkielmani alkupuolella viittasin Uusikylään (2016), 

joka korosti hyvän opettajan olevan muun muassa oikeudenmukainen ja kypsä kasvattaja, jonka 

tehtävänä on mahdollistaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa oppilaan tervettä itse-

tuntoa. Myös OAJ:n sivustoon viitatessani esittelin, kuinka opettajan tehtäviin kuuluvat lasten, 

nuorten ja aikuisten kasvun, oppimisen ja osaamisen kehityksen tukeminen. Muun muassa 

edellä mainittujen lähteiden perusteella minusta on hyvä sisällyttää haastatteluun kysymyksiä, 

joiden fokus suuntautuu siihen, miten opettajat ovat vaikuttaneet henkisellä tasolla haastatelta-

vaan. Opettajan vaikutus oppilaan hyvinvointiin on itseäni kiinnostava aihe, jota myös opinto-

jeni aikana on käsitelty eri näkökulmista. Edellä mainitusta säädetään myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 34), jossa täsmennetään, että opettajan vastuuna on 

huolehtia, seurata ja edistää opetusryhmänsä toimintaa, oppimista ja hyvinvointia. Samantapai-

sista huomioista on viitteitä Wallinin (1883, ss. 296–297) kirjoituksessa jo 1800-luvun lopulta, 

joita esittelin tutkielmani alkupuolella. Hänen mukaansa kasvattajan ominaisuuksiin kuului 

muun muassa rakkaus nuorisoa kohtaan. Keltikangas-Järvinen (1994, ss. 16–17) kuvaa itsetun-

toa ihmisen kyvyksi luottaa itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään, vaikka havaitseekin 

itsessään heikkouksia. Kirjoittajan mukaan itsetunnolla on myös vaikutus oman elämän näke-

miseen tärkeänä ja arvokkaana. Keltikangas-Järvinen kirjoittaa, että hyvässä itsetunnossa hen-

kilön minäkäsityksessä ovat vallalla positiiviset ominaisuudet, kun taas negatiiviset ominaisuu-

det liittyvät vastaavasti huonoon itsetuntoon. Itsetunnon vaikutukset liittyvät myös muun mu-

assa koulumenestykseen, jossa henkilön itseensä kohdistuvalla luottamuksella on olennainen 

merkitys (Keltikangas-Järvinen, 1994, s. 40). Minäkäsityksellä tarkoitetaan sitä näkemystä, 

joka yksilöllä on itsestään. Kuva omasta ruumiista, yksilön roolit, sosiaaliset suhteet, näkemyk-

set omista kyvyistä ja psyykkisistä ominaisuuksista ovat esimerkkejä, jotka täsmentävät minä-

kuvan käsitystä. (Lehtinen, Kuusinen & Vauras, 2007, s. 14.) 

Haastattelutilanteessa ja analysoidessani haastatteluja jälkikäteen on kiinnostavaa kuulla, mil-

laiseksi entiset oppilaat kuvailevat opettajiaan, millaisia sanavalintoja he käyttävät opettajista 
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ja, millaiseksi he kuvaavat opettajan toimintatapoja- ja menetelmiä esimerkiksi koskien kurin-

pitoa. Opettajan ominaisuuksista tärkeimpinä pidetään tämän yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja, 

asiantuntijan roolia opetettavien sisältöjen suhteen, opettajan persoonallisuutta yksilöllisiä omi-

naisuuksia unohtamatta. (Määttä, 2005, s. 205.) Kurinpitoa ajatellen muun muassa Jong, Main-

hard, Tartwijk, Veldman, Verloop ja Wubbels (2013, s. 305) kirjoittavat, että heidän tutkimuk-

sessaan opettajan oppilaalle antamalla rangaistuksella oli negatiivinen vaikutus liittyen oppi-

laan kuvaan opettajastaan. 

Hyvän pedagogin tehtäviin kuuluu edistää myönteisten tunnekokemusten heräämistä oppilai-

den parissa, joiden vaikutukset välittyvät muun muassa oppimisen tehokkuuteen (Hakala, 2005, 

s. 49). Laineen (1998, s. 110) mukaan opettajien ensisijaisena pyrkimyksenä on aikaansaada 

oppilaiden keskuudessa mahdollisimman paljon positiivisia kokemuksia, kun taas negatiivisia 

pyritään päinvastaisesti minimoimaan. Opetustyössä opetuksen lähtökohtana pidetään toisen 

ihmisen kohtaamista, ymmärtämistä ja auttamista tavalla, joka kumpuaa opetettavan henkilön 

lähtökohdista ja tarpeista (Viskari, 2003, s. 155). Muun muassa lapsen koulunkäyntiin liittyvän 

motivaation suhteen vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä vaikuttaa siihen todella paljon. 

Opettajan oppilailleen antama emotionaalinen tuki, lämmin vuorovaikutus ja opettajan herk-

kyys oppilaiden yksilöllisille piirteille ja tarpeille, ovat olennaisia lasten motivaatioon vaikut-

tavia tekijöitä. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 2014.) Perehtyes-

säni haastateltavien kertomuksiin ja tarinoihin kiinnitän huomiota muun muassa siihen, millai-

sen jäljen opettajat ovat haastateltaviin jättäneet ja onko haastateltavien kertomuksissa viitteitä 

lähdekirjallisuudessa esitettyihin kuvauksiin hyvästä opettajasta. Oppilaan ja opettajan välinen 

hyvä suhde voi Nurmen ja kumppaneiden (2014, Keskilapsuus) mukaan olla elämää kantava 

voimavara. Tarinoiden kuvastetaan kertovan yhteistyöstä ja yhteyksistä. Tarinoilla on myös 

vaikutus sitoa ihmisiä toisiinsa ja yhdistää heitä tunteiden kautta. Muun muassa intohimon, su-

run, vaikeuksien ja ilon jakaminen mahdollistuvat tarinoita jakamalla. (Rutledge, 2011.) Uskon 

haastattelutilanteissa kerrottujen kertomusten ja tarinoiden herättävän monia erilaisia kokemuk-

sia ja tuntemuksia entisiin opettajiin, koulunkäyntiin ja haastateltavaan itseensä liittyen. Kysy-

mykset 12–20 kuuluvat seuraavasti: 

 

12. Miten entiset opettajasi ovat vaikuttaneet omaan kasvuusi ja kehitykseesi elämäsi eri 

vaiheissa? (Onko opettaja vaikuttanut käsitykseesi itsestäsi jollakin tavoin – positiivi-

sella tai negatiivisella tavalla? Onko opettaja vaikuttanut ajatuksiisi liittyen esimerkiksi 



  64 

 

64 

 

jatkokoulutukseen suuntautumiseen tai uravalintaan? Onko opettaja vaikuttanut ta-

poihisi toimia tai ajatella esimerkiksi hänen omien toiminta- ja ajattelutapojensa kautta? 

13. Millaiseksi henkilöksi kuvailisit itseäsi? 

14. Millainen oppilas olit koulussa? (Koulumenestyminen?) 

15. Oletko saanut koulussa onnistumisen kokemuksia? Millaisia kokemukset ovat olleet ja 

millaisista asioista ne ovat syntyneet? Onko opettajillasi ollut vaikutusta näihin koke-

muksiin? Miten? (Menestyminen esimerkiksi tietyissä oppiaineissa? Uusien taitojen op-

piminen?)  

16. Kuinka paljon olet elämässäsi saanut kannustusta muilta ihmisiltä? Miten sinua on kan-

nustettu? 

17. Oletko saanut kannustusta, rohkaisua tai hyvää palautetta opettajalta? (Mitä positiivista 

opettaja on ’’antanut’’ sinulle? Mikä merkitys tällä on ollut sinulle?) 

18. Oletko saanut kritiikkiä itseesi liittyen esimerkiksi ominaisuuksistasi tai tavoistasi? Mi-

ten olet kokenut sen? (Oletko saanut kritiikkiä opettajalta? Miten tämä on vaikuttanut 

sinuun? 

19. Oletko kokenut, että opettajasi olisivat kohdelleet sinua kaltoin fyysisesti tai henkisesti? 

(Miten tämä on ilmennyt? Mitä asian eteen on tehty? Ratkesiko asia jotenkin?) 

20. Millaista opettajan harjoittama kurinpito on koulussa ollut? (Onko kurinpito painottunut 

fyysiseen vai henkiseen kuritukseen? Millaisista syistä opettaja on voinut rangaista op-

pilasta?) 

 

4.4 Opettajan antama opetus sekä tuki- ja arviointitoimet 

Kysymysten 21–25 kautta pyrkimyksenäni on saada kuvaa niistä opetuskäytännöistä, tukitoi-

mista ja arviointitavoista, joita haastateltavien kansa- tai peruskouluaikoina on käytetty. Kuikan 

(1993) artikkelissaan esittelemien opettajakuvien, muun lähdekirjallisuuden ja haastatteluai-

neistojen kautta minun on mahdollista tehdä päätelmiä siitä, onko edellä mainittujen välillä ha-

vaittavissa yhteneväisyyttä liittyen kysymysten 21–25 sisältöihin. On kiinnostavaa nähdä 

kuinka opetusmenetelmät, tukitoimet ja arviointitavat eroavat eri aikakausien muisteluissa toi-

sistaan.  Kysymystä 21 ajatellen voidaan mielestäni odottaa, että oppilaiden saamassa opetuk-

sessa olisi huomattavissa trendi, joka liikkuu enenevissä määrin kohti oppilaslähtöistä opetusta, 

kun ajallinen lähestyminen tapahtuu kohti nykypäivää. Kuikan (1991, s. 105) mukaan jo esi-
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merkiksi 1950-luvulla opetuksessa alettiin soveltuvin osin hyödyntää oppilaskeskeisiä opetus-

muotoja. Tuoreimmassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 17) oppimi-

sen kuvataan tapahtuvan vuorovaikutustilanteessa, jonka muodostavat toiset oppilaat, opettajat, 

muut aikuiset sekä eri yhteisöt ja oppimisympäristöt. Oppiminen on opetussuunnitelman mu-

kaan tekemistä yksin ja yhdessä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja edellä mainittujen 

prosessien arviointia hyödyntäen monipuolisia tapoja. Nykyään oppimisessa korostuu sen yh-

teisöllinen luonne, jota pyritään vahvistamaan muun muassa yhdessä tekemisen kautta. Oppi-

misen tavoitteiden asettelulla ja säännöllisellä oman työskentelyn arvioinnilla pyritään vaikut-

tamaan oppimiseen sitä edistävällä tavalla. (Opetushallitus, 2014, s. 27.)  

21. Miten opettaja on opettanut teitä, kun olet käynyt koulua? (Onko opetuksen tukena käy-

tetty joitakin apuvälineitä - oppikirjoja, tietokonetta, piirtoheitintä tai jotain muuta? 

Oletteko opiskelleet pareittain tai ryhmissä? Missä opetus on tapahtunut? Luokkahuo-

neen lisäksi esimerkiksi jossakin muualla koulussa tai ympäristössä?) 

Kysymyksen 22 avulla pyrkimyksenäni on kerätä tutkimukseni tueksi haastateltavien omakoh-

taisia kokemuksia. Kysymyksen avulla voin löytää vastauksen kysymykseen, minkä tyyppisiä 

muistoja haastateltavilla ylipäänsä nousee mieleen – positiivisia vai negatiivisia. 

22. Millaisia mukavia luokkahuonemuistoja sinulla tulee mieleen? 

Kysymyksen 23 tarkoituksena on kerätä lisätietoa opettajan toimimisesta luokassa, mutta se 

tarkentaa jo edellä mainittua kysymystä 21, jossa pohdittiin sitä, miten opettaja on käytännössä 

opettanut oppilaitaan. Kysymyksen 23 kautta nämä käytännön tavat tulevat niin sanotusti sa-

nallistetuiksi.  

23. Millaiseksi kuvailisit tyypillistä oppitunnin kulkua? (Mitä tyypillisiä asioita tai toimin-

tatapoja oppitunteihin sisältyi? Oppitunnin kulku alusta loppuun.) 

Kysymys 24 liittyy oppimisen tukemiseen. Tänä päivänä oppilaiden on mahdollista saada kou-

lussa tukea jo varhaisessa vaiheessa. Erilaisia tukimuotoja voidaan käyttää yksin tai niitä yh-

distellen. Suomessa oppilaiden saamassa tuessa puhutaan kolmiportaisen tuen mallista, jonka 

muodostavat kolme tasoa - yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Oppilas voi saada tukea kou-

lunkäyntiin muun muassa tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen, avustuspalvelun tai eri-

tyisten apuvälineiden muodossa. (Opetushallitus, Oppimisen ja koulunkäynnin tuki.) Kosken-
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niemi ja Hälinen (1978, ss. 119–120) kirjoittavat, että tukiopetus voidaan nähdä yhtenä kasva-

tuksellisen ohjauksen muotona. 1970-luvulla käytettävät tukitoimet saattoivat tarkoittaa tu-

kiopetusta, jolla tarkoitetaan oppimäärän kertausta ja lisäharjoittelua pienemmässä ryhmässä 

tavallisten luokkatuntien ulkopuolella. Opettajan ohella tukiopetuksen antamisesta voi huoleh-

tia muun muassa opinnoissa edistyneempi luokkatoveri tai oppilas ylemmältä luokalta. (Kos-

kenniemi & Hälinen, 1978, s. 120.) Tukiopetuksessa eriyttämistä on mahdollista toteuttaa use-

ampaa oppilasta koskien ryhmätasolla tai yksittäisen oppilaan kanssa yksilötasolla. Korjaavan 

opetuksen, kuten tukiopetuksen tavoitteena on pyrkimys samankaltaistaa tukea saava oppilas 

jo tietyn tason saavuttaneiden oppilaiden kanssa. (Lahdes, 1986, s. 330.) 1980-luvulla laadi-

tussa Lahdeksen (1986, s. 350) kirjoituksessa on maininta osa-aikaisesta erityisopetuksesta. 

Hän kuvaa edellä mainittua opetustavaksi oppilaille, joilla on vaikeuksia koskien muun muassa 

puhetta, lukemista, kirjoittamista tai he kokevat vastustusta oppimis- tai sopeutumisvaikeuden 

vuoksi. Osa-aikaista erityisopetusta Lahdes nimittää syventäväksi tukiopetukseksi, josta vastaa 

erityisopettaja. Kysymys 24 kuuluu: 

24. Oletko tarvinnut jonkinlaista tukea koulunkäyntiin tai eri oppiaineisiin liittyen? (Mil-

laista tukea olet saanut ja kuka sitä on antanut? Onko saamasi tuki ollut mielestäsi riit-

tävää?) 

Kysymyksen 25 tarkempana aiheena toimii oppilaita koskeva arviointi. Miten arviointia on 

tehty ja kuka siitä on vastannut? Hellströmin (2017) mukaan 1930-luvulla opettajan antama 

arviointi perustui tämän oppilasta saamaan kuvaan. Kouluhallituksen (1943) kiertokirjeessä, 

kansakoulun järjestysasetuksen 13 §:ssä, kuvataan, kuinka kouluarvosanat vuonna 1943 sijoi-

tettiin arvosanojen 3 ja 10 välille. Arvioinnissa oli pyrittävä käyttämään mahdollisuuksien mu-

kaan apuna erilaisia kirjallisia kokeita. Oppilailta vaadittiin luokalta pääsemiseksi yli 5,5 kes-

kiarvoa, jonka alle jääminen tarkoitti luokalle jääntiä. Oppilas saattoi jäädä luokalleen myös 

syistä, jos hänellä oli hylätty, eli arvosanat 3 tai 4, kahdesta aineesta. (Kouluhallitus, 1943.) 

Hellströmin (2017) mukaan arvioinnissa siirryttiin nykyiseen arviointiasteikkoon 4–10 vuonna 

1958. Kysymys 25 kuuluu: 

25. Millaisin tavoin koulunkäyntiäsi ja oppimistasi on arvioitu? Kuka arvioinnista on vas-

tannut? (Mitä tapoja oppimisesi arvioinnissa on käytetty? Kokeet, läksynkuulustelu, to-

distusarviointi? Oletteko tehneet itsearviointia?) 

https://fi.wikisource.org/wiki/Asetus_kansakoulun_j%C3%A4rjestysmuodosta_annetun_asetuksen_muuttamisesta
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Haastattelun loppuun annan haastateltavalle viimeisen kysymyksen muodossa vapaan sanan, 

jolloin hänen on mahdollista kertoa vielä jotakin mieleen tulevaa esimerkiksi jonkin yksittäisen 

tarinan muodossa, joka hänellä tulee esimerkiksi opettajastaan tai yleisesti koulunkäynnistä 

mieleen. Aiemmin tutkielmassani viittasin Hänniseen (2015, s. 170), jonka mukaan tarinoissa 

esiintyviin tapahtumiin liittyy tunne- ja arvolatauksia. Antamalla haastateltavalle mahdollisuu-

den tarinankerrontaan uskon, että haastattelutilanteessa voi nousta vielä esille jotain tutkimuk-

sen kannalta hyödyllistä, joka auttaa minua hahmottamaan vielä paremmin haastateltavan ko-

kemaa kuvaa opettajastaan. 

26. Vapaa sana. Tuleeko sinulla opettajistasi mieleen jotain erityistä esimerkiksi tietyn muis-

ton, tarinan tai kokemuksen kautta? (Millaisia muistoja jostakin tietystä/tietyistä opetta-

jista herää? Koulun retkiltä, opettajan huumorista, tiettyjen oppiaineiden opetukseen 

liittyen?) 

 

5. Haastattelut 

5.1 Haastateltavat 

Tutkimukseni aineisto koostuu kymmenen eri aikoina koulua käyneen henkilön haastattelusta. 

Osallistujissa on niin miehiä kuin naisia ja haastateltavien ikä vaihtelee 23 ja 86 vuoden välillä. 

Haastatteluun osallistuvien koulutausta vaihtelee kansa- ja peruskoulun välillä. Haastateltavien 

etsimisessä olen käyttänyt hyödykseni sosiaalisen median eri ryhmiä, kuten esimerkiksi kyläyh-

teisöjen sivustoja. Olen hyödyntänyt myös eri ihmisiltä saamaani tietoa mahdollisista haluk-

kaista osallistujista, jotka ovat kuulleet tutkimuksestani ja ilmaisseet kiinnostustaan osallistua 

siihen. Tutkimuksessani en tuo esille haastateltavien nimiä tai tarkkaa asuinpaikkaa. Tutkimuk-

sen aineiston hankitaan liittyen painottuvat muun muassa tutkittavien itsemääräämisoikeuden, 

vahingoittumattomuuden ja yksityisyyden turvaaminen (Kuula, 2011). Itsemääräämisoikeu-

della tarkoitetaan tutkittavan oikeutta päättää itse osallistumisestaan tutkimukseen (Kuula, 

2011, Tutkittavien kohtelua määrittävät normit), jota itse korostan tutkimukseeni liittyvässä 

saatekirjeessä, jossa tutkimukseen osallistumisen kuvataan pohjautuvan vapaaehtoisuuteen. 

Vahingoittumattomuudella tarkoitetaan tutkimuskäytännössä fyysisten tai henkisten vammojen 

välttämistä tutkittavalle. Fyysiset vammat ovat ihmistieteellisessä tutkimuksessa melko epäto-

dennäköisiä, mutta henkisiä vammoja voi syntyä, jos tutkimuksessa tutkittavasta leviää esimer-

kiksi luottamuksellista tai arkaluontoista tietoa (Kuula, 2011). Edellä mainitun vuoksi pyrin 
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tutkimuksessani huomioimaan sellaiset toimintatavat- ja menetelmät, joilla erilaisten vammo-

jen synty voidaan estää. Kuulan (2011) mukaan yksityisyyden kunnioittamisella viitataan tut-

kittavien oikeuteen päättää siitä, millaisia tietoja he antavat tutkimuskäyttöön. Samoin hän mai-

nitsee huolen pitämisen siitä, että tutkittavat eivät ole tunnistettavissa ja heidän henkilötietonsa 

pysyvät suojattuina. 

Tutkimuksen toteuttamisessa tutkimus voi vaatia erinäisten tunnistetietojen keräämistä, jotka 

voivat sisältää muun muassa tietoa tutkittavista. Suorat tunnisteet viittaavat sellaisiin tietoihin, 

jotka riittävät muun muassa tunnistamaan tutkittavan henkilön - esimerkkejä edellä mainitusta 

ovat muun muassa koko nimi, henkilötunnus ja osoite. Myös äänitallenne voi toimia suorana 

tunnisteena. Epäsuorat tunnisteet tarkoittavat muun muassa sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuu-

risia tietoja, joiden kautta henkilöiden tunnistaminen on mahdollista, jos tiedot ovat määrältään 

ja laadultaan tarpeeksi riittäviä. Haastattelua voidaan kuvata tunnisteettomaksi, eli anonyy-

miksi, jos esimerkiksi useampi haastateltava omaa samoja tunnusomaisia piirteitä ja kohtuulli-

siksi katsotuilla toimenpiteillä ei ole mahdollista saada tutkittavan henkilöllisyyttä selville. 

(Ranta & Kuula-Luumi, 2017.) Tutkimukseni kannalta pidän tärkeänä tuoda esille haastatelta-

vieni iän ja sukupuolen, jotta mahdollisen vertailun tekeminen niin sukupuolen kuin iän mukaan 

on mahdollista. Tällöin tutkimuksen lukijan on mielestäni myös sujuvampaa päästä sisälle haas-

tateltavien kertomuksiin. Tarkan asuinpaikkakunnan sijaan mainitsen vain maakunnan tai alu-

een, josta haastateltava on kotoisin, sillä myös tämän tiedon myötä minun on mahdollista tehdä 

esimerkiksi alueellista vertailua. Turvatakseni haastateltavien anonymiteetin en tuo tutkimuk-

sessa esille haastatteluissa mainittujen opettajien ja muun henkilöstön sukupuolta. Olen valin-

nut jokaiselle haastateltavalle satunnaisen nimen, jonka koen tuovan tutkimukseeni tietynlaista 

lähestyttävyyttä ja sujuvuutta lukemiseen. Korostan, että valitsemani nimet eivät siis vastaa 

haastateltavien todellisia nimiä. Haastateltavien esittely kulkee siinä järjestyksessä, jossa haas-

tattelut on toteutettu. 

5.1.2 Laura 

Ensimmäinen haastateltava on Laura. Laura on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja syntynyt 

vuonna 1990. Koulunkäyntinsä haastateltava on aloittanut peruskoulussa vuonna 1997. Lap-

suutensa ja nuoruutensa hän on viettänyt vanhempiensa ja sisarustensa kanssa alueella, jota 

kuvailee turvalliseksi ja rauhalliseksi, jossa oli hyvä kasvaa. Asuinalueen rauhallisuus on haas-

tateltavan mukaan välittynyt myös koulunkäyntiin. Koulunkäyntinsä Laura on aloittanut mie-

lestään vanhahkossa ja melko tavallisessa koulussa. Hän kuvaa ala-asteensa luokkaa (3–6-
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luokka) melko tavalliseksi, jossa oli kolmisenkymmentä oppilasta. Luokassa oli hänen mu-

kaansa monenlaisia oppilaita, niin villimpiä kuin rauhallisempiakin.  

Peruskoulussa ollessaan Lauralla on mielestään ollut vaihtelevia opettajia, jotka ovat olleet niin 

nuoria kuin vanhoja, sekä miehiä että naisia. Opettajissa on hänen mukaansa ollut ankaria auk-

toriteetteja, mutta myös reiluja ja lempeitä opettajia on ollut. Kysyttäessä haastateltavan enti-

sistä opettajista sekä näiden luonteenpiirteistä, ominaisuuksista, sekä toiminta- ja opetusmal-

leista, haastateltava kertoo seuraavanlaisesti: ’’ykköskakkosen opettaja oli semmoinen van-

hempi henkilö, joka, jolla oli vähän semmonen vaihteleva luonne, että se saattoi helposti her-

mostua ja... ja tuota käytti sitten erikoisia rangaistusmenetelmiä. Ja sitä ehkä näin jälkeenpäin 

ajateltuna on vähän semmoinen kuva, että sillä ei ehkä itsellään ollut välttämättä kaikki ihan 

kunnossa, että kun se niin erikoisia tapoja käytti. Mutta sitten on myös ollu semmoisia, sem-

moisia jämptejä, reiluja, turvallisia opettajia. Enimmäkseen niitä reiluja opettajia.’’ 

Haastateltavan mukaan opettajalla oli auktoriteettia hänen käydessään koulua. Hänen mukaansa 

opettajaa kuunneltiin ja toteltiin. Kysyttäessä opettajan käsityksiä maailmasta ja elämästä, haas-

tateltavan mukaan opettajan puheiden, tapojen tai toimintojen kautta tämä välittyi jonkun ver-

ran osalla opettajista. Laura mainitsee edellä mainittuihin opettajan käsityksiin muun muassa 

terveyden kannattamisen ja uskonnollisuuden ilmentymisen. Edellä mainittua haastateltava tar-

kentaa seuraavanlaisesti: ’’No se uskonnollisuus näkyi sillä, että, että vaikka näitä kristinuskon 

asioita niinku ihan sillai todella tapahtuneina asioina selitettiin, jotain kertomuksia ja semmo-

sia, että ne ei mitään vertauskuvia, vaan ihan tosiasioita. Ja tosiasiana sanottiin, että, voi toki 

olla, että kun on ollu hyvin pieni, ykköskakkosluokkalainen, nii oon ymmärtäny väärin, mutta, 

mutta minä ymmärsin, että opettaja oli sitä mieltä, että silloin tosi kauan aikaa sitten, Raamatun 

aikaan, ne ihmiset eli monta sataa vuotta.’’ 

Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä haastateltava kertoo, että yhteyttä on pidetty ja se on 

sujunut hyvin. Yhteydenpidossa on käytetty apuna muun muassa reissuvihkoa ja kotiin lähetet-

täviä tiedotteita. Laura mainitsee, että myös vanhempainiltoja pidettiin. Koulun yhteydenpito 

kotiin päin on hänen mukaansa painottunut muun muassa reissuihin, koulun tapahtumiin ja 

muun muassa sattuneisiin ’’kömmähdyksiin’’. Vanhempainiltojen tarkoituksena on hänen mu-

kaansa ollut kuvata sitä, miten oppilaalla menee koulussa. 
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Koulussa Laura on viihtynyt kertomansa mukaan hyvin ja on ollut kiltti sekä hiljainen oppilas. 

Koulumenestys on ollut hyvää. Hän kertoo, että uskoo saaneensa koulussa kokemuksia onnis-

tumisista. Opettajan vaikutuksesta kouluun liittyviin kokemuksiin hän kertoo, että opettajan 

merkitys tässä on iso. Hän kertoo: ’’opettajalla on iso merkitys, vaikka luokan tunnelmaan ja 

ylipäänsä kaikkeen siihen, että minkälaista siellä on.’’ Kysyttäessä opettajalta saadusta hyvästä 

palautteesta, kannustuksesta tai rohkaisusta Laura kertoo saaneensa sitä muun muassa koulussa 

saatujen numeroiden kautta, mutta myös tavasta, jolla opettaja on toiminut hänen kanssaan. 

Edellä mainittu on haastateltavan mukaan tärkeää, jos itsensä on voinut kokea arvostetuksi ja 

on saanut tukea sekä kannustusta. Itseensä liittyvää kritiikkiä haastateltava on opettajalta saanut 

koskien muun muassa huolimattomuutta, mutta kertoo, että ei ole mitään, joka olisi jäänyt häntä 

vaivaamaan. 

Laura ei ole kertomansa mukaan kokenut opettajan suunnalta fyysistä kaltoinkohtelua, mutta 

mainitsee esimerkkejä henkisestä kaltoinkohtelusta. Kerronnassa on läsnä erityisesti muistot 1–

2-luokan opettajasta, josta haastateltava kertoo seuraavanlaisesti: ’’Hän esimerkiksi saatto suut-

tua siitä, ettei vain osannut, mikä ei ollut mikään semmoinen niin ku… sillehän ei aina voi 

mitään, jos ei vaan osaa. Sitten muutama muisto on semmoinen, vaikka, joku oli hänen opetta-

jan pöytänsä käynyt sotkemassa niin hän sitten nakkas teroitusjätteet lattialle ja meidän piti 

käydä ne pikku kätösin keräämässä sieltä.’’ Asiasta selvittiin haastateltavan mukaan ajan 

kanssa. Hän uskoo, että kukaan muu ei tiennyt kyseisen opettajan toiminnasta. Laura kertoo, 

että enimmäkseen opettajien harjoittama kurinpito on ollut reilua ja tapahtunut aiheesta, kuten 

meluamisesta tai muusta häiriköinnistä. Opettaja saattoi hänen mukaansa muistuttaa ja puhuttaa 

oppilasta, lähettää kotiin viestin tai antaa jälki-istuntoa. 1–2-luokan opettajan rangaistusmene-

telmiä haastateltava kuvaa kuitenkin kohtuuttomiksi, kuten kertomassaan esimerkkitapauk-

sessa: ’’Ekaluokalla meillä oli useammalla jääny liikuntavaatteet kotia ja, ja tuota opettaja 

meidän käsityksen mukaan käski meidät luokkaan sitten odottamaan, kun muut oli liikuntatun-

nilla. Ja sitten jossakin vaiheessa (opettaja) kai muisti, että me oltiin siellä ja tuli, ja oli ihmeis-

sään, että mitä me siellä tehtiin ja oli tosi vihanen. Ja sitten hän käski mennä suihkuun, vaikka 

ei meillä ollu niitä liikuntavaatteita eikä pyyhkeitä ja meidän piti kuivata ittemme käsipyyhepa-

perilla.’’ Haastateltava muistelee, että silloin asia hämmästytti ja olo tuntui syylliseltä sekä pa-

halta – ’’Näin jälkeenpäin on sitte tajunnu, että kyllä se opettaja tais siinä olla väärässä.’’ 

Koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyen Laura kertoo opettajan vastanneen opetuksesta. Oppiai-

neissa oli käytössä kirjat ja tietokoneluokassa käytiin haastateltavan mukaan vain harvoin. Hän 
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kertoo, että koulussa saatettiin työskennellä ryhmissä, joissa tehtiin muun muassa posterimuo-

dossa olevia ryhmätöitä. Paritöistä hän ei muista kovin paljoa. Oppituntien kulkua Laura kuvaa 

opettajajohtoisiksi, jotka alkoivat opettajan kerronnalla aiheesta, jonka jälkeen seurasi tehtävien 

tekoa tai muistiinpanojen kirjoittamista vihkoon. Koulunkäyntiä ja oppimista on hänen mu-

kaansa arvioinut opettaja. Laura kertoo, että arviointi oli enimmäkseen numeroarviointia todis-

tuksen ja koenumeroiden kautta – 1–2-luokalla heillä oli Lauran mukaan sanallinen todistus, 

jossa laitettiin rakseja ruutuihin. Hän kertoo, että pistokokeita heillä oli enemmän yläasteella, 

mutta läksyjä saatettiin kysellä sanallisesti. Itsearviointia oli hänen mukaansa paremminkin ylä-

asteen puolella. 

Haastattelun lopussa, vapaan sanan ja tarinoiden lomassa, haastateltava muistelee ala-asteen 

loppuun sijoittuvaa luokkaretkeä, jossa kuvaa erään opettajan selvittäneen tyttöjen kesken syn-

tynyttä riitatilannetta: ’’--tuntu, että siinä niinku hän ratkaisi sen sillee, että kaikilla oli lopulta 

hyvä mieli ja hän oli kaikkia kohtaan ymmärtäväinen ja lempeä.’’ Muistoja heräsi myös enti-

sestä englannin opettajasta, jota Laura kuvailee ankarammaksi luonteeksi: ’’--hän saattoi rai-

vostua ja vaikka siirrellä pulpetteja raivokkaasti siellä kesken tunnin.’’ 

5.1.2 Maarit 

Tutkimuksen toinen haastateltava, Maarit, on vuonna 1963 syntynyt nainen, joka on kotoisin 

Peräpohjolasta. Koulunkäyntinsä haastateltava on aloittanut vuonna 1970 peruskoulussa, jonka 

jälkeen hän on käynyt lukion ja ammatillisen koulutuksen. Haastateltava on kasvanut pienessä 

kylässä, jossa hän kertoo olleen noin 13 taloa. Maarit kertoo, että elämä hänen lapsuudessaan 

ja nuoruudessaan ei ollut kovin varakasta, mutta kuvaa sen helpottuneen 1970-luvun kuluessa. 

Koulutuksen suhteen hän kuvaa saaneensa paremmat mahdollisuudet verrattaessa vanhem-

piinsa ja vanhempiin sisaruksiinsa, koska koulunkäynnistä oli tullu ilmaista – ’’--sanotaan, että 

-55 ja sitä ennen syntyneillä ei siellä minun kotikylällä ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia 

päästä opiskelemaan, niin kuin, niinku yli-, niinku lukioon tai yliopistoon, että ei siellä kellään 

ollut varaa kouluttaa lapsiaan, koska siihen aikaan se oli yksityinen.’’ Maarit on kasvanut pää-

asiassa äitinsä kanssa vanhempien sisarusten muutettua pois kotoa, mutta kuvailee syrjäisen 

kylän olleen tiivis kasvupaikka, jossa asui paljon muun muassa serkkuja ja muita lapsia. Lap-

suuden kotiseudulla arjen viettäminen kului hänen mukaansa paljolti ulkona leikkien ja touhu-

ten muiden lasten kanssa. Isän kuolema on ollut tekijä, joka on haastateltavan mukaan varjos-

tanut kuitenkin lapsuutta ja nuoruutta. 
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Koulumatkat olivat Maaritin kuvaamana pitkiä, jotka kuljettiin taksilla tai linja-autolla. Hän 

kertoo, että taksi- tai linja-autokyytiä tuli odottaa koulun jälkeen muutama tunti, joka saattoi 

kulua viettämällä aikaa esimerkiksi kylän kahvilassa tai baarissa. Koulupäivät venyivät matko-

jen kanssa pitkiksi, jonka jälkeen olo oli hänen mukaansa usein hyvin väsynyt. Ensimmäistä 

kouluaan Maarit kuvaa pieneksi, jossa luokat oli yhdistetty 1–2, 3–4 ja 5–6. luokiksi. Koulussa 

oli yhteensä kolme opettajaa. Itseään Maarit kuvailee siihen aikaan melko ujoksi. Peruskoulun 

käyminen oli hänen mukaansa erilaista verrattaessa muun muassa tämän vanhempien ja van-

hempien sisarusten koulunkäyntiin, joka sijoittui kansakoulujen aikaan – hänen mukaansa 

omien vanhempien oli vaikeaa auttaa opintojen parissa ja koulunkäynnissä, sillä asiat ja sisällöt 

olivat muuttuneet heidän kouluajoistaan. Koulua haastateltava kuvaa pieneksi ja turvalliseksi. 

Luokkahuoneessa oli 8–10 oppilasta, jotka olivat syntyneet haastateltavan kanssa samana 

vuonna. Vanhempia ja nuorempia oppilaita oli Maaritin mukaan suunnilleen aina saman verran.  

Kysyttäessä lapsuuden ja nuoruuden aikaisista opettajista haastateltava kertoo seuraavanlai-

sesti: ’’No ensimmäinen opettaja oli, oli sellanen, ite koki et aika vanha. Varmaan, joku tota 

siinä vaiheessa, joku, joku vajaa 50-vuotias, kun menin kouluun. Että, tuota, hällä oli itsellään 

paljon lapsia, hän oli enemmän semmonen vähän niinku äitihahmo. Sit meillä oli kolmannella 

ja neljännellä luokalla, oli tuota, meillä oli sijainen, koska oli tuota äitiyslomalla varsinainen 

opettaja, että, et et, oli semmonen nuorekas, kun tää ykköskakkos oli tämmönen vähän niinku, 

vähän niinku oma äiti, sillee vanha, mut sit oli niinku nuorekkaammat opettajat. Ja sit vitosku-

tosella oli semmonen opettaja, jonka auktoriteetti oli sitte vähän, vähän oli sitte niinku..Sillä 

tavalla vähän pelottavampi.’’ Kolmannen luokan sijainen oli haastateltavan mukaan nuori yli-

oppilas, joka opetti hänen mukaansa nuorekkaampia asioita, kuin muut opettajat, jotka olivat 

vanhempia ihmisiä. 5–6-luokan opettajasta haastateltava muistelee, kuinka tämä suosi erityi-

sesti liikunnallisia poikia. Opettajan toimintaa haastateltava kuvaa seuraavanlaisesti: ’’Ei sitä 

silloin osannu ajatella, mutta kyllä hän niinku vähän pilkkas niinku näitä poikia, jotka eivät 

olleet, olleet niinku menestyviä tässä koulussa, et et tuota…Et kun ite kuulu kuitenki siihen kilt-

tiin sakkiin, joka sitte kuitenki sai hyviä numeroita ja teki tunnollisesti tehtävät ja muut, mutta 

että, kyllä sitten, sitten jälkikäteen ymmärsi, että ei ehkä noin olisi opettajan pitänyt toimia. 

Hän suosi liikunnallisia poikia, ei niitä, jotka eivät liikkuneet.’’ Haastateltava kertoo, että ky-

seinen opettaja saattoi tehdä oppilaita naurunalaiseksi erilaisilla vitseillä.  

Maarit kertoo, että koulua käydessään opettajan auktoriteetti oli kova. Puheenvuoroa pyydettiin 

viittaamalla, jonka jälkeen vastatessa noustiin ylös seisomaan – yläasteella edellä mainittua ei 
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hänen mukaansa enää vaadittu. Ala-asteella tietynlaista opettajiin kohdistunutta kiusaamista ei 

haastateltavan mukaan ilmennyt toisin kuin yläasteella. Haastateltava kertoo, että ohje totella 

opettajaa tuli myös kotoa päin. Kodin ja koulun välillä ei haastateltavan mukaan pidetty juuri-

kaan yhteyttä, ellei erityisiä ongelmia ollut – haastateltavalla ei aiheeseen liittyen ole omakoh-

taista kokemusta, mutta uskoo puhelimen olleen tyypillinen keino yhteydenpitoon.  

Lapsuudessaan ja nuoruudessaan Maarit kertoo olleensa ujo ja epävarma. Köyhistä oloista tu-

leminen vaikutti hänen mukaansa myös itsetuntoon, sillä hän kuvaa kokeneen sen vuoksi myös 

pilkantekoa – ’’--silloin, silloin se asema ja mistä perheestä olet ja millaisista… ja missä asut, 

niin se teki sitä epävarmuutta, mistä on nyt kyllä päässyt eroon, että nykyään vaan naurattaa 

se asia.’’ Yläasteella haastateltava kertoo kuuluneensa ’’hikkareihin’’, jotka pärjäsivät luke-

malla. Lukiossa hän kertoo kohdanneensa myöhäisen murrosiän, jolloin kiinnostus opiskelua 

kohtaan laski. Maarit kertoo lukiossa vapautuneensa ujon ja hiljaisen henkilön roolista. Kou-

lussa koetuista onnistumisen kokemuksista hän mainitsee hyvät koenumerot ja pärjäämisen 

muun muassa liikunnassa. Puhuttaessa kannustamisesta hän kuvaa opettajan olleen kouluai-

koina etäisempi henkilö, joka saattoi antaa hyvää palautetta kuitenkin esimerkiksi hyvästä nu-

merosta. Suhde opettajaan oli haastateltavan mukaan jäykempi, kun hän kävi koulua, mutta 

kuvailee tilannetta erilaiseksi, kun hänen omat lapsensa ovat käyneet koulua. Maarit kertoo, 

että syrjäisemmiltä alueilta tulleita lapsia olisi ollut hyvä kannustaa enemmän. Omakohtaisella 

tasolla hän kertoo, että jälkeenpäin kannustusta ja palautetta olisi ollut hyvä saada enemmän, 

kun taustalla vaikuttivat isän kuolema ja niukat elinolot.  

Ajan opetuksesta Maarit kertoo, että vastuu opetuksesta oli opettajalla ja pääsääntöisesti käy-

tössä olivat oppikirjat sekä kynät, kumit ja paperit. Käytössä oli liitutaulu, mutta myös monis-

tekone, joka haastateltavan mukaan tuoksui spriille ja, josta tuli violettia tekstiä. Haastateltava 

kertoo seuraavanlaisesti: ’’-- ei me nyt hirveästi tehty vielä ala-asteella ryhmätöitä, että kyllä 

se oli niin kun enemmän, niinku, koko peruskoulu minusta oli siihen aikaan enemmän sem-

moista, että opettajasta tuleva tieto ja sitten tietenkin ne läksyt ja näin, että lukemalla pärjäsi 

pitkälle, jos vain niinku jakso, et enemmän en… ehkä olis, sais, olis saanu jo silloin olla sem-

moista, että olisi pitäny tulla semmosia itse oivaltaamisia, oivaltamisia, mut mä luin tosi paljon, 

että mie…niinku, kirjastoauto kävi kylällä kerran viikossa ja paljon luin sitten, että sitä kautta 

sitten niinku tietenkin haki erilaista tietoa.’’ Tietokoneita ei haastateltavan mukaan ollut. Op-

pitunnit olivat 45 minuutin pituisia, jotka kuluivat hänen mukaansa siten, että opettaja aloitti 

aiheen ja kirjassa siirryttiin loogisesti eteenpäin. Oppituntiin kuului Maaritin mukaan tehtävien 
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tekemistä, joita joskus laitettiin oppilaiden tehtäväksi liitutaululle: ’’-- kyllä se oli hyvin sem-

moista opettajalähtöistä se peruskoulu siihen aikaan.’’ 

Maaritin mukaan koulunkäynnin arvioinnista vastasi opettaja ja arviointi tapahtui numeroin. 

Numeroihin vaikutti hänen mukaansa erityisesti pidetyt kokeet, mutta esimerkiksi osallistumi-

nen oppitunnilla vaikutti hänen mukaansa ainakin yläasteella. Maarit kertoo: ’’--kun minä me-

nin kouluun niin kyllä se vasta sinä päivänä sai, siinä viimeisenä koulupäivänä, kun todistuk-

sesta, että pääsikö luokalta vai ei, että mulla on sellainen käsitys, että että, ne, jotka jäi luokalle 

niin ne sai sen tietää sillaa, että tavallaan ei otettu vanhempiin yhteyttä, että, että koulu menee 

huonosti ja nyt on luokalle jäänti.’’ Maarit kertoo, että hänen kouluaikoinaan itsearviointia ei 

tehty koulussa.  

5.1.3 Sami 

Kolmas haastateltava on 50-vuotias, vuonna 1972 syntynyt Sami, joka on kotoisin Peräpohjo-

lasta. Lapsuutensa haastateltava on elänyt Ruotsissa, mutta on muuttanut perheensä kanssa Suo-

meen ennen, kun on aloittanut peruskoulun ensimmäisen luokan. Sami muistelee kouluunme-

noa seuraavanlaisesti: ’’-- sitte tuota piti alkaa kouluun lähtemään sielä Ruottissa, niin mie 

kesällä tuota niin kävin tutustumassa sielä Ruottissa kouluun ja tuota totesin, että olin ainoa 

suomalainen ja tuota mulla jäi semmonen mielikuva, että tulis olemaan aikalaila kiusattu kaveri 

sielä Ruottin koulussa--.’’ Haastateltavan lapsuudenkoti sijaitsee hänen mukaansa pienessä ky-

lässä, jossa sijainnut peruskoulu oli myös kooltaan pieni. Koulussa oli kaikkiaan noin 30 oppi-

lasta ja itse haastateltavan kanssa samaan ikäluokkaan kuuluvia oppilaita oli yhteensä kolme 

hänet mukaan lukien. Keskusteltaessa yhteisöllisyydestä Sami kertoo, että hänen kotikylässään 

yhteisön ja yhteisöllisyyden asema olivat vahvoja – ’’--kylä oli aika yhteisö, elikkä tavallaan 

siellä ihmiset luotti toisiinsa ja tavallaan koko kylä piti esimerkiksi meistä nuorista tuota niin 

huolta tavallaan. Siihen aikaan ei ollut mitään kännyköitä eikä mitään muuta. Se oli lankapu-

helin ja muistan, että jos pojat lähti reissuun ympäri kylää, niin sieltä sitte aina vanhemmat 

soitteli lankapuhelimella, että onko meidän poikia näkyny ja niin poispäin. Ja sieltä aina jos-

takin tuli sitä tietoa, että sieläkäsin ne on liikkunu—.’’ 

Sami on aloittanut koulunkäyntinsä peruskoulussa vuonna 1979. Koulumatkat taittuvat vuo-

denajasta riippuen joko kävellen, pyörällä, potkurilla tai hiihtäen. Kouluaan hän kuvailee van-

haksi ja perinteiseksi kouluksi, joka oli rakennettu hänen muistikuvansa mukaan noin 1950–

1960-lukujen aikaan. Koulu oli kaksikerroksinen, jossa oli hänen mukaansa korkeat huoneet. 
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Luokkatiloja oli Samin mukaan kolme, jotka oli jaettu 1–2-luokan, 3–4-luokan ja 5–6-luokan 

kesken. Koko koulu oli Samin mukaan yhtenäinen, jossa ei esiintynyt juurikaan kiusaamista. 

Hän kertoo, että koulussa vallitsi myös tietynlainen me-henki, joka liittyi erityisesti asuinpaik-

kakuntaan.  

Opettajat pysyivät haastateltavan mukaan pitkään samoina, joita koulussa oli hänen aikaansa 

kolme. Opettajistaan Sami kertoo seuraavanlaisesti: ’’-- ykköskakkosluokalla meillä oli tuolta 

Etelä... Etelä-Suomesta yks opettaja, joka oli erittäin hyvä ja semmonen innostava. Ja sitten oli 

tuota niin se vanhempi opettaja, oli taas, se oli, se oli urheilu… sanotaan, että höperö ja hullu, 

ja se tavallaan painottu se tavallaan liikkumiseen ja siihen hyvin vahvasti. Ja sitten oli, sitten 

oli se kolmas opettaja, joka oli hyvin tähellinen15 ja vaati tosi paljon, että varmasti tuota niin 

niin, justiin esim kieli… kielissä autto aika, aika paljon, että tavallaan se sai kyllä meille hyvin 

opetettua näitä asioita, tuota, tuota niin tämä opettaja, mutta tuota niin, sen pienen, pienen 

kyläkoulun opettajat nehän, aika pitää olla mielikuvitukselta rikkaita, miten ne saapii pysymään 

porukan kasassa ku tavallaan kolme opettajaa hallinnoi koko koulua.’’ Eräs koulun kolmesta 

opettajasta oli Samin muistikuvien mukaan vanhempi henkilö, joka oli hänen mukaansa ehkä 

jo lähellä eläkeikää. Hän oli haastateltavan mukaan tiukka ja piti porukan kurissa. Erästä nuo-

rempaa opettajaansa haastateltava kuvailee näin: ’’-- se nuori etelästä tullu kaveri se oli niinku 

sanotaan, että voisi melkein niinku nykypäivänäkin opettaa varmaankin, että oli hyvin edellä 

aikaansa--.’’ Kolmas opettaja oli haastateltavan mukaan jälleen vanhempi henkilö. Tätä van-

hempaa opettajaa, Samin ensimmäistä luokanopettajaa, hän kuvailee eloisaksi henkilöksi, joka 

sai kaikki oppilaat mukaan. Siinä, missä nuorempi opettaja oli Samin mukaan edellä aikaansa, 

kaksi vanhempaa opettajaa olivat hänen mukaansa kuitenkin vanhakantaisia. Koulun opettajat 

nähtiin haastateltavan mukaan yhteisön merkittävinä jäseninä, joita kuunneltiin ja kunnioitet-

tiin. Haastateltavan mukaan opettajilla oli asema ja auktoriteettinsa ja heitä kuunneltiin muun 

muassa kylässä järjestetyissä kyläkokouksissa.  

Kodin ja koulun välillä yhteyttä on haastateltavan mukaan pidetty aktiivisesti, jota saattoi ta-

pahtua muun muassa tavallisen kaupassakäynnin yhteydessä. Haastateltava kertoo, että opettaja 

saattoi tavata kotiväkeä koululla ja erilaisista tapahtumista sekä asioista voitiin tiedottaa myös 

kirjallisesti tai puhelimitse. Kodin ja koulun välillä tapahtuva yhteys ilmeni Samin mukaan jopa 

 
15 Tarkennuksen vuoksi tähellinen on murresana ja viittaa tarkkaan tekemiseen. 
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siten, että toinen vanhemmista opettajista otti työmatkallaan koulun pohjoispuolelta tulevia op-

pilaita kyytiin ja vei heidät kyydissään koululle. Haastateltavan mukaan opettajan ja vanhem-

pien välinen kohtaaminen esimerkiksi kylän ruokakaupassa saattoi myös merkitä mahdolli-

suutta keskustella oppilaan koulunkäynnistä. 

Keskusteltaessa opettajan vaikutuksesta haastateltavaan, muun muassa kasvun ja kehityksen 

kautta, esille nousee liikunnallisuus, josta haastateltava oli omien sanojensa mukaan kiinnostu-

nut nuorena miehenä. Hän kuvaa erään entisen opettajansa olleen hyvin liikunnallinen ja oppi-

laiden liikkumista tuettiinkin koulussa. Samin mukaan koulussa pidettiin tärkeänä myös erilai-

sia arvoja, joista mainitsee muun muassa kohteliaat tavat ja vanhempien kunnioittamisen. Opet-

tajien harjoittamasta fyysisestä ja henkisestä kaltoinkohtelusta Samilla ei mielestään ole koke-

musta. Hän kertoo seuraavanlaisesti: ’’-- silloin joskus tuota niin alaasteella saatto sitte tuota 

se opettaja olla tiukempi, mutta se on ollu, sitä on ollut sen verran nuorempi, että tuota sitä ei 

ole tajunnut, että se on ollut hyväksi vain, että. Se henkinen…tavallaan ehkä siihen aikaan sa-

nottiin ehkä aika suoraan, suoraan asioita, että, mutta tuota niin sanotaan, että 99.9 prosentti-

sesti ei. Kaikki on ollu kyllä hyviä opettajia.’’ Koulussa harjoitettuun kurinpitoon liittyen Sami 

kertoo: ’’--silloin ko kuria tarvittiin, niin sitä annettiin ja, ja sitten otettiin jopa fyysisesti kiinni 

ja tuota, niin niin, tavallaan pietettiin se porukka kurissa ja, ja tuota. Minusta se oli aivan 

asiallista, kuitenkin nuoriso saatto olla aika kovapäistäki--. -- Joskus muistan kyllä, että, että 

ko tönittiin ja tapeltiin, niin otettiin niskasta kiinni ja vietiin nurkkaan seisomaan ja se oli aivan 

ok.’’ Haastateltavan mukaan opettajan antama kurinpalautus saattoi tapahtua muun muassa liian 

kovina katsotuista leikeistä, kuten lumipallojen ja kivien heittelystä tai tottelemattomuudesta. 

Opetuksesta Sami muistelee, että opettaja hyödynsi opetuksessaan kirjallisuutta ja erilaisia esi-

merkkejä. Liitutaulu ja erilaiset kalvot olivat hänen mukaansa yleisiä ja opiskelussa olivat käy-

tössä oppikirjat. Varsinainen opiskelu tapahtui hänen mukaansa omassa luokkahuoneessa. 

Haastattelun lopussa Sami kertoo vielä eräästä kouluun ja opettajiin liittyvästä muistostaan: ’’ 

No se vanhin opettaja oli semmoinen, että tota niin tosiaan, että hän oli itse matkassa välitun-

nilla aina pelaamassa tuota esimerkiksi jääkiekkoa talvella ja, ja oli erittäin kilpailuhenkinen, 

että se tuntuu, että vaikka me oltiin, sanotaan, että ykköskakkosluokasta sinne kuutosluokkaan, 

mitä kaikki pojat siellä pelasi, niin se tuntu, että se välillä suuttuu, jos hänen puoli hävisi, koska 

me aina pelattiin siellä tietyllä porukalla tietenkin välitunneillakin sitä jääkiekkoa, että se oli 
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myös niinku jännä, että hän oli niin kova, kovasti kilpailuhenkinen--.-- Se oli semmoinen, sem-

moinen, joka jäi mieleen ja muistan, paljon niinku muistelen jälkikäteen tätä vanhempaa opet-

taja, että tästä liikunnallista puolesta.’’ 

5.1.4 Jussi 

Neljäs haastateltava, Jussi, on 24-vuotias mieshenkilö, joka on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta. 

Lapsuutensa ja nuoruutensa hän kuvailee viettäneensä lämminhenkisessä ja rauhallisessa ym-

päristössä, jonka läheisyyteen on myös aikuisena jäänyt asumaan. Koulunkäynnin haastateltava 

on aloittanut vuonna 2004 pienessä koulussa, jonka oppilaiden kokonaismäärä on käsittänyt 

vain muutamia kymmeniä oppilaita. Haastateltavan mukaan hänen omalla luokallaan oppilaita 

oli noin 5–6 ja luokka oli melko hiljainen ja rauhallinen, johtuen oppilaiden vähäisyydestä. 

Jussin koulumatka ei ollut kovin pitkä, joka taittuikin usein kävellen, pyörällä, mutta toisinaan 

myös autokyydillä.  

Koulunkäyntiin liittyvät muistot ovat haastateltavan mukaan ala-asteen osalta paikoitellen ah-

distavia ja hän mainitsee myös kokemuksia ulkopuolelle jäämisestä: ’’--semmonen pikkunen 

koulu, koulu tuota niin, niitä sillaa niitä kavereita kuitenkaan siellä sitte, oikeita kavereita, ei 

oo hirveesti ollu, että, että on ehkä jääny vähän sitte ulkopuolellekki sitte niistä muista, vaikka 

niinku kaikki on ollu tosi mukavia eikä suoraan oo kiusattu, mutta on ollu vähän semmonen, 

että ei, ei oo kuulunu joukkoon, eikä oo saanu semmosia hyviä kavereita--.’’ Koulussa Jussi 

kertoo opiskelleensa tunnollisesti ja tehneensä paljon kotitehtäviä.  

Jussi kertoo, että hänellä on ollut ala-asteella kaksi opettajaa, joista ensimmäinen opetti 1–2-

luokalla ja toinen 3–6-luokalla. Ensimmäistä opettajaansa haastateltava kuvailee tiukaksi, jää-

räpäiseksi ja oman arvonsa tuntevaksi henkilöksi. Haastateltava kertoo kyseisen opettajan ol-

leen uskonnollinen, joka toi omaa uskoaan esille myös koulussa ja luokkahuoneessa: ’’—pai-

notti vähän turhan paljon sitä omaa uskonnollista suuntautumistaan ja tuota aina virsiä, joka 

aamu piti laulaa ja tämmöstä, että oikeastaan tosi tiukka, tiukka, että ei silleen voi sanoa, että 

hirveesti positiivisia muistoja hänestä olis--.’’ 3–6-luokan opettajaa Jussi kuvailee mukavaksi, 

mutta välillä äkkipikaiseksi henkilöksi, jolla oli omalaatuinen huumorintaju. Jussin mukaan osa 

oppilaista saattoi pelätä kyseistä opettajaa, jos ei ymmärtänyt tämän huumorintajua. Kyseisellä 

opettajalla ei haastateltavan mukaan ollut aina välttämättä niin sanotusti tilannetajua. Hän ker-

too kohdanneensa enemmän mieluisia opettajia mennessään yläasteelle. Puhuttaessa opettajien 

auktoriteetista ja asemasta Jussi kertoo seuraavanlaisesti: ’’ No silloin, mitä muistelen nii on 



  78 

 

78 

 

sitä auktoriteettia kunnioitettu ihan erilailla, mitä se kuulostaa nykypäivänä olevan. Vähän pe-

lättykin ehkä jopa, jopa tuota, että, tai ainaki ite ollu semmonen, että on kunnioittanu. --Osalla 

on tullu itkuki--.’’ Jussin mukaan annettuja käskyjä on koulussa noudatettu. Itse opettajan ja 

oppilaan kohtaamisesta hän ei muista huomenien toivotusten lisäksi muuta.  

Jussin mukaan kodin ja koulun välillä on pidetty paljon yhteyttä, mutta mainitsee, että joskus 

yhteydenpidossa on ollut jopa riitatilanteita vanhemman ja yksittäisen opettajan kesken. Yhtey-

denpidon eri keinoiksi hän nimeää muun muassa vanhempainillat, puhelinkeskustelut ja kas-

vokkain tapahtuvan kohtaamisen itse koululla - yhteyttä kotiin tai kouluun on saatettu ottaa 

esimerkiksi jonkin oppilaiden välisen riidan seurauksena. Jussi kertoo esimerkkitapauksesta, 

jonka pohjalta kotiin on koulusta otettu yhteyttä ala-asteella: ’’No sen muistan, että, että että, 

mulla oli mukamas joku oppimishäiriö siinä ykkösluokalla. Se johtu vaan siitä, että, että tuota 

mä en oikein tykänny siitä opettajasta ja hän sitte passitti mut jotenki erityisopetukseen ja se 

syy siihen oli vaan se, että mä en kuulemma kerro omia kuulumisiani tarpeeksi.’’ Edellä mai-

nittuun liittyen haastateltava kertoo myöhemmin tapauksen vaikutuksista häneen itseensä: ’’No 

kyllä nyt muistan, että ku hän, silloin se opettaja laitto sinne, sinne tuota erityisopettajalle sitte 

käymään, että vähän vissiin ajatuksena oli se, että sais puhuttua sitte niitä, enemmän niistä 

omista asioista nii kyllä sen koen, että loppupeleissä se on auttanu siinä, että osaa kertoa niistä 

omista asioista sitte paremmin.’’  

Jussi kertoo, että menestyi koulussa hyvin, joka näkyi muun muassa hyvien koulunumeroiden 

kautta. Opettajan vaikutuksesta koulussa syntyneisiin onnistumisen kokemuksiin hän kertoo: ’’ 

No kyllähän siinä on vähän vaikutusta, että ois voinu saaha, niinku opettaja ei niinku tarpeeksi 

antanu niitä tai tukenu tavallaan, että ois tullu niitä onnistumisen kokemuksia.’’ Elämässään 

saadusta kannustuksesta Jussi kertoo, että ei ole saanut sitä opettajan taholta, vaan periaatteessa 

ystävien kautta. Opettajien taholta saadusta kannustuksesta hän kertoo: ’’No ei kannustusta eikä 

oikeastaan rohkaisuakaan. Hyvää palautetta on varmaan aina tuota, en muista ala-asteelta, 

mutta yläasteella on saanu joltain opettajalta palautetta, että on, koe meni hienosti.’’ Koulussa 

Jussi ei koe saaneensa opettajiltaan fyysistä tai henkistä kaltoinkohtelua. Koulussa harjoitettu 

kurinpito on hänen mukaansa tapahtunut muun muassa äänen korottamisen kautta ja jälki-is-

tuntoa on voinut saada isommista rikkeistä. Jussi kertoo syitä, joista jälki-istuntoa on voinut 

seurata: ’’ Noo mitä nyt kaikesta riehumisesta ja lintsaamisesta ja sun muusta, että jos on ka-

rannu, vaikka karannu koulun alueelta tai, karannu ja karannu, poistunu, vaikka rajan toiselle 

puolelle niin on joutunu jälki-istuntoon.’’ 
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Koulussaan saamasta opetuksesta Jussi kertoo: ’’ Noh, no silloinhan se on ollu, ollu tuota liitu-

taululle kirjotettu aika paljon ja kirjasta luettu ja ku niinku järjestyksessä luettu läpi niitä teks-

tejä. Ja sitten piirtoheitinhän se on ollu yks, yks tuota ja toisella opettajalla oli justiinsa ne vhs-

kasetit, mitä katottiin telkkarista.’’ Opiskelua on haastateltavan mukaan harjoitettu niin pari- 

kuin ryhmätöidenkin kautta. Tietokoneita on käytetty jonkin verran muun muassa tiedonhaussa. 

Tavallinen koulupäivä kului kotitehtävien tarkistamisen, päivän aiheen läpikäynnin ja tehtävien 

tekemisen merkeissä, jonka jälkeen annettiin uudet kotitehtävät. Luokkahuonemuistoista haas-

tateltavalle ei nouse mieleen positiivisia muistoja ja hän kertoo seuraavanlaisesti: ’’ No silleen 

ku aattelee, että oli niin pieni koulu, niin siellähän periaatteessa ollu ku kaks erillistä luokka-

huonetta, joissa oli sitte useampi luokka, eli siellä oli samaan tilaan ahettu meilläki niin kol-

mos-kuutosluokkalaiset. Eli se tavallaan se tila, ku siellä oli niin paljon oppilaita, nii se ehkä 

häiritti sitä opiskelua se, että ku sama opettaja opetti yhtä aikaa montaa luokkaa.’’ Opintojen 

arvioinnissa Jussi kertoo, että kaikki oppilaat saivat paperisen todistuksen. Itsearviointia on hä-

nen mukaansa hyödynnetty jonkin verran. 

5.1.5 Sara 

Viides haastateltava on Sara. Sara on 27-vuotias nainen ja hän on kotoisin Pohjois-Pohjan-

maalta. Koko peruskouluikänsä Sara on asunut turvalliseksi lintukodoksi kuvailemassaan lähi-

össä, jossa asui paljon lapsia ja, joka oli lähellä luontoa. Asuinpaikkakuntansa suhteen Sara 

kertoo, että se on tarjonnut monenlaisia mahdollisuuksia elämässä. Koulun Sara on aloittanut 

vuonna 2002 ja kuvailee koulua kivaksi paikaksi, jossa hänellä oli iso luokka, paljon kavereita 

ja mukavat opettajat. Koulussa oli iso piha, joka tarjosi paljon erilaisia leikkimisvälineitä- ja 

laitteita. Haastateltava kertoo asuneensa lähellä koulua, jonne matkaa oli noin kilometri. Kou-

lumatkat kuljettiin yhdessä kavereiden kanssa. Koulunkäynnistä Sara kertoo seuraavanlaisesti: 

’’ Koulu oli niinku semmonen turvallinen paikka. Siellä ihan mielellään vietti aikaa ja oli sem-

monen niinku, lähinnä vaan iloisia muistoja. Paljon leikkimistä ja oppimista.’’  

Entisiä opettajiaan Sara kuvailee lapsiystävällisiksi, hauskoiksi, mukaviksi ja luoviksi. Entiset 

opettajat ovat hänen mukaansa olleet niin miehiä kuin naisia ja koostuneet eri-ikäisistä henki-

löistä. Ensimmäistä alakoulun opettajaansa Sara muistelee näin: ’’ --osasi ottaa hyvin niinku 

auktoriteetin luokassa, mutta oli myös samaan aikaan meidän oppilaiden niinku suosikki, että 

oppilaat tykättiin opettajasta tosi paljon. Opetusmenetelmistä en muista juurikaan. Musta tun-

tuu, että hän oli hyvin perinteinen opettaja, että ei kokeillut semmosia hirveen monennäköisiä 

niinku oppimismenetelmiä.’’ Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen opettaja vaihtui vuodeksi 
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henkilöön, jota Sara muistelee rennoksi ja, joka opetti muun muassa huumorin kautta. Alakou-

lun viimeisille vuosille Sara sai vielä uuden opettajan, josta hän kertoo seuraavanlaisesti: ’’-- 

meillä sitte vaihtu tosi nuoreksi opettajaksi nelosluokalla ja hän taas puolestaan oli sellainen, 

joka halus kokeilla erilaisia oppimismenetelmiä, että käytettiin paljon musiikkia apuna, loruja 

ja leikkejä. Esimerkiksi meidän luokan istumisjärjestys vaihtui todella eri tavoin, elikkä välillä 

oltiin ryhmissä, välillä oltiin rivissä, välillä oltiin ympyrässä. Niin tätä käytettiin apuna niinku 

tossa oppimisessaki jonkin verran. Mut tämmösiä niinku ehkä tulee päälimmäisenä mieleen.’’ 

Viimeistä alakoulun opettajaansa Sara kuvailee suosikikseen, sillä tämä oli muun muassa hel-

posti lähestyttävä ja otti kaikki oppilaansa huomioon.  

Sara kertoo opettajan tuoneen hänelle turvallisuuden tunnetta, johon saattoi tarvittaessa myös 

turvautua. Muutokset haastateltavan omassa elämässä johtivat hänen mukaansa siihen, että jos-

kus opettajaa kohtaan tuli käyttäydyttyä uhmakkaastikin – ’’-- opettaja on joutunut aika paljon 

kurittamaan, tai ei kurittamaan, mutta niinku pistämään tavallaan aisoihin, mutta kumminkin 

myös samaan aikaan niin, että sitten myös sitä pahaa oloa on saanu myös purkaa ihan keskus-

telemalla, millä on ollu iso vaikutus, vaikutus siihen.’’ Sara kertoo, että opettaja oli henkilö, 

jota kuunneltiin ja kunnioitettiin. Oppilas on haastateltavan mukaan voinut kohdata opettajan 

lempeästi, eli opettajaa on voinut puhutella tämän etunimellä tai esimerkiksi opeksi. Alakoulun 

opettajiaan hän muistelee neutraaleiksi siltä osin, että nämä eivät ole tuoneet tarkempaa henki-

lökohtaista elämänkatsomustaan esille opetuksessaan. Saran mukaan opettajien suhde oppilai-

den kotiväkeen on ollut hyvä ja yhteyttä edellä mainittujen välillä on pidetty. Tyypillisimmiksi 

yhteydenpitokeinoiksi hän mainitsee reissuvihkon käyttämisen ja tapaamiset vanhempien sekä 

opettajien välillä. Yhteyttä kotiin tai kouluun otettiin hänen mukaansa herkästi, jonka mainitsee 

olleen positiivinen asia.  

Opettajien vaikutuksesta oppilaan kasvuun ja kehitykseen Sara mainitsee, että erään entisen 

opettajan lähtö koulusta toisiin työtehtäviin tuntui jopa pettymykseltä: ’’ Tästä opettajasta, joka 

ehti olla meillä vaan vuoden niin jäi ehkä semmonen, semmonen niinku myös tietynlainen, että 

tuntuu, että hän petti meidät, kun hän lähti vuoden päästä toisiin hommiin. Niin jäi vähän myös 

semmonen pettymyksen maku ja ehkä semmonen tietynlainen hylkäämisen tunne, että okei, hy-

väkin tyyppi voi niinku hylätä. Ja sitten totta tai, että kaikkiin hyviin tyyppeihin ei voi aina 

luottaa.’’ Viimeisen opettajansa Sara kertoo jättäneen jälkeensä lempeyden ja sen, kuinka tär-

keää muun muassa kuulluksi tuleminen on. Haastateltava kertoo, että muun muassa hänen vii-
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meinen opettajansa vaikutti haastateltavan käsityksiin itsestään. Opettajan huoli Saran jaksami-

sesta alkoi tämän mielestä tuntua loppujen lopuksi osittain sääliltä ja turhalta huolehtimiselta, 

jonka Sara kuvaa herättäneen hänessä itsessään häpeän tuntemuksia, kokemuksia erilaisuudesta 

sekä yksinäisyydestä. Kouluaikaisesta itsestään Sara kertoo seuraavanlaisesti: ’’ Pääosin kiltti, 

hiljainen, joka noudatti ohjeita, mutta välillä tuli tällaisia kiukunpuuskia, elikkä välillä myös 

sitte uhmaus myös sitte sitä opettajaa, opettajaa ja saatoin karata koulustaki pari kertaa tai 

saatoin purskahtaa itkuun täysin opettajan tietämättä, että miksi, mutta ehkä 80 % kiltti ja hil-

jainen.’’ Nykyään haastateltava kuvailee olevansa ihmisenä muun muassa positiivinen, em-

paattinen ja iloinen.  

Koulussa haastateltava kertoo menestyneensä keskiverrosti tai keskivertoa paremmin – arvosa-

nat vaihtelivat 8 ja 9 välillä. Koulussa hän kokee saaneensa onnistumisen kokemuksia muun 

muassa hyvistä numeroista: ’’ Päälimmäisenä tulee mieleen ehkä hyvistä arvosanoista kiitok-

sen saaminen luokan edessä, eli on niinku kokeessa parhaiten, parhaimmat pisteet saanut on 

saanu niinku erilliset kehut.’’ Opettajan vaikutus onnistumisen kokemuksiin on Saran mukaan 

syntynyt juuri kehujen antamisen kautta. Perheen ja ystävien lisäksi hän kertoo saaneensa kan-

nustusta elämässään myös opettajan taholta. Opettajalta saadut kehut tai annettu kannustus ovat 

haastateltavan mukaan kannustaneet opiskelemaan esimerkiksi tiettyä oppiainetta enemmän. 

Erilaista kritiikkiä liittyen omiin tapoihin tai ominaisuuksiin Sara ei koe kohdanneensa kou-

lussa, vaikka joskus onkin saattanut omien sanojensa mukaan käyttäytyä huonosti. Hän kertoo 

opettajan suhtautuneen enemmän lohduttavasti kuin kritisoivaksi. Opettajien harjoittamasta ku-

rinpidosta Sara muistaa äänen korottamisen, jos esimerkiksi meteli luokassa yltyi. Fyysisestä 

tai henkisestä kaltoinkohtelusta koulussa hänellä ei ole kokemusta. Häiritseminen luokassa tai 

selkeä sääntöjen rikkominen saattoi hänen mukaansa tarkoittaa jotain opettajan antamaa ran-

gaistusta. 

Koulussa saatu opetus tapahtui haastateltavan mukaan siten, että oppilaat istuivat pulpetin ää-

ressä ja opettaja opetti taululla. Opetuksessa hyödynnettiin Saran mukaan apuna muun muassa 

oppikirjoja, tietokoneita ja piirtoheitintä. Jo edellä mainitun mukaisesti eräs Saran opettajista 

hyödynsi opetuksessaan myös lauluja ja loruja. Haastateltava kertoo opetuksen tapahtuneen 

luokassa, jossa saatettiin opiskella myös pareittain ja ryhmissä – luokkahuoneen lisäksi Sara 

mainitsee opetuspaikoiksi muun muassa liikunnassa hyödynnetyt liikuntakentät ja uimahallin. 

Oppitunnin kulusta Sara kertoo: ’’ Oppilaat saapuu luokkaan hiukan ennen opettajaa, opettaja 

hiljentää luokan, aloittaa opetuksen, eli oppilaat istuvat hiljaa pulpeteillaan. Käytetään joko 
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oppikirjoja apuna, apuna tai sitten vain kuunnellaan. Mahdollisesti käydään läksyt ensin läpi, 

opitaan uusi asia, mahdollisesti tehdään tehtäviä tunnin lopussa ja voi kysyä opettajalta.’’ Mu-

kavista luokkahuonemuistoista Sara mainitsee luokassa esillä olleet oppilaiden tekemät työt ja 

jouluisin luokkaan ilmestyneen joulukalenterin. Luokka oli hänen mukaansa melko perinteinen 

ja rento paikka. Positiiviseksi muistoksi koulusta on Saran mukaan muodostunut hänen viimei-

nen alakoulun opettajansa, joka tutustui uuteen luokkaansa laululeikkien kautta.  

Kouluaikoinaan haastateltava ei ole tarvinnut tukea eri oppiaineissa, mutta kuten edellä on mai-

nittu, hän kertoo käyneensä koulupsykologin luona perhekohtaisista syistä. Juteltaessa saadun 

tuen riittävyydestä Sara kertoo, että tuki ei hänen mielestään ollut riittävää – ’’ Olisin arvosta-

nut, jos koulupsykologien tarkoitusta olisi kerrottu vähän tarkemmin. Mulle ei koskaan selitetty, 

miksi mä kävin koulupsykologilla ja en oikein ymmärtänyt tavallaan miks mä siellä olin.’’ Kes-

kustelimme haastattelun yhteydessä myös koulussa saadusta arvioinnista. Sara kertoo, että ar-

vioinnista vastasi opettaja ja 1–2-luokalla arviointi näkyi kirjallisen todistuksen muodossa. Kol-

mannesta luokasta eteenpäin todistukseen oli hänen mukaansa merkitty numerot. Itsearviointia 

ei haastateltavan mukaan ole tehty koulussa.  

5.1.6 Henna 

Kuudes haastateltava on Henna, joka on Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva, kohta 29-vuotias 

nainen. Lapsuutensa kotipaikkakuntaa Henna kuvailee pieneksi, jossa kaikki tunsivat toisensa 

ja elämä oli turvallista ja rauhallista. Henna kertoo asuneensa niin kylän pinnassa kuin sen ul-

kopuolella. Kotipaikkakunnalla asui haastateltavan mukaan myös paljon vanhoillislestadiolai-

sia, jolloin siellä oli paljon lapsia. Kotiseudustaan Henna kertoo, että sen luonnonläheisyys on 

jäänyt hänelle erityisesti mieleen. Lapsuudestaan hän kertoo myös seuraavanlaisesti: ’’-- me 

ollaan oltu tosi paljon ulkona ja, ja tosi paljon niinku saatu myös touhuta mun mielestä aika 

itsenäisesti ja kokeilla asioita. ’’ Henna kertoo, että asuminen pienellä paikkakunnalla tarkoitti 

sitä, sen piirit olivat niin sanotusti pienet: ’’ --jos sä et ole siinä yhteisössä niin sä todellakin 

oot sen ulkopuolella, et se on kauhean ollut semmoista kahtiajakoista--.’’ 

Henna on aloittanut peruskoulun ensimmäisen luokan vuoden 2001 syksyllä, jota ennen hän 

kävi vuoden esikoulua – esikoulua oli hänen mukaansa kerran viikossa eikä se ollut kovin kou-

lumaista. Itseään haastateltava kuvailee henkilöksi, joka on aina pitänyt oppimisesta ja asioiden 

sisäistämisestä. Koulunkäynnin hän kuvailee olleen helppoa ainakin lukioon saakka. Koulun 
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opetustraditioissa näkyi Hennan mukaan se, että valtaosa opettajista kuului uskonnolliseen yh-

teisöön, jolloin muun muassa jokapäiväinen rukoilu koulussa oli hänen mukaansa tavallista. 

Uskonnon näkymisesta koulussa Henna kertoo muun muassa seuraavalla tavalla: ’’ Esimerkiksi 

tällaiset ihmisen biologian ja terveystiedon asiat meille jätettiin vaan suvereenisti opettamatta 

sit vitosluokalla, et on, on niinku semmoisia juttuja, joita mä oon jälkeenpäin toki ihmetelly ja 

sit sen tiedon on tietenkin hankkinut jostakin muualta.’’ Myös seurakunta järjesti koulussa Hen-

nan mukaan erilaista toimintaa, joista hän mainitsee muun muassa lapsille tarkoitetut jumalan-

palvelukset. Ala-asteen haastateltava kuvailee olleen turvattua ja hauskaa, jossa myös ystäviä 

riitti. Koulussa tehtiin ja kokeiltiin hänen mukaansa paljon asioita itse. Myös ulkona olemista 

ja liikkumista haastateltava muistelee kouluajoiltaan. Itse koulurakennus oli haastateltavan mu-

kaan kivinen ja sijaitsi kylän pinnassa lähellä palveluja. Koulumatkansa haastateltava on kul-

kenut kävellen tai pyörällä, mutta myöhemmin myös bussilla asuinpaikan vaihdoksen myötä. 

Hennan luokalla oppilaita oli alakoulussa hänen muistelmiensa mukaan parisen kymmentä.  

Hennan mukaan luokan oppilaat muodostuivat sukupuolijakauman mukaan tasaisesti ja po-

rukka säilyi ala-asteen melko samana. Haastateltavan mukaan tämän entiset opettajat peruskou-

lun alaluokilla ovat olleet iäkkäitä tai keski-ikäisiä henkilöitä. Hän kertoo entisistä opettajistaan 

seuraavanlaisesti: ’’-- musta tuntuu, että ne on ollu kauhean, mulla on semmoinen mielikuva, 

että ne on ollut kauhean lempeitä ihmisiä, mutta varmaan aika tuhannen väsyneitä siihen tou-

huun. Siis jotenkin tuntuu, et ite ku oli sillai suht kiltti ja helppo niin sai olla ihan todella rau-

hassa, koska niillä meni niin paljon sitä aikaa niitten muutamien villeimpien taltuttamiseen, et, 

mutta siis ihania tyyppejä eikä mun mielestä esimerkiksi sen takia, et jos vaikka he oli lestadio-

laisia ja minä en, niin ei mun mielestä ainakaan silloin ala-asteella ollu siinä niinku mitään 

ongelmaa.’’ Opettajien uskonnollisuuteen liittyen Henna muistelee muun muassa entistä mu-

siikinopettajaansa, jonka opetuksessa uskonto näkyi harjoiteltavien ja laulettavien kappaleiden 

keskuudessa, sillä Hennan mukaan ne koostuivat vain virsistä. Entisten opettajiensa luonteen-

piirteitä, ominaisuuksia ja muun muassa näiden opetus- ja toimintatapoja Henna kuvailee näin: 

’’--tosi lempeitä ja ihania tyyppejä ja semmoisia, et mä oisin jotenkin toivonut, et niillä olis ollu 

enemmän aikaa ja mahdollisuuksia tehä sitä opettajan työtä, koska siinä he on varmaan ollu 

hyviä, toisin kuin siinä hulluja huoneen pyörittämisessä, mitä se varmaan välillä on ollu. Mun 

mielestä opetustavat on ehkä silloin ollu aika semmoisia konservatiivisia--.’’ Keskusteltaessa 

niin sanotuista suosikki- ja inhokkiopettajista haastateltava kertoo, että positiivisella tavalla hä-
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nen mieleensä jäi eräs hänen yläasteaikaisista opettajistaan, jonka työtavoissa korostui oppilai-

den saattaminen pohtimaan sitä, miksi tietyt asiat ovat, kuten ovat ja mitä opiskellulla tiedolla 

tehdään. Inhokkiopettajakseen Henna mainitsee erään ala-asteen opettajansa, jota hän kuitenkin 

tarkentaa seuraavanlaisesti: ’’-- siinä ihmisessä ei varmasti ollut mitään vikaa, mut sen opetus-

tyyli oli jotenkin semmoinen, et mä en vaan pystyny ymmärtään.’’ 

Opettajien asemaan ja auktoriteettiin liittyen haastateltava kertoo, että hänen omien kokemus-

tensa mukaan opettajan ensisijaisena tehtävänä on ollut varmistaa, että oppilaat pysyvät elossa 

tunnin alusta sen loppuun, jonka jälkeen tuli varsinainen opetustehtävä – ’’-- kyllä mulla niinku 

ensimmäisenä on kuitenki, tai ensisijaisesti jääny mieleen se, et koitetaan kattoa, ettei kukaan 

sytytä tulipaloa tai hyppää ikkunasta.’’ Hennan mukaan opettajilla joko oli tai ei ollut auktori-

teettia. Erään opettajan hän muistaa ylasteella poistuneen itkien kesken tunnin. Opettajan ase-

man ja auktoriteetin ilmentymisestä hän kertoo: ’’ --silloin ko se on ollu ja niillä, joilla se on 

ollu, nii sitä ei just ees muista mitään tollasta, koska ne on just voinu vaan keskittyä opettaan. 

Mut siis ne, joilla sitä ei ollu niin, jos niistä saatiin mitä tahansa niinku henkilökohtasta, mihin 

voijjaan takertua, mistä voijjaan alkaa nillittää, nii siitä kyllä otettiin varmasti kaikki ilo irti.’’ 

Oppilaan ja opettajan välisestä kohtaamisesta haastateltava mainitsee tervehtimisen, jossa oli 

nähtävillä kuuluminen uskonnolliseen yhteisöön: ’’ No ala-asteel oli niitä, joita piti aamulla 

tervehtiä, että Jumalan terve, mutta se nyt on lestadiolainen tapa--.’’ Eräs opettaja halusi Hen-

nan mukaan myös esimerkiksi kätellä oppilaitaan. Henna kertoo, että uskonnollisuus oli tekijä, 

joka oli nähtävillä myös opettajien tavoissa ja toimissa: ’’ Joo kyllähän meillä oli niitä, jotka 

ois nykykäsityksen mukaan kreationisteja, joitten mielestä Jumala loi maailman 10 000 vuotta 

sitte ja mitä näitä nyt oli. Että, musta se on hullua tai väärin, et niitä asioita opetettiin niinku 

myös faktoina. -- sit mulla on semmonen mielikuva, et ku oli se biologian kirjassa, se ihmisen 

lisääntymiselinten kuva, niin ne sivut ois lopulta vaan opettajan toimesta liimattu niinku kiinni-

-.’’ Edellä mainitun lisäksi haastateltava muistelee, että koulussa ei katsottu muun muassa tele-

visiota, musiikintunneilla ei laulettu pop-kappaleita ja liikuntatunneilla ei ollut koskaan tanssia.   

Opettajien vaikutuksesta haastateltavan kasvuun ja kehitykseen esille nousevat muun muassa 

tukeminen ja arjen rytmitys. Opettajan vaikutus muun muassa alavalintaan ja arvopohjaa kos-

keviin asioihin oli Hennan mukaan voimakkaampaa lukiossa. Peruskoulusta Henna mainitsee 

erään opettajan, joka toiminnallaan vaikutti muun muassa haastateltavan oman analyyttisen 

ajattelun kehitykseen. Koulussa Henna kuvailee olleensa niin sanotusti helpoimmasta päästä, 

jolle myös koulunkäynti oli helppoa. Koulussa hän kertoo saaneensa myös pieniä onnistumisen 
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kokemuksia. Kannustamisesta puhuttaessa haastateltava kertoo, että kokee saaneensa sitä, 

mutta opettajien taholta vähiten: ’’--en tarkoita pahassa mielessä, vaan siitä, et ku semmoinen 

avoimempi ja kannustavampi kulttuuri on mun mielestä tullu nyt vähän myöhemmin vasta, et 

sitä ei ole ehkä sillain ollut, miten vaikka nyt aikuisen elämässä.’’ Muun muassa nykyisessä 

työpaikassaan Henna kokee saavansa kannustusta monta kertaa viikossa. Kannustusta hän ker-

too saavansa myös ystäviltään. Koulussa saatu kannustus on Hennan mukaan voinut tulla esi-

merkiksi hyvästä todistuksesta, mutta hän kuvailee asiaa näin: ’’-- se on ehkä ollut enemmän 

semmoista, rumasti sanottuna liukuhihna hommaa. Et nää on nyt nää tytöt, joilla on tiätkö ysiä 

ja kymppiä siellä rivissä. Niille sanotaan, et hyvä hyvä, jatkakaa samaan malliin ja next.’’ 

Opettajilta saatuna positiivisena asiana Henna mainitsee koulusta saadun yleissivistyksen niin 

peruskoulussa kuin lukiossa. Erilaisten onnistumisen kokemusten ja saadun kannustuksen li-

säksi haastateltava kertoo, että on saanut elämässään myös kritiikkiä. Kritiikkiä hän kertoo saa-

neensa myös eräältä opettajaltaan: ’’ Ala-asteella oli myös yksi opettaja, jonka kanssa me 

crashattiin aika pahasti. Sen mielestä mä olin ärsyttävä. Oota mikähän se termi oli? Semmoinen 

jankuttaja. Tai siis silleen, koska mä oon halunnu tietää ne asiat vähän niinku syvemmin ja 

vähän niinku kyseenalaistanu, tai ollu vähän sillee, et voitko perustella, et miks tää on näin? -

- se oli joskus kirjottanutki just johonkin mun käytösarviointiinki, et mä oon ärsyttävä jankut-

taja--.’’ 

Opettajiensa taholta Henna ei koe tulleensa kohdelluksi kaltoin fyysisesti tai henkisesti. Kou-

lussa opettajan harjoittama kurinpito tapahtui hänen mukaansa seuraavanlaisesti: ’’Mun mie-

lestä meillä oli joku semmonen jäähymeininki, et saatto joutua johonki käytävään, mut ku sitä 

ei kukaan oikein ottanu tosissaan, ku se oli vaan helvetin hauskaa mennä kesken tunnin sinne 

juoksemaan, nii se ei oikein toiminu. Sit meil oli semmonen rastisysteemi ja sit jos sai viikon 

aikana riittävän monta rastia nii oli niinku jälki-istunto--.’’ Opettajan antama rangaistus saattoi 

Hennan mukaan seurata esimerkiksi tekemättömistä kotitehtävistä tai häiritsevästä käyttäyty-

misestä/toiminnasta.  

Tyypillinen oppitunti on Hennan mukaan alkanut mahdollisilla käytännön ja informaation asi-

oilla, jonka jälkeen on siirrytty opettajan osuuteen, jolla hän viittaa uuteen opeteltavaan asiaan. 

Uuden asian opettelun jälkeen on hänen mukaansa seurannut tehtävien tekemistä, jonka jälkeen 

on annettu kotitehtävät – ’’ Kyl mä muistan, et me saatiin välillä värittää tai lähteä aiemmin 

ulos--.’’ Oppikirjojen lisäksi opetuksen tukena saatettiin Hennan mukaan käyttää perinteisesti 

liitutaulua tai piirtoheitintä. Tietokoneita ei hänen mukaansa juuri käytetty. Henna kertoo, että 
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yläasteella käyttöön tuli myös tykki, jonka avulla kuvaa voitiin heijastaa taululle. Koulussa 

opiskeltiin haasteltavan mukaan yksin, pareittain ja ryhmissä. Opetuksen hän kuvaa tapahtu-

neen luokkahuoneessa, jonka lisäksi sitä tapahtui myös ulkona erilaisissa käytännön asioissa. 

Puhuttaessa kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä Henna kertoo, että se saattoi näkyä vanhem-

painiltojen, puhelimen välityksellä keskustelemisen tai reissuvihkolla viestimisen kautta. Ylä-

asteella käytettiin Hennan mukaan jo Wilmaa.  

Koulunkäyntiä ja oppimista koskevaa arviointia Henna kuvailee näin: ’’ No siis peruskoulussa 

oli kai se luokanopettaja, joka piti ne melkein kaikki aineet meille ja sit vaan jotkut tietyt aineet 

oli muilta ja ne anto [arvioinnin], mut silloin ei ollut numeroita. Silloin oli semmoinen viisi-

portainen hymynaamajuttu ainakin alakoulun alussa ja sit olisiko ollut, et on ollut myös joku 

lyhyt sanallinen, pääasiassa positiivinen, lähinnä, että vanhemmille tulis hyvä mieli. Ei kait 

niitä ole ite edes kattonu. Mä en muista missä vaihees ne numerot tuli, et onko ne tullut alakou-

lun kuitenkin loppupuolella.’’ Arvioinnin pohjana on käytetty haastateltavan mukaan muun 

muassa kokeita. Kysyttäessä mahdollisesta itsearvioinnin tekemisestä koulussa Henna muiste-

lee, että yläasteella sitä saatettiin tehdä niin sanotusti yleisestä näkökulmasta, jolla voitiin mah-

dollisesti kartoittaa sitä, miten oppilaalla menee koulussa. 

5.1.7 Riitta 

Seitsemäntenä haastateltavana on vuonna 1956 syntynyt Riitta. Riitta on 66-vuotias, eläkkeellä 

ja kotoisin Peräpohjolasta. Lapsuutensa ja nuoruutensa kotiseutua haastateltava kuvailee hy-

väksi, turvalliseksi ja pieneksi maalaispaikaksi. Kotiseudusta Riitan muistoihin palaavat erityi-

sesti muun muassa lapsuuden ja nuoruuden kaveripiirit. Kotiseutuaan maalaispitäjäksi kuvai-

leva Riitta kertoo, että yhteisöllisyys koettiin tärkeänä asiana ja yhteistä asiaa on myös riittänyt. 

Kotipaikkakunnalla toimi Riitan mukaan muun muassa erilaisia seuroja ja muita toimijoita.  

Koulutaipaleensa haastateltava on aloittanut kansakoulussa vuonna 1963. Riitta kertoo, että hä-

nen koulunsa sijaitsi melko lähellä kotia ja koulu oli pieni kyläkoulu – Riitan koulussa opettajia 

oli vain kaksi. Riitta kertoo: ’’--ensimmäisellä ja toisella luokalla oli oma opettaja ja me oltiin 

samassa luokkatilassaki silloin. Ja sitten tuota niin kolmosnelosluokka, niin niillä oli sitten oma 

opettaja ja he oli taas omassa, tuota niin luokkatilassa--.’’ Koulunkäynnistään yleisesti haas-

tateltava kertoo seuraavanlaisesti: ’’ Piti olla omat leivät, omat maitopullot, mutta lämpimän 

ruoan sai koulusta ja tosiaan lauantainaki käythiin koulua. Silloin oli toki lyhyempi koulupäivä 
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ja sitten tuota niin sitä kompensoittiin sillä, että kesäloma oli pitempi, elikkä ensimmäinen syys-

kuuta pääsääntöisesti alko koulu sitten uudestaan, elikkä kesälomaa sai 3 kuukautta.’’ Riitta 

kertoo, että kansakoulun alaluokilla hänen luokallaan oli alle kymmenen oppilasta, joista suurin 

osa oli poikia – pulpeteissa istuttiin pareittain, eivätkä tytöt saaneet koskaan hänen mukaansa 

istua vierekkäin. Koulussa opettajan auktoriteetti oli Riitan mukaan suurempi kuin nykyisin. 

Hän kertoo koulun käytänteistä näin: ’’ Esimerkiksi, ku opettaja kysy jotakin ja viitattiin ja sai 

vastata, niin aina piti nousta seisomaan, ko vastasi.’’ Kouluaikaisista käytännöistä Riitalle on 

jäänyt mieleen myös seuraavia asioita: ’’-- siihen aikaan piti vielä koulussa olla tuota niin omat 

ruokaliinat ja, joka maanantai, ko tulttiin kouluun, piti levittää puhas ruokaliina pulpetin 

päälle, kädet siihen ja tarkastettiin kynnet ja kynsien alustat, että ne olivat puhtaat. Ja sitten 

piti olla tuota niin oma mustepullo ja sitten tuota niin semmonen mustekynä, mitä kastethiin 

siinä pullossa--.’’ Koulussa oli haastateltavan mukaan myös tapa, että oppilaan sairastuessa 

kesken koulupäivän ei saanut lähteä kotiin, vaan oli mentävä makoilemaan luokan perällä si-

jainneen höyläpenkin päälle – samassa luokkahuoneessa tehtiin haastateltavan mukaan myös 

muun muassa puukäsitöitä, sillä erillisiä luokkia eri oppiaineille ei ollut.  

Kansakouluajoiltaan Riitta muistelee, että opettajien pukeutumistyyli oli hyvin konservatiivi-

nen, jota hän täsmentää muun muassa näin: ’’-- pukeutumistyyli oli siihen aikaan naisilla sem-

moinen hyvin konservatiivinen. Tukka oli nutturalla tiukasti ja pyöreät rillit päässä ja pitkä 

läninki päällä. Ja sitte ko on menny tuota niin niin tuonne oppikoulun puolelle niin sittenhän 

tuli niinku useampia opettajia, elikkä sitte oli aineenopettajia. Oli sekä miehiä että naisia.’’ 

Ensimmäistä opettajaansa Riitta kuvailee sanomalla: ’’--ankara.  --ei ymmärtäny lapsia ensink-

hään, ja silloinhan käytethiin karttakeppiä muun muassa siihen, että sillä lyöthiin kynsille, jos 

oli tottelematon, niin, että karttakeppi saatto katketa.’’ Kyseistä opettajaa Riitta muistelee hen-

kilönä, jota myös pelkäsi. Neljän kansakouluvuoden jälkeen Riitta siirtyi oppikouluun vuonna 

1967, jossa opettajat olivat hänen mukaansa enemmän vapaamielisempiä ja ymmärtäväisempiä 

– hän kuvaa, että oppikouluun mentäessä kuritusta ei enää nähty kasvatusmetodina, vaan asi-

oista voitiin keskustella. Edellä mainittujen viittaamisen ja seisomaan nousemisen lisäksi haas-

tateltava kertoo: ’’-- opettajaa ei niinku koskaan sinuteltu. Aina teititelthiin ja, ja tuota niin 

niin, jos opettaja tuli luokkaan, heti niinku piti poukota seisomhaan, että ei saanu istuskella ja 

venyä--.’’ Koulussa vallitsi Riitan mukaan tietynlainen pelolla johtaminen, jolloin oppilaille ei 

hänen mukaansa tullut mieleenkään tehdä kepposia tai vastaavaa. Jo edellä mainittuun oppi-
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koulussa vallinneeseen vapaamielisyyteen liittyen Riitta kertoo, että koulussa opettajien kes-

kuudessa esiintyi erilaisia seksuaalisia suuntautumisia. Edellä mainitun haastateltava kuvailee 

vaikuttaneen häneen tavoin, jotka ovat auttaneet häntä olemaan elämässään avoin/avarakatsei-

nen erilaisia ihmisiä kohtaan. 

Kodin ja koulun välisistä suhteista ja yhteydenpidosta Riitta kertoo muun muassa seuraavan-

laisesti: ’’-- meillä oli karjaa kotona niin sitte oli aina niitä maitotinkiläisiä, niin tavalhaan 

niinkö niissä merkeissä, että ei mithään semmosta, että, että nyt oltas niinko paljon tekemisissä 

niinko perheystävinä, mutta, että semmosta mutkatonta kanssakäymistä arjen asioitten tii-

moilta. Mutta, että sitte tuota oppikouluajalta mulla ei ole niinko mielikuvaa, että olis kenek-

hään opettajan kanssa ollu niinko läheisempää tuttavuutta vanhemmilla. Toivottavasti tämä 

johtuu siitä, että mie olen ollu kuitenki aika kiltti, että ei ole niinko niiltä tiimoin tarvinnu sitte 

lähestyä, että olis jotaki niinko kurinpidollisia toimia tarvinu tehä.’’ Yhteyttä kotiin saatettiin 

haastateltavan mukaan ottaa muun muassa kurinpidollisissa toimissa. 

Opettajan vaikutuksesta haastateltavaan esille nousevat muun muassa myöhemmät kouluvuo-

det ja eri oppiaineiden opettajat esimerkiksi lukiossa. Erityisesti haastateltava muistelee entisiä 

liikunnan ja englannin kielen opettajiaan, joista liikunnanopettaja herätti innostuksen liikuntaa 

kohtaan ja englanninopettaja kannusti opiskelemaan kieliä muun muassa matkustelun kannalta. 

Riitta kertoo: ’’ --siitähän [liikunnasta] mie sitte innostuin, että mie olen sitte paljon osallistunu 

tämmössiin koulun urheilutapahtumiin, pelanu koulun joukkueissa ja lukion jälkeen jopa sitten 

tuota niin hain Jyväskylän liikuntatieteelliseen, mutta ku pelotti lähteä pääsykokkeisiin Jyväs-

kylhään niin en sitten tohtinut.’’ Koulussa Riitta kuvailee olleensa melko kiltti ja aika hiljainen 

oppilas. Hän kertoo, että isoja muutoksia hänen elämässään olivat siirtyminen pienestä kylä-

koulusta ensin oppikouluun ja sitten lukioon, jossa kummassakaan hän ei tuntenut ennestään 

muita oppilaita. Keskustellessamme mahdollisista koulussa syntyneistä onnistumisen koke-

muksista Riitta kertoo, että kokemus onnistumisesta heräsi muun muassa hyvien numeroiden 

myötä, mutta myös pääsy koulun eri urheilujoukkueisiin on merkinnyt onnistumista. Opettajan 

roolista onnistumisen kokemusten syntymiseen hän kertoo: ’’ Siis kyllähän semmonen innos-

tava ja kannustava opettaja, niin, niin kyllähän se tuota auttaa tässä asiassa paljolti. Varsinkin 

siinä herkässä iässä ko sie olet, vaikka tuolla murkkuiässä, että sinua kannustethaan niin, niin 

tuota aina sitten jaksaa niinku enempi yrittää.’’ Elämänsä eri vaiheissa haastateltava kertoo 

saaneensa myös kannustusta eri ihmisiltä, mutta koulussa saatu kannustus tuli erityisesti hyvien 

numeroiden kautta, sillä hänen mukaansa positiivista palautetta tai keskusteluja opettajan 
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kanssa ei erikseen ollut. Lukiossa Riitta kertoo saaneensa enemmän positiivista palautetta ja 

kannustusta opettajien taholta. Muun muassa entinen liikunnanopettaja kehotti Riittaa hake-

maan kouluun Jyväskylään, josta mainittiin aiemmin. Riitta kertoo, että muun muassa saadulla 

positiivisella palautteella on yhteys itsetunnon kohoamiseen.  

Koulussa opettajan harjoittamasta kurinpidosta Riitta kertoo, että esimerkiksi luokassa häiri-

köimisestä saattoi saada karttakepistä kynsille, mutta ei ole itse kokenut moista. Oppilaiden 

kasvaessa fyysinen kuritus vähentyi hänen mukaansa. Riitta kertoo: ’’ --silloin ku mie ole ollu 

koulussa niin sehän oli vielä semmoista, että opettaja saatto tukistaa. Ei siitä tullu mithään 

jälkiseuraamuksia. Niskavilloissa käythiin ja korvasta puistethiin ja muuta tämmöistä, mutta 

tuota niin niin, mie en ole itte sitä kokenut henkilökohtaisesti, mutta, että olen vierestä seuran-

nut.’’ Opettajan opetuksesta Riitta kertoo, että 1960-luvulla opetus pohjautui paljolti ulkoa 

opetteluun, eikä loogista ajattelukykyä opetettu. Kuten jo aiemmin mainittu, muun muassa 

Hellström (2008, s. 21) kirjoittaa, että ulkoa oppiminen korostui erityisesti sortovuosien Suo-

messa. Riitan opettaja on kenties opiskeluaikanaan törmännyt edellä mainittuun periaatteeseen.  

Riitta kertoo, että tiedotusvälineitä, joita kotona tai koulussa olisi voinut seurata, oli hänen mu-

kaansa vähemmän saatavilla: ’’ Sitte tosiaan vasta, oikeastaan saapi sanoa niinku lukioaikana 

sitä niinku ymmärsi, että kun sie seuraat tiedotusvälineitä ja luet lehtiä niin, niin tuota sieltä 

tullee niinku paljon sitä tietoa, mitä sitte loppupeleissä koulussaki kysytään.’’ Koulussa oppi-

misen tukena oli käytössä eri oppikirjoja, mutta Riitan mukaan erillisiä tehtäväkirjoja ei ollut 

ja tehtävät tehtiin aina vihkoon. Erinäisistä apuvälineistä Riitta muistelee, että piirtoheitin saat-

toi tulla vasta lukiossa, mutta siellä oli hänen mukaansa käytössä ainakin laskutikku. Pari- ja 

ryhmätöitä tehtiin haastateltavan mukaan enemmän jälleen lukiossa. Riitta kertoo, että koulussa 

tapahtuva opetus on tapahtunut luokkahuoneessa – kansakoulussa yksi vuosi istuttiin hänen 

mukaansa aina samassa paikassa, saman vieruskaverin vieressä. Mahdolliseen luokkahuoneen 

ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen liittyen haastateltava kertoo: ’’ No, jos ei, jos ei tuota niin 

kansakouluaikana katota opetukseksi sitä, että joka syksy käythiin tuota niin puolukassa met-

tässä. Jokhaisen piti kerätä se 3 litraa puolukkaa. Se katothiin niinku, että se on niinku ympä-

ristöoppia tavallaan, että siellä mettässä. Ja sitte katothiin niitä muitaki kasveja, mitä siellä on 

ja sitte, joku sortu kerräähmään sammalia sinne, tuota puolukkaämpärin pohjalle, että ei tar-

vinu niin paljon puolukoita kerätä. Ja sitte niitä tutkithiin yhessä sielä koulussa, että mistähän 

näitä nyt tämmösiä on löytyny ja, mutta tuota pääsääntösesti on oltu vain siinä koulun tiloissa.’’  
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Tyypillinen oppitunti kulki haastateltavan mukaan siten, että opettaja tuli aina täsmällisesti 

luokkaan, jolloin oppilaiden oli noustava seisomaan. Riitta kertoo, että oppituntia ei lopetettu 

koskaan etuajassa, vaan vasta kellon soitua. Tunnin alussa käytiin hänen mukaansa kotitehtävät, 

joista opettaja saattoi kysyä kysymyksiä – ’’ Ja sai vastata jopa vaikkei viitannukhaan, että 

testattiin sillälailla, että onko niinko epävarma vai mistä johtuu, että ei, ei halua vastata.’’ 

Tunnilla tehtiin Riitan mukaan tehtäviä ja opettaja saattoi kirjoittaa liitutaululle ylös tunnin asi-

oita. Hän kertoo: ’’ Aina tuli kotitehtäviä. Myöski viikonlopuksi, että ei, ei ollu semmosta, että 

viikonlopuksi ei anneta läksyjä.’’ Kysyttäessä mahdollisesta tuen tarpeesta koulussa Riitta ker-

too, että tukiopetusta ei ollut saatavilla: ’’--jos et sie osannu tai sie et ollu osannu tehä tehtäviä 

niin sittehän jätettiin laiskalle, elikkä tavallaan niinko rangaistiin siitä, että sie et osannu, 

elikkä ei niinku kannustettu, tuettu ja autettu siinä, että sen rangaistuksen kautta niinko sitte 

piti oppia, elikkä kantapään kautta, että, kun olet tehny virheitä--.’’ Riitta kertoo, että jos oppi-

las halusi parantaa arvosanojaan, oli mahdollisuutena ottaa sukulaiselta tai perhetuttavalta yk-

sityistunteja esimerkiksi jostakin tietystä oppiaineesta. Muuta tukea ei hänen mukaansa ollut 

saatavilla. Koulunkäyntiä arvioitiin numeroarvosanoin ja todistukset jaettiin haastateltavan mu-

kaan jouluna ja keväällä, jossa oli numerot 4-10 väliltä: ’’-- oppikouluaikana niin sitte aina 

kyseisen aineen opettaja on sitte antanu arvosanat, jokka on sitte koottu siihen yhteen ja sam-

haan todistukseen ja, ja toistus on pitäny sitte palauttaa syksyllä huoltajan allekirjotuksella 

varustettuna.’’ Koulussa ei ole hänen mukaansa tehty itsearviointia.  

Haastattelun lopussa Riitta kertoo opettajiin ja koulunkäyntiin liittyvistä mukavista muistois-

taan, joista mieleen hänellä on jäänyt oppikoulun luokkaretki silloiseen Leningradiin, jonne 

oppilaat olivat itse saaneet valita haluamansa valvojaopettajat. Luokkaretkestä Riitta kertoo 

näin: ’’-- sillä reissulla me olema sitte tuota niin, ku oli tapana laittaa luokkasormukset sitte 

viimiseltä oppikouluvuelta, niin me emmä laittanu luokkasormuksia, vaan me ostima sieltä Pie-

tarista sitte huivit. Myöskin pojat ostivat semmoset isot huivit ja tuota niin niin, se oli semmonen 

mieleenpainuva, että se on minun elämäni ensimmäinen ulkomaanmatka ja se oli, oli tuota niin 

todella mukava.’’ 

5.1.8 Eila 

Kahdeksas haastateltava on vuonna 1936 syntynyt Eila, joka on kotoisin Peräpohjolasta. Elä-

mänsä Peräpohjolassa viettänyt Eila kertoo, että hänen lapsuutensa on ollut lämmin, rauhallinen 

ja turvallinen, jossa rakkautta, ruokaa ja lämpöä on riittänyt, mutta rahaa ei ole ollut liioiksi 

asti. Eila kertoo, että koti ja metsät merkitsivät hänen elämänsä lähiympäristöä ja kaikki muu 
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oli jo kaukaisuutta. Yhteisöllisyydestä Eila kertoo: ’’-- silloin minun lapsuuessahan sitä ei käy-

tetty näin hienoa sanaa, että yhteisöllisyys, mutta naapurin, naapuri oli hirveän tärkeä ja sitte, 

ko ne oli vielä meijän, minun serkkuja, niin se yhteisöllisyys oli sillä lailla niin, että se oli joka-

päivästä ja tuota, ja kauimmassa, kauempanakin olevat naapurit niin ne olivat sukuja, niin, niin 

se oli hirveän semmosta tiivistä--. -- yhteisöllisyys oli sillaa, oli tiivistä ja, ja sitten auttavaista 

niin, että, jos jotakin oli niin, niin voithiin lainata ja semmoista--.’’ Eila kertoo, että hänen 

kotiseudullaan näkyi myös uskonnon merkitys ja muun muassa kirkossa käyminen oli tärkeää. 

Hän kertoo: ’’--muistan sitten nuorena, ku tuota olin opiskelemassa niin, että mulla oli hirveän 

tärkeä nämä kolme asiaa: uskonto, koti ja isänmaa. Ja ne on edelleen ne, tuota, niinku semmo-

set, jos mie käyttäisin sanaa, että pyhät asiat--.’’  

Eila kertoo aloittaneensa koulutaipaleensa vuotta aikaisemmin kuin muut, eli 6-vuotiaana: ’’-- 

mie muistan semmosen tilantheen, että mie siinä kodin kuistilla olin ja, ja nojasin siihen kait-

heeseen ja sanoin tuota isälle, että mieki haluan kouhluun--. -- niin isä sano, että no mene 

käyhmään sielä, että, jos opettaja huolii sinut, niin sie pääset, saat mennä. Ja niin molen alot-

tanu 6-vuotiaana sitten koulun.’’ Haastateltava kertoo, että hänen koulunsa oli komea kivi-

koulu, jossa oli hyvät opettajat. Eila kertoo käyneensä kyseistä koulua kuusi vuotta, jonka jäl-

keen Suomeen tuli hänen mukaansa laki, että kansakouluun tuli seitsemäs luokka. Lapsuuden 

ja nuoruuden koulunkäynnistä mieleen ovat Eilan mukaan jääneet positiiviset muistot: ’’ Mulla 

on, voi sanoa pelkästään kivoja. Tuota silloin tuli, silloin tuli, ko sitte tulthiin evakosta takasin, 

silloin tuli kouluruokailu. Tavallisesti kuljetethiin mukana evhäät, leivät ja maito, mutta sitte 

saathiin niin tuota lämmin ruoka koulussa.’’ Eilan mukaan koulussa oli tapana laittaa kädet 

liinan päälle, jotta oppilaiden kynnenalustojen puhtaus voitiin tarkistaa. Haastateltava kertoo: 

’’ --meillä oli kauhean kiva aina, välitunnilla oli, sekä pojat että tytöt, kaikenlaisia leikkejä ja 

tuota milloin mitäki ja, sitte oli yksi, mikä oli erikoinen, muistan, että kesällä oli tuota opettajan 

kasvimaalla käythiin poimi, tuota rikkaruohoja kerräämässä, että opettajalla oli koulun takana 

semmonen pieni kasvimaa. Enkä mie ymmärrä niin, että osasimmako me niinku kovin hyvin 

lajitella niitä, mutta niin me kumminki kävimä joskus. Ainaki yhen tai kaks kertaa kesässä.’’ 

Eilan mukaan kansakoulussa samaan luokkahuoneeseen mahtuivat oppilaat kolmannelta luo-

kalta kuudenteen saakka, mutta oppikoulun luokkahuoneessa saattoi hänen mukaansa olla noin 

40 oppilasta. Osaan lapsuuden ja nuoruuden aikaisiin ystäviin Eila kertoo olevansa yhä yhteyk-

sissä, joihin on syntynyt luja side.  
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Kansakouluaikaisia opettajiaan Eila muistelee hyvinä ja mukavina. Oppikoulussa opettajien 

toiminnassa alkoi korostua hänen mukaansa ainekeskeisyys. Eila kertoo: ’’-- kaiken kaikkihaan 

opettajat oli aina, mulle sattu niin aivan erinomaisia, osaavia. Oli pari kyllä semmosta, jotka 

oli vähän sillaa, että oli jo niinku aika ajanu niitten ohi, että ne oli jo vanhoja, vanhoja ja, ja 

tuota eivät enää pysyny niinku, niinku tuota nuorten ilmapiirissä. -- ne oli jääny niinku niihin 

vanhoihin, jos sanois pieteettishiin tapoihin niin, että niin, että me emmä päässy nuoret ollenk-

haan niinku siihen ja voi sanoa, että protestoithiin vähän niitten opetustaki sitte, että ne oli 

niinku, ei ny voi sanoa, että itsekeskeisiä, mutta semmosia omanarvontuntosia--.’’ Erästä entistä 

opettajaansa Eila nimittää myös kuvaamalla tätä seuraavanlaisesti: ’’-- se oli aina semmonen 

niinku innostava ja, ja se oli niinku, pursusi semmosta elämänmyönteisyyttä--.’’ Eila muistelee 

opettajiin liittyvää auktortiteettiä ja sen ilmentymistä: ’’ Opettajahan oli auktoriteetti tosihaan 

niin, että, että sitä, sitä peläthiin tavallaansa ja sitte jo sen, sen, että ei uskallettu sanoa vastaan, 

että se sitten, no tuntuu numerossa ja tuota ne numerot oli kuitenki tärkeitä todistuksessa. -- 

ylheensä oli sillaa, että noustiin ylös, ko opettaja tuli luokkaan ja, ja sitten istuthiinR alas ja, 

ja, ja kuunnelthiin hirveän tarkoin, että kyllä se opettaja oli, oli sen laivan kapteeni.’’ Opettaja 

oli Eilan mukaan kunnioitettu henkilö, jonka seurassa oli käyttäydyttävä säädyllisesti. Haasta-

teltava kertoo, että asioitaessa opettajanhuoneessa oli tapana, että oven avauduttua tytöt niiasi-

vat ennen asiansa kertomista. Säädylliseen käyttäytymiseen liittyen Eila kertoo muistostaan, 

jossa opettaja oli antanut hänelle moitteita: ’’-- oppilaat kulki peräjälkeä niitä rappusia alas-

päin, niin mie olin kuulemma pannu käen jotenki [pojan] olkapäälle ja se ei ollu soveliasta 

tytölle, että mennä sillä lailla tekehmään, että kyllä näitä tämmöisiä mainioita pieniä tämmöi-

siä, jos sanoisi näin, että niin hyvien tapojen opetusta saatto tulla tällaa vaivihkaa, mutta niin 

tuota kyllä ne vähän niinku ihmetytti minua ja loukkasiki tavallansa. -- se opettaja oli semmoi-

nen tyttöjen suojelija--.’’ 

Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä haastateltava kertoo, että sitä ei juuri ollut – ’’ Muuta ku 

sitten tuli, jos oli, jos oli ollu, töpänny koulussa, niin muikkari tuli.’’ Eila kertoo, että myöhem-

missä opinnoissaan kansakoulun jälkeen osa opettajista ei hänen mukaansa ehkä ymmärtänyt 

maalaiskotien elämää: ’’-- kielenopettaja, ei se voinu ymmärtää niin, että me emmä kuunnellu, 

ettei meillä ollu näitä musiikkikasetteja tai semmosia niin, että kuunneltas niitä levyjä, että, että 

siitä olisi opittu niinku kielen tämmöstä joustavaa puhe, ko sehän oli kääntämistä vain, vain 

tuota vieraasta kielestä suomeksi ja sitten suomenkielinen teksti oli, niin siittä piti kääntää, ettei 

meillä, tunnilla ei juuri paljon puhuttu vierasta kieltä. Mie muistan sen, että niin itte ajattelin, 
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että ei nyt opettaja tajua, että ei sitä nyt maalaistalossa kuunnella mithään musiikkia ja vieh-

raalla kielellä--.’’ Opettajan vaikutuksesta haastateltavaan itseensä, tämän kasvun ja kehityk-

sen osalta, hän ei näe myönteistä eikä kielteistä vaikutusta. Hän lisäksi kertoo: ’’ --me olima 

vähän niinku semmosta massaa sitten oppikoulussa ja lukiossa opettajille--.’’ Eräs positiivinen 

muisto yhdestä opettajasta on kuitenkin jäänyt Eilan mieleen. Eila kertoo, että oppilaiden oli 

tapana kirjoittaa pieneen kirjaan toisilleen asioita, mutta myös opettaja oli kirjoittanut haasta-

teltavalle terveisensä: ’’ Niin opettaja kirjotti, oli kirjottanu, ja sitä mie olen monta kertaa, luin 

silloin nuorenaki, että etsi aina elämässä puhdasta ja hyvää, puhtaus se maailmassa kantaa 

kultajyvää, niin se oli minusta siltä opettajalta erittäin hieno niinku elämänneuvo--.’’  

Kokemuksia onnistumisesta Eila kertoo saaneensa koulussa harvoin, mutta mainitsee erään 

opettajan oppikoulussa antaneen hänelle kehuja kuvaamataidontyöstä – ’’-- joskus olen niinku 

tuota saanu tämmösiä onnistumisen elämyksiä, että on, on, niinku vois sanoa, että kehuttu, 

mutta hyvin, hyvin harvoin.’’ Opettajalla ei haastateltavan mukaan ole ollut kovin paljoa vai-

kutusta koulussa syntyneisiin kokemuksiin. Yleisesti omassa elämässään saadusta kannustuk-

sesta haastateltava kertoo: ’’-- kun jonkun, jossakin asiassa, jonkun työn tai semmosen teki 

erinomasesti, niin kyllä sen niinku tajusi ja näki, että, että se ympäristö hyväksyy sen ja, ja 

pittää niinku, että olet sie kyllä aika tyär, ko sie noin hyvin tuon tehit tai sillä lailla, mutta, että 

ne, ne sanat ne, ne ei ollu niinku sillaa. Sitä ei niinku ääneen sanottu, mutta niinku hyväksythiin-

-.’’ Keskusteltaessa siitä olisiko haastateltava mahdollisesti toivonut enemmän kannustusta tai 

myönteistä palautetta opettajalta, vastasi haastateltava seuraavalla tavalla: ’’ Joo. Joko kannus-

tusta tai sitte sillaa moitetta niin, että niin, että mikset käytä kykyjäs, ko sulla niitä on.’’ Aikai-

semmin haastattelussa Eila mainitsee lisäksi: ’’ Mie olen aatellu sillaan, että, jos moisin tota 

saanu, joko sitä moitetta, sillä lailla, että mie oisin kimpaantunnu ja näyttäny sitten, että miehän 

näytän nyt, tai sitten olisin saanu sitä kannustusta niinku omien kykyjen, jos sanois hienosti, 

että jalostamiseen tai sillaa, niin niin, niin mie olisin niinku sitte lainausmerkeissä päässy elä-

mässä vähän pitemmälle niinku koulutuksen suhteen ja muuten--.’’  

Haastateltava kuvailee kouluaikaista itseään ja muuta luokkaa kilteiksi ja auktoriteettiin, eli 

opettajaan, myönteisesti suhtautuviksi oppilaiksi, joka vaikutti siihen, että varsinaisia kurinpito-

ongelmia ei esiintynyt koulussa. Eila kertoo: ’’-- sitä en muista niin selvästi, että panttiinko 

silloin vielä nurkhaan seisommaan, mutta niin tuota, sitten jälki-istuntoon panthiin ja sitten yks 

poika karkasi vielä ikkunan kautta jälki-istunnosta pois, mutta niin tuota, ja jälki-istunnossa ei 

siellä istuttu, siellä seisottiin ja opettaja saattoi mennä omhaan, omhaan huohneeseen ja tuota, 
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ja me jäimä seisomhaan ja joko seisoima tai sitte, harvoin mie olin [jälki-istunnossa].’’ Eilan 

mukaan oppikoulussa opetusta häiritsevät henkilöt oli tapana poistaa luokasta. Hän kertoo: ’’-- 

jos oli tämmönen häirikkö, kiehnäsi ja tuota häiritti opetusta, niin se käskethiin ulos ja se oli 

siinä se kurinpito. Ja sitte saatettiin antaa, se niinku mie sanoin niin sen, se jälki-istuntolappu, 

joka, muistutus meni kotia ja sitten tiethiin.’’ Omakohtaisesti haastateltavalla ei ole kokemusta 

opettajan harjoittamasta fyysistä kurinpidosta, mutta kertoo läheisen ihmisen kokemuksesta, 

joka oli sattunut koulun urheilutunnilla: ’’ se [opettaja] oli niin tuota kysyny sitten, että kirjot-

taako hän niin muistutuslapun vai antaako hän tästä. Ja se sano, että sillä oli semmonen niinku 

ennen vanhaan sanottiin tennari tai lippanen, ja sano, että pojat aina valitti, että mielummin 

siittä lippasesta. Niin ei se koskaan antanu sitä silloin, mutta sano, että ko esim juostiin ympy-

rää niin se saatto siittä läimäyttää, vaikka korvalle.-- kaikki kuulemma valitti sen, että ei muis-

tutusta kotia, vaan, vaan mielummin se lätkäytys, ja sano, että ei se tullu koskaan siinä, siinä 

niinku heti, vaan se tuli jossaki, että semmosta fyysistä, mutta se oli heijän valinta--.’’ 

Kouluopetuksessa tärkeänä apuvälineenä toimi Eilan mukaan vihreä liitutaulu, jota opettaja 

käytti opetuksensa havainnollistamiseen: ’’ --muistan senkin, että siellä kansakouluajalta, että 

niin opettaja saatto piirtää nuottiviivaston tuota taululle ja sitten sen opetti sen nuotin avaimen, 

ja sitte niin tuota näitä nuotteja--. -- opettaja oli aivan erinomaisen hyvä laulaja, niin sitten me 

lauloima hirveän paljon ja semmoisia reippaita lauluja--.’’ Haastateltava muistelee myös ison 

helmitaulun käyttöä opetuksessa, sekä erilaisia esimerkkipistoja käsitöissä, joiden avulla muun 

muassa ristipistoa saatettiin havainnollistaa. Muuhun opetukseen liittyen Eila kertoo: ’’-- jos-

taki historian opetuksesta ja semmosesta, niin niin tuota, niin kyllä se opettaja siinä varmaan 

jollaki lailla osasi kuvailla niin hyvin, että ne oli niinku semmosia miellyttäviä ja mieleenpai-

nuvia hetkiä--.’’ Haastateltavan mukaan koulussa oli myös käytössä oppikirjat, jotka olivat tär-

keitä. Pari- ja ryhmätöitä ei hänen mukaansa ollut ja mainitsee työskentelyn olleen aina yksi-

löllisesti tapahtuvaa. Opetus on Eilan mukaan tapahtunut luokkahuoneessa, jossa opettaja istui 

hieman korkeammalla kateeterilla. Liikuntatunteja pidettiin Eilan mukaan voimistelusalissa ja 

ulkona, ja kotitaloudelle oli omat tilansa myöhemmissä opinnoissa. Keskusteltaessa haastatel-

tavan mukavana pitämistä luokkahuonemuistoista esille nousevat erityisesti muihin luokkaka-

vereihin liittyvät aiheet. Koulussa tyypillinen oppitunti saattoi haastateltavan mukaan alkaa ko-

titehtävien kuulustelulla tai kuten hän kuvailee: aivot liikkeelle panevalla toiminnalla. Haasta-

teltava kertoo esimerkiksi tyypillisen matematiikan tunnin kulusta: ’’-- kyseltiin pascalin kol-

mion tai, tai mitä näitä nyt on niitä tämmösiä matematiikan lainalaisuuksia. Ja sitten, sitten 
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sanottiin, että sitten ala tekemhään, otethaan se, ne ja ne laskut, mitkä piti laskea ja sitten taas 

tuli kotitehtävät. -- siinä oli jotaki siinä alussa aina, vähän niinku semmosta virkistävää, mutta 

sitte se, voisi sanoa hullusti, että latistu niinku siihen, tämmöseen tavanomaiseen yksintyösken-

telhyyn.’’ 

Koulunkäyntiin liittyvästä tuentarpeesta Eila kertoo: ’’Mie sain ehdot ja se tarkotti sitä, että 

tuli nelonen todistukseen, ja sitte niin tuota, sitte mulla oli täällä [paikkakunta sensuroitu], oli 

semmonen yks nuori nainen, joka opetti, opetti mulle sitte englantia. -- ko oli ehdot, oli, niin 

sitte oli ehtolaiskurssi [paikkakunta sensuroitu]. Joku, ei se minusta sama opettaja ollu, ja se 

oli joku nuori, joka sitte piti ehtolaiskurssin--.’’ Kyseinen ehtolaiskurssi oli Eilan mukaan mak-

sullinen, jonne piti myös kulkea omakustanteisesti. Koulussa harjoitetusta oppilaiden arvioin-

nista haastateltava kertoo: ’’ No opettajathan tietenki arvioi. Jokhainen anto oman numeronsa 

ja, ja ja, eikä niillä varmasti ollu, ollu niin minkhäänlaista semmosta, tuota innostusta, antaa 

yhtään parempaa numeroa, ko mitä, mitä oppilas ansaitsi, ja tuota, että kyllä se oli täysin niit-

ten henkilökohtanen arvio aina--.’’ Eila kertoo, että koulussa pidettiin kokeita, joiden pohjalta 

hän uskoo numeroiden tulleen todistukseen melkeinpä kokonaan. Koulussa tehtävästä mahdol-

lisesta itsearvioinnista Eila kertoo seuraavanlaisesti: ’’ Ei, ei sillaa julkisesti. Tietenki jokhainen 

vähän niinku itsearvioi välistä niin, että ko, kyllä mie ossaan ainaki yhtä hyvin, ko tuo, mutta 

ei, ei sillä lailla, että itsearviointia olis, ja sitte, jos niinku nyt aattelee jälkhiinpäin, että, että 

oppilaat voi niinku arvioida itteänsä ja panna numerona sen, niin, että miten mie olisin, nii ei 

semmosta ollu--.’’ 

Haastattelun lopussa Eila kertoo kouluun ja koulunkäyntiin liittyvistä mukavista muistoistaan: 

’’ Ja sitte meillä oli teinikunta, niin meillä oli tuota aina näytelmiä. Teini-illat oli semmosia 

niin, että sielä oli ensiksi jotaki ohjelmaa ja näytelmiä, ja sitten sai tanssia lopuksi. Ja tuota ne 

oli aina jänniä semmoset--. -- ko koulu oli joskus sillaa niin, että, ko se ahdisti sen, että minkä-

lainen numero tullee ja, miten, miten. Saanko mie ehot tai jotaki muuta, niin sitten nämä oli 

semmonen, missä voi riemullisesti tehä. Ja vielä nytki mie saatan unissa nähä joskus ne, että 

mie menen sinne näyttämölle--.’’  

5.1.9 Ville 

Yhdeksäntenä haastateltavana on Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva opiskelija, Ville. Ville 

on syntynyt 1999, eli haastatteluhetkellä hän on 23-vuotias. Lapsuutensa ja nuoruutensa Ville 

kertoo viettäneensä rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Koulunkäyntinsä peruskoulun 
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ensimmäisellä luokalla haastateltava on aloittanut syksyllä 2006. Koulusta muistoihin on haas-

tateltavalle jäänyt sen iso piha: ’’ --se oli tosi iso se piha-alue, niin siellä oli tuota, paljon lii-

kuntamahdollisuutta välitunnilla--.’’ Ville kertoo, että hänen oma luokkansa oli oppilasmääräl-

tään melko pieni, jossa oppilaat pysyivät samoina. Ville myös kertoo seuraavanlaisesti: ’’ Mulla 

oli mun mielestä ihan, ihan mukavat luokkakaverit, että tulin kaikkien kanssa toimeen ja, ku 

niitä ei ollu niin paljon ja ne oli ne samat luokkakaverit oikeastaan koko peruskoulun, niin oli 

sitten ihan yhteisöllistä meininkiä.’’ Ville kertoo, että koulussa hän on mielestään ollut rauhal-

linen oppilas, joka tykkäsi olla koulussa. 

Ville kertoo, että hänellä on koulussa ollut eri ikäisiä mies- ja naisopettajia, jotka olivat kaikki 

pääsääntöisesti asiallisia ja mukavia: ’’ Mulla oli aika, voiko sanoa perinteiseltä tuntuvia opet-

tajia, että ne oli, vaan niinku opettajia, että ei ne muuten paljon kyselly, että mitä kuuluu tai 

sillain, mutta ihan, ihan mukavia opettajia.’’ Erästä entistä opettajaansa Ville muistelee opet-

tajana, jonka toimintatavat ja niin sanotusti säännöt olivat erilaisemmat, kuin muilla opettajilla: 

’’ --oikeastaan kaikki oli sovittavissa eikä ollu niin virallista välttämättä.’’ Opettajan asemaan 

ja auktoriteettiin liittyen Ville kertoo: ’’ Kyllä se oli aika auktoritäärinen se asema, että ei siellä 

välttämättä aina, varsinkaan alemmilla luokilla, mittään neuvoteltu, että miten tehhään, ku se 

tehtiin niinku opettaja sano. Se oli sillä selvä.’’ Entisiä opettajiaan haastateltava kuvailee kui-

tenkin helposti lähestyttäviksi henkilöiksi, joita ei hänen mukaansa pitänyt niin sanotusti ’’her-

rotella’’ tai ’’rouvatella’’. Ville kertoo, että opettaja ei myöskään tuonut tapojensa tai toimiensa 

kautta esille muun muassa näkemyksiään maailmasta tai elämästä. Opettajan vaikutuksesta 

omaan elämäänsä haastateltava kertoo: ’’ No pakko kai niitten on vaikuttaa, ko on tuota päässy 

opiskelemaan ja jotaki tietoa on jääny päähän, niin on, on ne [opettajat] varmaan vaikuttanu 

ehkä just siinä opetusmielessä, mutta en mä kyllä muuten uskos, että juuri.’’ 

Kodin ja koulun välillä hyödynnettiin haastateltavan mukaan myöhemmillä kouluvuosilla wil-

maa, mutta joskus erilaisista asioista tai tapahtumista saatettiin hänen mukaansa tiedottaa jaet-

tavilla lapuilla. Vanhempainvartteja Ville muistelee olleen noin muutaman kerran vuodessa. 

Koulussa syntyneistä onnistumisen kokemuksista Ville mainitsee hyvien arvosanojen saami-

sen, joista kertoo opettajan antaneen hyvää palautetta muun muassa kehujen muodossa. Hänen 

mukaansa opettaja saattoi antaa koulussa myös kritiikkiä, jonka taustalla saattoi olla Villen mu-

kaan ’’painiminen kaverin kanssa’’. Ville muistelee, että saatu kritiikki on kuitenkin kannusta-

nut häntä skarppaamaan ja pyrkimään siitä poispäin. Omilta kouluajoiltaan Ville kertoo, että ei 
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muista kokeneensa fyysistä tai henkistä kaltoinkohtelua opettajan suunnalta. Huonosta käytök-

sestä saattoi hänen mukaansa seurata, että opettaja korotti luokassa ääntään.  

Koulusta saadusta opetuksesta haastateltava kertoo muistavansa oppikirjat ja liitutaulun, eikä 

sähköisiä materiaaleja hänen mukaansa juuri käytetty. Ville kertoo seuraavanlaisesti: ’’-- piir-

toheitinhän oli kova sana. Varsinki silloin ensimmäisillä muutamilla luokilla piirtoheittimellä 

oli oikeastaan kaikki ja ei meillä oikeastaan tietokonehommaa ollu. Ei juuri ollenkaan ainakaan 

alemmilla luokilla.’’ Erilaisia pari- ja ryhmätöitä tehtiin Villen mukaan kiitettävän paljon. Myös 

luokassa istuttiin hänen mukaansa pareittain tai ryhmissä. Tyypillisellä oppitunnilla oli Villen 

mukaan tapana, että opettaja kävi läpi uuden opeteltavan asian piirtoheittimen tai liitutaulun 

avulla. Opetuksen jälkeen seurasi hänen mukaansa tehtävien tekemistä, jonka jälkeen opettaja 

kertasi aiheen ja antoi kotitehtävät. Koulussa tapahtuvaan arviointiin liittyen haastateltava ker-

too, että opettaja antoi heille numerot 4-10 väliltä. Haastateltava kertoo: ’’-- tietenki kokkeesta 

tuli aina se lopullinen arvosana suurimmalta osin, mutta mun mielestä meillä sitä tuntiaktiivi-

suutta ja vastaavaa, niin jonkun verran arvostettiin kanssa, että jos oli tunnilla skarppina, niin 

sitten sai ehkä paremman arvosanan. Tai se sillaa vaikutti, jos oli kiikun kaakun.’’ Villen mu-

kaan koulussa tehtiin myös itsearviointia, mutta se painoittui hänen mukaansa yleensä todistuk-

sen loppuarviointia varten. 

5.1.10 Pirjo 

Viimeinen haastateltava on Peräpohjolasta kotoisin oleva Pirjo, joka on syntynyt vuonna 1952. 

Koulunkäyntinsä haastateltava on aloittanut kansakoulussa vuonna 1959. Pirjo muistelee, että 

koulu oli rakennettu sotien jälkeen ja siinä oli useampi kerros: ’’-- sehän tuntu aivan valtavalta 

minun silhmiin, ko se oli niinko, se oli kerrostalo.’’ Koulusta haastateltava mainitsee lukemisen 

mukavana aiheena, kun taas matematiikasta hän ei niin pitänyt. Pirjo muistelee koulunkäynti-

ään: ’’--kirjoittaminen oli siittä hankalaa, ko mie olen vasekätinen ja siihen aikhaan kirjotethiin 

vielä mustekynällä. Kastettiin mustepulloon kynä ja alettiin kirjottaan kaunokirjoitusta. Meillä 

oli vielä silloin sitä ja voit kuvitella, että ko ei oikein saanu kättä väännettyä mitenkään päin--

.’’ Koulussa luokkakavereita oli Pirjon mukaan joka lähtöön ja luokassa oppilaita oli reilu pa-

rikymmentä. Koulunkäyntiin liittyvistä muistoistaan haastateltava kertoo, että muistot ovat 

kohtuullisen hyviä ja syksyisin hän nautti uudesta puhtaasta vihkosta ja siitä, kun uudet kynät 

ja kumit jaettiin.  
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Entisistä opettajistaan Pirjo muistelee ensimmäisten kouluvuosiensa opettajaa, joka hänen mu-

kaansa oli nuori, tunteellinen ja ihana ihminen. Seuraava opettaja oli Pirjon mukaan taas van-

hempi henkilö, josta hän jakaa seuraavan muiston: ’’-- se oli vähän semmonen, että kyllä se 

muuten niinku ihan ok, mutta se niinko, ko joskus sille yritti valittaa, että pojat kiusaa, niin se 

sano, että. Miten se sano, että tuota rakkauesta se hevonenki potkii. Eikä se meistä ollu yhtään 

semmosta, ko oli aivan niinko pelkäsi, että ko ei voinu mennä vessaan, ko vessat oli ulkona, ku 

pojat niinku jahtasi koko ajan, että lapsihan pelkkää. Niin yritti opettajalle sanoa sitä, mutta 

sen mielestä se nyt oli aivan… mittään hättää.’’ Edellä mainittuun opettajaan liittyen Pirjo ker-

too myös eräästä kokemuksestaan, jossa yhdistyvät hänen vasenkätisyytensä ja käsityön opetus: 

’’-- mie ajattelin, että mie lähen opettajalta kysyhmään lupaa, neuvoa. Mie nousin pikkusen 

tuolista niin opettaja kiljasi: Voi ei sie olet se vasenkätinen, mie en ossaa sinua opettaa! Ja mie 

istuin takasi sinne ja nyhräsin sitä sylissä sitä neuletta, ja äiti kotona aina pikku pätkän mulle 

teki sitte valhmiiksi, että tuota näin on kyllä, jäi siitä niinku semmosena pahana muistona mie-

leen.’’ Pirjo kertoo, että hänen entisistä opettajistaan löytyy niin naisia kuin miehiä. Opettajiin 

liittyvistä ominaisuuksista ja luonteenpiirteistä haastateltava kertoo: ’’ No siihen aikhaan opet-

tajat oli aika, siis sillä lailla niinku asiallisia. Nehän ei ole niinku, niinku nykysin on, että no, 

tai ainaki myöhemmin niin esimerkiksi lukiossakin tai tuolla, että ne on niinku vähän kavereita, 

et ne piti sen auktoriteetin. Toki, että ne ei niinku kauheasti ollu, tullu sillaa, että ne halusit, se 

välimatka pyssyy, että oppilailla säilyy kunnioitus, että sitähän ei nyt sitte tiä niitten omaa luon-

netta, mikä se loppujen lopuksi oli, et ko se oli niinku semmonen. Kuulu siihen aikhaan.’’ Pirjon 

mukaan opettajan asema oli vahva, kun hän on käynyt koulua. Hän kertoo: ’’--vanhemmat on 

kunnioittanu opettajan sanaa, ja siihen aikaan opettajahan saatto kurittaa oppilaita, mutta ei 

siitä kukaan koskaan valittanu, et ne aatteli aina, että no tuo minun lapsi on sen saanu ansiosta, 

että tuota niin, no se sanonta, että opettajan sana oli laki. Siinä ei paljon pöristelty vastaan 

ainakaan kansakouluaikana.’’ Pirjo kertoo, että oppilaat, jotka eivät olleet kunnolla, joutuivat 

opettajan toimesta nurkkaan seisomaan. Erilaisista käytänteistä Pirjo mainitsee, että opettajan 

saapuessa luokkaan oppilaat nousivat seisomaan. Opettajaa tuli hänen mukaansa myös kutsua 

opettajaksi – etunimeä opettajasta ei käytetty.  

Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä haastateltava kertoo, että sitä oli hyvin vähän: ’’--ylei-

sesti ottaen vanhemmat ei käyny koululla ko joulujuhlassa ja kevätjuhlassa.-- täysin niinku luo-

tettiin siihen, että opettaja hoitaa hommat--.’’ Pirjo kertoo, että lapsena hän ihaili opettajia ja 

halusi itsekin opettajaksi: ’’-- nehän oli hienoja minusta, kun ne oli niin aina pukeutuneet ja 
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hiukset tällätyjä kaikki ja he, puhe oli asiallista ja tämmöstä, niin mie, että oli aivan mahtava-

-.’’ Pirjo kertoo, että hänen muistoissaan opettaja on kuitenkin vaikuttanut häneen itseensä 

myös negatiivisella tavalla: ’’-- mie luulen, että valitettavasti jonkun verran, sillä negatiivisella, 

että mie oon kokenu kuitenki, että mie en niinku ossaa. -- sen mie muistan joo, ku tuota viien-

nellä luokalla, ko oli, niin tuota opettaja saatto nauraa, ko sano väärin. Niin mie muistan sen, 

että mie en uskaltanu viitata, ko mie en ollu varma, että onko se asia oikein, että sitä niinku 

jännitti niin hirveästi ja mä oon ollu kuitenki aika heikko itsetuntonen olemassaki, ettei se kou-

luaika ainakhaan vahvistanu, koska eihän siihen aikaan millään lailla niinku oppilaita, niinku 

nykysin hienosti tuetaan ja vahvistetaan ja positiivisella. Siihen aikaan oli vähän sitä, että joo 

väärin sanoit, mitä sie nyt tuola lailla. Melkein niinku, että tyhmä oot.’’ Opettajien toiminta- ja 

ajattelutapojen vaikutuksesta haastateltavaan itseensä Pirjo kertoo: ’’-- mie olen hyvin allergi-

nen semmoselle, että toista latistetaan--.’’  

Koulua käydessään Pirjo kuvailee olleensa alaluokilla ujo ja hiljainen, joka ei mielellään ollut 

esillä. Koulussa saaduista onnistumisen kokemuksista haastateltava mainitsee valmistumisen 

ylioppilaaksi. Opettajiensa hän ei juuri koe vaikuttaneen kyseisiin kokemuksiin. Opettajalta 

saadusta mahdollisesta kannustuksesta, rohkaisusta ja hyvästä palautteesta Pirjo kertoo: ’’ En 

muista ainakaan. Luulis, että sen muistaa, jos ois tullu jotaki.’’ Opettajien harjoittamasta fyy-

sisestä tai henkisestä kaltoinkohtelusta haastateltava muistelee seuraavanlaisesti: ’’--yhen ai-

noan kerran mie, ku ruokasalissa, niin tuota, elikkä olin silloin alaluokilla, niin tuota, ko mie 

pälätin jonku toisen kanssa niin mie muistan, meiän niinku koulunjohtaja tuli ja otti minua 

tukasta kiinni. Se oli mulle aivan hirveä häpeä. Olin kyllä varmasti hiljaa sen jälkeen, mutta, 

että ei mitään muuta semmosta, että olis opettaja käyny käsiksi.’’ Edellä mainitusta ei Pirjon 

mukaan seurannut mitään jatkotoimenpiteitä ja menettely kuului hänen mukaansa siihen aikaan. 

Opettajan harjoittamista kurinpidollisista toimenpiteistä Pirjo mainitsee, että luokasta saatettiin 

poistaa tottelemattomia oppilaita. Henkiseen kaltoinkohteluun Pirjo kertoo: ’’ --siihen aikaan 

meitä lapsia ei oikein kauheasti missään pidetty minhään, että me olima semmosia tielä pyöri-

viä, niin se jotenki kuulu asiaan, että joka paikassa sanotaan jotaki.’’ Koulussa opettajan jaka-

man rangaistuksen saattoi haastateltavan mukaan saada puhumisesta tunnilla tai häiritsemi-

sestä.  

Koulussa tapahtuvasta opetuksesta Pirjo muistelee, että ylemmillä luokilla opetuksen tukena 

käytettiin erilaisia pahvisia koulutauluja ja näytettiin täytettyjä eläimiä: ’’-- siihen aikaan ei 

ollu mittään tämmöisiä teknisiä laitteita millä ois näytetty, että ne oli kaikki tämmösiä kuvallisia 
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sitte.’’ Koulussa tapahtuvasta opetuksesta haastateltava kertoo: ’’-- kyllä se on ollu enemmän 

sitä, että opettaja puhuu ja me, oppilaat kuuntelee, ja sitte tietysti opettaja niinku kysy silloin, 

ko se kysy, vaikka vanhaa läksyä, niin sitte siittä piti viitata, ja sitte opettaja sano jonku nimen 

ja se nousi ylös ja vastasi, että, että se oli niinku semmosta hyvin, että siinä ei minkäänlaista 

vuorovaikutusta käyty. Se oli vain niinku semmonen sieltäpäin tännepäin.’’ Haastateltavan mu-

kaan oppilailla oli käytössään oppikirjat. Opetus tapahtui hänen mukaansa luokkahuoneessa, 

mutta liikuntatunteja pidettiin liikuntasalissa ja ulkona. Tyypillinen oppitunti alkoi Pirjon mu-

kaan opettajan saapumisella luokkaan, jolloin kaikkien tuli seistä pulpettinsa vieressä: ’’-- opet-

taja kirjotti päiväkirjaan, ketkä on paikalla, onko joku poissa, ja tuota sitten opettaja kerto, että 

joo tänään me opiskellaan, vaikka laskentoa. Se oli siihen aikaan laskentoa--.’’  Pirjo kertoo, 

että opettaja saattoi kirjoittaa taululle laskutehtäviä, joita laskettiin vihkoon. Tunnin lopussa 

annettiin kotitehtävät – ’’-- sitte ko tunti loppu opettaja sano, että saatte lähteä välitunnille ja 

sehän oli niinku saman tien kaikki kartanolla. Ja opettaja kirjoitti päiväkirjan taas, että mitä 

tapahtu ja mitä tehtiin--.’’ Koulussa saamastaan ja tarvitsemastaan tuesta haastateltava kertoo: 

’’ --meän matematiikan opettaja piti yksityistunteja mulle, mutta tuota valitettavasti ne oli plus-

miinus nolla, mutta, että ei siihen aikaan ollu mitään muita tämmösiä tukiryhmiä, että, jos joku 

niinku, oli niitä oppilaita, jotka ei oppinu nopeasti tai muuta, ne joutu niinku laahaamaan siinä 

mukana. Tai sitten niinku mie muistan, joku, jolla oli tosi vaikeata oppimista, niin ne jäi luo-

kalle--.’’ Koulussa tapahtuva arviointi tapahtui Pirjon mukaan heti ensimmäisestä luokasta läh-

tien numeroiden kautta, mutta hän muistelee, että jossain vaiheessa tuli myös kirjallinen väliar-

viointi. Itsearvioinnista kysyttäessä Pirjo vastaa nauraen: ’’ Ei kukkaan varmaan ollu kiinnos-

tunu meän ajatuksista, että kyllä ne oli niinku kaikki opettajasta lähtösin. Ei mittään semmosta, 

mitä on ollu, kyllä se oli hyvin niinku ykspuolista.’’ 

Haastattelun lopussa Pirjo muistelee mukavia, kouluun, opettajiin ja koulunkäyntiin liittyviä 

muistojaan ja kertoo seuraavanlaisesti eräästä opettajastaan: ’’ --hän piti, joo piti pikkujoulut 

meille. Se oli hyvin ihmeellistä, että, ko meille piethiin, hänen siinä koulun asuntolassa silloin 

oli, niin siellä piettiin pikkujoulut ja se oli aivan ihanaa, ko siellä oli, se oli niin hienosti laitta-

nut kaikkia. Jokainen toi pikkulahjan--.’’ Samasta opettajasta haastateltava kertoo, että hän ja 

muu luokka kävivät opettajan kotona ulkopaikkakunnalla retkellä, jolla reissulla haastateltava 

kertoo päässeensä elämänsä ensimmäiselle hissikyydille. 
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6. Aineiston analyysi  

Tutkimuksen aineiston koostuessa kymmenestä haastattelusta ja kymmenestä eri vuosikymme-

nillä koulua käyneen henkilön kertomuksista siirryn analysoimaan, mitä huomioita haastatte-

luista voidaan tehdä suhteessa opettajakuvaan ja sen kehitykseen. Tulen esittelemään erilaiset 

kuvaukset, jotka luonnehtivat eri vuosikymmenillä koulua käyneiden haastateltavien opettaja-

kuvaa. Opettajakuvista kirjoittaessani tarkastelen niitä kuvia, jotka kansakoulua ja peruskoulua 

käyneet haastateltavat ovat kertomustensa pohjalta muodostaneet opettajistaan. Kirjoitan eri 

vuosikymmenten opettajista tyypilliset opettajakuvat käyttäen apunani keräämääni haastattelu-

aineistoa. 

Keräämäni aineiston analysoinnissa hyödynnän narratiivista analyysiä. Polkinghornen (1995, 

s. 6) mukaan narratiivilla viitataan laadullisessa tutkimuksessa muun muassa kerättyjen haas-

tattelujen tietoainekseen ja niistä tehtyihin kirjallisiin transkriptioihin.  Narratiivisen analyysin 

perusideana on tuottaa aineistoa varten hankittujen kertomusten kautta uusia kertomuksia, jol-

loin myös teemat, jotka liittyvät olennaisesti aineistoon, saadaan tuotua esille. Narratiivisen 

analyysin voidaan katsoa olevan kokonaisuuden rakentamista pienemmistä osista. Hyödyntä-

mällä kyseistä analyysitapaa tutkijan on mahdollista muodostaa ehjä, juonellinen ja ajassa ete-

nevä tarina. (Heikkinen, 2018, Kerronnallinen tutkimus.) Kertomusten analysoinnissa tutkijan 

on mahdollista kiinnittää huomiota siihen kerrontaan, mitä kertoja on muun muassa käyttänyt 

niissä esiintyvistä henkilöistä (Puusa, Hänninen & Mönkkönen, 2020, Luku 14.) Riessman 

(2008, s. 11) kirjoittaa, että narratiivianalyytikkojen tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, mi-

ten ja miksi tapahtumat kerrotaan. Myös Earthy ja Cronin (2008, s. 4) kuvaavat narratiivisen 

analyysin vastaavan samoihin kysymyksiin, kuin Riessmann (2008, s. 11) kirjoittaa, mutta he 

kuvaavat kysymysten liittyvän siihen, miten ja miksi ihmiset kertovat elämästään tarinana tai 

tarinoiden sarjana. Edellä mainitussa nousee kirjoittajien mukaan väistämättä esiin ihmisen 

identiteettiä koskettavia kysymyksiä, mutta se on samaan aikaan myös vuorovaikutusta kerto-

jan ja tämän yleisön kesken. Laadullisen tutkimuksen parissa analyysin tarkoituksena on tutkia 

laajasti eri tilanteiden luomia merkityksiä ja eri ihmisten käsityksiä maailmasta (Bold, 2012, s. 

120). Bold (2012, ss. 122–123) kertoo, että haastatteluiden kohdalla niiden tulkinta saa aikansa 

jo siinä vaiheessa, kun haastattelua tehdään haastattelijan ja haastateltavan välillä.  
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6.1 Tyypillisen kansakoulua käyneen henkilön opettajakuva 

Haastateltavista kolme on aloittanut koulunkäyntinsä kansakoulussa: Eila vuonna 1942, Pirjo 

vuonna 1959 ja Riitta vuonna 1963. Muodostan heidän haastattelussa kertomiensa vastausten 

pohjalta sekä teoreettista viitekehystä hyödyntäen kuvauksen tyypillisestä opettajakuvasta kan-

sakoululaisen näkökulmasta.  

Kansakoululaisen kuvailemana tyypillinen opettaja on koettu asialliseksi henkilöksi, kuten 

muun muassa Pirjon kuvauksessa: ’’ No siihen aikhaan opettajat oli aika, siis sillä lailla niinku 

asiallisia. Nehän ei ole niinku, niinku nykysin on, että no, tai ainaki myöhemmin niin esimer-

kiksi lukiossakin tai tuolla, että ne on niinku vähän kavereita, et ne piti sen auktoriteetin.’’ Tästä 

voidaan jatkaa haastateltavien kuvauksiin opettajan auktoriteetista, joka haastatteluiden perus-

teella oli kansakouluopettajalla vahva ja näkyvä, kuten Eila kuvaa: ’’ Opettajahan oli auktori-

teetti tosihaan niin, että, että sitä, sitä peläthiin tavallaansa ja sitte jo sen, sen, että ei uskallettu 

sanoa vastaan, että se sitten, no tuntuu numerossa ja tuota ne numerot oli kuitenki tärkeitä 

todistuksessa. -- kyllä se opettaja oli, oli sen laivan kapteeni.’’ Myös Riitan kertomuksissa on 

yhtymäkohtia Pirjon ja Eilan kuvauksiin: ’’-- silloin tietenkin se opettajan auktoriteetti oli huo-

mattavan paljon isompi, ku se tänä päivänä on.’’ Näkemyksiin opettajan auktoriteetista voidaan 

liittää aiemmin tutkimuksessa mainittua lähdekirjallisuutta. Opettajan merkitys voi oppilaiden 

elämässä korostua muun muassa turvallisena aikuisena ja esikuvana. Opettajan työhön kuiten-

kin kuuluu, kuten tutkielman alussa on mainittu, johtaa opintoja, antaa erilaisia määräyksiä ja 

valvoa, että niitä noudatetaan. (Koskenniemi, 1959, s. 53.) Edellä mainitun kontolle ei mieles-

täni voida kuitenkaan sysätä sitä tosiseikkaa, että haastatteluissa muun muassa Eila, jonka ku-

vaus on esitetty edellä, ja Riitta, kuvasivat opettajaansa pelottavaksi. Riitta kertoo eräästä opet-

tajastaan:’’-- niinko semmonen pelottava ihminen. En mie voi sanoa, että tuota sitä vihasi, mutta 

sitä tavallaan niinku pelkäsi ihan hirveästi--.’’ 

Asiallinen, auktoriteetin omaava ja välillä myös pelottava opettaja saattoi haastateltavien mu-

kaan olla kuitenkin myös innostava ja elämänmyönteinen, tunteellinen, mukava ja isänmaalli-

nen. Eila kertoo haastattelussaan: ’’--hän [opettaja] oli Karjalasta lähtösin varmaan ja joutunut 

sinne jättähmään kotiseutunsa, niin itsenäisyyspäivä tuli hirveän, oli hälle sydämen asia jollaki 

lailla--.’’ Artikkelissaan Kuikka (1993, ss. 105–106) kertoo, kuinka kutsumusopettajan opetta-

jakuvaan liittyviä tärkeitä avainsanoja olivat muun muassa uskonnollisuus ja isänmaallisuus. 

Pirjon, Eilan ja Riitan haastatteluissa ilmenneet kuvaukset muun muassa opettajan tunteellisuu-

desta taas ovat hieman ristiriidassa Kuikan (1993, s. 106) esittämän kutsumusopettajuuden 
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opettajakuvan kanssa, jossa opettajan oman persoonallisuuden kuvataan olevan pimennossa. 

1940–1950-luvuilla Suomessa on ajallisesti vaikuttanut kutsumusopettajuus, jos asiaa tarkas-

tellaan Kuikan (1993) kuvauksen pohjalta. Vain ja ainoastaan kutsumusopettajuuden liittämi-

nen kyseisen aikakauden opettajiin ei mielestäni ole kuitenkaan niin yksinkertaista, sillä haas-

tatteluiden kertoma-aineksessa esiintyi tietoa, jonka voisi liittää myös muihin Kuikan (1993) 

esittämiin opettajakuviin. Lahdes (1986, s. 382) kirjoittaa, että virkamiesopettajalle katsotaan 

kuuluvaksi vain opetustuntien pito ja työtä ohjaa sille määrätty virka-aika. Tämä herättää itses-

säni ajatuksen haastateltavien kuvauksista koskien koulussa saatua tukea, jota he kuvasivat vä-

häiseksi. Esimerkiksi Riitan haastattelussa ilmeni, että tukea koulussa ei saanut muun muassa 

oppimisvaikeuksiin: ’’Siihen aikaan ei ole ollu tukiopetusta. Ja, ja tuota niin oikeastaan se, 

että, jos et sie osannu tai sie et ollu osannu tehä tehtäviä niin sittehän jätettiin laiskalle, elikkä 

tavallaan niinko rangaistiin siitä, että sie et osannu, elikkä ei niinku kannustettu, tuettu ja au-

tettu siinä, että sen rangaistuksen kautta niinko sitte piti oppia, elikkä kantapään kautta, että, 

kun olet tehny virheitä, että ei ole, ei ole tukiopetusta ollu vielä minun aikana koskaan missään 

vaihteessa tuota koulua.’’ Myös Eila kertoo, että, jos jostain oppiaineesta sai ehdot, se tarkoitti, 

että oppilaan tuli omakustanteisesti maksaa osallistumisesta ehtolaiskurssille. Edellä mainitun 

perusteella kyseisiin kuvauksiin opettajista voisi liittää myös ajatuksia Kuikan (1993) kuvaile-

masta virkamiesopettajasta. Keräämieni haastatteluiden perusteella tyypillinen kansakoululai-

sen kuvailema opettajakuva pitää sisällään ajatuksen eräänlaisesta opettajan piittaamattomuu-

desta, kuten Pirjo kuvailee: ’’ Niin yritti opettajalle sanoa sitä, mutta sen mielestä se nyt oli 

aivan… mittään hättää.’’ Myös Riitta kertoo: ’’ --jos esimerkiksi koulussa sairastu. Sattu, että, 

vaikka tuli oksennustauti, niin ei silloin päästetty kotia. Panthiin siinä luokan taka höyläpenkin 

päälle makkaahmaan ja ootethiin, että paha olo meni ohi ja sitten taas jatkethiin sitä koulun-

käyntiä--.’’ 

Koulussa harjoitettuihin työskentely- ja opetustapoihin liittyen esille nousee ajatus opettajasta 

lähtöisin olevasta toiminnasta. Pirjon mukaan vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä ei 

ole juurikaan ollut ja kertoo, kuinka opettaja oli se, joka puhui ja oppilaat kuuntelivat. Myös 

Eila kertoo samantapaisista ajatuksistaan: ’’ --siinä oli jotaki siinä alussa aina, vähän niinku 

semmosta virkistävää, mutta sitte se, voisi sanoa hullusti, että latistu niinku siihen tämmöseen 

tavanomaiseen yksintyöskentelhyyn.’’ Edellä mainittu Eilan kuvaus sopii hyvin Kuikan (1993, 

s. 105) kuvaukseen kutsumusopettajuudesta, jossa opettajan pitäytyminen tehtävissään saattoi 

johtaa yksipuolisuuteen ja tietyn käyttäytymisen ilmentymiseen. Riitan kertomana opiskelussa 

toistui hyvin samanlainen kaava, kuin edellä mainituissa kuvauksissa: ’’-- ei ole niinko opetettu 
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sitä loogista ajattelemiskykyä--. --se on ollu paljolti sitä ulkoa opettelemista--.’’ Pelkkien älyl-

listen ominaisuuksien kehittämisellä on Mantereen (1914, s. 2) mukaan vaarana se, että oppi-

laiden aktiivinen ja itsenäinen toiminta eivät pääse kehittymään. Kaikkien kolmen kansakoulua 

käyneen haastateltavan haastatteluissa tyypillisen oppitunnin kulussa oli huomattavissa saman-

kaltaisuutta. Tyypillisen oppitunnin alkuun kuuluivat opettajan tervehtiminen ja tunnin aloitus, 

jonka jälkeen siirryttiin kenties uuteen aiheeseen, tehtiin tehtäviä ja lopputunnista annettiin ko-

titehtävät. Tyypilliseen oppituntiin liittyen muun muassa Riitta kertoo: ’’No ensiksihän opetta-

jathan tuli hirveän täsmällisesti luokkaan ja, ja sitte se tuota niin, että aina piti nousta seiso-

maan, ko opettaja tuli luokhaan ja, ja sitte vastathiin aina seisaalthaan. Ja, ja tuota niin niin 

tunnit piettiin niinko täsmällisesti, että, että niitä ei lopetettu minuuttia eikä kahta aikasemmin, 

että se piethiin siihen kellon soithoon aina tappiin asti, että ei tuota niin. Opettajat oli täsmäl-

lisiä.’’ Haastattelussaan Riitta kertoo: ’’-- joka syksy käythiin tuota niin puolukassa mettässä. 

Jokhaisen piti kerätä se 3 litraa puolukkaa. Se katothiin niinku, että se on niinku ympäristöop-

pia tavallaan, että siellä mettässä, ja sitte katothiin niitä muitaki kasveja, mitä siellä on ja sitte, 

joku sortu kerräähmään sammalia sinne, tuota puolukkaämpärin pohjalle, että ei tarvinu niin 

paljon puolukoita kerätä. Ja sitte niitä tutkithiin yhessä sielä koulussa, että mistähän näitä nyt 

tämmösiä on löytyny--.’’ Kuten jo aiemmin tutkimuksessa mainittu, Kuikan (1991, ss. 89–90) 

mukaan erityisesti 1920-luvulla opetuksessa korostuivat erilaiset oppilaskeskeiset työtavat. 

Mantereen (1914, s. 2) mukaan koulujen opetuksessa erilaisten kokeiden ja harjoitusten määrää 

tuli lisätä muun muassa luonnontieteissä erilaisten retkien myötä, joka Riitan esimerkin mukaan 

toteutuu. Edellä mainittu Mantereen (1914) kuvaus sijoittuu aikaan, jolloin kutsumusopettajuus 

oli Kuikan (1993) mukaan Suomessa yleistä. 

Riitan kuvaus siitä, että opettajaa ei saanut puhutella etunimellä, ja Eilan kuvaus säädyllisen 

käyttäytymisen vaatimuksesta opettajan läsnä ollessa, heijastelevat kenties aikansa yleisiä käyt-

täytymisnormeja, mutta niillä voidaan katsoa olevan yhteys myös Kuikan (1993, ss. 105–106) 

kutsumusopettajuuden kuvaukseen, sillä opettajan odotettiin olevan hyvien käytöstapojen esi-

kuva ja heihin liitettiin usein konservatiivisia arvoajatuksia. Ajatus tai pikemminkin odotus 

opettajaan kohdistuvasta siveydestä kumpuaa jo 1800-luvulta, kun opettajien kouluttamisesta 

vastaavissa seminaareissa tähdättiin siihen, että opettajat ovat kristillisen siveitä (Keisarillisen 

Majesteetin Armollisessa Asetuksessa kansakoulutoimen järjestämisestä Suomen suurruhtinas-

kunnassa, 1866 sit. Isosaari 1961, s. 9). Edellä mainitun laisesta käyttäytymisestä kertoo muun 

muassa Eila: ’’-- mie olin kuulemma pannu käen jotenki [pojan] olkapäälle ja se ei ollu soveli-
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asta tytölle, että mennä sillä lailla tekehmään, että kyllä näitä tämmöisiä mainioita pieniä täm-

möisiä, jos sanoisi näin, että niin hyvien tapojen opetusta saatto tulla tällaa vaivihkaa--. -- se 

opettaja oli semmoinen tyttöjen suojelija--.’’ Edellä mainittujen esimerkkien mukaisesti ja Ei-

lan, Riitan sekä Pirjon kuvailemana, tyypillinen kansakouluopettaja on luultavasti halunnut 

edistää kyseisenlaisia tapoja ja arvoja myös oppilaidensa kasvatuksessa.  

Eilan, Riitan ja Pirjon kuvailemana tyypillinen kansakouluopettaja on nähty pelottavan lisäksi 

myös fyysisen kurin käyttäjänä. Pirjo kertoo, kuinka ’’ meiän niinku koulunjohtaja tuli ja otti 

minua tukasta kiinni.’’ Myös Riitan esimerkki kuvastaa vastaavanlaista toimintaa: ’’-- silloin-

han käytethiin karttakeppiä, muun muassa siihen, että sillä lyöthiin kynsille, jos oli tottelema-

ton, niin, että karttakeppi saatto katketa. --silloin, ku mie ole ollu koulussa, niin sehän oli vielä 

semmoista, että opettaja saatto tukistaa. Ei siitä tullu mithään jälkiseuraamuksia - niskavil-

loissa käythiin ja korvasta puistethiin ja muuta tämmöistä--.’’ Onko fyysisen kuripidon hyö-

dyntäminen kenties nähty tapana muistuttaa siitä, millaista käyttäytymistä ja millaisia arvoja 

oppilailta ei koulussa odoteta? Wallinin (1883, ss. 296–297) mukaan opettajaan kohdistuvia 

odotuksia ovat muun muassa rakkaus nuorisoa kohtaan. Hän kertoo, että opettajan sisäinen kut-

sumus oli peräisin Jumalalta ja toimiminen kasvattajana taas sydämen asia. Kenties opettajan 

huomaamat rikkomukset yleisenä pidettyjä hyviä käyttäytymis- ja toimintatapoja kohtaan mer-

kitsivät tietynlaista epäonnistumisen kokemusta kasvattajana, johon haluttiin vastata tavalla, 

joka palauttaisi oppilaat noudattamaan kyseisiä tapoja. Tutkielman alussa esitetyn Wallinin 

(1883, s. 94) määritelmän mukaan kurin tarkoituksena on pyrkimys saattaa kasvatettava siveel-

liseen tottumukseen, jolla viitataan hyviin tapoihin sekä käytökseen. Edellä mainitun mukaan 

ajatus kurinpidon merkityksestä voisi pitää paikkansa, sillä opettajaan liitettäviin ihanteisiin ja 

työn vaatimuksiin kuului yhtenä tekijänä jo mainittu siveellisyys (Wallin, 1883, ss. 296–297). 

Kuikan (1993, s. 105) mukaan kutsumusopettajuus vapautti opettajan aikaa siihen, että tämä 

voisi tukea oppilaitaan koulunkäynnin aikana ja sen jälkeen. Haastatteluiden mukaan kyseinen 

ilmiö ei ole kuitenkaan havaittavissa tai se on hyvin vähäistä. Pirjo kertoo: ’’ --siihen aikaan 

meitä lapsia ei oikein kauheasti missään pidetty minhään, että me olima semmosia tielä pyöri-

viä’’ Myös Eilan ajatukset ovat samankaltaisia: ’’ --me olima vähän niinku semmosta massaa 

sitten oppikoulussa ja lukiossa opettajille--.’’ Yleisesti ottaen tarkasteltaessa kansakoulua käy-

neiden haastateltavien vastauksia muun muassa opettajan suhteesta koulussa koettuihin onnis-

tumisen kokemuksiin voidaan sanoa, että se on ollut melko vähäinen. Pirjon mukaan kyseinen 



  106 

 

106 

 

vaikutus on ollut enemmän niin sanotusti itsestä kiinni ja Eila taas kertoo, että opettajan vaiku-

tusta onnistumisen kokemuksiin ei juurikaan ole ollut. Riitta muistelee, että opettajalta on jos-

kus saanut positiivista palautetta, mutta hänen mukaansa sitä ei ole annettu niin sanotusti erik-

seen.  

6.2 Tyypillisen peruskoulun alkuaikoina koulua käyneen henkilön opettajakuva 

Kaksi haastateltavaa, Maarit ja Sami, ovat aloittaneet koulunkäyntinsä aikana, jolloin Suomessa 

oli siirrytty peruskoulujärjestelmään. Koulunkäyntinsä Maarit on aloittanut vuonna 1970 ja 

Sami 1979. Muodostan heidän haastattelussa kertomiensa vastausten pohjalta sekä teoreettista 

viitekehystä hyödyntäen kuvauksen tyypillisestä opettajakuvasta peruskoulua käyneen oppi-

laan näkökulmasta. Kyseinen kuvaus keskittyy siihen peruskoulun aikaan, kun kyseinen kou-

lumuoto oli Suomessa vielä melko uusi.  

Maaritin ja Samin haastatteluissa opettajaa kuvataan muun muassa päteväksi, auktoriteetin 

omaavaksi, innostavaksi vaativaksi ja muun muassa tiukaksi. Noin 50-vuotiasta opettajaa ku-

vailtiin vanhemmaksi tai vanhaksi henkilöksi, josta Maarit kertoo: ’’ No ensimmäinen opettaja 

oli, oli sellanen, ite koki, et aika vanha, varmaan joku tota siinä vaiheessa, joku, joku vajaa 50-

vuotias, kun menin kouluun--.’’ Vuonna 1970 koulunsa aloittanut Maarit sai ensimmäiseksi 

opettajakseen henkilön, joka oli siis hankinnut opettajankoulutuksensa ehkä arvion mukaan 

noin 1940-luvun tietämillä, kun Suomessa opiskeltiin vielä kansakouluissa. Maarit kertoi haas-

tattelussaan, että hänellä on ollut nuorekkaampia opettajia, joista hän muistelee: ’’-- sijainenhan 

oli tämmönen nuori ylioppilas itse, niin hän kerto sit kaikkia tämmösiä erilaisia asioita niinku 

muut opettajat, tai tavallaan niinku semmosia nuorekkaampia asioita--.’’ Maaritin ja Samin 

haastatteluissa ilmenneet eroavaisuudet koskivat muun muassa opettajan kohtaamiseen liittyviä 

seikkoja, johon liittyen Maarit kertoo, että tunnilla vastatessa noustiin vielä seisomaan, joka 

kuitenkin loppui mentäessä yläasteelle. Sami kertoo, että heidän aikanaan koulussa ei vastaa-

vanlaista tapahtunut enää. Vuonna 1979 koulunkäyntinsä aloittanut Sami kertoo, että opettajien 

ikä vaihteli noin 30–40 vuoden ja pian koittavan eläkeiän välillä. Kyseisten haastateltavien koh-

dalla heidän opettajansa ovat hankkineet koulutuksensa melko eri vaiheissa – arviolta 1930–

1950-lukujen aikana, mutta asiasta ei voida olla toki varmoja. Kaikissa tutkimusta varten toteu-

tetuissa kymmenessä haastattelussa haastateltavat eivät tarkalleen osanneet määritellä entisten 

opettajiensa ikää. Muutamia tarkempia arvioita oli, kuten Maaritin kuvaus opettajan sijaisesta, 

joka oli nuori ylioppilas. Edellä mainitun seikan vuoksi on haastavaa arvioida sitä, mihin Kui-
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kan (1993) esittelemään opettajakuvaan haastateltavien entiset opettajat niin sanotusti sijoittui-

sivat ja milloin he ovat kouluttautuneet opettajan ammattiin. Arviot perustuvat siis niihin ku-

vauksiin, mitä haastateltavat haastatteluissaan kertovat, sekä niiden mahdollisista yhteneväi-

syyksistä Kuikan (1993) esittelemien opettajakuvien kanssa. Toki haastateltavien koulunaloi-

tushetken perusteella voidaan tehdä hieman ajallista rajausta. 

Maaritin ja Samin haastatteluissa opettajiin liitetään vahvasti eräs yhteinen piirre – liikunnalli-

suus. Maarit kuvailee erästä opettajaansa: ’’—hälle oli se urheilu tärkein--.’’ Myös Samilla on 

samankaltaisia muistoja: ’’--meän sitten tavallaan yks opettajista, niin oli erittäin urheiluhullu-

-.’’ Opettajankoulutuksen kohtaamissa uudistuksissa 1970-luvun alussa heräsi ajatus, että tule-

vaisuudessa opettaja kykenisi opettamaan erilaisia ryhmiä ja antamaan virikkeitä (Kuikka, 

1991, s. 120). Samin opettajan hyödyntämä liikunta eri oppiaineissa voi mahdollisesti kuvastaa 

edellä mainittua viriketoiminnan tarjoamista. Kuten aiemmin tutkielmassa on mainittu perus-

opetuksen opetussuunnitelmassa (Peruskoulun opetussuunnitelmakomitea, 1970, ss. 23–24) 

1970-luvulla kuvataan, että tavoitteiden asettelussa peruskoulun ensisijaisena tehtävänä ovat 

muun muassa ainesten ja virikkeiden tarjoaminen oppilaan omaleimaisen persoonallisuuden 

kehittymiselle. Maarit kertoo hieman erilaisesta muistosta, johon opettaja ja liikunta liittyvät: 

’’Hän [opettaja] suosi liikunnallisia poikia, ei niitä, jotka eivät liikkuneet. --Teki vähän niinku 

naurunalaiseksi semmosilla vitseillä, ne oli vitsejä, mutta en tiedä, miten he kokivat sitte nää, 

nää oppilaat, joitten kustannuksella tehtiin näitä vitsejä.’’ Maaritin ja Samin tapauksessa lii-

kunta ja liikunnallisuus ovat siis olleet koulussa keskeisessä asemassa.  

Tyypillinen peruskoulun opettaja oli haastateltavien kuvausten perusteella enemmän yhteis-

työssä oppilaiden kotiväen kanssa. Maaritin mukaan yheyttä kotiin ei juuri pidetty, mutta Sami, 

joka on aloittanut koulunkäyntinsä hieman Maaritia myöhemmin, kertoo: ’’-- tosi aktiivisesti, 

aktiivisesti pidettiin [yhteyttä] ja esimerkiksi jopa sitenki, että tuota jossakin vaiheessa muis-

taakseni, --se opettaja, --otti tavallaan sieltä, niinku tavallaan pohjoispuolelta kylää, niin muu-

tamia oppilaita jopa kyytiinkin, kun mentiin, menivät kouluun, että tavallaan niin, niin aktiivi-

sestikin oltiin yhteydessä--. – tavallaan, ko ne oli kyläyhteisössä tekemisissä niin kaupassakin 

puhuttiin lapsista ja niin poispäin, että, että kyllähän se oli aktiivista.’’ Kuikka (1993, s. 108) 

kirjoittaa, että virkamiesopettajien aikaan 1970-luvulla opettajan toimenkuva muuttui16. Samin 

 
16 Kuten mainittu tutkielman sivulla 15: Virkamiesopettajan työskentelyn tuli tapahtua opettajille määrätyn virka-

ajan rajoissa, jolloin tämä tekisi ne työtehtävät mitä ehtisi. 1970-luvulla opettajien palkkatietous lisääntyi, joka 

merkitsi kutsumusopettajuuden ajan loppua, kun pyyteetön sisäinen palkkio ei enää riittänyt tehdystä työstä. (Lah-

des, 1986, s. 382.) 
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kertoma kuvaus opettajan yhteistyöstä kodin kanssa on hieman ristiriitainen siihen ajatukseen, 

josta Kuikka (1993, s. 108) kertoo. Kuikan mukaan työt, joista opettaja ei saanut korvausta, 

jätettiin tekemättä. Kyseinen kuvaus Samin opettajan toiminnasta saattaa olla poikkeus, tyypil-

linen maaseudulle tai pienemmälle paikkakunnalle, mutta ajatukseen siitä, että opettaja ei tekisi 

tehtäviä, joista hänelle ei makseta, ei tässä esimerkissä pidä paikkaansa. Sami kuvailee kyseistä 

opettajaa vanhemmaksi henkilöksi. Vaikka Kuikka (1993, s. 108) sijoittaa 1970-luvulle pää-

sääntöisesti virkamiesopettajan, on Samin kertomassa esimerkissä viittauksia kutsumusopetta-

juuteen, jossa opettajaa määrittäviin tekijöihin kuuluvat Kuikan (1993, s. 105) mukaan muun 

muassa uskollisuus ja hyvä käytös. 

Kummallakaan haastateltavalla ei haastatteluiden mukaan ollut omakohtaista kokemusta, että 

opettaja olisi kohdellut heitä kaltoin fyysisellä tai henkisellä tavalla. Kyseisen seikan myötä 

peruskoulua käyneiden opettajakuva eroaa tältä osin heti melko paljon kansakoulua käyneiden 

kuvauksista. Sami muistelee kuitenkin seuraavanlaisia asioita: ’’--silloin, ko kuria tarvittiin, 

niin sitä annettiin ja, ja sitten otettiin jopa fyysisesti kiinni ja tota niin niin, tavallaan pietettiin 

se porukka kurissa ja, ja tuota… minusta se oli aivan asiallista, kuitenkin nuoriso saatto olla 

aika kovapäistäki--. --’’--tavallaan ehkä siihen aikaan sanottiin ehkä aika suoraan, suoraan 

asioita--.’’ Kansakoulua käyneiden Eilan, Riitan ja Pirjon haastatteluissa opettajan oppilailleen 

antama fyysinen kuritus oli yleistä, josta mainittiin muun muassa karttakepillä lyöminen tai 

hiuksista kiinni ottaminen. Sariolan (2014, s. 2) mukaan esimerkiksi 1980-luvulla kuritusta pe-

rusteltiin vielä Raamatusta käsin ja ruumiillinen kuritus oli vielä yleisesti hyväksyttävää. Sa-

riolan mukaan lasten oikeudet eivät 1980-luvulla olleet vielä yleisesti tunnettuja, joten yhteis-

kunnan suojaa pahoinpitelyä kohtaan ei ajettu niin voimakkaasti, vaikka asia jakoikin mielipi-

teitä. Kielto lasten ruumiillisesta kurituksesta astui voimaan 1.1.1984 (Eduskunta, 2021). Hell-

ström (2014) kirjoittaa, että oppikouluissa ruumiillinen kuritus kiellettiin vuonna 1872 ja kan-

sakouluissa 1914. Keräämäni haastatteluaineiston pohjalta voidaan kuitenkin katsoa, että sää-

dökset eivät olleet vielä saavuttanut käytännön mittapuuta vielä Saminkaan kouluaikoina ja hän 

sentään on aloittanut koulunkäyntinsä vuonna 1979.  

Maaritin ja Samin haastatteluiden pohjalta voidaan sanoa, että opettajilla ei ollut tai oli jonkin 

verran vaikutusta muun muassa peruskoulun jälkeisiin opintoihin, koulusta saatuihin onnistu-

misen kokemuksiin ja kannustukseen. Maarit kertoo: ’’-- mä edelleen koen, että se tuli kotoa 

se, että tota opiskeluun kannustaminen, kuin opettajilta ala-asteella. -- olihan se jäykempää se 

väli niinku opettajaan.’’ Samin mukaan opettaja vaikutti omilla toiminta- ja ajatustavoillaan 



  109 

 

109 

 

kuitenkin muun muassa seuraavalla tavalla: ’’-- huomioon ottamiset, semmoiset ehkä on, silloin 

niitä korostettiin hyvin paljon siihen aikaan koulussa, että pittää olla kohtelias ja kunnioittaa 

vanhempia ja niin poispäin, tämmöset asiat ehkä.’’ Samin haastattelussa nousi esille hieman 

enemmän positiivisia opettajiin liittyviä aiheita, kuin Maaritin haastattelussa, jotka liittyivät 

muun muassa opettajan edesauttamiin onnistumisen kokemuksiin ja kannustamiseen: ’’--var-

sinkin nuo liikunnanopettajat on ollut tosi, tosi paljon niinku tukemassa tuommoisia asioita, ku 

on pärjätty ja tavallaan onnistuttu, niin kyllähän ne on vaikuttanut. Ne on osanneet tukea ja, ja 

viä asiaa eteenpäin ja sitten tavallaan on hoksanneet, että on tiettyjä lahjakkuuksia, niin ne on 

hyvin osanneet tukea ja viiä oikeaan suuntaan--.’’ Ainakin Samin kokemuksiin koskien muun 

muassa liikunnassa saatua kannustusta voidaan pohtia Kuikan (1993, s. 109) kuvausta opetus-

teknikosta, jonka yhteydessä hän kertoo, että peruskoulun tehtävänä nähtiin kehitystehtävä kos-

kien oppilaan omaleimaista persoonallisuutta ja yksilöllisyyden edistämistä. Kuikan (1993, s 

108) maininta opetusteknologisesta innostuksesta ja ohjelmoidun opetuksen eri muodoista ei 

juurikaan näytä kuitenkaan täyttyvän, sillä Maaritin ja Samin mukaan koulussa ei ollut käytössä 

esimerkiksi tietokoneita tai muuta, joka viittaisi sen tapaiseen toimintaan. Molempien haasta-

teltavien mukaan opetuksessa hyödynnettiin vain oppikirjoja ja ehkä helmitaulua.  Kuikka 

(1993, s. 108) kirjoittaa samassa yhteydessä kuitenkin ohjatusta ja itseohjautuvasta opetuksesta, 

johon mahdollisesti voisi liittää Samin kuvauksen siitä, kuinka eräs hänen opettajansa hyödynsi 

liikuntaa eri oppiaineissa: ’’-- meillä oli paljon tiettyjä tunteja niin saatto olla, että me mentiin 

ulos pelaamaan tai tekemään omia ja sivuttiin näitä aineita.’’  

Tyypilliseen peruskoulua käyneen henkilön opettajakuvaan liittyvät opettajan harjoittamasta 

opetuksesta tekijät, joista Maarit kertoo: ’’--ei me nyt hirveästi tehty vielä ala-asteella ryhmä-

töitä, että kyllä se oli niin kun enemmän niinku, koko peruskoulu minusta oli siihen aikaan 

enemmän semmoista, että opettajasta tuleva tieto ja sitten tietenkin ne läksyt ja näin, että luke-

malla pärjäsi pitkälle, jos vain niinku jakso, et enemmän en…ehkä olis, sais, olis saanu jo sil-

loin olla semmoista, että olisi pitäny tulla semmosia itse oivaltamisia, oivaltamisia--. -- sehän 

oli sitä viittaamista ja ylös nousemista ja vastaamista--.’’ Maaritin mukaan peruskoulu oli sii-

hen aikaan vielä opettajalähtöisestä toiminnasta koostuvaa. Sami kertoo opettajan hyödyntä-

neen opetuksessa muun muassa esimerkkejä ja kalvoja, joita siihen aikaan käytettiin hänen mu-

kaansa paljon. Opetuksessa hyödynnettävistä apuvälineistä Maarit muistelee: ’’--oli oikein täm-

möiset moniste-, monistekoneetki, semmonen violetti, violetti, semmonen spriille haiseva teksti 

tuli siellä--.’’ Kuikan (1993, ss. 108–109) mukaan 1960-luvulla spriimonistuskoneita käytettiin 
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runsaasti ja 1970-luvulla erilaiset audiovisuaaliset välineet ja tietokoneet yleistyivät, jotka an-

toivat opettajille keinoja niin sanotusti helppoon opetukseen. Maaritin ja Samin haastatteluissa 

on siis yhtymäkohtia niihin elementteihin, joita Kuikka (1993) on esitellyt opetusteknikon opet-

tajakuvan yhteydessä. Lyhyesti koulussa tapahtuvasta arvioinnista. Molemmat haastateltavat 

kertovat, että koulussa hyödynnettiin numeroarviointia, josta opettaja vastasi. Itsearviointia ei 

Maaritin ja Samin mukaan tehty. Kuikka (1993, s. 118) kirjoittaa reflektoivaa opettajaa esitte-

levän osuuden yhteydessä, että 1980-luvulla numeroarvioinnin rinnalla olisi alettu hyödyntää 

itsearviointia. Kuitenkaan Sami, joka on käynyt koulua 1980-luvulla, kertoo, että moista ei hä-

nen kouluaikoinaan harjoitettu.  

6.3 Tyypillisen nykyaikaisen peruskoulun käyneen henkilön opettajakuva 

Peruskoulua käyneitä haastateltavia tutkimukseen osallistui yhteensä seitsemän henkilöä. Maa-

rit ja Sami ovat käyneet peruskoulun, kun kyseinen koulumuoto oli Suomessa vielä melko uusi. 

Puhuessani ’’nykyaikaisesta’’ peruskoulusta viittaan aikaan, joka sijoittuu pääasiassa 2000-lu-

vusta eteenpäin. ’’Vanha’’ peruskoulu tarkoittaa tässä tapauksessa peruskoulun aikaa ennen 

2000-lukua. Loput viisi haastateltavaa ovat aloittaneet koulunkäyntinsä 2000-luvulla tai sen 

kynnyksellä: Laura 1997, Henna 2001, Sara 2002, Jussi 2004 ja Ville 2006. Liitän Lauran mu-

kaan kyseiseen joukkoon, sillä hänen koulunaloitushetkensä sijoittuu lähemmäs edellä mainit-

tua joukkoa verrattaessa Maaritiin ja Samiin.  

Nykyaikaisen peruskoulun käynyt henkilö kuvailee opettajaansa muun muassa mukavaksi, rei-

luksi, lapsiystävälliseksi, luovaksi ja lempeäksi. Mukaan mahtuu myös kuvauksia, joissa mai-

nitaan opettajan ankara auktoriteetti, oman uskonnollisuuden esille tuominen, opettajan jäärä-

päisyys ja tiukkuus. Opettajien auktoriteettiin ja asemaan liittyvät kuvaukset olivat melko sa-

mankaltaisia kaikkien viiden haastateltavan kuvaamana ja tiivistettynä voidaan sanoa, että 

2000-luvun opettajilla auktoriteetti löytyy ja se eroaa hieman niiden haastateltavien kuvauk-

sista, joita olen aiemmin esitellyt. Muun muassa Sara kuvailee erästä opettajaansa: ’’--[opet-

taja] osasi ottaa hyvin niinku auktoriteetin luokassa, mutta oli myös samaan aikaan meidän 

oppilaiden niinku suosikki, että oppilaat tykättiin opettajasta tosi paljon.’’ Saran mukaan auk-

toriteetista ei tehty koulussa suurta numeroa. Henna kertoo, että osalla opettajista auktoriteetti 

löytyi, kun taas toisilta ei. Osa opettajista oli hänen mukaansa peruskoulun yläluokilla välillä 

voimattomia oppilaiden kanssa. Jussi, joka on aloittanut koulunkäyntinsä 2004, kertoo: ’’No 

silloin, mitä muistelen, nii on sitä auktoriteettia kunnioitettu ihan erilailla, mitä se kuulostaa 



  111 

 

111 

 

nykypäivänä olevan. Vähän pelättykin ehkä jopa, jopa tuota, että, tai ainaki ite ollu semmonen, 

että on kunnioittanu.’’ 

Verrattaessa viiden peruskoulua käyneen haastateltavan vastauksia muun muassa kansakoulua 

käyneen Eilan, Riitan ja Pirjon vastauksiin, eroja ilmenee muun muassa oppilaan ja opettajan 

välisessä kohtaamisessa. Siinä, missä kansakoulussa opettajaa on Eilan, Riitan ja Pirjon mukaan 

puhuteltu opettajana ja muun muassa luokassa on tullut vastata seisten, ovat Lauran, Saran, 

Jussin, Henna ja Villen kuvaukset melko erilaisia. Saran mukaan opettajaa on voinut kutsua 

tämän etunimellä tai puhuttelemalla tätä opeksi. Ville taas kertoo, että koulussa opettajaa ei 

tarvinnut kutsua rouvaksi tai herraksi. Jussi muistelee, että huomenten toivotus kuului kuitenkin 

tapoihin. Yksi eroavaisuus ilmenee Hennan haastattelussa, jossa hän kertoo: ’’ No ala-asteel 

oli niitä, joita piti aamulla tervehtiä, että Jumalan terve, mutta se nyt on lestadiolainen tapa, et 

se nyt oli vaan heijän semmonen, et, ku valtaosa on heijän lapsia niin tuota se on heijän, miten 

he tervehtii toisiaan, nii sit no, siit tuli vähän semmonen automaatio, koska se opettaja sano 

sen minulle niin mä oon varmaan ollu niin kohtelias, et mä oon sanonu vaan, sanonu takasi, 

että Jumalan terve, vaikka en mä tiiä oisko sitä vaadittu, et vaik se sanoo mulle voi olla, et ei 

mun ois tarvinnu sanoa takas.’’ Edellä mainittuun liittyen palaan hieman myöhemmin lisää. 

Näkemykset opettajasta kurinpitäjänä erosivat vanhempien haastateltavien kertomuksista. 

Haastateltavilla ei ollut kokemusta opettajan hyödyntämästä fyysisestä kaltoinkohtelusta, mutta 

merkkejä henkisestä kaltoinkohtelusta oli havaittavissa esimerkiksi Lauran haastattelussa – 

muistot koskevat Lauran haastattelussa mainittuja kokemuksia, joissa oppilaat joutuivat kui-

vaamaan itsensä käsipapereilla suihkun jälkeen, sekä muistoon, että opettaja tyhjensi teroitus-

jätteet lattialle oppilaiden kerättäväksi. Peruskoulua käyneiden haastatteluissa ilmenee, että ku-

rinpidollisina keinoina käytössä ovat muun muassa puhuttelu ja jälki-istunto. Opettaja saattoi 

haastateltavien mukaan korottaa myös ääntään oppilailleen. 

2000-luvun opettaja on verrattaessa muihin opettajiin enemmän yhteyksissä oppilaiden kotivä-

keen, kun vertaillaan esimerkiksi kansakoululaisten ja muiden peruskoululaisten haastattelui-

hin. Kaikki viisi nykyaikaista peruskoulua käyneet mainitsivat opettajan hyödyntämiksi yhtey-

denpitotavoiksi muun muassa vanhempainillat ja reissuvihkon, johon sekä opettaja että kotiväki 

saivat kirjoittaa viestejä. Muun muassa Laura kertoo: ’’ Elikkä koulusta kotia päin on tiedotettu 

monista asioista, reissuista ja mitä koulussa ylipäätään tapahtuu. Tai sitten, jos on tuota tullu 

vaikka joku kömmähdys niin siitä on kirjotettu reissuvihkoon.’’ Saran mukaan koulusta otettiin 

yhteyttä kotiin myös herkästi, joka oli hänen mukaansa hyvä asia. Ville ja Henna kertovat, että 
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yläkoulussa käytössä oli myös wilma, jonka kautta erilaisista asioista tiedotettiin. Jussi kertoo, 

että kodin ja koulun välisessä yhteydenpidossa oli myös haasteita: ’’--yhteyttä on hyvinki paljon 

pietty ja se ei oo aina ollu niin, niin tuota positiivinen kokemus, että se ykköskakkosluokan 

opettaja niin, että oma äiti nii otti aika pahasti yhteen hänen kanssaan--.’’ Uusimmassa ope-

tussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2014, s. 35) kodin ja koulun yhteistyöstä kerrotaan, että vas-

tuu yhteistyön kehittämisestä kuuluu opetuksen järjestämiselle. Opetussuunnitelman mukaan 

lähtökohdan yhteistyölle muodostavat luottamus, tasavertaisuus ja molemminpuolinen kunnioi-

tus, joka edellyttää koulun henkilöstön aloitteellisuutta, henkilökohtaista vuorovaikutusta koti-

väen kanssa ja monipuolista viestintää. Yleisesti haastatteluaineistoa tarkasteltaessa voidaan 

todeta, että nykyaikaisen peruskoulun opettajakuvaan liittyy vahvasti toiminta edistyneenä 

viestijänä. 

Lauran, Hennan ja Jussin haastatteluja analysoitaessa yhdeksi yhdistäväksi tekijäksi nousee 

haastattelukysymys, joka koski opettajien käsityksiä maailmasta ja elämästä. Kaikki kolme 

edellä mainittua mainitsevat opettajan uskonnollisuuden ja sen näkymisen/julkituonnin kou-

lussa. Lauran ja Hennan mukaan koulussa opettaja opetti kristinuskon ja Raamatun asioita to-

dellisina asioina, jotka olivat oikeasti tapahtuneet hänen mukaansa. Kuten jo aiemmin tutki-

muksessa on mainittu Henna kertoo, että opettaja jätti tietyt oppiasiat opettamatta, kuten ihmi-

sen lisääntymistä koskevat asiat: ’’-- mulla on semmonen mielikuva, et, ku oli se biologian kir-

jassa se ihmisen lisääntymiselinten kuva, niin ne sivut ois lopulta vaan opettajan toimesta lii-

mattu niinku kiinni--.’’ Koulussa ei hänen mukaansa opetettu myöskään popmusiikkia tai kat-

sottu televisiota. Myös Jussi kertoo samantapaisista huomioista: ’’ No joo tämä ykköskakkos-

luokan opettaja niin tosiaan aika selkeesti sitä maailmankatsomustaan toi ilmi eri, eri tuota 

tilanteissa, että, että se uskonnollisuus ja lestadiolaisuus on, on kyllä näkyny siinä, siinä aika 

reilusti--.’’ Laura, Henna ja Jussi ovat kaikki käyneet koulunsa Pohjois-Pohjanmaalla. Voisiko 

opettajan uskonnollisuus ja mainittu lestadiolaisuus olla alueellinen havainto? Suomen evanke-

lisluterilaisen kirkon mukaan vanhoillislestadiolainen liike, eli kirkon piiriin kuuluva herätys-

liike, on levinnyt voimakkaimmin juuri Pohjois-Pohjanmaalle ja Koillismaahan. Kirkon netti-

sivujen mukaan sanonta ’’Jumalan terve’’ kuuluukin perinteisiin lestadiolaisiin tervehdyksiin, 

josta myös Henna mainitsi. Perusopetuslain (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 642/2010, 

30§) mukaan oppilaalla on oikeus saada opetusta, josta opetussuunnitelmassa säädetään. Tuo-

reimman perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan (Opetushallitus, 2014, s. 11) mukaan 
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vastuu kyseisen oikeuden toteutumisesta on opetuksen järjestäjällä. Laki kunnan ja hyvinvoin-

tialueen viranhaltijasta (304/2003, 17§) määrittää, että viranhaltijan tehtävässä henkilön on toi-

mittava tasapuolisesti ja käyttäydyttävä tavalla, joka tukee tämän asemaa ja tehtävän edellytyk-

siä. Henna muistelee koulun arjesta: ’’--semmosta niinku, että pappi käy pitämässä niinku saar-

naa siellä luokassa, ja siis viikoittain oli joku tämmönen ’’pakko rukoilla’’ aamunavaushenki-

nen, niin onhan se siis. Kylhän se nykyisin täyttäs jonkun henkisen väkivallan ja, ja pakottami-

sen ja ties minkä niinku tavallaan kriteerit--.’’ Edellä mainittujen seikkojen ja muun muassa 

Hennan haastattelun välillä on nähtävissä ristiriita, jos opettaja on oman katsomuksensa vuoksi 

jättänyt opettamatta tiettyjä oppiainesisältöjä ja koulussa on toimittu edellä mainituin tavoin. 

Uskonnollisuuden näkyminen kouluopetuksessa, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, voi liittyä 

alueelle ominaisiin kulttuurisiin tekijöihin.  

Opettajan roolista kannustajana, onnistumisen kokemusten edesauttajana ja oppilaiden tukijana 

haastateltavien vastauksissa korostuvat, että opettaja ei ole juurikaan merkinnyt kyseisen ta-

paista henkilöä. Opettajalta saatu kehu tai positiivinen palaute on haastateltavien mukaan tullut 

usein esimerkiksi hyvistä koenumeroista. Saatu kannustus tai kehu on kuitenkin muun muassa 

Saran mukaan vaikuttanut siihen, että tiettyä oppiaineitta on opiskellut ahkerammin. Kannus-

tuksen ja tuen antajana Lauran, Saran, Hennan, Jussin ja Villen kohdalla korostuvat enemmän 

perhe ja ystävät. Jussi kertoo: ’’-- opettaja ei niinku tarpeeksi antanu niitä [onnistumisen koke-

muksia] tai tukenu tavallaan, että ois tullu niitä onnistumisen kokemuksia. -- sen voi sanoa, että 

ei ainakaan itsevarmuutta oo lisänny kumpikaan opettajista.’’ Henna kuvailee opettajan anta-

maa palautetta liukuhihnatoiminnaksi, jossa hyvin pärjänneitä oppilaita kannustettiin seuraa-

vanlaisesti: ’’--sanotaan, et hyvä hyvä, jatkakaa samaan malliin ja next. ’’ Opettajalta saadut 

mahdolliset kehut saatettiin muutamien haastattelujen perusteella kokea myös melko vähäpä-

töisinä. Kuten jo aiemmin tutkielmassa on mainittu, opettajalla kuvataan olevan suuri vaikutus 

oppilaidensa itseluottamukseen, tunnetiloihin ja luokan ilmapiiriin (Koskenniemi, 1959, s. 53). 

Korostuvatko nykyaikaista peruskoulua käyneiden haastateltavien opettajakuvassa opettajien 

väsymys, kiire ja työn tietynlainen suorittaminen? Edellä mainittuun sopivia kuvauksia ovat 

muun muassa Hennan kuvaus opettajan liukuhihnamaisista toimintatavoista ja Jussin maininta 

siitä, että opettajan mahdollistamia onnistumisen kokemuksia ei ollut tarpeeksi saatavilla. Luo-

kanopettajien työhyvinvointi ja työstä koettu stressi ovat olleet yhteiskunnassa nouseva trendi, 
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johon vaikuttavina tekijöinä uusimmassa tutkimuksessa ovat olleet muun muassa uuteen ope-

tussuunnitelmaan siirtyminen, korona ja huoli työmäärän lisääntymisestä (Työterveyslaitos, 

2022).  

Nykyaikaisen peruskoulun käyneiden haastateltavien vastausten perusteella heidän muodosta-

massa opettajakuvassaan opettajan rooli tuen antajana on muihin haastatteluihin verrattuna kor-

keampi. Jos kansakoulua käynyt haastateltava, kuten Riitta, kertoi, että tukea ei ollut koulussa 

tarjolla, on 2000-luvulla koulussa tarjottava tuki haastatteluvastausten perusteella lisääntynyt 

muun muassa tukiopetuksen tarjonnan ja erityisopettajien antaman tuen myötä. Arvioinnin koh-

dalla korostuivat tarkastelun kohteena olevissa haastatteluissa edelleen numeroarviointi, ja 

omaksi yllätyksekseni itsearvioinnin kuvattiin olevan melko vähäistä, vaikka siitä on säädetty 

esimerkiksi vuoden 2004 opetussuunnitelmassa (Opetushallitus, 2004, s. 264). Erilaisten työ- 

ja opetustapojen suhteen nykyaikaisen peruskoulun opettajakuvaan liittyy haastattelujen perus-

teella toimiminen erilaisten oppimis- ja opetusmenetelmien osaajana – ainakin verrattaessa van-

hempien haastateltavien kertomuksiin. Haastatteluissa kerrotaan, että koulussa hyödynnettiin 

jonkin verran tietokoneita, älytaulua, pari- ja ryhmätyöskentelyä ja oppilaiden osallistamista, 

mutta melko pitkälti tyypillisistä tuntistruktuureista oli huomattavissa yhteneväisyyksiä aiem-

min esiteltyihin haastatteluihin. Keräämäni aineiston pohjalta voidaan sanoa, että edelleen tun-

nin rytmitys kulkee pitkälti samaa linjaa: kotitehtävien tarkistaminen, uuden aiheen opetus, tun-

titehtävien tekeminen, kotitehtävien antaminen. Eroavaisuus esiintyy esimerkiksi kansakoulua 

käyneen Riitan ja peruskoulua käyneen Hennan välillä. Riittaa mainitsi, että opettajat olivat 

täsmällisiä ja tunnit pidettiin kellon soittoon saakka. Henna taas kertoo: ’’ Kyl mä muistan, et 

me saatiin välillä värittää tai lähteä aiemmin ulos tai, et ei ole niinku, mul ei oo semmosta 

mielikuvaa, et olisi turhaan pietetty siellä, jos kaikki on oikeesti saanu tehtyä ja ylimääräseen 

sekoiluun ei oo menny aikaa, joo.’’ 

7. Tulokset ja pohdinta 

Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa on palattava pohtimaan tutkimuksen tutkimuskysymyk-

siä. Kyseiselle tutkimukselle olen määritellyt kolme tutkimuskysymystä: 

1. Miten oppilaiden opettajakuvat ovat muuttuneet eri aikakausilla? 

2. Millaisia ominaisuuksia eri aikakausien opettajiin liitetään? 

3. Onko opettajakuvissa nähtävissä yhteiskunnan vaikutus ja kulttuuriset tekijät? 
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Tarkasteltaessa ensimmäistä tutkimuskysymystä voidaan tutkimusaineiston pohjalta todeta, 

että opettajakuva todellakin on muuttunut eri aikoina koulua käyneiden kuvauksissa. Keskei-

simmät muutokset verrattuna kansakoululaisen kuvauksia opettajistaan, kohti nykyaikaisen pe-

ruskoulun käyneiden kuvauksia, liittyvät opettajan auktoriteettiin ja sen ilmenemiseen kou-

lussa. Kansakoulua käyneiden haastateltavien kuvauksissa opettajiin liitettävät kuvaukset ovat 

paljon voimakkaampia, opettaja koetaan etäisempänä ja melkein jopa jumalallisessa asemassa 

olevana henkilönä, joka johti toimintaa koulussa. Verraten edellä mainittua peruskoulua käy-

neiden haastateltavien kuvauksiin opettajakuvassa on huomattavissa muutos, jossa opettaja 

koetaan helpommin lähestyttävänä henkilönä. Opettajakuvan muutoksessa historian saatossa, 

tarkasteltaessa tutkimuksen haastatteluaineistoja, on nähtävissä myös eräänlainen kehityskaari 

siinä, että ajan myötä opettaja on kehittynyt taitavammaksi viestijäksi kodin ja koulun kanssa. 

Kansakoululaisten opettajaansa liittämä pelottavan henkilön kuvaus myös hälvenee, mitä lä-

hemmäs nykypäivää tullaan. Kurinpidon ylläpitäjänä opettajan työtavoissa fyysiset rangaistus-

menetelmän vähenevät myös, kun liikutaan kohti 2000-lukua. Aihealue, jossa ei ole huomatta-

vissa juurikaan muutosta tämän tutkimusaineiston pohjalta koskee opettajalta saatua kannus-

tusta, positiivista palautetta tai tämän vaikutusta koulussa syntyneisiin onnistumisen kokemuk-

siin. Vastaukset edellä mainittuihin aiheisiin olivat hyvin samankaltaisia riippumatta siitä, oliko 

kyseessä koulunkäyntinsä 1940-luvulla aloittanut Eila tai 2000-luvulla aloittanut Ville. Opetta-

jan merkitys koettiin useassa haastattelussa vasta toissijaisena, kun muun muassa perhe ja ys-

tävät, sekä heiltä saatu kannustus ja muu vastaava, koettiin ensisijaisina. Eri aikoina koulua 

käyneiden kuvauksissa tyypillinen opettajakuva ei siis pidä sisällään ajatusta opettajasta, jonka 

toimintatavoissa kannustajan ja eräänlaisen tukijan rooli olisi suuri.  

Toinen tutkimuskysymys kuuluu: Millaisia ominaisuuksia eri aikakausien opettajiin liitetään? 

Kansakoulua käynyt haastateltava liittää opettajaansa tämän aineiston pohjalta ominaisuuksia, 

jotka koskevat muun muassa opettajan asiallisuutta tämän toiminnassa, isänmaallisuutta, täs-

mällisyyttä ja toiminta- sekä opetusmenetelmissä korostuvaa opettajalähtöisyyttä. Kansakoulu-

laisen näkökulmasta korostuvat myös opettajan siveellinen ja säädyllinen toiminta. Samin ja 

Maaritin, jotka ovat käyneet peruskoulua sen alkuaikoina, haastatteluissa opettajiin liitettävät 

ominaisuudet eivät ole niin sanotusti niin vanhoillisia, kun niitä verrataan esimerkiksi kansa-

koulua käyneiden kuvauksiin. Peruskoulun opettajaan liitettävät ominaisuudet ilmenivät Samin 

ja Maaritin haastatteluissa muun muassa tavalla, jolla he kuvailivat osan opettajista olevan toi-

saalta vielä vanhanaikaisia, mutta toisten taas nuorekkaampia opetuksessaan. Opettaja saattoi 
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kyseisten haastateltavien mukaan olla toisaalta myös kiinnostunut erityisesti tietyistä aiheista, 

kuten he molemmat mainitsevat haastatteluissaan muun muassa urheilun ja liikunnallisuuden. 

Kaikkien peruskoulua käyneiden haastateltavien kuvauksissa opettaja vaikuttaa enemmän lä-

hestyttävämmältä henkilöltä verrattuna kansakoulua käyneiden kuvauksiin, mutta opettajaan 

liitetään kuitenkin esimerkiksi Maaritin haastattelussa kuvaus, että tämän suhde oppilaisiinsa 

oli vielä jäykkä.  

Viimeinen tutkimuskysymys pyrkii vastaamaan siihen, onko opettajakuvissa nähtävissä yhteis-

kunnan vaikutus ja kulttuuriset tekijät. Kansakoululaisten, kuten Eilan kuvauksessa, opettajaan 

liitetään kuvaus tämän isänmaallisuudesta. Eila myös kertoo haastattelussaan, että eräs hänen 

opettajistaan oli sota-aikana joutunut jättämään kotinsa. Kansakoululaisten opettajistossa ehkä 

varmemmin on ajallisesti enemmän niitä henkilöitä, joita sota on koskettanut – ajateltaessa sitä, 

että kansakouluaikoina opettaneet opettajat ovat luultavasti syntyneet ennen sotia ja kokeneet 

koulussa ja yksityiselämässään mahdolliset sodan vaikutukset. Muun muassa Eilan ja Riitan 

haastatteluissa itselleni erikoiseksi aiheeksi nousi se, että koulussa huolehdittiin erilaisin tavoin 

oppilaiden puhtaudesta, kuten esimerkiksi Eila kertoo: ’’-- liina oli pöyällä pulpetin päällä, 

käet piti panna näin, näyttää ne, että ei ole mustat kynnenaluset--.’’ Edellä mainittu voi liittyä 

aikakauden yleiseen terveydentilaan ja eri sairauksien yleisyyteen esimerkiksi sota-aikana. 

1940-luvulla esimerkiksi tuberkuloosi oli Suomessa yleinen tauti ja terveyspalveluita oli saata-

villa vielä vähän (Tala-Heikkilä, 2003). Lipponen ja Rönnholm (2016, s. 26) kirjoittavat, että 

muun muassa maaseudulla koulu otti aikoinaan tiukemman linjan, että koulua käytiin sille so-

vittuina aikoina, eikä muun muassa maataloustöitä varten saanut olla poissa koulusta. He mai-

nitsevat, että koulua varten vaatteiden tuli olla siistit ja kynnenalustojen puhtaat.  

Yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutus heijastuvat kansakoululaisen opettajakuvassa myös muun 

muassa Riitan haastattelussa, joka kertoo, että koulussa opettajien keskuudessa oli erilaisia sek-

suaalisia suuntautumisia, jotka tiedostettiin koulumaailmassa. Alapuron (1997) mukaan erityi-

sesti nuorilla ajatukset sallivuudesta ja solidaarisuudesta olivat 1960-luvulla keskeisiä, kuten 

myös ajatus, että yhteiskunnassa pyrkimystä yhdenmukaisuuteen tulisi vähentää. Myös Riitta 

kertoo, että on jo koulussa oppinut arvostamaan erilaisia ihmisiä ja suuntauksia. Tutkimusai-

neiston ja lähdekirjallisuuden kautta yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutukset ilmenevät muun 

muassa siinä, että teknologinen kehitys on vaikuttanut opettajan työhön ja tämän harjoittamiin 

toimintatapoihin. Esimerkiksi peruskoulua käyneet haastateltavat mainitsivat, että koulussa 

hyödynnettiin erilaisia apuvälineitä – 2000-lukua lähestyttäessä apuvälineet ovat muuttuneet 
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vielä enemmän digitaalisiksi/sähköisiksi. Myös jo aiemmin mainittu opettajien kiire ja työn 

lisääntynyt määrä ovat vaikuttaneet opettajakuvan kehitykseen erityisesti tarkasteltaessa nyky-

aikaisen peruskoulun käyneiden haastateltavien vastauksia. 2000-luvulla opettajan työnkuva on 

kokenut myös muutoksia, joka on kehittynyt kohti moniammatillista yhteisöä (Hargreaves & 

Fullan, 2000, s. 52) sen sijaan, että vielä kansakoululaisten kuvauksissa opettaja toimi luokassa 

yksin. Lopuksi voitaneen todeta, että opettajakuvan muotoutumiseen ja kehitykseen ovat olen-

naisesti vaikuttaneet muun muassa siirtyminen kansakoulusta peruskouluun, sekä opetussuun-

nitelmiin kohdistunut muutos- ja kehitystyö, jotka ovat muovanneet opettajien ja koulujen 

työtä, joihin liittyviä yhtenemiä on aistittavissa, kun lukee tutkimusta varten kerättyjä haastat-

teluja. Nykyaikaisen peruskoulun käyneiden haastateltavien runsaat kuvaukset opettajan us-

konnollisuudesta ja sen ilmentymisestä koulumaailmassa, voidaan lukea opettajakuvaa määrit-

täviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Edellä mainittu korostui erityisesti Pohjois-

Pohjanmaalta kotoisin olevien haastateltavien kertomuksissa ja sen vuoksi voidaan todeta, että 

heidän opettajakuvaansa uskonnollisuus on vaikuttanut keskeisellä tavalla.  

Tutkimuksen validiteetista ja reliabiliteetista. Validiteetilla, eli pätevyydellä, viitataan siihen, 

kuinka hyvin tutkittavaa ilmiötä on mahdollista kuvata. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen tark-

kuuteen. Muun muassa ulkoisen validiteetin avulla voidaan pohtia sitä, miten tutkimuksen tu-

lokset ovat siirrettävissä jonkin toisen tutkimuksen yhteyteen. (Ronkainen, Pehkonen, Lind-

blom-Ylänne & Paavilainen, 2013, ss. 129–130.) Tämä tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan 

vain kymmenen ihmisen kokemuksia ja heidän opettajakuvaansa. Tutkimuksessa on myös alue-

rajaus, joka koskee Peräpohjolaa ja Pohjois-Pohjanmaata. Tutkimuksen tulokset eivät ole yleis-

tettävissä. Ne kuvaavat tässä mittakaavassa vain kyseisten haastateltavien henkilökohtaisia ko-

kemuksia ja muistoja, jotka niin sanotusti edustavat yhtä pientä murusta isommasta kokonai-

suudesta. Reliabiliteetin, eli luotettavuuden, toimivuutta voi pohtia muun muassa haastattelu-

kysymysten toimivuuden kautta (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen, 

2013, s. 133). Omassa tutkimuksessani muokkasin haastattelukysymyksiä hieman ensimmäisen 

haastattelun jälkeen, koska koin, että kysymyksiä on hyvä selkeyttää, jotta ne ovat selkeästi 

ymmärrettävissä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole yleistää tutkittavaa asiaa, vaan antaa 

mahdollisuus kertoa tutkimuksen aiheesta oppilasnäkökulmasta. Muun muassa Hyvärinen ja 

Löyttyniemi (2005, s. 189) kuvaavat kertomusten mahdollistavan kokemusten jakamisen 

muille. 
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Onko tämän tutkimuksen tutkimusaineistossa sitten aistittavissa Kuikan (1993) esittelemä ku-

vaus opettajaa koskevasta seitsemästä erilaisesta opettajakuvasta? Sanoisin, että kyllä ja ei. Var-

mimmin Kuikan (1993) esittelemistä opettajakuvista oli aineistosta huomattavissa kutsu-

musopettajuutta, virkamiesopettajaa ja opetusteknikkoa koskevat kuvaukset. Lähestyttäessä 

erityisesti 2000-lukua tietynlainen selväpiirteinen raja erilaisten opettajakuvien suhteen mieles-

täni hämärtyy, eikä tämän tutkimuksen aineiston perusteella voida tehdä täysin selvärajaisia 

määritelmiä siitä, kuka opettajista edustaa esimerkiksi 100 % kutsumusopettajaa ja kuka esi-

merkiksi reflektoivaa opettajaa. Peruskoulua sen eri aikoina käyneiden kuvauksissa opettajista 

annettiin monenkirjavia kuvauksia verrattuna esimerkiksi kansakoulua käyneiden kertomuk-

siin, joissa samanlaiset piirteet, kuten siveellisyys ja voimakas auktoriteetti, korostuivat enem-

män. Peruskoulun historialliselle aikajanalle mahtuu toki noin 50 vuoden ajanjakso, jonka ai-

kana on ehditty toteuttaa useita muutoksia. Voitaneen sanoa, että siirtyminen kansakoulusta 

peruskouluun ei välttämättä tarkoittanut myöskään sitä, että kansakoulun opettajat hylkäisivät 

ne opit ja toimintatavat, joita olivat työssään tottuneet käyttämään ennen kyseistä muutosta. 

Siksi voidaan mielestäni sanoa, että erilaisten opettajien kirjo muun muassa peruskouluaikana 

on ollut niin suuri, kun sen henkilöstö on koostunut ihmisistä, jotka ovat saaneet opettajankou-

lutuksensa sen eri aikoina ja täysin erilaisissa koulutuslaitoksissa.  Tapahtuihan muutos opetta-

jankoulutuksessa kuitenkin vasta 1960-luvun lopussa, kun Suomessa päätettiin siirtyä yhtenäis-

koulujärjestelmään ja opettajien kouluttamiseen yliopistoissa (Kuikka, 2010, ss. 12–14). 

Omasta näkökulmastani sanoisin, että Kuikan (1993) seitsemän erilaista opettajakuvaa ilmene-

vät eri tavoin, ehkä jopa yhtäaikaisesti, eri opettajissa, sillä erilaisia piirteitä eri opettajakuvista 

on huomattavissa – tiettyä yhtä opettajakuvaa koskevaa näkökulmaa ei ehkä niinkään.  

Opiskellessani itse opettajaksi olen väistämättä pohtinut omaa opettajuuttani ja sitä, millaista 

opettajaa tai aikuista edustan niille lapsille ja nuorille, joita urani aikana kohtaan. Toivon voi-

vani olla opettaja, jolla on mahdollisuus edesauttaa oppilaiden kokemuksia muun muassa kuul-

luksi tulemisessa. Kymmenen erilaisen haastattelun myötä olen kuullut opettajiin ja kouluope-

tukseen liittyviä kertomuksia, joiden kautta olen saanut tietoa siitä, millaisia asioita oppilaat 

kautta aikojen (tai ainakin kyseisten 60 vuoden aikana) ovat pitäneet tärkeinä, mielekkäinä ja 

mieleenpainuvina. Toivottavasti voin tutkimukseni myötä hyödyntää näitä oppeja opettajaurani 

eri vaiheissa.  
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