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Tässä tutkimuksessa tutkittiin Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön työryhmän 

jäsenten ajatuksia opettajankoulutuksen kehittämisestä. Menetelmänä hyödyn-

nettiin muistitietotutkimusta, joka pyrki selvittämään, mitä haastateltavat halu-

sivat tehdä, mitä uskoivat tekevänsä ja mitä arvioivat jälkikäteen tehneensä opet-

tajankoulutuksen kehittämisen eteen. Näin pyrimme selvittämään, millaista 

opettajankoulutuksen kehittämistyö oli 2000-luvun alussa, mitkä tekijät siihen 

vaikuttivat ja tarkentamaan kuvaa opettajankoulutuksen nykytilasta. 

Tutkimuksemme osoittaa, että kehittämistyötä on ohjannut periaate akatee-

misesta opettajankoulutuksesta. Opettajankoulutus 2020 -selvitystyö ei ole syn-

tynyt tyhjästä, sillä muistitiedon perusteella se on osa opettajankoulutuksen ke-

hittämisjatkumoa.  

Tutkimuksemme on vahvistanut käsitystä, että opettajankoulutuksen ke-

hittäminen 2000-luvulla on ollut yhteydessä sekä kansainvälistyvään koulutus-

politiikkaan että koventuneeseen kilpailuun tutkimusrahoituksesta. Yksi Opet-

tajankoulutus 2020 -selvitystyön motiiveista on muistitiedon perusteella ollut 

pyrkimys vaikuttaa yliopiston ja valtion tasolla päätöksentekijöihin. 

Tutkimustuloksemme osoittavat vallitsevan kehittämiskulttuurin asetta-

neen haasteita opettajankoulutukselle. Opettajankoulutuksen tavoitteellinen ke-

hittäminen vaatii tulevaisuuden visioinnin ohella syvällistä ymmärrystä aiem-

masta kehityksestä. 

Asiasanat: opettajankoulutus, muistitieto, koulutuspolitiikka, akateemisuus, 

tutkimusperustaisuus, selvitystyö, kehittäminen.  
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä suomalaisen opettajan-

koulutuksen kehittämisen kompleksisesta luonteesta. Olemme tutkimukses-

samme kiinnostuneita opettajankoulutuksen kehittämisestä osana yhteiskunnal-

lista keskustelua ja koulutuspolitiikkaa. Tutkimuksemme asetelmaa kuvaa hyvin 

mukaelma George Santayanan (1905, 284) kuuluisasta ajatuksesta "jotta voi-

simme ymmärtää paremmin opettajankoulutuksen tulevaisuutta, meidän pitää 

tuntea sen historia". Katsomme ajassa taaksepäin nähdäksemme, miten opetta-

jankoulusta visioitiin kymmenen vuotta sitten. Kurkistus menneeseen tapahtuu 

muistitietotutkimuksen avulla. Kiinnostuksemme tutkia opettajankoulutuksen 

kehittämistyötä lähti liikkeelle vuoden 2016 Opettajankoulutusfoorumin julkai-

susta. Foorumin julkaisua lukiessamme aloimme pohtia, miten aiemmat hank-

keet ennen Opettajankoulutusfoorumia ovat vaikuttaneet opettajankoulutuksen 

kehittämiseen. Tästä päädyimme vuoden 2007 Opettajankoulutus 2020 -selvitys-

työn alkulähteille.  

Lähestymme opettajankoulutusta ja sen kehittämistä sekä yhteiskuntatie-

teellisestä että koulutussosiologisesta tutkimusnäkökulmasta käsin. Simolan 

(2015) mukaan yhteiskuntatieteelliselle koulutuksen tutkimukselle on nähtävissä 

ainakin kolme perustetta. Ensinnäkin tarvitaan sellaista tutkimusta, joka pystyy 

kaivautumaan syvälle koulutusinstituution sisälle, ja erottelemaan sieltä sen ke-

hittymistä rajaavia tekijöitä. Tällöin on kyse pedagogisten toiveiden ja intohimo-

jen suhteuttamisesta tosiasioihin. Toisekseen on tarve tutkimukselle, jossa koros-

tuu asetelma koulutuksen toimijoiden problematiikasta suhteessa politiikkaan, 

sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen todellisuuteen. Kolmas näkökulma 

yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tärkeydestä liittyy ajatukseen realistisista 

utopioista. Tutkimuksellisesti tämä antaa mahdollisuuden pohtia toivon, skepti-

sen optimismin ja tulevaisuudenuskon kautta opettajankoulutuksen kehittä-

mistä uuteen suuntaan. (Simola 2015, 102–103.) Koulutussosiologisen asetelman 

avulla haluamme korostaa opettajankoulutuksen ja yhteiskunnan välillä vallitse-

vaa tiivistä suhdetta (Antikainen, Rinne & Koski 2013, 11).
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Yhteiskuntatieteellisen ja sosiologisen orientaation lisäksi tutkimuksemme lähes-

tyy opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvää koulutuspolitiikkaa filosofi-

sesta näkökulmasta. McLaughlinin (2000, 443) mukaan filosofinen aspekti auttaa 

ymmärtämään ja tulkitsemaan kriittisesti koulutuspolitiikkaa. Meitä on erityi-

sesti kiinnostanut, mitkä tai kenen argumentit ovat ohjanneet opettajankoulu-

tusta lähihistoriassa. Miksi esimerkiksi tutkimusperustaisuus nousee keskeisenä 

käsitteenä opettajankoulutuksen kehittämisessä? Millainen on valtion ja autono-

misten yliopistojen rooli opettajankoulutuksen kehittämistyössä?  

Opettajankoulutuksen historiaan perehtyessämme olemme pohtineet, 

miksi opettajankoulutuksen kehittämisintressit ovat hyvin samankaltaisia vuosi-

kymmenestä toiseen. Tiettyjen teemojen toistumista saattaa selittää Simolan 

(2015) mukaan koulutusreformien arvioinnin haasteellisuus. Erilaiset reformit 

saavat kyllä aikaan muutoksia, mutta niiden lopputulemat ovat usein odottamat-

tomia. Esimerkiksi opettajankoulutuksellekin tyypillinen hankemuotoinen ke-

hittämistyö on luonteeltaan syklistä ja sen vaikutuksia on vaikea arvioida (Han-

sen 2016a, 152). Tähän liittyen on tutkimuksellisesti tärkeämpää pohtia, miten 

koulutus muuttaa reformeja, kuin tarrautua vain ajatukseen reformien vaikutuk-

sista. (Hansen 2016a, 157 & Simola 2015, 236.) Tämä tekee perustelluksi sen, miksi 

on oleellista ymmärtää opettajankoulutuksen taustahistoriaa ja sen, miten opet-

tajan koulutus on kehittynyt ajan saatossa. 

Suomalaista koulutusta on kautta historian kehitetty vahvan valtiollisen 

ohjauksen puitteissa. Värri (2004) esittää opettajankoulutuksen perinteisesti suh-

tautuneen tilanteeseen kuin tilanteeseen isänmaallisena velvollisuutena. Opetta-

jankoulutus on ollut uskollinen vaihtuville koulutuspolitiikoille. 2000-luvun ke-

hitystä on tulkittu niin, että nykyisellään politiikan ja talouden voimatasapai-

nossa kansainvälinen talous on nousemassa ohjaavaan rooliin kansalliseen poli-

tiikkaan nähden. Globaali talous uusliberalistisine aatteineen on levittäytynyt 

kaikkialle yhteiskunnassa, aina koulutusinstituutioista työelämään ja perheiden 

arkeen saakka. (Värri 2004, 23-24.) Postmodernissa globaalissa maailmassa on 

elänyt 1960-luvulta lähtien ajattelutapa, jonka mukaan koulutuksen kehittymi-

nen nähdään entistä merkittävämmin talouskasvua selittävänä tekijä. Länsimaat 
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ovat kehittyneet korkeakoulutettujen tietoyhteiskunniksi, joissa koulutus ja tieto 

nähdään kasvua tuottavina tekijöinä. Samaan aikaan, kun koulutettujen määrät 

ovat kasvaneet, on koulutus itsessään muodostunut autuaaksi tekeväksi ilmi-

öksi. (Rinne 2010, 85; ks. myös Brown, Lauder & Ashton 2007, 190.)  

Suomalaista koulutusta ja opettajankoulutusta ovat tutkineet erilaisista nä-

kökulmista useat tutkijat. Tutkimuksille on tyypillistä, että niissä kuvataan laa-

jasti useiden vuosikymmenten jatkumoita. Tällaista pidemmän aikavälin tutki-

musta opettajankoulutuksen kehittymisestä kansakoulunopettajaseminaareista 

alkaen ovat tehneet esimerkiksi Nurmi (1979; 1990; 1995), Simola (1995) ja Kan-

sanen (2003; 2012). Opettajankoulutuksen akatemisoitumisesta 1970-luvulla ovat 

kirjoittaneet esimerkiksi Jauhiainen ja Rinne (1988; 1994), Lahdes (1987) sekä 

Rantala, Salminen ja Säntti (2010; 2013). Opettajankoulutuksen kehittäminen liit-

tyy laajemmin suomalaisen koulutuksen ja korkeakoulujärjestelmän kehityk-

seen, mitä ovat tutkineet esimerkiksi Lampinen (2000) ja Kauko (2011). 

Puustinen, Salminen ja Säntti (2015) ovat analysoineet Opettajankoulutus 

2020 –loppuraportin retoriikkaa ja tutkineet, miten raportti on pyrkinyt retori-

sesti rakentamaan tutkimusperustaista opettajuutta. Tutkimus esittää, millaista 

retoriikkaa koulutus- ja tiedepolitiikkaa ohjaava selvitysteksti käyttää. Tutkimus 

on selvittänyt myös, millaista opettajuutta Opettajankoulutus 2020 -selvitys on 

pyrkinyt rakentamaan ja miten valintoja on perusteltu. (Puustinen ym. 2015, 7–

8.) 

Tutkimusaihettamme lähellä oleva Saaren (2002) väitöskirja perehtyy opet-

tajankoulutuksen kehittämisdiskurssiin koulutuspoliittisessa kontekstissa. Ky-

seisessä tutkimuksessa on tarkasteltu samoja opettajankoulutusta ohjaavia asia-

kirjoja, joihin oma tutkimuksemme myös osittain syventyy. Lisäksi omalle tutki-

muksellemme tietä on viitoittanut Hansenin (2016a) systeemiteoreettinen tutki-

mus opettajankoulutuksen hanketoiminnasta. Hansenin tutkimusasetelma on 

samankaltainen oman tarkastelutapamme kanssa, sillä molemmissa tutkimuk-

sissa on perehdytty opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin haastattele-
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malla mukana olleita asiantuntijoita pyrkien kirjallisten raporttien taakse. Han-

senin tavoin yritämme ymmärtää, miten opettajankoulutuksessa toteutettava 

hankemuotoinen toiminta vaikuttaa opettajankoulutuksen kehittämiseen. 

Koulutuksen kehittymistä tutkittaessa Lampinen (2003) on esittänyt, että 

korkeakoulutuksen uudistuminen voi lähteä liikkeelle poliittisen päättäjän aloit-

teesta tai akateemisen yhteisön sisältä. Korkeakoulutuksen kehittymiseen vai-

kuttavat toisaalta myös ulkoiset tekijät, esimerkiksi taloudelliset suhdanteet, 

opiskelijoiden preferenssit, tieteen kehitystekijät sekä muutokset työmarkki-

noilla. Luetelluilla tekijöillä voi olla jopa suurempi merkitys kuin julkilausutuilla 

uudistussuunnitelmilla. (Kogan, Bauer, Bleiklie & Henkel 2000, 213; Lampinen 

2003, 6.) Kuten edellä mainitsimme, tutkimuksemme tarkoitus on ymmärtää 

opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyviä laajentuvia rakenteita koulutuksen 

ympärillä, sillä opettajankoulutus ei ole irrallinen paikka yliopiston tai yhteis-

kunnan sisällä. Opettajankoulutuksen perustehtävänä on tuottaa opettajia yh-

teiskunnan tarpeisiin. Tämä fundamentaalinen tehtävä on aina määrittänyt kou-

lutuksen luonnetta.  

Vaikka suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistä ovat hankkeiden, 

työryhmien ja loppuraporttien avulla tutkineet useat tutkijat (ks. esim. Hansen 

2016a; Puustinen ym. 2015; Saari 2002.), sen sijaan tutkimusta, joka syventyisi 

opettajankoulutuksen kehittämisprosesseihin muistitietotutkimuksen näkökul-

masta ei Suomessa ole juurikaan toteutettu. Toisaalta Vuorenpään (2003) tutki-

mus yliopistollisen opettajankoulutuksen kehittymisestä Suomessa on lähesty-

mistavaltaan samansuuntainen oman tutkimusaiheemme kanssa. Vuorenpään 

väitöstutkimusta ei voida kuitenkaan pitää puhtaasti muistitietotutkimuksena, 

mutta oman tutkimuksemme kannalta mielekkäin linkki liittyy opettajankoulu-

tuksen kehittämisen kahteen päälinjaan sekä siihen, että kyseinen tutkimus pe-

rehtyy samoihin vuosikymmeniin oman aiheemme kanssa. Vuorenpää tarkaste-

lee opettajankoulutuksen määrällistä ja laadullista kehittämistä dokumentteja, 

asiakirjoja ja asiantuntijahaastatteluita hyödyntäen, lähtemällä liikkeelle opetta-

jankoulutuksen kehittämisestä 1970-luvulta kohti 2000-lukua. (Vuorenpää 2003, 

12.) 
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Lopulta, jotta ymmärtäisimme opettajankoulutuksen kehittämisen kompleksi-

suutta, meidän on palattava kolmeen keskeiseen kysymykseen. Ensinnäkin on 

kysyttävä, kenen intressit ohjaavat opettajankoulutuksen kehittämistä. Toiseksi 

on etsittävä vastauksia siihen, mikä selittää opettajankoulutuksen kehittämisen 

hitautta ja tiettyjen sisältöalueiden toistumista vuosikymmenestä toiseen. Tästä 

yhtenä esimerkkinä ilmenee opettajankoulutuksen kestokipuilu akateemisesta 

asemastaan. Kolmantena haluamme ymmärtää, miten opettajankoulutus ja sen 

kehittäminen suhteutuvat laajemmin koulutus- ja korkeakoulupolitiikan muu-

toksiin. Näihin kysymyksiin pyrimme muodostamaan vastauksia aiemman tut-

kimuksen sekä oman tutkimuksemme valossa. 

Tutkimuksessamme avaamme ja taustoitamme ensin opettajankoulutuksen 

kehitystä osana laajempaa koulutusjärjestelmien kehitystä. Sen jälkeen pereh-

dymme haasteltavien muistitietoon Opettajankoulutus 2020 -selvitystyöstä 

(Opetusministeriö 2007). Tutkimusaineisto koostuu Opettajankoulutus 2020 -sel-

vitystyön työryhmän jäsenten haastatteluista. Haastattelut toteutettiin keväällä 

2017 hyödyntäen muistitietoon liittyvää tutkimustraditiota ja muistin luonnetta 

tiedonlähteenä (Abrams 2010; Fingerroos & Peltonen 2006; Fingerroos & Haan-

pää 2006; Leavy, 2011; Makkonen 2009; Portelli 1991; 2003; 2006; Thompson 2000; 

Ukkonen, 2006). Haastatteluiden kautta olemme tarkemmin tutkineet, mitä asi-

antuntijat halusivat tehdä opettajankoulutuksen kehittämisen eteen, mitä he us-

koivat tekevänsä sekä mitä he arvioivat jälkikäteen tehneensä. Edellä kuvatun 

jaottelun pohjalta olemme koonneet tutkimustulokset yhteen ja tehneet niistä 

johtopäätöksiä suhteessa aiempaan tutkimustietoon opettajankoulutuksen kehit-

tämisestä. Lopuksi käymme ajatuksiamme läpi tutkimuksen pohdintaosiossa 

nostaen esiin mahdollisia tutkimusta rajoittavia tekijöitä muistitietotutkimuksen 

näkökulmasta sekä suuntaamme katseen jatkotutkimushaasteisiin. 
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2 KOULUTUSJÄRJESTELMIEN KEHITYS  

2.1 Koulutus- ja korkeakoulupolitiikka 

Opettajankoulutuksen kehityksen ymmärtäminen vaatii koulutuspolitiikan kä-

sitteen ja korkeakoulujärjestelmän kehityksen ymmärtämistä. Tässä luvussa 

määrittelemme koulutuspolitiikan käsitettä tutkimuksemme kontekstissa. Li-

säksi kuvaamme suomalaisen korkeakoulupolitiikan muutoksia eri vuosikym-

meninä ja yliopistojärjestelmän yhteyttä kansainvälisiin järjestelmiin ja niiden 

muutoksiin.  

Koulutuspolitiikan käsitteellä tarkoitetaan julkisen vallan ja yhteiskunnan 

eri toimijoiden pyrkimyksiä vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen. Julkisella val-

lalla on keskeinen rooli koulutuspolitiikan toteuttajana, sillä se hallinnoi ja yllä-

pitää koulutuspolitiikkaa toteuttavia instituutioita. (Ball 2004, 8; Lampinen 2000, 

11; Lehtisalo & Raivola, 1999, 32.) Koulutuspolitiikka on jatkuvaa kamppailua eri 

intressien välillä, mikä määrittää kulloinkin järkeväksi nähdyn koulutuspolitii-

kan kriteereitä (Räisänen 2014, 34). On merkittävää huomioida, että koulutuspo-

liittisia päämääriä on vaikea toteuttaa yhteiskunnallisessa todellisuudessa, mi-

käli koulutusrakennetta, työvoimapolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa tarkastellaan 

toisistaan erillään olevina ilmiöinä (Kolkka & Karjalainen 2013, 52). Nämä kolme 

mainittua tekijää ovat vaikuttaneet voimakkaasti suomalaiseen koulutuspolitiik-

kaan viimeisen sadan vuoden aikana.  

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa voidaan Lampisen (2000) mukaan 

nähdä kolme laajempaa vaihetta tultaessa 1800- ja 1900-lukujen taitteesta kohti 

2000-lukua. Ensimmäinen vaihe, kansallishenkisen koulutuspolitiikan vaihe, liit-

tyi itsenäistyvän Suomen harjoittamaan varovaisen koulutuspolitiikan aikaan. 

Toinen jakso piti sisällään järjestelmäkeskeisen koulutuspolitiikan, sillä 1960-lu-

vulta alkaen Suomessa alettiin aikaisempaa määrätietoisemmin rakentamaan 
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koko väestöä koskevaa koulutusjärjestelmää. Viimeinen vaihe korosti tuloskes-

keistä koulutuspolitiikkaa, ja sen voidaan nähdä vahvistuneen 1980-luvulta läh-

tien. (Lampinen 2000, 33–77.)  

Kauko (2011) on hahmotellut kolme korkeakoulupolitiikan aikakautta pu-

huen eliittijärjestelmän, kasvavan järjestelmän ja monimutkaistuvan järjestelmän 

aikakausista. Eliittijärjestelmän aikakaudella yliopisto kuului vain pienelle osalle 

väestöä. Korkeakoulu oli akateemisen eliitin koulutuskanava. Vaikka Kauko on 

kuvannut eliittijärjestelmän historiaa alkaen vuodesta 1640 eli Turun Kuninkaal-

lisen Akatemian perustamisesta, tarkastelemme sitä lähinnä vuodesta 1917 al-

kaen, sillä järjestelmä oli itsenäistyneen Suomen koulutuspolitiikkaa vahvasti oh-

jaava. Nuoren valtion ja vanhan yliopiston suhteet olivat tiiviit, koska yliopistolla 

oli merkittävä rooli itsenäistyneen valtion rakentamisessa. Aluepoliittisesti yli-

opistojärjestelmä ulottui lähinnä Helsinkiin ja Turkuun. (Kauko 2011, 55–58; ks. 

Lampinen 2003.) 

Kasvavan järjestelmän aikakausi sijoittuu 1960- ja 1980-lukujen väliselle ai-

kajanalle. Nimensä mukaisesti yliopistojärjestelmä laajeni huomattavasti raken-

teellisesti, opiskelijamäärällisesti ja alueellisesti. Yliopistokoulutus avautui laa-

jemmin myös naisille. Suurten ikäluokkien korkeakouluttuminen oli yksi suuri 

tekijä yliopistojen kokonaisvaltaiselle laajentumiselle. (Kauko 2011, 58; Nevala 

1999, 44.) Korkeakoulupolitiikan näkökulmasta yliopiston tehtävänä oli edelleen 

vastata kansakunnan tarpeisiin eli yliopisto oli vielä 1980-luvulla kansallinen 

projekti (Kauko 2011, 59).  

Monimutkaistuvan järjestelmän aikakauden voidaan katsoa alkaneen 1980-

luvulla ulottuen aina näihin päiviin asti. Valtion keskeinen ominaispiirre tässä 

aikakaudessa on ollut pyrkimys vähentää ohjaustehtäviään siirtymällä yliopisto-

jen normiohjauksesta strategiseen ohjaukseen. (Kauko 2011, 69.) Strategisen oh-

jauksen yksi keskeinen ilmenemismuoto on ollut valtion tulosohjaus. Aikakau-

delle on ollut tyypillistä koulutuksen ja tutkimuksen liittäminen talouskasvuun, 

jonka suuntaisesta kehityksestä alkoi näkyä viitteitä jo kasvavan järjestelmän lop-

pupuolella. Oleellista monimutkaistuvalle järjestelmälle on siis ollut talouden ja 

yliopiston vahva liitos. (Grek 2009, 24; Kauko 2011, 69.) Tästä johtuen, entistä 
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useampi valtion ulkopuolinen toimija on alkanut määrittää yliopistojärjestelmän 

toimintaa (Kauko 2011, 69; Nybom 2007, 75). 

Monimutkaistuvan järjestelmän aikakaudella korkeakoulutus on tullut 

vahvemmin osaksi kansainvälistä yhteisöä. Valtion rooli koulutuksen ohjaajana 

on muutoksessa entisestään monimutkaistuvassa ja globalisoituvassa maail-

massa. (Kauko 2011, 80; Olssen, Codd & O'Neill 2004, 10.) Erilaisten toimijoiden 

epäsuora vaikutusvalta on haastanut valtion ohjauksen. (Ball 2012, 4; Kauko 

2011, 80.) Erityisesti 2000-lukua tarkasteltaessa voidaan todeta, että suomalaiseen 

koulutuspolitiikkaan ovat vaikuttaneet valtion ohella esimerkiksi poliittiset puo-

lueet, etujärjestöt, media ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat (Sarjala 2008, 

69). Ursinin (2017, 314) mukaan suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään kohdis-

tuneet muutokset ovat yhteneviä laajemmin koko 2000 -luvun eurooppalaisessa 

korkeakoulupolitiikassa, jossa perinteinen akateeminen professio on joutunut 

suurennuslasin alle. Keskeistä kehitykselle on ollut, että koulutuspoliittisessa oh-

jauksessa ja perusteluissa ovat korostuneet esimerkiksi kilpailu ja suorituspai-

notteisuus (Ball 2003, 30; Ball 2004 10–11; Siekkinen 2017, 21). 

2.2 Koulutus laajenee 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymme-

ninä 

Koulutuspolitiikan tekemisen perimmäinen lähtökohta on liittynyt kansalliseen 

tehtävään. Tästä huolimatta ylikansallisten toimijoiden rooli on voimistunut kan-

sallisessa koulutuspolitiikassa. Seuraavaksi taustoitamme opettajankoulutuksen 

kehittymistä (Kuvio 1) osana suomalaisen koulujärjestelmän kehittymistä, jossa 

koulutuspolitiikalla on ollut keskeinen rooli. 

Suomen kehitys yhteiskuntana oli valtaisaa 1900-luvulla. Suomalainen yh-

teiskunta muuttui agraariyhteiskunnasta myöhäisen teollistumisen kautta eu-

rooppalaiseksi tietoyhteiskunnaksi. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeisinä 

vuosikymmeniä kehitys on ollut mullistavaa. Muutos on vaikuttanut kokonais-

valtaisesti yhteiskunnallisiin rakenteisiin, eikä vähiten koulutusjärjestelmään. Jo 
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1800-luvulla Suomessa alkanut, mutta toisen maailmansodan jälkeen vauhdittu-

nut sääty-yhteiskunnan murros, henkinen sekä taloudellinen vapautuminen, te-

ollistuminen sekä työnjaon kehittyminen johtivat tilanteeseen, missä perheen ja 

lähiyhteisön “spontaani” kasvatus ei enää tyydyttänyt yhteiskunnan tarpeita. 

(Kivinen, Rinne & Ahola 1989, 26.) 

Vuonna 1921 voimaan tulleen oppivelvollisuuden seuraukset alkoivat nä-

kyä 1930-luvulta alkaen kaikilla koulutusasteilla. Oppivelvollisuuslain myötä 

kansakoulua korkeamman koulutuksen saaneiden lukumäärä oli kääntynyt vuo-

desta 1930 lähtien jyrkkään kasvuun, sitä mukaan kuin lain käytännön vaikutuk-

sena kansakouluverkosto oli laajentunut kaukaisimpiinkin kyliin (Lampinen 

2000, 45; Jokinen & Saaristo 2006, 86). Sodan jälkeen lähes joka kymmenes oppi-

velvollisuusikäinen oli oppikoululainen. Myös yliopistojen ja muiden korkea-

koulujen opiskelijamäärän huima kasvu on ollut huomattavaa. Heti jatkosotaa 

seuranneena lukuvuonna 1945-1946 korkeakouluissa opiskeli yli 14 000 opiskeli-

jaa, mikä vastaa suuruudeltaan 2000-luvun alun Jyväskylän yliopiston opiskeli-

jamäärää. (Jokinen & Saaristo 2006, 86.)  

Pekkala Kerr ja Rinne (2012) ovat kuvanneet tilastojen avulla tapahtunutta 

muutosta: 1900-luvun alkuvuosikymmeninä suomalaisista vain harvat suoritti-

vat korkeamman asteen tutkinnon, sillä esimerkiksi vuonna 1900 syntyneistä lap-

sista vain alle 20 prosenttia osallistui perusasteen jälkeiseen koulutukseen. Ennen 

toista maailmansotaa määritteli perhetausta pitkälti sen, millaisen koulutien 

lapsi kulkee. Tämä määritteli yhteiskunnassa myös hyvin pitkälti sosiaalisen luo-

kan. (Pekkala Kerr & Rinne 2012, 321.) Sata vuotta myöhemmin 1990- ja 2000-

luvulla tuloliikkuvuus oli Suomessa voimakkaampaa kuin monissa muissa län-

simaissa. Tähän on vaikuttanut osaltaan koulutustarjonnan lisääminen ja laaje-

neminen koskemaan kaikkia väestönosia, riippumatta asuinpaikasta tai perhe-

taustasta. (Pekkala Kerr & Rinne 2012, 321–322.) 
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KUVIO 1 Opettajankoulutuksen kehitys vuosina 1900-2007 (mukaillen Lampinen 2000; Vuorenpää 2003; Kauko 2011) 
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Koulutuksen laajenemista Suomessa toisen maailmansodan jälkeen ei pidä tul-

kita vain kansalliseksi ilmiöksi, sillä yhtäläisyyksiä on löydettävissä kaikista te-

ollistuneista valtioista. Ilmiö ei ole sidottu myöskään tiettyyn poliittiseen tai ta-

loudelliseen malliin (Kivinen & Rinne 1994, 515; ks. myös Nielsen & Kinghorn 

2008, 197–199). Ramirezin ja Bolin (1987) mukaan Euroopassa oli yleisesti nähtä-

vissä jo aiemmin 1800-luvulla modernin valtion tunnuspiirteitä, kuten valtion 

roolin vahvistuminen ja yksilön sosiaalistaminen. Näiden seurauksena valtiot al-

koivat tietoisesti panostaa massakoulutukseen (mass-education). (Ramirez & 

Boli 1987, 3, 9–10.) Trow'n (1973) mukaan koulutuksen massoittuminen esimer-

kiksi tarkoitti korkeakoulujen opiskelijamäärien rajua kasvua 1950-1960-luvuilla. 

Kasvu puolestaan vaikutti suoraan koulutusinstituutioiden toimintaan ja raken-

teisiin. (Trow 1973, 2–5.) Massakoulutuksen aikaansaamana 1960-luvun alku-

puolella Suomeen syntyi uusi kansallinen yliopistojärjestelmä, joka toteutti uutta 

sosiaalipoliittista agendaa tasa-arvoisemmasta koulutusjärjestelmästä. (Hakala 

2009, 43–45; ks. myös Kivinen, Rinne & Ketonen 1993.) 

 Valtiollisen kehittämisen vahva traditio komiteoissa 

 Suomessa 1950- ja 60-luvut olivat talouden ja yhteiskunnan keskeisten rakentei-

den muutosaikaa. Samalla laajentuvan valtiokäsityksen myötä heräsi ymmärrys 

koulutuksen ja sosiaalipolitiikan arvosta. (Lampinen 2000, 46.) Yhteiskunnan ra-

kenteellisilla muutoksilla ja lakiuudistuksilla saatiin vahvennettua esimerkiksi 

valtion roolia koulutuksen rahoittajana ja järjestäjänä. (Sahlberg & Korpela 2015, 

34–35.) Sotien jälkeistä aikaa voidaan pitää suomalaisen yhteiskunnan hyvin-

vointivaltion kehittymisen aikakautena. Toisaalta tulkinnoista riippuen, voidaan 

Suomea pitää lopullisesti hyvinvointivaltiona vasta 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla, 

jolloin hyvinvointitoiminnot laajentuivat koskemaan koko väestön arkielämää. 

(Jokinen & Saaristo 2006, 125; Rinne & Jauhiainen 1988, 49.) 

 Suomessa valtion rooli oli 1950-1960-luvun sosiaalidemokraattisessa hal-

lintotavassa kokonaisvaltainen (Jokinen & Saaristo 2006, 124). Perinteistä valtio-

johtoiselle kehittämiselle Suomessa oli ns. komitealaitos, joka oli toisen maail-
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mansodan jälkeen merkittävässä asemassa yhteiskunnallisten uudistusten val-

mistelussa. Toisin sanoen valtion operoima julkinen sektori oli miltei monopoli-

asemassa hyvinvointipalveluiden tuotannossa. (Anttonen & Sipilä 1992, 149–152, 

192; Jalava, Simola & Varjo 2012, 72; Jokinen & Saaristo 2006, 124; Julkunen 1992, 

35.) Komitealaitoksen yleistä laajentumista kuvaavat toisen maailmansodan jäl-

keiset havainnot. Helander (1978, 87) on kirjoittanut komitealaitoksen merkityk-

sen korostumisen olleen toisen maailmansodan jälkeen osa yleistä kehitystä, joka 

on ollut havaittavissa parlamentaarisissa länsimaissa. 

Komitealaitos muodostui valtioneuvoston asettamista määräaikaisista ko-

miteoista ja toimikunnista, mutta myös ministeriöiden asettamista toimikun-

nista. Komiteoiden tyypillinen tehtävä oli valmistella ehdotuksia lainsäädännön, 

organisaatioiden ja toimintajärjestelmien uudistamiseksi, mutta tehtävänä oli 

myös koulutussysteemin sekä poliittisen järjestelmän pyrkimysten sitominen yh-

teen. (Jalava, Simola & Varjo 2012, 72.) Tätä ilmentää se, että vaikka koulutuspo-

litiikkaa muotoilivat poliittiset päättäjät ja virkamiehet, pyrkivät näihin toimijoi-

hin vaikuttamaan sekä moninaiset etujärjestöt että koulutuksen käytännön to-

teuttajat ja toimijat. Esimerkiksi opettajia edustavilla järjestöillä on ollut merkit-

tävästi valtaa kaikissa koulutuspolitiikan käännekohdissa. (Lampinen 2000, 162, 

166.) 

Valtion rooli sosiaali- ja koulutuskysymysten alueella korostui edelleen 

1960- ja 1970-luvuilla sosiaalimenojen kasvun myötä (Virtanen 2002, 26). Muutos 

on näkynyt osaltaan siinä, että Opetusministeriö pysyi 1980-luvulle asti komitea-

tilastojen kärjessä. Tilastot osoittavat opettajankoulutuksen kehittämisen vahvaa 

yhteyttä komiteatraditioon. (Jalava, Simola & Varjo 2012, 72; ks. Liite 1) Suoma-

laisessa katsannossa nähdään myös, että koulutus on ollut erityisesti julkisen val-

lan huolenpidon kohteena koko itsenäisyyden ajan (Kivinen, Rinne & Ahola 1989 

122). 
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 Peruskoulu-uudistuksen yhteys opettajankoulutuksen kehittämi-

seen 

 Viimeistään 1960-luvulla oli käynyt selväksi, että kansakoulutaustaisesta väes-

töstä oli muodostunut koulutuksellinen alaluokka. Järjestelmä oli siis kansalaisia 

valikoimalla uusintanut yhteiskunnan luokkajakoa. (Ahonen 2012, 145–147.) 

Vanha rinnakkaisjärjestelmä ei kyennyt myöskään sellaisenaan vastaamaan kas-

vavaan koulutuskysyntään (Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 43). Lisäksi yhteiskun-

nallinen tasa-arvokeskustelu voimistui 1960-luvun lopulla, mikä johti peruskou-

lukeskustelun nousuun (Ahonen 2012, 148; Kivinen, Rinne, Ahola 1989, 30–33). 

Tasa-arvo ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus edellyttivät, että jokaisella 

piti olla mahdollisuus koulunkäyntiin asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta 

riippumatta (Rinne & Vuorio-Lehti 1996, 43). 

Tie peruskouluun ei kuitenkaan ollut helppo, sillä ennen kuin peruskoulun 

puitelaki saatiin vuonna 1968 voimaan, oli koulunuudistusta käsitelty lukuisissa 

komiteoissa (Paavilainen 2016). Vuonna 1965 asetettiin opetusministeriön toi-

mesta Koulunuudistustoimikunta (Vuorenpää 2003, 86). Koulunuudistustoimi-

kunta mietti päätehtävänsä, peruskoulu-uudistuksen, ohella myös tulevan pe-

ruskoulun opettajiston vaatimuksia. Opettajankoulutuksen kehittämiseen oli 

alettu kiinnittää huomiota vahvemmin jo 1950-luvun loppupuolella, sillä oltiin 

huomattu, että lohkoutunut opettajankoulutusjärjestelmä on ongelmallinen 

(Seppo & Rajala 1975, 33).  

Koulunuudistustoimikunnan rinnalla työskenteli niin ikään vuonna 1965 

toimikunta, jonka oli tarkoitus miettiä opettajankoulutuksen kokonaisuudistusta 

(ks. Kuvio 1). Kyseisen Opettajanvalmistustoimikunnan tavoitteena oli opetta-

janvalmistuksen uudistamisen ohjaaminen ja yhtenäistäminen siten, että koulu-

tus huomioisi uudet tutkimustulokset. Kasvatustieteen opintojen merkityksen 

korostaminen pyrki kitkemään luokanopettajakoulutuksen pinnallisuuteen koh-

distuvaa arvostelua. (Rantala, Salminen & Säntti 2010, 55.) Toimikunta ei kuiten-

kaan onnistunut luomaan selkeää ristiriidatonta ratkaisuehdotusta ministeriölle. 

(Vuorenpää 2003, 52.) Lampisen (2000) mukaan erilaisten näkökulmien moninai-

suutta kuvaa se, että kaksi keskeistä opettajajärjestöä taistelivat toisiaan vastaan 
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peruskoulu-uudistuksen aikaan. Kansakouluopettajia edustanut Suomen Opet-

tajien Liitto oli vahvasti uuden koulumuodon kannalla, mutta oppikoulunopet-

tajia edustanut Oppikoulunopettajien keskusjärjestö vastusti uudistusta voimak-

kaasti. Tämä oli yksi peruskoulukeskustelussa esille nousseista jakolinjoista, kan-

sakouluopettajilla kun ei ollut akateemista tutkintoa. (Lampinen 2000, 167.) 

Peruskoulusuunnittelussa oli huomioitava, että koulunuudistusta ei voitu 

toteuttaa ilman silloista opettajistoa. Alkuun oli ymmärrettävää, että koulunuu-

distustoimikunta esitti tulevan peruskoulun opettajiston koostuvan kaikista käy-

tettävissä olevista luokan- ja aineenopettajista. Uuden opettajainvalmistuksen 

käynnistäminen veisi oman aikansa ja koulutettu työvoima tulisi kouluun vasta 

vuosien kuluttua. Ratkaisuna esitettiin opettajien jatkokouluttamista, mikä osal-

taan kohentaisi opettajien asemaa uudistuvassa järjestelmässä. (Kiuru 1968, 66; 

Vuorenpää 2003, 85–86.) Opettajille järjestettiin pedagogista ja didaktista täyden-

nyskoulutusta. Huomio tässä koulutuksessa kiinnitettiin erityisesti opettajiston 

asenteisiin. Rinnakkaiskoulujärjestelmän kumoamisen myötä opettajien tuli op-

pia suhtautumaan hyväksyvästi erilaisiin oppilaisiin. Opettajilla oli todella 

avainasema peruskoulu-uudistuksessa: ellei opettaja uudistu, ei uudistu koulu-

kaan. (Vuorenpää 2003, 85–86.)  

Uutta vauhtia opettajankoulutuksen kehittäminen sai vuonna 1968, kun 

valtioneuvosto asetti Peruskoulunopettajakomitean pohtimaan opettajien val-

mistuksen järjestämistä (ks. Kuvio 1). Eduskunta oli vuonna 1968 esittänyt lau-

sumassaan, että tulevan peruskoulun eri asteille on saatava riittävän pätevää ja 

soveltuvaa opettajistoa. (Vuorenpää 2003, 52.) Peruskoulunopettajakomitean eh-

dotus pohjautui ajatukselle siitä, että peruskoulunopettajanvalmistus tapahtuisi 

kokonaisuudessa yliopistoissa, vaikka silloinen tutkinnon rakenne ei vastannut-

kaan sen aikaista kandidaatin tutkintoa (Vuorenpää 2003). 

Peruskoulunopettajakomitea oli muodostettu jo alkujaan parlamentaari-

sesti eli opettajankoulutuksen asiantuntijoiden ohella siihen kuului myös halli-

tuspuolueiden kansanedustajia (Vuorenpää 2003, 93). Valtion vahva läsnäolo oli 

ajalle leimallista, ja takasi komitean ehdotusten läpimenon eduskunnassa. Laki 

uuden koulujärjestelmän perusteista (Laki koulujärjestelmän perusteista 
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1968/467) hyväksyttiin eduskunnassa 24.5.1968, mikä tarkoitti yhtenäiskoulujär-

jestelmään siirtymistä. (Paavilainen 2016; ks. myös Peruskouluasetus 1970/443). 

Näin ollen varsinainen kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu yhdistettiin pe-

ruskasvatusta antavaksi yhdeksänvuotiseksi peruskouluksi (Hölsä 2010, 32).  

Peruskoulunopettajakomitean esitykset muodostivat pohjan opettajankou-

lutusyksikköjen muodostamiselle (Vuorenpää 2003, 93). Vaikka yhteiskunnassa 

vallitsi opettajankoulutukseen liittyen ilmapiiri, joka ajoi sitä väistämättä kohti 

yliopistoa, kohtasi uudistushalu myös vastustusta. Opettajankoulutuksen pelät-

tiin unohtavan opettajan ammattiin liittyvän käytännön osaamisen ja siihen pa-

nostamisen koulutusvaiheessa. Tätä debattia käytiin yhtä lailla opettajankoulu-

tuksen sisältä käsin. (Rantala, Salminen & Säntti 2010, 54.) Seuraavaksi ku-

vaamme tarkemmin opettajankoulutuksen akatemisoitumiseen liittyvää taivalta. 

2.3 Opettajankoulutuksen pyrkimykset akatemisoitua  

Opettajankoulutuksen voidaan nähdä akatemisoituneen 1970-luvun alkupuo-

lella opettajankoulutuksen siirtyessä yliopistotasoiseksi (Hökkä 2012, 21; Lahdes 

1987, 1; Rinne & Jauhiainen 1988, 228; Sitomaniemi-San 2015, 18; Vuorenpää 2003, 

85). Edellä kuvatun peruskoulun ja opettajankoulutuksen kehityksen seurauk-

sena vuonna 1974 perustettiin yliopistoihin opettajankoulutusyksiköt (ks. Kuvio 

1), jolloin osa seminaareista siirrettiin suoraan yliopistojen yhteyteen ja osa lak-

kautettiin. (Opettajankoulutuslaki 844/1971; Simola 1995, 339; Vuorenpää 2003, 

85.) Alkuvaiheessa opettajankoulutus koostui luokanopettajien ja aineenopetta-

jien yliopistollisesta kouluttamisesta. (Jakku-Sihvonen & Mikkola 2008, 247; Vuo-

renpää 2003, 85.) 

Varhaisena akatemisoitumiskehityksenä voidaan nähdä seminaarien ja yli-

opistojen väliin sijoittuneet kasvatusopillinen korkeakoulu Jyväskylässä, joka pe-

rustettiin vuonna 1934, sekä Helsingin, Turun ja Oulun väliaikaiset opettajakor-

keakoulut 1940-1950-luvuilla (ks. Kuvio 1). Korkeakouluihin pystyi hakemaan 
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vain ylioppilastutkinnon suorittanut, mikä vahvisti ylioppilaspohjaisen kansa-

koulunopettajakoulutuksen mallia ja asemaa. (Nurmi 1979; 1990; Rautiainen, 

Saukkonen & Valtonen 2013, 84.) 

Akatemisoitumisen alkuvuosina opettajankoulutus oli alemman korkea-

koulututkinnon tasoista. Ylemmän korkeakoulututkinnon tason se saavutti vuo-

den 1978 asetusmuutoksen (Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opin-

noista 530/1978) jälkeen. Tätä voidaan pitää opettajankoulutuksen kannalta mer-

kittävänä kehitysaskeleena, sillä tuolloin opettajankoulutus nousi samalle tutkin-

totasolle muiden tieteenalojen kanssa. Esimerkiksi luokanopettajakoulutuksessa 

pääaineeksi määriteltiin kasvatustiede. (Rantala, Salminen & Säntti 2013, 56; Si-

mola 1995, 339.) Uusi asetus astui voimaan vuonna 1979, jonka seurauksena to-

teutettiin opettajankoulutuksen ensimmäinen tutkinnonuudistus. Tällöin luo-

kanopettajatutkinnosta tuli akateeminen 160 opintoviikon laajuinen kokonaisuus 

aineenopettajan rinnalle. (Vuorenpää 2003, 257). Asetusmuutos ei kuitenkaan 

vielä muuttanut opettajan ammatin pätevyysvaatimuksia, sillä edelleen perus-

koulunopettajana saattoi toimia alemman korkeakoulututkinnon suorittanut 

henkilö. 

Opettajankoulutuksen siirtyminen yliopistoon oli seurausta kahdesta sa-

malla vuosikymmenellä tapahtuneesta koulujärjestelmän muutoksesta. Osaltaan 

syy oli yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymisestä, sillä peruskoulu-uudistus asetti 

uusia vaatimuksia myös opettajankoulutuksen uudistumiselle (Salminen & 

Säntti 2013, 428). Simola ja Rinne (2010, 320–322) ovat esittäneet, että opettajan-

koulutuksen ja opettajien akatemisoitumisprojekti käynnistyi osin yhteensattu-

mien sekä poliittisen tahtotilan seurauksena. Toisaalta esimerkiksi Varmola 

(2012, 432) toteaa, että kyseessä ei ollut sattuma, koska peruskoulun opettajien 

opettajankoulutus oli kokonaisuudessaan yliopistojen osa ja sen tutkintorakenne 

seurasi muun yliopistokoulutuksen kehitystä.  

Toisekseen koulutuspolitiikan kentällä tätä akatemisoitumista edesauttoi 

silloinen vireillä ollut korkeakoululaitoksen laajentumisprosessi ja tästä seuran-

nut opettajankoulutuksen tutkintouudistus (Rantala ym. 2013, 64; Vuorenpää 
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2003, 261–262). Suomessa ei omaksuttu kahden erilaisen sekä rinnakkaisen kor-

keakoulun mallia, kuten laajasti maailmalla tapahtui. Yleisen kansainvälisen 

trendin mukaista olisi ollut, että yliopistojen rinnalle olisi kehitetty ammattikor-

keakoulut vastaamaan työelämätarpeeseen. Suomessa kuitenkin päädyttiin 

1970-luvulla valmistellun yliopistojen tutkinnonuudistuksen myötä maisterita-

soisten tutkintojen kytkemiseen työelämän asiantuntijuusalueisiin. (Lampinen & 

Siren 2001, 104.)  

Koko opettajankoulutuksen akatemisoitumisprosessia on kuvattu haasta-

vaksi, sillä toimijoiden joukossa oli myös vankkoja seminaarihengen kannattajia, 

minkä ohella yliopistot reagoivat epäilevästi opettajankoulutuksen uudistumis-

pyrkimyksiin (Rantala, Salminen & Säntti 2010, 54–55). Opettajankoulutuksen 

lähtökohdat eivät olleet tyypillisimmät akateemiselle koulutukselle, sillä sen 

suhde tutkimukseen ja tieteen tekemiseen seminaarien aikana oli ollut lähes ole-

maton. Aluksi koulutus olikin tradition mukaisesti käytännönläheistä ja koulu-

maista, mikä näkyi esimerkiksi opetusharjoittelussa, jonka sisällöt periytyivät 

suoraan seminaariajalta. (Salminen & Säntti 2013, 428.) Tämän vuoksi opettajan-

koulutuksen yliopistollisen aseman saavuttamisen taustalla voidaan nähdä 

enemmänkin poliittinen tahtotila.  

Opettajankoulutuksen akatemisoitumiskehityksen alkuvaiheita kuvastaa 

hyvin opettajankouluttajien lehtoripainotteisuus. Esimerkiksi vuosina 1974-1975 

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselle ei suunnattu alkujaankaan kasva-

tustieteen yleisiä virkoja tai tutkimuksen kannalta oleellisia professuureja. Sen 

sijaan lisättiin runsaasti lehtorien työtehtäviä. Lehtoraattien myötä opettajankou-

lutuksessa tarjottavan opetuksen määrä kasvoi huomattavasti. (Jauhiainen & 

Rinne 1994, 57–58.) Edellä mainittu kehityssuunta kuvastaa hyvin 1970-luvun 

puolivälin opettajankoulutuksen praktista luonnetta, vaikka se hallinnollisesti oli 

ottanut askeleen kohti tiedeyhteisön jäsenyyttä. Vasta 2000-luvulla opettajankou-

lutuksen voidaan nähdä saavuttaneen nykymuotoisen virkarakenteen ja opetuk-

sen luonteen. (Salminen & Säntti 2012, 9–10.) 
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Huolimatta tutkimuksen roolin epäselvyydestä ja tutkimuksellisen otteen vä-

hyydestä, on opettajankoulutuksen akatemisoituminen 1970-luvulla ollut askel 

kohti tutkimusperustaista koulutusta. Tällöin luotiin pohja vahvemman tutki-

musotteen syntymiselle. (Westbury, Hansen, Kansanen & Björkvist 2005, 476–

479; Jyrhämä ym. 2006.) Seuraavassa luvussa tarkastelemme opettajankoulutuk-

sen kohtaamaa kritiikkiä seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. 

2.4 Opettajankoulutuksen kohtaama kritiikki osana laajem-

paa muutosta 

Opettajankoulutukseen kohdistettu kritiikki 1980- ja 1990-luvuilla voidaan 

nähdä osana laajempaa korkeakoulutuksen muutosta, johon liittyvät sekä rahoi-

tuksen muutokset että siirtyminen kahden erilaisen korkeakoulun järjestelmään 

ammattikorkeakoulutuksen käynnistyttyä. Lisäksi 1990-luvun lama ja kasvava 

kritiikki peruskoulua kohtaan vaikuttivat osaltaan opettajankoulutukseen koh-

distuneeseen kritiikkiin. 

1980-luvulla Euroopassa voimistui korkeakoulutuksessa tulosohjausajat-

telu (Becher & Kogan 1992, 176–177; Treuthardt 2004). Mattilan (2008) mukaan 

talouden ja politiikan toimijat alkoivat asettaa korkeakoulutukselle vaateita tut-

kimuksen tehostamiseen, jotta tutkimusta voitaisiin hyödyntää markkinatalou-

dessa entistä paremmin. Tutkimukselta odotettiin läpinäkyvyyttä ja tilivelvolli-

suutta korkeakoulutuksen ulkopuolisille tahoille. (Mattila 2008, 27.) Markki-

naohjauksen myötä omaksuttiin ajatus, jonka mukaan markkinatalous on pa-

rempi vaihtoehto kuin valtiollinen suunnittelu (Lampinen 2000, 185). 

Viimeistään 1990-luvulla aiempaa suurempi osa tutkimusrahoituksesta tuli 

välittömän kilpailun piiriin. Voidaan sanoa, että tiede- ja korkeakoulupolitiikasta 

tuli tulos- ja kilpailukeskeistä. Vielä 1980-luvun alun tiede- ja korkeakoulupoli-

tiikkaa voidaan kuvata “panoskeskeiseksi”, mikä ilmeni siten, että yliopistojen 

budjettirahoitusta kasvatettiin, kun opiskelijamäärät kasvoivat. (Hakala, Kauko-

nen, Nieminen & Ylijoki 2003, 39.) Näin ollen myöhempi muutos tulos- ja kilpai-
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lukeskeisyyteen koski merkittävällä tavalla aloja, joiden perustehtävä on koulut-

taa yhteiskuntaan hyvin tarkkaan tietynlaisia osaajia, kuten opettajia. Opettajan-

koulutus voidaan katsoa tieteenalaksi, johon yhdistyy julkishallinnon intressejä, 

mutta ei niinkään markkinoiden mielenkiintoa. Vaihtoehtoisia rahoituslähteitä 

perinteisille akateemisille rahoituslähteille ei juurikaan ole ollut. (Hakala ym. 

2003, 46.)  

1990-luvulla työelämän tarpeiden ja nuorten koulutustoiveiden muutos 

sekä kansainvälinen kehitys johtivat 1990-luvulla korkeakouluopetuksen laajen-

tamispaineeseen (Lampinen & Siren 2001, 104). Koska yliopistolaitos ei olisi sen 

omista lähtökohdistaan pystynyt laajentamaan toimintaansa riittävästi, ratkai-

suna oli, että vanhasta keskiasteesta muodostui 1990-luvulta alkaen ammattikor-

keakouluverkosto (Lampinen & Siren 2001, 105). 1970- ja 1980-luvuilla luotu kes-

kiasteen koulutus ohjasi opiskelijoita epätarkoituksenmukaisesta moninkertai-

seen ja päällekkäiseen koulutukseen. Lisäksi ammattikorkeakoulujärjestelmään 

siirtymistä perusteltiin myös tarpeella kehittää suomalaista korkeakoulujärjestel-

mää kansainvälisesti vertailukelpoiseksi. Kolmanneksi, OECD:n suorittama kor-

keakoulupoliittinen maatutkinta oli osoittanut ammattikorkeakoulutusjärjestel-

män toimivuuden (Rinne & Vanttaja 2008, 48; Virtanen 2002, 296–297). 

 Samaan aikaan korkeakoulupolitiikan muuttaessa luonnettaan Rantalan, 

Salmisen ja Säntin (2010) mukaan opettajankoulutuksen maisteritasoista koulu-

tusohjelmaa pidettiin liioiteltuna, ja ilmoille heitettiin jopa ehdotuksia opettajan-

koulutuksen siirtämisestä käynnistyneen ammattikorkeakoulun alaisuuteen. 

(Rantala ym. 2013, 62–63; ks. Vuorenpää 2003, 187.) Opettajankoulutuksen kou-

lutusohjelmaa pidettiin yhteiskunnalle liian pitkäkestoisena ja kalliina. Myös pit-

käaikaiset opettajankouluttajat, jotka olivat toimineet tehtävissään jo seminaa-

rien aikana, kokivat opettajankoulutuksen kulkevan vääjäämättä kohti tekotie-

teellisyyttä ja unohtavan opettajan työn perusasiat. Lisäksi osa opettajaksi opis-

kelevista näki, että opinnot olivat liian teoreettisia eivätkä ne vastanneet kentällä 

tarvittaviin käytännön tarpeisiin. (Rantala ym. 2010, 56–57.)  
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Toisaalta opettajankoulutuksen akatemisoitumiseen liittyvä kritiikki voidaan 

nähdä voimavarana opettajankoulutuksen sisäiselle kehittämiselle. Esimerkiksi 

Rantala ym. (2010) näkevät, että koulutukseen kohdistunut kritiikki pakotti kou-

lutuksen järjestäjiä pohtimaan keinoja opettajankoulutuksen akateemisen ase-

man vahvistamiseksi. Edellä esitetyn kritiikin siivittämänä opettajankoulutuk-

sessa alkoi 1990-luvun taitteessa näkyä yhä enemmän nykypäivän opettajankou-

lutuksellekin tyypillistä tutkimusorientaatiota ja tutkimuksen tärkeyden koros-

tamista. (Rantala ym. 2010, 56–57.) 1990-luvulla tieteellisen puolen kehittäminen 

ei ollut vain sisäistä puolustautumista. Tämä näkyy siinä, että aiemman opetta-

jankoulutuksen suunnittelukulttuurin syrjäytti tulosohjaus, jota pyrittiin säätele-

mään arviointikeskeisellä korkeakoulupolitiikalla (Lampinen 2000, 182, Lehti-

nen, Kuoppala, & Pekkola 2013, 151–152; Vuorenpää 2003, 253). 

Opettajankoulutuksen kehittäminen jatkui 1990-luvulla erilaisissa työryh-

missä, joiden tehtävä oli ottaa kantaa opettajankoulutuksen kehittämiseen liitty-

viin kysymyksiin. Vuorenpää (2003) on tutkimuksessaan ansiokkaasti tehnyt 

koonnin lukuisista 1990-luvun hankkeista. Esimerkiksi vuoden 1999 Korkeakou-

lujen arviointineuvoston toimeksiannosta perustetun opettajankoulutusta ar-

vioivan työryhmän tehtävänä oli opettajankoulutusinstituution tilan arviointi 

opettajuuden tulevaisuusnäkökulmasta (Vuorenpää 2003, 206). Työryhmä nosti 

esille opettajankoulutuksen teoreettisen ja käytännön puolen välisen suhteen 

haasteet, sillä ennen kaikkea työryhmä piti ongelmana, että teoreettinen puoli ei 

konkretisoidu riittävästi opettajankoulutuksessa. (Kiviniemi 2000, 47.)  

Opettajankoulutuksessa nousivat keskiöön teemoina niin opetuksessa kuin 

tutkimuksessa opettajan oma ajattelu, uskomukset ja opettajan työn muutos. 

Opettajankoulutuksen kannalta ongelmaksi kuitenkin muotoutui yleisen tie-

deyhteisön sulkeutuneisuus. Tuona aikana opettajan työtä koskeva tutkimus oli 

pääosin opettajankoulutuksen ulkopuolelta tulevaa eikä niissä ollut jalansijaa 

opettajien omalle "äänelle". (Jyrhämä ym. 2006, 21–22.) Toisaalta opettajankoulu-

tusta itseään on myös syytetty muurien rakentamisesta muun tiedeyhteisön ja 

opettajankoulutuksen välille (ks. Kivinen & Rinne 1994, 515–527). Kasvatustie-
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teen sisällä toimivat itsenäiset opettajankoulutuslaitokset ovat esimerkiksi halun-

neet tehdä pesäeroa kasvatustieteen ja sen lähitieteiden välillä (Simola, Kivinen, 

Rinne 1997, 886).  

Opettajankoulutus uudistui toisen tutkinnonuudistuksen myötä vuonna 

1995 kaksiportaiseksi järjestelmäksi, joka koostui alemmasta ja ylemmästä kor-

keakoulututkinnosta (ks. Kuvio 1). Tutkinnonuudistuksen myötä lastentarhan-

opettajien koulutus tuli kandidaatin tasoiseksi korkeakoulututkinnoksi. (Vuo-

renpää 2003, 253–259.) Tämä koulutuksen rakenteellinen kehitysaskel oli merkit-

tävä harppaus opettajankoulutuksen akateemisen aseman vahvistamisessa. Sa-

moihin aikoihin myös koulujärjestelmän kehittämisvastuu koki muutoksia. Ope-

tuksen järjestämis- ja kehittämisvastuu siirrettiin valtiolta kunnille. (Rantala ym. 

2013, 65.) Tämä kuntien vahvistunut rooli oli voimakkaimmillaan vuosina 1985-

1994, kun opetustehtävää määritteli ensin kunnallinen opetussuunnitelma ja 

myöhemmin koulukohtaiset opetussuunnitelmat (Johnson 2006, 30–31). 1990-lu-

vulla opettajankoulutuksesta käyty keskustelu on ollut paljolti seurausta myös 

peruskouluun liittyvästä kasvavasta kritiikistä. Vaikka peruskoulun tasa-ar-

voista kasvatustehtävää pidettiinkin tärkeänä, alkoi lama-ajan yhteiskunnassa 

voimistua jo aiemmin kuvaamamme markkina-ajattelu. (Ahonen 2003, 192; Si-

mola 2015, 157.) 

1980- ja 1990-lukuja kuvastaa opettajankoulutuksen kohtaama sisäinen ja 

ulkoinen paine. Tämä paine puolestaan linkittyy osaksi laajempaa korkeakoulu-

tuksen murrosta. Tästä huolimatta opettajankoulutus pystyi säilyttämään ase-

mansa akateemisena, yliopistollisena koulutuksena ja vahvistamaan tätä ase-

maansa sekä toimintaa kehittämällä että tutkintorakenteita uudistamalla. Lisäksi 

opettajankoulutusta yhtenäistettiin, kun myös varhaiskasvatus siirrettiin yliopis-

tolliseksi koulutukseksi. 

Seuraavaksi kuvaamme korkeakoulujärjestelmän, opettajankoulutuksen, 

peruskoulun kehittämistä kansainvälisestä näkökulmasta. Suomalainen kehittä-

minen on yhä voimallisemmin yhteydessä kansainvälisiin virtauksiin ja vuoro-

vaikutuksessa kansainvälisiin järjestöihin sekä yhteisöihin. Aiemmin esitimme 

ammattikorkeakoulujärjestelmän syntyneen 1990-luvulla osittain kansainvälisen 
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kehittämisen myötä. On kuitenkin nähtävissä, että kansainvälisten järjestöjen ja 

yhteisöiden merkitys on voimistunut 2000-luvulla. 

2.5 Koulutuksen kehittäminen eurooppalaisena tavoitteena 

 Bolognan julistuksen vaikutus suomalaisen opettajankoulutuksen 

rakenteisiin  

Kansallista koulutuspolitiikkaa tehdään 2000-luvun kansainvälistyvässä ympä-

ristössä ja yhä useammin kansainvälisten järjestöjen aktivoimana. Kansainvälis-

tymistä ei pidä silti ymmärtää vain 2000-luvun ilmiönä, sillä kansainväliset mallit 

ja ideat ovat vaikuttaneet kansallisiin koulutuspolitiikkoihin läpi historian. (Nau-

manen, Leppänen & Rinne 2008, 228.) Sen sijaan viime vuosina sekä kansainvä-

listyminen että erilaisten mittausten institutionaalistuminen ovat aiheuttaneet 

käsitteiden leviämisen kiihtyvällä vauhdilla ja yhtenäisemmin maasta toiseen 

(Mitter 2007, 860; Naumanen, Leppänen & Rinne 2008, 228). 

Virtasen (2002) mukaan osana 2000-luvun kehitystä suomalainen korkea-

koulutus on linkittynyt vahvasti Euroopan unionin koulutuspoliittisiin tavoittei-

siin. Merkittävin vaikutin on ollut EU-tasoinen Bolognan julistus, joka allekirjoi-

tettiin vuonna 1999 yhteensä 29 jäsenmaan ministerin toimesta (ks. Kuvio 1). Ju-

listuksen tavoitteena oli luoda 2010-luvun loppuun mennessä yhtenäinen kor-

keakoulujärjestelmä EU-alueelle, mikä helpottaisi kansalaisten liikkumista ja 

kasvattaisi unionin kansainvälistä kilpailukykyä. Käytännön tasolla tämä tar-

koitti esimerkiksi yhtenäisiin ja vertailtaviin tutkintomalleihin siirtymistä. Bolog-

nan prosessi on esimerkki Euroopan unionin muodollisesta toimivallasta ja käy-

tännön toimintatavasta, jolla se vaikuttaa kansalliseen korkeakoulupolitiikkaan. 

(Virtanen 2002, 272–276.)  

Aholan ja Mesikämmenen (2003) mukaan välittömästi Bolognan julistuksen 

jälkeen vuonna 1999 Suomen opetusministeriö ilmoitti, että kansallinen korkea-

koulujärjestelmä on Suomessa jo Bolognan tavoitteiden mukainen, ja sopimuk-

sella olisi vain vähän vaikutusta suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään. Ope-
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tusministeriö vaihtoi kuitenkin nopeasti kantaansa ja ilmoitti saman vuoden syk-

syllä, että suomalaisten yliopistojen tulee varautua suureen reformiin. Taustalla 

ministeriön viestiin vaikutti Suomen rooli Euroopan unionin puheenjohtaja-

maana, sillä paras esimerkki välitettäväksi unionin jäsenmaille oli ottaa tarkaste-

luun kansallinen korkeakoulujärjestelmä. (Ahola & Mesikämmen 2003, 217.) 

Ahola ja Mesikämmen (2003) mainitsevat, että Suomessa oli tosin jo 1990-

luvulla pyritty luomaan järjestelmää, joka tuottaisi kandidaatteja kolmessa vuo-

dessa. Suomalainen korkeakoulutus tuotti perinteisesti maistereita kandidaat-

tien arvostuksen ollessa monella tapaa ongelmallinen. Tutkinnon arvostus on py-

synyt pyrkimyksistä huolimatta alhaisena. Toisaalta opetusministeriön kaavai-

lema kolmen vuoden tutkinto ei tähtää samalla tapaa työelämäyhteyteen tai so-

veltuvuuteen, kuin Bolognan julistuksesta voitaisiin päätellä. (Ahola & Mesi-

kämmen 2003, 218.) Sen sijaan Virtanen (2002, 276) korostaa, että korkeakoulu-

tutkintojen kansainvälinen yhdentyminen olisi voinut tapahtua ilman Bolognan 

julistusta, koska eurooppalainen korkeakoulutuksen tutkintorakenteiden yhden-

tyminen oli käynnistynyt muutenkin. 

Vuonna 2005 Euroopan komissio julkaisi opettajankoulutusta koskevan 

asiakirjan Common European Principles for Teacher Competences and Qualifi-

cations, mikä määritteli opettajan ammatin monitieteelliseksi yliopistopoh-

jaiseksi professioksi (Jakku-Sihvonen, Tissari, Ots & Uusiautti 2012, 263; ks. Myös 

Euroopan komissio 2005). Tämä ymmärrettiin siten, että koulutuksessa tulee kä-

sitellä oppiainesisältöjen ohella pedagogisia näkökulmia, oppilaan ohjausta ja tu-

kemista sekä sosiokulttuurisia kysymyksiä opetuksen näkökulmasta. Komission 

vaatimukset olivat yhteneväiset Suomessa vallitsevien kansallisten kehittämis-

perusteiden kanssa. (Jakku-Sihvonen ym. 2012, 263.) 

 OECD ja PISA  

Euroopan unionin ohella Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n 

koulutusjärjestelmien toimintaa ja eri maiden koulutuspolitiikkoja analysoivilla 

tutkimuksilla on ollut keskeinen merkitys kansainvälisessä koulutusajattelussa 

jo 1990-luvulta alkaen (Grek 2009, 34–35, Mitter 2007, 855). Vastaava ajattelu 
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konkretisoitui Suomessa viimeistään 2000-luvulla Suomen PISA-menestyksen 

myötä (Virtanen 2002, 282). Toisaalta PISA ei ole ensimmäinen kansalliseen kou-

lutukseen vaikuttaneista kansainvälisistä tutkimuksista. Esimerkiksi TIMMS 

(Third International Science and Maths Study) on toiminut monessa maassa päät-

täjien välineenä ja argumentoinnin tukena koulutuksen kehittämisessä (Riley & 

Torrance 2013, 422). 

Laukkanen ja Ollikainen (2001) ovat tutkineet OECD:n vaikutuksia suoma-

laiseen koulutusjärjestelmään. Vuonna 1996 elinikäistä oppimista käsitellyt ope-

tusministerikokous, joka suositteli erityisten elinikäistä oppimista edistävien 

kansallisten strategioiden laatimista, vaikutti osaltaan elinikäistä oppimista kos-

kevan komiteamietinnön ja sen sisältämän strategian syntymiseen Suomessa 

seuraavana vuonna. (Laukkanen & Ollikainen 2001, 45–46.) Rinne, Kallo ja 

Hokka (2004) ovat myös tutkineet OECD:n roolia globaalin koulutuspolitiikan 

syntymisessä. OECD:n vaikutus Suomen koulutuspolitiikkaan on ollut ilmeinen. 

OECD:n kaltaiset ylikansalliset koulutusta ohjaavat toimijat ovat lähentäneet val-

tioiden tekemää koulutuspolitiikkaa, mutta samalla haperoittaneet kansallisval-

tioiden itsenäistä päätäntävaltaa koulutukseen liittyvissä kysymyksissä. 1990- ja 

2000-lukujen taitteessa Suomea voitiin pitää tietyllä tapaa OECD:n mallimaana. 

Suomessa oltiin innokkaina toteuttamassa yhdentyviä globaaleja koulutusrefor-

meja. (Rinne ym. 2004, 48–51.) Niukon (2006, 59) mukaan OECD:n vaikutusvalta 

perustuu laajan tiedonhallinnan lisäksi epäviralliseen lobbaustoimintaan päättä-

vien tahojen tapaamisissa ja kokouksissa. 

Chung (2015, 475) on tutkinut suomalaisen koulun menestystä ja huomaut-

taa Rinteen, Kallon ja Hokan käsityksen vastaisesti, että Suomi toimi vastoin val-

linnutta valtavirtaa. Chungin (2015) mukaan Suomi on saavuttanut menestyksen 

PISA-tutkimuksissa johdonmukaisella koulutuksen suunnittelulla sekä korke-

asti koulutettujen opettajien itsenäisyyden säilyttämisellä. Koulutuspolitiikka on 

ollut linjassa maan tasa-arvoa ajavan, yhteisymmärrykseen tähtäävän politiikan 

kanssa. Chungin mukaan suomalaiset ovat myös osoittaneet kärsivällisyyttään. 

1970-luvun suurta koulujärjestelmäuudistusta arvioitiin laajemmin vasta suku-

polvien jälkeen. (Chung 2015, 476.) Sahlbergin (2011) mukaan, kun koulutuksen 
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arviointia koskeva Global Education Reform Movement (GERM) levisi ympäri 

maailman viruksen lailla, piti “Suomen malli” (Finnish Way) Suomen vapaana 

“GERM-tartunnasta”. Suomen malli ei tarkoita, että GERM olisi huonompi, 

mutta osoittaa, että vaihtoehtoisilla toimintatavoilla voidaan saavuttaa huippu-

tuloksia. (Salhberg 2011, 181.)  

 Suomen mallia on 2000-luvulla implementoitu muiden maiden kansallisiin 

järjestelmiin nopeiden tulosten toivossa (Chung 2009, 398-399; 2015, 477–478). 

Tämä kertoo Chungin (2015) mukaan osaltaan siitä, että PISA on tuonut 2000-

luvulla uuden näkökulman kansallisen koulujärjestelmän kehittämiseen ja vah-

vistanut OECD:n merkitystä koulutuksen toimijana. Tämä on osittain siirtänyt 

vallan kansalliselta ja paikalliselta kehittämiseltä. Valtioiden rajat ylittävä kehit-

täminen osittain jopa sekoittaa kansallista koulutuksen kehittämistä ja tavoittei-

den asettamista. (Chung 2015, 477–478.)  

Edellä kuvattu kehitys liittyy Pusterlanin & Piccinin (2012) havaintoihin 

kansallisvaltioiden suvereniteetin kaventumiseen kansantalouksien keskinäis-

riippuvuus- ja globalisaatiokehityksen myötä. Vaikka valtiot yrittävät pitää 

kiinni itsenäisestä päätäntävallasta, ovat päätösten taustalla esimerkiksi koulu-

tuspolitiikan suhteen OECD:n kaltaiset globaalit toimijat. (Pusterlan & Piccin 

2012, 25–27; ks. Meyer & Benavot 2013, 9–10.) Näin ollen on syntynyt myyttejä ja 

käsityksiä parhaista mahdollisista malleista ja ratkaisuista, kun kansainväliset 

järjestöt ja niiden tuottamat tilastot ovat toimineet tehokkaasti yhdenmukaista-

misen agentteina (Lampinen 2003, 67; Mitter 2007, 860). Niukon (2006) mukaan 

OECD:n perustyötä on pyrkiä tarjoamaan koulutuspoliittisille toimijoille nope-

asti kuva oman maan tilanteesta verrattuna muihin jäsenmaihin (Niukko 2006, 

54–56; ks. myös Laukkanen & Ollikainen 2001, 38–39). 

 Suomalainen opettajankoulutus kansainvälisessä vertailussa 

Euroopan unionin 27 jäsenmaassa opettajankoulutus on 23 jäsenmaassa perus-

koulun luokanopettajille yliopistokoulutusta, joka johtaa joko alempaan korkea-

koulututkintoon tai ylempään korkeakoulututkintoon (Takkula 2016, 59, 61). 

Ylempi korkeakoulututkinto edellytetään Euroopan unionin valtioissa yleensä 
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vain toisen asteen opettajilta, mutta yhä useammin myös perusasteen opettajilta. 

Maita, joissa myös perusasteen opettajalta vaaditaan maisteritutkinto ovat Suo-

men lisäksi esimerkiksi Ranska ja Portugali. (Hörner 2007, 278–279; Takkula 2016, 

59; ks. myös Euroopan komissio ym. 2006: 2013.)  

Takkulan (2016) mukaan Euroopassa vallitsee yhteisymmärrys dynaami-

semman opettajankoulutuksen tarpeesta. Tästä huolimatta suurimmassa osassa 

Euroopan unionin jäsenmaista opettajankoulutus on järjestetty seuraavasti: lyhyt 

peruskoulutus, ei ammatillisen kehittämisen jatkuvuutta eikä yhteistyötä eri 

koulutuksen osa-alueiden kanssa. (Takkula 2016, 64; ks. myös Buchberger, Cam-

pos, Kallos & Stephenson 2000.) Monissa Euroopan maissa on ollut tavoitteena 

parantaa opettajankoulutuksen laatua ja kasvattaa opettajien ammatillisuutta. 

Opettajankoulutuksen uudistuksien myötä esimerkiksi Ranskassa ja Suomessa 

1990-luvulta alkaen on opettajankoulutuksessa korostuneet oppimistavoitteina 

didaktinen osaaminen sekä kasvatuspsykologian ja kasvatussosiologian tunte-

mus. Samanlaisia pyrkimyksiä koulutuksen akatemisoitumiseen voidaan tulkita 

tapahtuneen myös Yhdysvalloissa. (Buchberger ym. 2000, 19.) 

Samaan aikaan, kun Suomessa 1990-luvulla tulosohjaus ja arviointikeskei-

nen koulutuspolitiikka sai opettajankoulutuksen vahvistamaan omaa asemaansa 

puolustautumalla, tapahtui Iso-Britanniassa päinvastoin. Köksalin ja Converyn 

(2013, 5) mukaan Isossa-Britanniassa valtion yksi keskeisistä agendoista 1990-lu-

vun alussa oli uudistaa opettajan ammattia akateemisuudesta kohti käytännön-

läheistä osaajaa. Tästä seurasi Iso-Britanniassa opettajankoulutuksen reformi, jol-

loin opetusalalle säädettiin portaittain 1990-luvun alusta aina 2000-luvulle asti 

erilaisia mittareita ja standardeja opettajan ammattitaidon ylläpitämiseksi (Kök-

sal & Convery 2013, 5; ks. myös Bleach 2000; Stephens, Tonesen & Kyriacou 2004). 

Eurooppalainen integraatiopolitiikka ja Suomen kansainvälinen menestys 

2000-luvun alussa luovat sen monitahoisen, mutta oleellisen pohjan, josta 

voimme suunnata tarkastelun Opettajankoulutus 2020 -hankkeeseen. 1960-lu-

vulta alkaen suomalaisen opettajankoulutuksen historia on ollut taistelua akatee-

misuuden saavuttamisen, säilyttämisen ja kehittämisen puolesta. Opettajankou-

lutus 2020 -hanke pyrki osaltaan tuomaan tähän keskusteluun näkökulmia. 
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Hankkeen tavoitteissa on nähtävissä historiallista kerroksellisuutta. Samalla kun 

korostetaan tutkimusperustaisuutta ja akateemisuutta, on vierelle tuotu 2000-lu-

vun kansainväliset ja kansalliset haasteet, kuten monikulttuurisuus etunenässä. 

Seuraavassa pääluvussa perehdymme tarkemmin Opettajankoulutus 2020 –

hankkeeseen, sekä sitä edeltäneisiin 2000-luvun alkupuolen opettajankoulutuk-

sen kehittämishankkeisiin. 
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3 OPETTAJANKOULUTUS 2020 

3.1 Opettajankoulutuksen kehitys 2000-luvulla 

Edellä luvuissa 2.3 ja 2.4 kuvatusta kritiikistä huolimatta maamme opettajankou-

lutus on ollut 2000-luvulla eurooppalaisessa vertailussa poikkeus. Suomalaiset 

opettajaksi hakeutumisen tilastot ovat pitkään hämmästyttäneet maailmalla. 

Suurten hakijamäärien mukaan opettajankoulutus – etenkin luokanopettajakou-

lutus – näyttää olevan haluttu ja arvostettu opintoala Suomessa. Euroopan mai-

hin verrattuna opettajankoulutuksen tilanne on myös erikoinen, sillä kansalli-

sesti opettajankoulutukseen hakeutuu vuosittain monilahjakkaiden nuorten par-

haimmistoa. (Kiviniemi, Piesanen & Valkonen 2006, 141; Niemi 2010, 28.) Suo-

malaisen opettajankoulutuksen poikkeuksellisuutta kuvaa se, että Euroopan 

unionin opetusministereiden neuvosto nosti vuonna 2004 huoleksi opettajan am-

matin heikon kiinnostavuuden ja mahdollisen pätevien opettajien puutteen 

yleiseurooppalaisena haasteena. (Takkula 2016, 32; ks. myös OECD 2014, 50–51.) 

Opettajankoulutuksen saavuttama suosio ja yhteiskunnallinen asema ovat 

vuosikymmeniä kestäneen jatkumon tulosta. Opettajankoulutus on Suomessa 

akateeminen koulutus, jonka perusta on vahvasti tutkimusorientoituneessa lä-

hestymisessä. Opettajankoulutus on Suomessa maisteritasoista, lukuun otta-

matta varhaiskasvatusta, jossa pätevöitymiseen riittää kandidaatintutkinto. Tätä 

suomalaisen opettajankoulutuksen vahvaa suhdetta tutkimukseen kuvastaa hy-

vin Kansasen (2012) havainto, jonka mukaan opettajan tutkinnoissa on kansain-

välisesti vertailtuna suuria eroja. Muihin maihin verrattuna Suomessa maisterin 

tutkintoon kuuluu olennaisena osana tieteellinen tutkielma. Monissa muissa 

maissa, joissa maisterin tasoinen koulutus, tutkimusopintoja ei ole välttämättä 

lainkaan. (Kansanen 2012.) Kiviniemi, Piesanen ja Valkosen (2006) tulkinnan mu-

kaan tutkivan otteen nähtiin vakiintuneen koulutuksessa 2000-luvun alussa, ja 

henkilökohtaiset opintosuunnitelmat olivat tulleet tutkinnonuudistuksen myötä 

oppilaitoskäytäntöihin. Laitoskulttuureihin tämä oli vaikuttanut siten, että niu-
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koiksi koettujen resurssien uudelleen järjestäminen sekä joustavimpien opinto-

käytäntöjen kehittäminen sekä valinnaisuuden lisääminen nähtiin tärkeänä. (Ki-

viniemi ym. 2006, 144.) 

Rasku-Puttosen (2007) mukaan 2000-luvun tärkeänä kysymyksenä on näyt-

täytynyt, miten voitaisiin luoda kehittämis- ja tutkimusryhmiä siten, että niissä 

toimisivat yhdessä yliopistot, normaalikoulut ja kentän muut koulut. Näin pyr-

kimyksenä on ollut muodostaa yhteisöjä, joissa olisi mukana pedagogisten ko-

keilujen kehittäjiä, tutkijoita, prosessin ohjaajia, oman työnsä asiantuntijoita ja ar-

kipäivän ilmiöiden tuntijoita. (Rasku-Puttonen, 2007, 144.) 

Opettajankoulutuksen kehittämistyössä koettiin 2000-luvun alussa tärke-

äksi kehittää pedagogisia sisältöjä vastaamaan tulevaisuuden yhteiskunnallisiin 

muutoksiin, väestöpohjan ja ikärakenteen muutoksiin sekä erilaisiin oppimiskä-

sityksiin. Tulevaisuuden kannalta tärkeänä taitona nähtiin erilaisuuden ymmär-

täminen, sillä kansainvälistymisen ja muuttoliikkeen tuomien haasteiden nähtiin 

vaikuttavan yhteiskunnassa. (Piesanen ym. 2006, 144.) Opettajankoulutuksen ke-

hittämiseen liitetyt tulevaisuushaasteet olivat myös esillä laajemmin Aikuiskou-

lutusneuvoston toimesta. Tulevaisuuden uhkina nähtiin tasapainoa ja sosiaalista 

koheesiota vaarantavia tekijöitä, kuten tuloerojen kasvusta ja työttömyydestä 

johtuva eriarvoistumiskehitys sekä lisääntyvä monikulttuurisuus. (Rinne & 

Vanttaja 2008, 102.) Myös 2000-luvulla käynnissä olleet tasa-arvotyöhön tähtää-

vät TASUKO-hankkeet liittyivät samansuuntaiseen tulevaisuuden haasteiden 

ennakointiin (Hansen 2016a, 138).  

3.2 2000-luvun alun opettajankoulutuksen kehittämishank-

keet 

Tässä tutkimuksessa olemme perehtyneet Opettajankoulutus 2020 -hankkeeseen 

ja haastatelleet sen työryhmän jäseniä. Ennen kuin kuvaamme tarkemmin Opet-

tajankoulutus 2020 -selvitystyötä, kuvaamme tiiviisti vuosituhannen alkupuolen 

opettajankoulutukseen liittyvää hanketoimintaa. Katsomme tämän tarpeel-
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liseksi, koska opettajankoulutusta on pyritty kehittämään 2000-luvun alkupuo-

lella käynnistämällä useita erilaisia ja osittain samanaikaisia selvitystöitä ja pro-

jekteja. Ennen hanketyöskentelyn aikaa, opettajankoulutuksen kehittäminen oli 

luonteeltaan komiteatyöskentelyä (Anttonen & Sipilä 2000, 149–152, 192; Jalava, 

Simola & Varjo 2012, 72; Jokinen & Saaristo 2006, 124; Julkunen 1992, 35). Nykyi-

sessä koulutusjärjestelmän ohjauksessa on viimeisten vuosikymmenten aikana 

siirrytty vähitellen hankeverkostojen kautta organisoituun kehittämis- ja arvioin-

tiohjaukseen. Monet niistä ovat olleet Opetusministeriön toimeenpanemia. (Han-

sen 2016a, 13; 2016b, 77; ks. Liite 1.) Opettajankoulutus 2020 -selvitystyö on 

omalta osaltaan jatkumoa aiempiin suomalaisen opettajankoulutuksen kehittä-

miseen tähtääviin hankkeisiin. Selvitystyöllä on yhtäläisyyksiä teemojen suhteen 

esimerkiksi Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen 

(OPEPRO), Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman 2001–2005 sekä Valta-

kunnallisen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämis-

projektin (VOKKE-projektin) kanssa. 

 OPEPRO 

Vuosina 1998-2000 toteutettiin Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen enna-

kointihanke (OPEPRO). OPEPRO-hanke oli yksi laajimmista opettajankoulutusta 

käsittelevistä kokonaisselvityksistä, sillä se sisälsi yhteensä 14 osaselvitystä ja 

varsinaisen loppuraportin. Sen keskeinen tehtävä oli selvittää silloisen opettajan-

koulutuksen tila niin peruskoulutuksen kuin täydennyskoulutuksen osalta, 

mutta lisäksi hanke hahmotteli skenaariota opettajan työstä vuonna 2010. Tule-

vaisuusvisioinnin pohjalta laadittiin koko opettajankoulutukselle uudenlainen 

ennakointijärjestelmä, jossa otettaisiin huomioon opettajankoulutuksen sisällöl-

liset ja määrälliset kehittämistarpeet. (Luukkainen 2002, 18.) Raportissa maini-

taan, että OPEPRO:n avulla saatiin kokonaisvaltainen tilannekuva koko kasva-

tuskentän opettajatilanteesta. Hankkeen pohjalta on herännyt tarve lisätä katta-

vasti opettajankoulutuspaikkoja useissa koulutusohjelmissa, sillä Suomen työ-

ikäisessä väestörakenteessa ennakoitiin kohdattavan muutoksia suurten ikä-
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luokkien siirtyessä eläkkeelle. Loppuraportti esittää myös opettajankoulutuk-

selle sisällöllisiä kehitystarpeita. Tärkeimpinä sisältöalueina se tuo esiin tarpeen 

luoda entistä toimivampi jatkumo perus- ja täydennyskoulutuksen välille. Toi-

sena nostona raportissa korostetaan tarvetta panostaa yleissivistävän ja ammatil-

lisen opettajankoulutuksen lähentämiseen. Lisäksi OPEPRO-hankkeen pohjalta 

on esitetty tarvetta satsata opettajien välisen yhteistyökulttuurin kehittämiseen 

sen kaikilla tasoilla. (Luukkainen 2002.)  

 Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma 2001-2005 

Opetusministeriö asetti vuonna 2001 työryhmän, jonka tarkoituksena oli Opetta-

jankoulutuksen kehittämisohjelman 2001-2005 suositusten seuranta. Opettajan-

koulutuksen kehittämisohjelma oli jatkumoa Korkeakoulutuksen arviointineu-

voston tekemälle selvitykselle opettajankoulutuksen tilasta yliopistoissa ja am-

mattikorkeakouluissa sekä Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen enna-

kointiprojekti OPEPRO-hankkeelle. (Opetusministeriö 2006, 10.) Opettajankou-

lutuksen kehittämisohjelma 2001-2005 nosti esille opettajankoulutuksen keskei-

siä tavoitteita ja suosituksia. Niitä olivat opiskelijavalinnat, pedagogiset opinnot, 

opettajankoulutuksen asema ja yhteistyö, opettajien täydennyskoulutus sekä 

opettajankouluttajien täydennyskoulutus. (Opetusministeriö 2006.) Seurantatyö-

ryhmä nosti loppuraportissa esiin, että Opettajankoulutuksen kehittämisohjel-

man 2001-2005 tavoitteet opettajankoulutuksen peruskoulutukselle toteutuivat 

kohtuullisen hyvin. Sen sijaan täydennyskoulutuksen kohdalla seurantatyö-

ryhmä näki puutteita eikä laadittuja tavoitteita ole saavutettu. Työryhmän mu-

kaan opettajien peruskoulutuksessa tulisi jatkossa keskittyä soveltuvuuden, mo-

tivaation ja sitoutuneisuuden arviointiin opettajankoulutuksen valinnoissa, opet-

tajan työn yhteisöllisen luonteen huomioimiseen pedagogisissa opinnoissa sekä 

opettajankoulutuksen yhteistyön ja voimavarojen tunnistamiseen. Lisäksi opet-

tajatarpeiden tilannekuvan selkeyttäminen vaati seurantatyöryhmän mukaan 

ajantasaista tietoperustaa opettajankoulutusmääristä. Täydennyskoulutuksen 

osalta seurantatyöryhmä katsoi kehitettäviksi osa-alueiksi koulutuksen suunni-

telmallisuuden, koordinoinnin ja voimavarojen kohdentamisen, tasavertaiset 
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koulutusmahdollisuudet, opettajan työuran eri vaiheiden huomioonottamisen 

täydennyskoulutuksessa, koulutuksen tietoperustan ja laadun arvioinnin kehit-

tämisen sekä alueellisen yhteistyön täydennyskoulutuksen kehittämisessä. (Ope-

tusministeriö 2006, 60.)  

 VOKKE-projekti 

Kolmas olennainen opettajankoulutuksen kehittämiseen tähtäävä hanke oli Val-

takunnallisen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämis-

projekti (VOKKE). Jakku-Sihvosen, Tissarin ja Uusiautin (2007, 25) mukaan pro-

jektin toiminta sijoittuu vuosien 2003 ja 2006 väliselle ajalle. VOKKE-projekti oli 

Helsingin yliopiston koordinoima ja Opetusministeriön tukema hanke. Projektin 

neuvottelukunta ja sen alla toimineet jaokset koostuivat eri opettajankoulutusyk-

siköiden edustajista. VOKKE-projektin tarkoitus oli tukea yliopistoja kasvatus-

tieteessä ja opettajankoulutuksessa kaksiportaisen tutkintorakenteen uudistami-

sessa ja toteuttamisessa sekä arvioinnissa. Projekti on jaostensa kautta laatinut 

rakennesuositukset kaikkiin kasvatusalan korkeakoulututkintoihin. (Jakku-Sih-

vonen ym. 2007, 25.)  

Edellä mainittu tutkintojen uudistaminen kaksiportaiseen järjestelmään on 

sinänsä harhaanjohtava termi, sillä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä 

siirryttiin jo 1990-luvun puolivälissä kandidaatin ja maisterin tutkinnon katta-

vaan tutkintojärjestelmään (Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opet-

tajankoulutuksesta 1995/576 4§). Euroopan unionin myötä kuitenkin korkeakou-

lutuksen tutkintorakennetta uudelleen tarkistettiin 2000-luvun alussa ja Valtio-

neuvoston asetuksella se “vahvistettiin” kaksiportaiseksi, kandidaatin ja maiste-

rin tutkintojen tasoiseksi, kokonaisuudeksi (Valtioneuvoston asetus yliopistojen 

tutkinnoista 2004/794 20§). VOKKE-projekti siis sijoittuu tähän yliopiston raken-

teelliseen murrokseen osana Bolognan-prosessia, jolloin suomalaisessa korkea-

koulujärjestelmässä uudelleen arvioitiin tutkintojen rakennetta ja tätä kautta 

myös sisältöjä. VOKKE-projektin tavoitteena oli myös luoda yhteistyöfoorumi 

yliopistojen välille. 
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3.3 Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön tarkoitus  

Edellä luvussa 3.2 kuvatut hankkeet muodostivat osaltaan pohjan Opettajankou-

lutus 2020 -selvitystyölle, joka käynnistyi Opetusministeriön toimeenpanemana 

keväällä 2007. Selvitystyön tarkoituksena oli alun perin arvioida opettajatarvetta 

vuodesta 2007 vuoteen 2020 (Opetusministeriö 2007, 9). Tämän pohjalta asetetun 

työryhmän tuli selvittää, millainen olisi yliopistojen opettajankoulutuksen ra-

kenne ja mitoitus, jotta se palvelisi tätä arvioitua opettajatarvetta parhaalla mah-

dollisella tavalla. Näiden ohella työryhmä sai toimeksiannon ottaa selvää, millai-

nen yksikkörakenne tukee parhaiten opettajankoulutuksen suhdetta tutkimuk-

seen. 

Työryhmä koostui neljästä varsinaisesta jäsenestä, sihteeristä sekä ministe-

riön yhdyshenkilöstä. Työryhmän kaikki jäsenet, sihteeri mukaan lukien, olivat 

statukseltaan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen asiantuntijoita. Työryh-

män toiminta ei perustunut vain sen jäsenten omiin ajatuksiin opettajankoulu-

tuksen kehittämisestä, vaan se kuuli laajasti kasvatuskentän, opettajankoulutuk-

sen ja korkeakoulutuksen eri toimijoita ja intressitahoja. (Opetusministeriö 2007, 

10.) Opettajankoulutus 2020 -selvitystyössä on esimerkiksi haastateltu yliopisto-

jen rehtoreita ja järjestetty keskustelutilaisuuksia opettajankoulutusyksiköiden ja 

työryhmän välillä sekä kuultu etujärjestöjä (Opetusministeriö 2007, 9–10). Näin 

ollen Opettajankoulutus 2020 ei edusta yksittäisten asiantuntijoiden itsenäisiä 

näkemyksiä, vaan raportin tekstin on laatinut työryhmä, joka on joutunut teke-

mään kompromisseja raportin painotuksissa ja sisällöissä. (Puustinen, Salminen 

& Säntti 2015, 8.) 

Puustinen, Salminen ja Säntti (2015) ovat analysoineet Opettajankoulutus 

2020 -selvitystyötä ja esittäneet, että kyseessä ei ole lähtökohdiltaan tieteellinen 

kriittiseen analyysin perustuva selonteko, vaikka selvitystyö perustaa päätelmi-

ään tutkimusperustaisuudesta tieteelliseen puhetapaan. Analyysin mukaan käy-

tetty argumentaatio on epätarkkaa ja valikoivaa. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, 

että selvitystyö saa ja sen kuuluu pyrkiä ohjaamaan tulevaa kehitystä. (Puustinen 



38 
 

   
 

ym. 2015, 15.) Selvitystyö ei käytä esimerkiksi käytä tieteellistä viittamistapaa, 

eikä pyri selittämään ratkaisuitaan vetoamalla aikaisempaan tutkimukseen. 

Työryhmä on kuulemiskierrosten ja oman työskentelynsä pohjalta julkais-

sut raportin, jossa käsitellään opettajankoulutuksen kahta kehittämisintressiä, 

määrällistä sekä laadullista kehittämistä. Alkuperäisen toimeksiannon mukainen 

määrällinen puoli käsittää pääosin opettajatarpeen kartoittamiseen liittyvää si-

sältöä, kun taas opettajankoulutuksen laadullinen kehittäminen on tuotu uutena, 

toimeksiannon ulkopuolisena, osuutena raporttiin tarkasteltavaksi. (Opetusmi-

nisteriö 2007.) Määrällisen arvioinnin pohjalta työryhmä on todennut, että opet-

tajankoulutuksessa on otettava huomioon alueelliset väestönmuutokset. Tällä on 

työryhmän mukaan vaikutusta opettajien koulutustarpeeseen, siten että etenkin 

Etelä-Suomeen tarvitaan lisää opettajia lähivuosina. Lisäksi työryhmä on nosta-

nut esiin monikulttuuristumisen vaikutukset opettajankoulutukseen. (Opetus-

ministeriö 2007, 18.)  

Raportti koostuu kaikkiaan kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä osiossa, 

johdannossa, kuvataan hankkeen taustaa, kuten toimeksiantoa ja työryhmän tul-

kintaa toimeksiannosta. Tulkinnassa perustellaan erityisesti laadullisen kehittä-

mispuolen huomioimisen tarpeellisuutta opettajankoulutuksen kokonaisvaltai-

sessa kehittämisessä seuraavasti (Opetusministeriö 2007, 9–10): 

Työryhmän tehtävänanto kohdistui opettajankoulutuksen mitoitukseen ja tutkimusta vah-
vistavaan yksikkörakenteeseen. Vastatakseen asetettuihin tehtäviin työryhmä on joutunut 
ottamaan kantaa jossain määrin myös koulutuksen sisällöllisiin ja laadullisiin tekijöihin --
. 

Raportin toisessa pääluvussa käsitellään opettajan ammatin vaatimuksia kan-

sainvälisellä kentällä (Opetusministeriö 2007, 11–13). Raportti puntaroi kansain-

välisestä näkökulmasta opettajankoulutuksen tulevaisuuden visioita ja suosituk-

sia. Siinä tuodaan esiin, että suomalainen maisteritasoinen opettajankoulutus osa 

laajempaa eurooppalaista opettajankoulutusta omine vahvuuksineen ja erityis-

piirteineen.  

Kolmannessa pääluvussa tarkastellaan opettajankoulutuksen keskeisiä pe-

riaatteita (Opetusministeriö 2007, 14–19). Työryhmän ja kuultavien tahojen aja-

tusten pohjalta raportissa esitetään, että opettajankoulutuksessa tulee huomioida 
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ensin sen peruslähtökohdat ennen kuin voidaan systemaattisesti ymmärtää opet-

tajankoulutuksen kokonaisvaltaista kehittämistä. Näin ollen opettajankoulutuk-

sen määrällisen ja rakenteellisen kehittämisen taustalla on nähtävä ne perusele-

mentit, joista muodostuu aihio opettajankoulutuksen kehittämiselle. Työryhmä 

on listannut raporttiin kaikkiaan 12 opettajankoulutuksen kehittämistyön peri-

aatetta (ks. Kuvio 2).  

KUVIO 2  Opettajankoulutuksen periaatteita (Opetusministeriö 2007, 14-19) 

 Tutkimuksemme kannalta on keskeistä kiinnittää huomiota edellä mainitussa 

kuviossa (Kuvio 2) akateemiseen koulutukseen ja maisterin tutkintoon sekä Bo-

lognan prosessiin. Akateemisuus ja maisteritasoinen tutkinto on raportissa nos-

tettu tärkeäksi osa-alueeksi, jonka pohjalle koko tutkimukseen perustuva opetta-

jankulutus nojaa. Samoin teorian ja käytännön integrointi tuo esiin tutkimuspe-

rustaisuuden korostamisen, sillä siinä painottuu esimerkiksi ohjatun harjoittelun 

linkittäminen tutkimukseen (Opetusministeriö 2007, 15). Bolognan prosessiin 

linkittyminen siltaa suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämistyötä kohti yli-
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kansallista päämäärää. Työryhmän ajatukset opettajankoulutuksen kansainväli-

sistä linjauksista ovat yhteneviä VOKKE-projektin kanssa. (Opetusministeriö 

2007, 17; ks. myös Jakku-Sihvonen ym. 2007.) 

Neljäs osio raportissa käsittelee työryhmän varsinaista toimeksiantoa, opet-

tajankoulutuksen määrällistä kehittämistä ja sen pohjalta opettajatarpeen arvi-

ointia vuoteen 2020 asti (Opetusministeriö 2007, 20–36). Työryhmä tuo ensin 

esiin aiemmasta vuonna 1998 käynnistyneestä Opettajien perus- ja täydennys-

koulutustarpeiden ennakointihankkeesta (OPEPRO) noussutta tilastotietoa, 

jonka avulla on pyritty selvittämään opettajankoulutustarpeita kaikilla koulutus-

asteilla vuoteen 2010 mennessä. Sen jälkeen työryhmä täsmentää vuoden 2007 

opettajankoulutuksen sisäänottomääriä valtakunnallisesti eri opettajankoulu-

tusta järjestävien korkeakoulujen välillä. Tämän pääluvun lopussa avataan tar-

kemmin opettajankoulutuksen määrällisen arvioinnin toteutusta. Työryhmä on 

saanut uudet opettajatarpeen tilastot Opetushallitukselta. Määrällinen arviointi 

perustuu aiemmin vuonna 2003 toteutetun Opetusministeriön opettajatarvetyö-

ryhmän hyödyntämään laskentamalliin (Opetusministeriö 2003). Näiden poh-

jalta työryhmä esittelee raportissa opettajankoulutuksen määrällisen kehittämi-

sen suuntaviivat ja opettajatarpeet vuoteen 2020 mennessä.  

Raportin kaksi viimeistä osaa käsittelevät jälleen opettajankoulutuksen si-

sällöllistä ja laadullista kehittämistä. Viidennessä luvussa työryhmä pohtii opet-

tajankoulutuksen tutkimusperustaisuuden toteutumista koulutuksessa sekä 

opettajankoulutuksen suhdetta tutkimusorientaatioon sen kaikilla tasoilla. Ra-

portti nostaa näkyväksi, millaista on tutkimusperustainen opettajankoulutus 

Suomessa, millaista sen pitäisi olla nyt ja tulevaisuudessa sekä millä tavoin opet-

tajankoulutusta tulisi kehittää kohti entistä vahvempaa tutkimuksellista orien-

taatiota. (Opetusministeriö 2007, 37–43.)  

Raportin lopuksi kootaan työryhmän visio opettajankoulutuksesta vuonna 

2020 (Opetusministeriö 2007, 44–53). Työryhmä on laatinut 28-kohtaisen “Suosi-

tukset - opettajankoulutus Suomessa vuoteen 2020” -listan (ks. Kuvio 3) siitä, 

mitä opettajankoulutuksessa tulisi huomioida, mikäli halutaan kehittää opetta-

jankoulutusta halutunlaiseksi vuoteen 2020 mennessä.   
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KUVIO 3  Suositukset – opettajankoulutus Suomessa vuoteen 2020 (Opetusministeriö 
2007, 44-53) 

Tämä osio nivoo yhteen aiempien teemojen: opettajankoulutuksen periaatteiden, 

määrällisen arvioinnin ja tutkimusperustan vahvistamisen keskeisten ajatusten 

annin ja niihin pääsemiseksi vaadittavat toimenpiteet. Tästä listauksesta on hah-

moteltavissa kaksi päälinjaa: opettajatarpeeseen vastaaminen ja tutkimuksen 



42 
 

   
 

vahvistaminen. Luetelluista aiheista osa on konkreettisempia toimenpide-ehdo-

tuksia ja osa taas tuo esiin enemmänkin tahtotiloja. Esimerkiksi opettajatarpeen 

selvittämisen pohjalta työryhmä on laatinut selvät sisäänottomäärät eri opetus-

alan opintolinjoille. Sen sijaan esimerkiksi filiaalikysymykseen työryhmä ei anna 

selkeää ratkaisuehdotusta, vaan ilmaisee vain opettajankoulutuksen tutki-

musedellytysten turvaamisen tärkeänä. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää opettajankoulutuksen 

valtiollista kehittämistyötä. Olemme edellä kuvanneet opettajankoulutuksen ke-

hittämistä osana laajempaa koulutusjärjestelmien kehitystä ja koulutuspolitiik-

kaa. Johtavana ajatuksena on, että koulutuksen kehittäminen on tiukasti sidok-

sissa yhteiskunnallisiin muutoksiin (ks. esim. Ball 2012; Grek 2009; Kogan, Bauer, 

Bleiklie & Henkel 2000; Kolkka & Karjalainen 2013; Simola 1995). Tämä selittää 

opettajankoulutuksen tarpeita uudistua ja kehittyä, mutta myös mukautua aika-

kausien koulutuspoliittisiin muutoksiin. Vaikka yliopistoilla on ollut opettajan-

koulutuksen akatemisoitumisesta lähtien autonominen rooli opettajankoulutuk-

sen kehittämisessä ja toteuttamisessa, on taustalla vaikuttanut myös valtiojohtoi-

nen kehittämistraditio. Akatemisoitumisen alkuvaiheessa opettajankoulutuk-

selle annettiin suuntaviivoja erilaisten komiteatyöskentelyiden kautta (Anttonen 

& Sipilä 2000, 149–152, 192; Jalava, Simola & Varjo 2012, 72; Jokinen & Saaristo 

2006, 124; Julkunen 1992, 35). 1990- ja 2000-luvulle tultaessa toiminnassa yleistyi-

vät erilaiset hanke- ja projektityöskentelyt (Hansen 2016a, 13). Tutkimuksemme 

aineistona olevat haastattelut sijoittuvat näistä jälkimmäiseen, 2000-luvun alussa 

voimissa olleeseen opettajankoulutuksen hankemuotoiseen kehittämistyöhön. 

Tutkimuksen aineisto koostuu vuonna 2007 käynnistetyn Opettajankoulu-

tus 2020 -selvitystyön työryhmän jäsenten asiantuntijahaastatteluista. Olemme 

kiinnostuneita hiljaisesta tiedosta, mikä jää opettajankoulutuksen asiakirjarefor-

mien taakse. Pyrkimyksenä on selvittää, miten työryhmän jäsenet ovat itse koke-

neet hankkeen merkityksen osana opettajankoulutuksen kehittämistä. Keskeistä 

on antaa tilaa asiantuntijoille muistella mennyttä aikaa, joka liittyy opettajankou-

lutuksen uudistamistyöhön. Samalla tavoitteenamme on tutkia, miten asiantun-

tijoiden ajatukset ja kokemukset opettajankoulutus 2020 -julkaisun puitteissa pei-

laavat laajemmin opettajankoulutuksen kehittämistyötä. Tämän asetelman poh-

jalta olemme muodostaneet seuraavat tutkimuskysymykset: 
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1. Mitä Opettajankoulutus 2020 –selvitystyön työryhmän asiantuntijat ha-

lusivat tehdä opettajankoulutuksen kehittämisen eteen? 

2. Mitä työryhmän asiantuntijat uskoivat tekevänsä? 

3. Mitä työryhmän asiantuntijat arvioivat jälkikäteen tehneensä? 

 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrimme saamaan vastauksia siihen, 

mitkä olivat Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön työryhmän asiantuntijoiden 

omat lähtökohdat opettajankoulutuksen kehittämiselle. Toisen tutkimuskysy-

myksen avulla olemme selvittäneet, millaisia visioita työryhmän asiantuntijoilla 

oli opettajankoulutuksesta ja sen kehittämisestä. Kolmannella tutkimuskysy-

myksellä tavoittelimme kahta asiaa. Miten haastateltavat arvioivat Opettajan-

koulutus 2020 -selvitystyön vaikutuksia opettajankoulutuksen kehittämiseen ja 

toisaalta sitä, millä tavoin haastateltavat arvioivat yleisemmin opettajankoulu-

tuksen nykytilaa suhteessa Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön sisältöihin
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimusmenetelmät ja lähestymistapa 

Opettajankoulutuksen kehittämistä käsittelevä tutkimuksemme sijoittuu laadul-

lisen tutkimuksen kentälle. Hyödynnämme tutkimuksessa metodologisena lä-

hestymistapana muistitietotutkimusta, joka kuuluu omalta osaltaan hermeneut-

tisen tieteenfilosofian piiriin (Fingerroos & Haanpää 2006, 36–40; Ukkonen 2006, 

188.) Laajemmin hahmoteltuna hermeneutiikka korostaa ilmiöiden ymmärtä-

mistä ja tulkintaa. Perinteisesti hermeneuttinen tutkimus on kiinnostunut teks-

tien tulkinnasta, mutta sitä voidaan käyttää myös laajemmin tiedon tuottamisen 

apuvälineenä. (Mantzavinos 2017; Siljander 1988, 1; Väkevä 1999) Tutkimuk-

semme keskiön muodostavat haastateltavien muistelut Opettajankoulutus 2020 

-selvitystyöstä. Muistelu luo portin ymmärtää laajemmin opettajankoulutusta ja 

sen kehittämistä. Seuraavaksi kuvaamme tutkimuksemme linkittymistä herme-

neuttiseen tieteenfilosofiaan. Sen jälkeen avaamme muistitietotutkimuksen tra-

ditiota ja perustelemme sen merkitystä tutkimuksemme metodologisena valin-

tana. 

 Hermeneuttinen tieteenfilosofia 

Tutkimuksemme sijoittuu hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Perimmiltään her-

meneutiikassa on kyse ilmiöiden ymmärtämisestä ja tulkinnasta (Kusch 1986, 11; 

Oesch 1994, 2; Siljander 1988 1; Siljander 2005, 59). Hermeneutiikka tieteenfiloso-

fiana pitää sisällään valtavan määrän erilaisia filosofisia tulokulmia ja sen myötä 

toisistaan poikkeavia hermeneutiikan alalajeja sekä koulukuntia. Siksi sen mää-

rittely ei ole yksiselitteistä (Rauhala 1989, 6; Gallagher 1992, 3; Koski 1995, 32). 

Hermeneutiikka voidaan jaotella kolmeen laveaan päälinjaan. Ensimmäi-

nen niistä koskee oikeinymmärtämisen hermeneutiikkaa. Tämä suuntaus on 

kiinnostunut tekstin ymmärtämisen sääntöjen ja menetelmien oivaltamisesta. 

Toinen linja liittyy eksistentiaalisuuden ulottuvuuteen hermeneutiikassa. Tällöin 
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hermeneutiikka tutkii ihmisen ymmärrystä itsestään ja maailmastaan. Kolman-

nessa suuntauksessa voidaan puolestaan hahmotella kriittis-dialektinen herme-

neutiikka, jonka tarkoitus on nostaa henki- ja sosiaalitieteiden (ts. humanistiset 

tieteet) profiilia luonnontieteiden rinnalle ja yli korostamalla ihmisen sisäistä ko-

kemusta (Kusch 1986, 11; Oesch 1994, 34; Siljander 1988.) Siljander (1988) mainit-

see kuitenkin, että tällainen jaottelu on tietyllä tapaa keinotekoinen yritys hah-

motella hermeneutiikka alalajeihin. Perimmiltään hermeneutiikassa on kysymys 

yksilön halusta tulkita ja ymmärtää sekä sosiaalista todellisuutta ja merkitysra-

kenteita että yksilön yrityksestä määritellä tulkintaan liittyviä raameja (Siljander 

2005, 59). 

Tätä hermeneutiikan määrittelyn haastetta voidaan tarkastella esimerkiksi 

Hans-Georg Gadamerin ja Jürgen Habermasin 1960-luvun kuuluisan väittelyn 

pohjalta, jota myös Huttunen (2007) on puntaroinut artikkelissaan (ks. myös Gall 

1981). Gadamerin ja Habermasin välinen filosofisen välienselvittelyn keskeisin 

idea liittyy länsimaisen ajattelun perinteeseen. Gadamerin mukaan ihmisen on 

avauduttava dialogiin perinteen kanssa, jolloin vasta voidaan rakentaa uusia 

merkityksiä. Habermas on tästä hermeneutiikan luonteesta sinänsä samaa 

mieltä, mutta korostaa, ettei perinteeseen voi suhtautua vain avoimena dialo-

gina. Habermasin mielestä perinne pitää sisällään myös valtaa ja ideologiaa. 

Tällä Habermas halusi muistuttaa, että yksilö on kykenevä ideologiakritiikkiin ja 

oman järjen käyttöön. Gadamer sen sijaan näki, että tämä ideologiakritiikki kuu-

luu jo itsestään perinteen käsitteeseen. (Huttunen 2007, 35.) 

Tutkimuksemme kannalta Huttusen (2007) tekemät havainnot Habermasin 

ja Gadamerin näkemyseroista ovat auttaneet hermeneutiikan moniulotteisuuden 

ymmärtämisessä ja keskeisten linjojen vetämisessä historiantutkimukselle, jota 

myöhemmin esittelemämme muistitietotutkimus myös edustaa. Huttunen (2007) 

tuo esiin Nietzchen (1999) ajatuksen historiankirjoituksen kolmesta eri tasosta: 

monumentaalisesta, antikvaarisesta ja kriittisestä historian kirjoituksesta. Huttu-

nen hyödyntää tätä Nietzchen päättelyä Habermasin esittämän kritiikin tukena. 

Nietzchen kolmijaon näkökulmasta gadamerilainen hermeneutiikka ei ratkaise 
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monumentaalisen historiankirjoituksen ongelmaa, joka on tietyllä tapaa “väärän-

laista analogiaa” menneestä ja se keskittyy historiaan kiehtovilla vertauskuvilla 

ja tarinoilla. Tällainen esimerkiksi sotiin ja juhlapäiviin keskittyvä historianku-

vaus on riskialtista ja hedelmällistä maaperää yksioikoiselle maailmankuvan 

synnylle ilman kriittisyyden elementtiä. (Huttunen 2007, 41.) Sovelletusti tämä 

voisi tarkoittaa omassa kontekstissamme opettajankoulutuksen ymmärtämistä 

ainoastaan kansakunnan yhteisenä menestystarinana, eräänlaisena yhtenä totuu-

tena. Opettajankoulutuksen kehittämisen historia Suomessa pitää sisällään niin 

suuren määrään historiallista dataa ja tarjoaa monimerkityksellisiä tulkinnan 

mahdollisuuksia, ettei sen tarkasteleminen monumentaalisesti ole perusteltua. 

Pelkästään suomalaiseen opettajankoulutukseen suuresti vaikuttaneen perus-

koulu-uudistuksen ja edeltäneen 1960-luvun poliittisen kamppailun kokonaisku-

van ymmärtäminen vaatii muutakin kuin monumentaalista romantisointia. Sa-

moin Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön loppuraportin taakse pääseminen 

edellyttää tutkimukselta enemmän.  

Antikvaarinen historian kirjoitus pyrkii puolestaan tiedon säilyttämiseen ja 

keräämiseen. Sille on toki oma roolinsa historian tutkimuksessa ja tiedon talti-

oinnissa, mutta vain siihen tukeutumalla jää tulkintojen ja merkitysten muodos-

taminen huomiotta. Tämän tyyppinen historian kirjoitus tai tutkimus ei anna ti-

laa uuden tiedon syntymiselle. (Huttunen 2007, 42.) Omaan aiheeseemme liittyen 

antikvaarinen historiankirjoitus voisi ohjata meitä lähinnä tarkastelemaan Opet-

tajankoulutus 2020 -selvitystyötä toistamalla loppuraportin sisältöjä sivuuttaen 

haastateltavien muistelun.  

Edelleen, kriittinen historiankirjoitus, johon Huttunen (2007) viittaa puhu-

essaan Nietzchen kolmijaosta, on sellaista, jota historian tutkimuksessa tulisi ta-

voitella. Kriittinen aspekti on ainoa tulokulma, joka aidosti arvostelee ja tuomit-

see. Tutkimuksemme ei sisällä aivan yhtä dramaattista lähentymistä Nietzchen 

ajatuksiin kriittisyydestä. Siinä on kuitenkin tärkeä ajatuksen siemen tutkimuk-

semme perimmäisistä tarkoituksista, löytää syvempiä merkityksiä opettajankou-

lutuksen kehittämisen kompleksisesta luonteesta. 
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Gadamerin ajattelun pohjalta lähestymme tutkimusta tietystä subjektiivisesta 

vaikutushistoriallisesta perinteen jatkumosta käsin (Huttunen 2007, 35–36). Ga-

damerin hermeneutiikka ei siis tunnusta tiedon objektiivista luonnetta. Tulkitsija 

ja tulkittava ovat kiinni toisissaan tradition asettamassa kontekstissa. (Koski 

1995, 34–35.) Olemme opiskelijoina ja tutkijoina tietyllä tapaa historiallisessa ja 

subjektiivisessa jatkumossa. Siksi aiemmin tapahtunut, esimerkiksi oman kasva-

tusajattelun kehittyminen kasvatustieteiden parissa, vaikuttaa esiymmärryk-

seemme ja ennakkokäsityksiimme opettajankoulutuksesta. Myös Ruohotie-

Lyhty (2011) tukeutuu gadamerilaiseen hermeneutiikkaan puhuessaan herme-

neuttisesta situaatiosta tutkimuksen lähtökohtana. 

Hermeneutiikassa on pohjalla ajatus, että tutkijalla on aina omakohtainen 

“esiymmärrys” tutkittavasta ilmiöstä. Tämä esiymmärrys on olemassa, vaikka se 

olisi virheellinen. (Ruohotie-Lyhty 2011, 13–15.) Esimerkiksi meillä on ollut kiis-

tatta omakohtaisia olettamuksia siitä, millaista ministeriöstä käsin toteutettava 

opettajankoulutuksen projektiluontoinen kehittämistyö voisi olla ja mitä haas-

teita siihen liittyy. Osa ennakko-olettamuksistamme ovat olleet vain hataria mie-

likuvia, ilman sen suurempaa tietämystä, kun taas jotkut ennakkokäsityksemme 

ovat pohjanneet enemmän tietämykseen. Nämä lähtökohdat ovat ohjanneet 

meitä tutkittavan aiheen pariin. 

Habermasin ajatus hermeneutiikasta edustaa kriittistä hermeneutiikkaa 

(Roberge 2011, 7). Tämä hermeneutiikan suuntaus ilmenee lähestymistavas-

samme, koska tarkoituksemme on ymmärtää Opettajankoulutus 2020 -hanketta 

ja koko opettajankoulutuksen kehityskaarta syvällisesti. Meitä on motivoinut aja-

tus, että sisäistäisimme tutkimuksen kautta vieläkin paremmin opettajankoulu-

tuksen kompleksista luonnetta ja sen suhdetta esimerkiksi politiikkaan. Tämä 

nojaa Habermasin ajatukseen yksilön kyvystä ideologiakritiikkiin, joka on kyke-

nevä ylittämään perinteen (Huttunen 2007, 35–36; Koski 1995, 36). Tavoit-

teenamme on vertauskuvallisesti ymmärtää opettajankoulutusta paremmin kuin 

se tuntee itse itseään. Emme siis nojaa vain opettajankoulutusta käsitteleviin do-

kumentteihin ja “alistu” niiden auktoriteeteille, vaan pyrimme rakentamaan itse 

kokonaiskuvaa opettajankoulutuksen kehittämisestä.  
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Vaikka edellä onkin kuvattu gadamerilaisen hermeneutiikan problematiikkaa 

Habermasin esittämän kritiikin valossa, ei tässä tutkimuksessa ole oleellista 

tehdä selkeää rajanvetoa hermeneutiikan tarkalle määrittelylle. Tätä puoltaa 

myös Huttusen (2007, 43–44) ajatus, että hermeneutiikkaa määriteltäessä voi kui-

tenkin käytännön tutkimuksissa tehdä valintoja, joissa voi ilmentää vivahteita 

näiden molempien filosofien ajattelusta. Mikäli tällainen hermeneutiikan tar-

kempi määrittely on tehtävä, voimme nähdä tutkimuksemme lähestyvän sekä 

gadamerilaista että habermasilaista hermeneutiikkaa.  

Olemme kuvanneet edellä tämän tutkimuksen linkittymistä laajempaan 

hermeneuttiseen tieteenfilosofiaan. Seuraavaksi perehdymme muistitietotutki-

mukseen metodologisena valintana. Muistitietotutkimuksen voidaan nähdä pi-

tävän sisällään hermeneuttisia elementtejä. 

 Muistitietotutkimus lähestymistapana 

Muistitietotutkimus käsitteenä juontaa juurensa suullisen historian (oral history) 

perinteeseen. Muistitietotutkimuksen tieteellisen aseman voidaan nähdä vahvis-

tuneen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä, kun historian tutki-

muksessa kohosi kiinnostus tutkia yksittäisten sodassa olleiden ihmisten koke-

muksia. (Abrams 2010, 3–4.) Laajempi ihmistieteiden position vahvistuminen on 

nostanut omalta osaltaan myös muistitietotutkimuksen merkitystä esimerkiksi 

historian tutkimuksessa “uskottavana tieteen alalajina” (Halbmayr 2009, 195; 

Makkonen 2009, 14).  

Muistitietotutkimus voidaan määritellä metodologiaksi, jossa tarkoituk-

sena on selvittää menneisyyttä koskevaa muisteltua tietoa. Muistitietotutkimus 

ei pyri etsimään absoluuttista totuutta, vaan se on kiinnostunut menneisyyden 

moniäänisyydestä ja tapahtumien subjektiivisista merkityksistä (Fingerroos & 

Haanpää 2006, 33; Fingerroos & Peltonen 2006, 8). Muistelu ei tarjoa objektiivista 

tai pysyvää tietoa, vaan muistimme on jatkuvassa muutoksessa keskenään kil-

pailevien käsitysten myötä (Abrams 2010, 80; Halbmayr 2009, 196). Portellin 

(2003, 37–40) näkemys korostaa, että yksilön omilla merkityksillä ja merkityksiin 

liittyvällä muistamisella on suurempi painoarvo menneisyyden selittäjänä kuin 
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faktatiedolla (ks. myös Fingerroos, Opas & Taira 2004, 93). Näin ollen voidaan 

jopa kysyä, mikä on oleellista tietoa? Muistitieto kertoo siis enemmän tapahtu-

mien merkityksestä kuin itse tapahtumasta.  

Muistitietotutkimuksen menetelmää hyödyntämällä on mahdollista päästä 

uusien ja tuntemattomien tapahtumien kautta Opettajankoulutus 2020 -raportin 

taakse antamalla asiantuntijoiden äänelle tilaa kertoa omia ajatuksiaan opettajan-

koulutuksen kehittämistyöstä. Tutkimuksessamme muistitieto on siis enemmän 

metodi tuottaa tietoa, kuin itsenäinen tutkimuksen kohde. Portellin (1991) ha-

vaintoja soveltaen, on mahdollista etsiä vastauksia, mitä asiantuntijat työryh-

mässä tekivät, mutta myös, mitä he halusivat tehdä, mitä he uskoivat tekevänsä 

ja mitä he jälkikäteen katsovat tehneensä. Portellin (1991, 50) mukaan muistitieto 

välittää subjektin kokemuksia ja merkityksiä, eikä niinkään tarkkaa objektiivista 

kuvausta tietystä tilanteesta.  

Lisäksi Abramsin (2010) mukaan yleisesti voidaan käsittää, että muistitietoa 

tutkiva tutkija pyrkii selvittämään vastauksen neljään kysymykseen. Tutkijaa 

kiinnostaa, mitä tapahtui, miten subjektit kokivat tapahtumat, miten he muiste-

levat tapahtumia, mutta myös, miten muistelu hyödyntää laajempaa, jaettua yh-

teistä muistoa. Yhteinen muisti viittaa käsitykseen, jonka mukaan kansoilla, yh-

teisöillä tai sukupolvilla ilmenee kollektiiviseen muistiin tarrautuneita asioita, 

lähteet ovat näin ollen yhteydessä subjektien tai ryhmien arkeen ja kulttuuriin. 

(Abrams 2010, 78, 96–98; Portelli 2006, 51.) Omassa tutkimuksessamme keski-

tymme selvittämään muistelun suhdetta yhteisöön ja instituutioon eli opettajan-

koulutukseen tiedeyhteisönä sekä rakenteena. Tällöin voidaan puhua muistitie-

totutkimuksellisesti yhteisöllisestä ja institutionaalisesta puheesta (ks. Makko-

nen 2006, 246–247). 

Fingerroos ja Haanpää (2006) esittävät kolme erilaista tasoa hahmottaa 

muistitiedon tutkimuksellisia ulottuvuuksia ja taipumusta tuottaa rekonstrukti-

oita historiasta. Muistitieto voidaan jakaa selittävään, ymmärtävään ja kriittiseen 

eli emansipatoriseen tutkimusasetelmaan. Muistitietotutkimuksen jako esitettyi-

hin kolmeen tiedontuottamisen traditioon pohjautuu Habermasin kulttuurien 
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tutkimuksen kolmikentän idealle. Tutkimuksen sitominen vain yhteen tietoteo-

riaan ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, vaan muistitietotutkimus voi si-

sältää kaikkia edellä mainittuja epistemologisia tasoja päällekkäin, limittäin ja lo-

mittain. (Fingerroos & Haanpää 2006, 36–40.) Käytännössä näkökulmat eivät 

esiinny näin selkeinä tutkimuksessa, vaan samastakin työstä voidaan löytää vai-

kutteita kaikista suuntauksista. Selittävän muistitiedon vaikutus näkyy voimak-

kaimmin perinteisessä historian ja sosiaalihistorian tutkimuksessa, kun taas kult-

tuurisessa tutkimusotteessa tulkinnallinen näkökulma on hallitseva. (Ukkonen 

2006, 189.)  

Selittävä muistitieto pyrkii selittämään tai esittämään menneisyyden ilmi-

öitä. Selittävässä muistitietotutkimuksessa tutkimuskohteena on siis pääsääntöi-

sesti menneisyys: mitä on tapahtunut, mitä siitä kerrotaan ja jossain määrin myös 

se, miten tapahtumia kerrotaan ja tulkitaan. Selittävää muistitietotutkimusta on 

luokiteltu positivistiseksi suuntaukseksi, sillä se tarkastelee muistamista ja muis-

telua objektiivisesta näkökulmasta. (Fingerroos & Haanpää 2006 36–38.) Tällöin 

tutkija jää selittävän lähestymistavan mukaisesti ilmiön ulkopuoliseksi tarkkaili-

jaksi. Perinteisesti selittävää muistitietotutkimusta on hyödynnetty täydentä-

mään ja elävöittämään tutkimuksen taustaa. (Fingerroos & Haanpää 2006, 36–40, 

44; Makkonen 2009, 13–14; Ukkonen 2006, 187–189.) 

Ymmärtävässä eli tulkinnallisessa muistitietotutkimuksessa muistelu näh-

dään kerrontana ja menneisyyden tulkintana sekä prosessina, jossa olennaista on 

antaa merkityksiä menneisyydelle, nykyisyys lähtökohtana. Muistelussa tulee 

esiin se, minkälaiset asiat ja tapahtumat muistelijoiden mielestä ovat muistami-

sen, kertomisen ja säilyttämisen arvoisia, mistä syystä ymmärtävä muistitieto lu-

keutuu hermeneuttiseen tutkimustraditioon, jossa korostuu tiedon jatkuva tul-

kinnallinen prosessi. (Fingerroos & Haanpää 2006, 36–40; Ukkonen 2006, 188.) 

Makkosen (2009) mukaan ymmärtävä muistitietotutkimus ja sen roolin korostu-

minen ihmistieteellisessä tutkimussuuntauksessa on osa laajempaa tieteenken-

tän muutosta. Historian tutkimuksessa alettiin postmodernin käänteen myötä 

kiinnittää entistä enemmän huomiota hermeneutiikkaan, jonka mukaan histo-
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rian tutkiminen vaatii ymmärrystä kulttuurisista ilmiöstä ja kielestä sen tulkitsi-

jana. (Makkonen 2009, 14.) Tulkinnallisessa muistitiedossa tutkimuksen koh-

teena on sekä menneisyys että nykyisyys, ja erityisesti näiden kahden suhde 

muistelussa: miten mennyttä nykyhetkessä kerrotaan ja tulkitaan, mitä otetaan 

esille ja muistetaan ja miten tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa historian julkis-

ten esitysten kanssa. (Ukkonen 2006, 189.) 

Kriittinen muistitietotutkimus, josta voidaan puhua myös emansipatori-

sena muistitiedon lähestymistapana, on luonteeltaan samansuuntaista kuin ym-

märtävä muistitietotutkimus, mutta erottelu näiden kahden toisiaan hyvin lä-

hellä olevan lähestymistavan välillä on häilyvää. (Fingerroos & Haanpää 2006, 

40). Tyypillistä kriittiselle muistitietotutkimukselle on sen yhteys kriittisiin kult-

tuuritutkimuksen perusteeseihin; vahvaan kontekstualisoimiseen, poliittisuu-

teen ja positionaalisuuteen. Kriittinen muistitietotutkimus on tieto-opillinen 

orientaatio, jossa keskitytään vallitsevien olosuhteiden kriittiseen tarkasteluun. 

(Fingerroos & Haanpää 2006, 40.) 

Oman tutkimuksemme kohdalla selittävä muistitietotutkimus lähestymis-

tapana pyrkii tuomaan haastateltavien äänen esiin Opettajankoulutus 2020 -sel-

vitystyössä. Oleellisempaa tälle tutkimukselle on kuitenkin tarkastella muistitie-

toa ymmärtävän ja kriittisen epistemologian avulla. Ymmärtävä muistitietotut-

kimus pyrkii tulkitsemaan menneisyyttä käsittelevää muistitietoa. Jokaisella 

haastateltavista on oma henkilökohtainen suhde opettajankoulutuksen kehittä-

miseen ja tätä kautta jokaisella on myös omakohtainen kokemus Opettajankou-

lutus 2020 -selvitystyöstä. Ymmärtävä muistitietotutkimus ei siis etsi absoluut-

tista totuutta, jos sellaista edes on olemassa, vaan tarkoituksena on menneisyy-

den merkitysten ymmärtäminen.  

Kuten kuvasimme, myös kriittinen muistitietotutkimus pyrkii tuottamaan 

tulkinnan menneisyydestä, mutta arvioivalla ja emansipatorisella lähestymista-

valla, jolloin tutkittava kohde nähdään subjektina. Tutkimuksessamme kriittinen 

muistitietotutkimus pyrkii valottamaan opettajankoulutuksen kehittämistä 

osana koulutuspolitiikkaa. Kriittisessä, joskin osaltaan kaikessa muistitiedossa 

on kyse ajatuksesta, että tulkinta on aina monimerkityksellistä. Lopputulos ei 
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näin olekaan menneisyyttä täydellisesti selittävä, vaan metodologian mukainen 

tulkinta haastateltavan tekemistä tulkinnoista, joita tutkijoina tarkastelemme 

oman subjektiivisen asemamme kautta. 

5.2 Tutkimuksen ja sisällönanalyysin eteneminen 

Tutkimuksemme on edennyt Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen (2010) esi-

merkinmukaisesti. Olemme lähteneet liikkeelle tutkimusongelman asettami-

sesta, jonka jälkeen olemme kuvanneet opettajankoulutuksen taustaa sekä syven-

tyneet muistitietotutkimuksen traditioon tutkimuksen metodologisena lähtö-

kohtana. Sen jälkeen olemme toteuttaneet asiantuntijahaastattelut Opettajankou-

lutus 2020 -selvitystyöstä, analysoineet aineiston sekä esitelleet keskeiset tutki-

mustulokset. Lopuksi olemme vertailleet tuloksia laajemmin muuhun tieteelli-

seen tutkimusevidenssiin opettajankoulutuksen kehittämisestä sekä pohtineet 

tutkimustuloksia jatkotutkimuksia silmällä pitäen. (Ruusuvuori, Nikander & 

Hyvärinen 2010, 12; ks. Kuvio 4) 

KUVIO 4 Tutkimusprosessin eteneminen 

Tutkimusongelma

Opettajankoulutuksen 
kehittäminen

Teoriatausta

Opettajakoulutuksen kehitys

Muistietotutkimuksen metodologia

Aineistonkeruu

Asiantuntijahaastattelu

Aineiston analyysi

Aineiston rajaaminen

Sisällönanalyysi

Tulosten tarkastelu

Keskeisten tulosten esittely

Teoreettinen dialogi ja pohdinta

Tulosten vertailu ja johtopäätökset 
Jatkotutkimusmahdollisuudet
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Tutkimuksessa haastateltiin viittä Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön laadin-

taan osallistunutta jäsentä kevään 2017 aikana. Kaikki työryhmän jäsenet ovat 

tehneet mittavan uran opettajankoulutuksen parissa. Osa haastatteluihin osallis-

tuneista on vaikuttanut opettajankoulutuksen parissa yliopistomaailmassa ja 

joillakin on taustaa myös ministeriötasolta. Tutkimukseen osallistuneita haasta-

teltavia lähestyttiin sähköpostilla, ja heidän kanssaan sovittiin haastatteluajan-

kohta vuoden 2017 keväälle sekä suostumuksesta haastattelujen tallentamiseen 

ja tallennetun materiaalin tutkimuskäytöstä. 

Haastattelukutsussa kerrottiin tutkimuksen pääpiirteet ja tutkimuskohde. 

Kaikille haastateltaville toimitettiin haastattelurunko luettavaksi ennen tapaa-

mista. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja jokaisella haastattelulle oli 

varattu aikaa noin puolitoista tuntia. Ainoastaan yksi haastatteluista kesti sel-

västi alle puolitoista tuntia. Haastattelut nauhoitettiin äänitallenteiksi, jotka litte-

roitiin tekstimuotoon.  

Aineistonkeruu toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. 

Tämä antoi mahdollisuuden edetä haastattelussa etukäteen muodostettujen laa-

jojen teemojen kautta, mutta mahdollisti keskittymisen haastattelutilanteessa 

nousseisiin mielenkiintoisiin yksityiskohtiin. (Milton 2003.) Haastattelun teemat 

käsittelivät Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön lähtökohtia, työskentelyä pro-

sessin aikana, opettajankoulutuksen kehittämistä sekä pohdintaa prosessin jäl-

keen (ks. Kuvio 5). 

 

KUVIO 5 Haastattelun teemat 

Lähtökohdat

Tausta

Visio

Työskentely prosessin aikana

Työryhmän toiminta ja 
kuulemiskierrokset

Opettajankoulutuksen 
kehittäminen

Määrällinen arviointi

Opettajankoulutuksen periaatteet

Tutkimusperustaisuus

Pohdinta ja aika prosessin 
jälkeen

Nykyhetki ja tulevaisuus sekä 
hankkeen arviointi

Haastattelun teemat
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Huolellisesti ennalta määritellyillä teemoilla pyritään varmistamaan tarvittavan 

ja tarkoituksenmukaisen tiedon saanti haastattelutilanteissa (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 102–103). Haastattelurunko (Liite 2) muodostettiin Opettajankoulutus 2020 

-loppuraportin sisältöjä mukaillen sekä tutkimuskysymysten suuntaisesti. Tällä 

tavoin arvioimme saavutettavan riittävän laajan katsauksen koko Opettajankou-

lutus 2020 -selvitystyöstä myöhempää analysointia varten. 

5.3  Aineiston sisällönanalyysi 

Tutkimuksen haastatteluaineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysia hyö-

dyntäen (Krippendorff 2013, 88–89; Vaismoradi, Jones, Turunen & Snelgrove 

2016, 100–101; Patton 2002, 452–454). Aineiston analyysi on työkalu tutkimustu-

losten tulkintaan (Patton 2002, 432). Kyse on merkitysten tulkitsemisesta (Tynjälä 

1991, 396). Laadullista sisällönanalyysia ohjasi aiemmin esitelty Portellin (1991, 

50) muistitiedon luokittelu eli sisällönanalyysissa pyrimme selvittämään vas-

tauksia tutkimusongelmaan seuraavalla jaottelulla: mitä asiantuntijat työryh-

mässä tekivät, mitä he halusivat tehdä, mitä he uskoivat tekevänsä ja mitä he 

jälkikäteen katsovat tehneensä. Muistitiedon luonteesta johtuen laadullisessa si-

sällönanalyysissa on elementtejä teoriaohjautuvasta analyysitavasta. Toisaalta 

emme ole poissulkeneet aineiston merkitystä analyysin toteuttamisessa. Analy-

sointitapaamme kuvastaakin parhaiten abdutkiivinen aineiston päättely (Grön-

fors & Vilkka 2011, 17–20; Tuomi & Sarajärvi 2011, 97). Tällöin analyysimme on 

hyödyntänyt muistitietotutkimuksen teoriaa ja Opettajankoulutus 2020 -selvitys-

työn työryhmän asiantuntijoiden muistelua. Tutkimustyypiltään laadullinen tut-

kimus on empiiristä ja laadullisessa tutkimuksessa on kyse empiirisen analyysin 

tavasta tarkastella havaintoaineistoa ja argumentoida. Tutkimuksen raportoin-

nin kannalta on huomattava, että muistitietotutkimuksen perinteessä analyysin 

tueksi nostetaan lainauksia haastatteluista.  

Tutkimuksessamme nostamme haastatteluaineistosta esimerkkejä harki-

ten. Nostot tarjoavat lukijalle portin ymmärtää omia tulkintojamme aineistosta. 

Erilaisten menneisyyttä koskevien viestien analyyttisestä tulkinnasta käytetään 



56 
 

   
 

nimitystä tiheä vuoropuhelu (Portelli 2003, 14–16). Tutkijan tiivis ja vuorovaikut-

teinen työskentely erilaisten lähteiden - tutkimuksessamme haastatteluaineiston, 

opettajankoulutuksen historiasta kertovan aineiston ja Opettajankoulutus 2020 -

selvitystyön - parissa johtaa tulkitsevaan ja ymmärtävään, toisin sanoen tiheään 

kuvaukseen tutkimuskohteesta. (Kortelainen 2008, 34.) Kortelainen kuvaa tutki-

jan muuttuvaa suhdetta tutkimusaineistoon tutkimuksen edetessä. Tutkimuksen 

aikana roolimme on muuttunut haastattelijoista äänitettyjen keskusteluiden tul-

kitsijoiksi: tutkijoina olemme olleet vuoropuhelussa Opettajankoulutus 2020 -sel-

vitystyön, eri haastattelujen ja taustoittavan aineiston kanssa. (Kortelainen 2008, 

80.)  

Mielestämme on oleellista tuoda lukijalle tutkimusprosessin luonne selville 

nostamalla aineistosta esimerkkejä, jotka täydentävät ja selittävät osaltaan tulkin-

tojamme. Tämän vuoksi olemme sisällönanalyysissa edenneet haastatteluiden 

yksittäisistä ilmauksista kohti laajenevia kokonaisuuksia. Varsinainen haastatte-

luaineiston analysointi ja sitä edeltänyt aineistonkeruu eivät ole olleet toisistaan 

täysin irrallisia tapahtumia, vaan ne ovat kietoutuneet yhteen. Olemme tehneet 

alustavaa analyysia jo tutkimuksen haastatteluvaiheen aikana, hakemalla suun-

taa varsinaisen analyysin toteuttamiseksi. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 

2010, 11.) Alustavaa analyysia ohjasi Portellin (1991, 50) muistitiedon luokittelu, 

jonka perusteella hahmottelimme tutkimuksemme alustavat pääluokat. Pääluo-

kat toteutuivat lopulta alustavien hahmotelmien mukaisiksi. Analyysimme ja-

kautui kolmeen pääluokkaan, jotka ovat Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön 

lähtökohdat, Opettajankoulutus 2020 –selvitystyön visio sekä Opettajankoulutus 

2020 -selvitystyön vaikutusten ja opettajankoulutuksen nykytilan arviointi.  

Tutkimuksessamme ennen varsinaisen sisällönanalyysin toteuttamista, lit-

teroitu haastatteluaineisto ryhmiteltiin Portellin luokittelun mukaisesti kolmeen 

hahmoteltuun pääluokkaan. Ensimmäinen ryhmä sisälsi Opettajankoulutus 2020 

-selvitystyön lähtökohtiin ja opettajankoulutuksen silloiseen tilaan viittaavat il-

maukset. Toisen ryhmän muodostivat työryhmätyöskentelyn visiot ja selvitys-

työryhmän tavoitteita avanneet ilmaukset. Kolmanteen ryhmään jakaantuivat 

selvitystyön vaikutuksia arvioivat ilmaukset, mutta myös opettajankoulutuksen 
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nykytilaa ja tulevaisuutta käsitelleet ilmaukset. Kokonaisuudessaan viidestä 

haastattelusta kertyi 105 sivua litteroitua tekstiä. 

Varsinainen sisällönanalyysi eteni ensin haastatteluaineiston redusointiin 

(ks. Taulukko 1), jolloin alkuperäisilmauksista luotiin tiivistetysti pelkistettyjä il-

mauksia. Pelkistettyjen ilmauksien muodostamisen jälkeen analyysissa edettiin 

klusterointiin, missä pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin aineistosta nousevien tee-

mojen mukaisiin alaluokkiin. (Krippendorff 2017, 205–207; Tuomi & Sarajärvi 

2011, 108–113)  

TAULUKKO 1  Esimerkki alaluokkien muodostamisesta 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaisu Alaluokka 

Se mikä me silloin koettiin ongelmaksi, se että 
siinä toki voi siinä opettajan työssä ja toiminnassa 
ja koulutuksessa, mutta ennen kaikkea se, että ai-
nakin osalla opettajankouluttajia se oma henkilö-
kohtainen suhde siihen tutkimukseen oli hyvin, 
varsin ohut. Se perustui enempi niinku uskomuk-
siin kuin näyttöihin. Se ajatus, että ei myöskään 
opettajankoulutuksen sisällä niinku ois semmosia, 
jotka tutkii ja jotka opettaa vaan että se tutkimuk-
sen pitää olla elävä osa kaikkien työtä. H1 

Opettajankouluttajilla oma henki-
lökohtainen suhde tutkimukseen 
oli varsin ohut. Perustui enemmän 
uskomuksiin kuin näyttöihin. 

Tutkimusperus-
tainen opetta-
jankoulutus ja  
rahoituksesta 
kilpailu  
LÄHTÖ-
KOHTA* 

Kyllähän opettajankoulutus ja opettajankoulutta-
jat itse uskoivat omaan toimintaansa, mutta opet-
tajankoulutuksen asema yliopiston sisällä on jol-
lain tapaa vähän kuin huono itsetunto, että sen 
vahvistamista tämäkin raportti jollain tavalla yritti 
petrata. Eli opettajankoulutuksen yksiköt itse us-
koivat omaan toimintaansa, pystyivät toteutta-
maan sen koulutusmäärän, mitä tarvii, ja myös 
tuottamaan tutkimusta, mutta oli myöskin jonkin-
laista alemmuudentuntoa, että miten me varmis-
tetaan ikään kuin akateemisuus ja se puoli. H2 

Raportin tehtävänä vahvistaa opet-
tajankoulutuksen itsetuntoa osana 
akateemisuutta 

Opettajankou-
lutuksen ase-
man vahvista-
minen  
yliopistoissa 
VISIO* 

Varmasti näkisin, että tutkimuksen merkityksestä 
ollaan yhä tietoisempia, että se kuuluu opettajan-
koulutukseen, mutta samanaikaisesti, kyllä täytyy 
sanoa, että rahoituksen saaminen on yhä vaikeam-
paa. Sen vuoksi me mietinnössä myöskin esi-
tämme tutkimusohjelmia tai sellaisia miten valta-
kunnallisesti pitäisi koota laajempia kokonaisuuk-
sia ja saada rahoitusta niihin. Että kilpailu on ko-
ventunut, siinä mielessä rahoitukseen hyväksytty-
jen projektien lukumäärä, onko se voinut aina-
kaan kasvaa vaan pikemminkin vähentyä, että si-
käli kannan kyllä huolta siitä, mutta tiedän, että 
ainakin nyt Helsingin yksikössä on myöskin on-
nistuttu varsin korkeatasoisten opettajankoulu-
tuksen sisällä olevien hankkeiden luomisessa ja 
rahoituksenkin saamisessa, johon kyllä on sitten 
vaikuttanut hyvin paljon opettajankoulutuksen 
johtaja. Opettajankoulutuksen johtajan näköala ja 
visio ja tuki henkilöstölle on tässä ihan oleellinen 
asia. H3 

Opettajankoulutuksessa ollaan tie-
toisempia tutkimuksen merkityk-
sestä.  
 
Rahoituksen saaminen on vaike-
ampaa.  

Tutkimusperus-
taisuuden to-
teutumisessa 
yhä haasteita 
VAIKUTUKSET 
& NYKYTILA* 
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Alaluokat muodostuivat jokaisen pääluokan kohdalla yksilöllisiksi, vaikka eri 

pääluokista voidaankin löytää samankaltaisuuksia. Tähän vaikuttivat sekä haas-

tattelun ennakkoon mietityt aiheet että haastattelurunko, mutta myös haastatel-

tavien aihetta sivunnut pohdinta, joka tarjosi tutkimukselle mielenkiintoisia ja 

yllättäviäkin suuntia.  

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja  
rahoituksesta kilpailu  
*LÄHTÖKOHTA 

Akateeminen opettajankou-
lutus 

Opettajankoulutus 2020 -
selvitystyön lähtökohdat 

Opettajankoulutuksen aseman vahvistami-
nen  
yliopistoissa 
*VISIO 

Akateemisen opettajankou-
lutuksen kehittäminen 

Opettajankoulutus 2020 -
selvitystyön visiot  

Tutkimusperustaisuuden toteutumisessa 
yhä haasteita 
*VAIKUTUKSET & NYKYTILA 

Selvitystyön vaikutusten ar-
vioinnin kompleksisuus 

Opettajankoulutus 2020 -
selvitystyön vaikutusten ja 
opettajankoulutuksen ny-
kytilan arviointi 

TAULUKKO 2  Esimerkki ylä- ja pääluokkien muodostamisesta 

Tämän jälkeen etsimme eri alaluokkia yhdistäviä tekijöitä ja hahmottelimme 

niille yhteensä kuusi erillistä yläluokkaa (ks. Taulukko 2). Yläluokkia muodostui 

jokaisen tutkimuskysymyksen alle kaksi kappaletta. Opettajankoulutus 2020 -

selvitystyön lähtökohtia kartoittavalle tutkimuskysymykselle rakentui ylä-

luokiksi opettajankoulutuksen yhteiskunnallinen asema ja akateeminen opetta-

jankoulutus. Selvitystyön visioon liittyvään tutkimuskysymykseen avautui ylä-

luokiksi opettajankoulutuksen kehittämisen taustatekijät ja akateemisen opetta-

jankoulutuksen kehittäminen. Selvitystyön vaikutusten ja opettajankoulutuksen 

nykytilan arviointiin liittyvälle tutkimuskysymykselle löytyi yläluokkina vaiku-

tusten arvioinnin kompleksisuus ja opettajankoulutus vuonna 2017. 
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5.4 Luotettavuus ja eettiset ratkaisut 

Lähestymme tutkimuksen luotettavuutta ja eettisiä ratkaisuita muistitietotutki-

muksen lähtökohdista, vaikka koemmekin, että niiden kohdalla voidaan puhua 

merkittävästä yhteydestä laadullisen tutkimuksen eettisiin kysymyksiin. Perin-

teiset eettiset haasteet koskevat haastateltavien suostumusta tutkittavaksi, tutkit-

tavien yksityisyyttä sekä tutkittavien suojaamista tutkimuksen seurauksilta. 

(Fontana & Frey 1994, 372.) Kysymykset luotettavuudesta ja tutkimuseettisistä 

ratkaisuista koskevat myös tuotetun tiedon luonnetta. Voidaan esittää kysymys: 

mistä muistitiedossa oikein on kysymys? Mitä tarkoittaa, kun muistelukerronta 

on tieteellisen tutkimuksen aineiston?  

Eskolan ja Suorannan (2008) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuu-

den arviointi ei ole yksiselitteistä, eikä sillä ole vakiintunutta traditiota. Yksi syy 

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin haasteellisuudelle liittyy laa-

dullisen tutkimuksen luonteeseen. Tutkija joutuu jatkuvasti liikkumaan analyy-

sin, omien valintojen ja ennakko-oletusten sekä tutkimuksen teoreettisen taustan 

välillä. (Eskola & Suoranta 2008, 208.) Mikäli laadulliselle tutkimukselle halutaan 

etsiä vastauksia sen luotettavuuden arvioinnista, tulee tutkijan ainakin kiinnittää 

huomiota avoimeen subjektiviteettiin eli siihen, että tutkijan omat kokemukset 

vaikuttavat tutkimuksen toteuttamiseen ja käsityksiin tutkittavasta aiheesta. (Es-

kola & Suoranta 2008, 208; Vaismoradi ym. 2016, 107–108.) 

Alastalo ja Åkerman (2010) tähdentävät kahta tutkimuksemme lähestymis-

tavan kannalta tärkeää luotettavuuden ja eettisyyden seikkaa. Ensinnäkin, mitä 

vanhemmasta historiallisesta prosessista on kyse, tai mitä useammista samankal-

taisista prosesseista haastateltavalla on kokemusta, sitä haastavampaa haastatel-

tavan on palauttaa mieleen tapahtumien yksityiskohdat. (Alastalo & Åkerman 

2010, 317.) Toisekseen asiantuntija-asemassa olevia henkilöitä haastateltaessa on 

huomattava, että he ovat usein varsin tottuneita puhumaan asioista ammattikun-

tansa tai viranomaisen edustajana. Tällöin puhe saattaa jäädä hyvin yleiselle ta-

solle, mikä ei tarjoa aineistoa syvälliselle tarkastelulle. (Koskinen, Alasuutari & 
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Peltonen 2005, 118–120.) Erityisesti koimme, että tämä oli potentiaalinen riski tut-

kimuksessamme, koska asetelma oli helposti nähtävissä “perustutkinto-opiske-

lija vs. kokenut asiantuntija” asetelmassa. Tämän vuoksi tutustuimme huolella 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyöhön ennen haastatteluja ja pyrkineet kysy-

myksissämme konkreettisuuteen, sillä muistiin palauttamisessa auttavat mah-

dollisimman tarkat kysymykset (Alastalo & Åkerman 2010, 317).  

Tähän noviisi-mestari-asetelmaan liittyvä luotettavuuden probleema suh-

teutuu myös kysymykseen tutkimuksen uskottavuudesta. Voidaan esittää kysy-

mys, olemmeko aloittelevina tutkijoina kyenneet ymmärtämään asiantuntijoiden 

muistelua opettajankoulutuksen kehittämisestä riittävästi. (Eskola & Suoranta 

2008, 211.) Lisäksi uskottavuus kulkee käsikädessä omien ennakkotietojemme 

kanssa. Tutkijoina meidän pitää olla riittävän perehtyneitä opettajankoulutuksen 

kehittämisen paradigmasta, mutta emme saa kuitenkaan rajoittaa omaa ajattelua 

tai kykyä tehdä syvällisiä havaintoja opettajankoulutuksesta. (ks. Eskola & Suo-

ranta 2008, 2012.) 

Alastalon ja Åkermanin (2010, 321) mukaan on huomionarvoista, että haas-

tateltavat kuvaavat tapahtumia ja niiden kulkua aina omasta näkökulmastaan. 

On siis muistettava, että haastatteluissa voi olla eriävää kuvausta muiden toimi-

joiden toiminnasta. Erityisesti muiden toimijoiden tekemien valintojen ja motii-

vien tulkinta on epävarmaa pohjaa tutkimuksellisesti. Haastattelutilanteessa on 

paikallaan muistaa, että muiden toimintaa kuvatessaan kertoo informantti vä-

hintään yhtä paljon omista oletuksistaan ja tavoista jäsentää maailmaa. (Alastalo 

& Åkerman 2010, 321.) Hedelmällinen kysymys onkin, miksi informantti muistaa 

siten kuin muistaa ja kertoo siten kuin kertoo? Miksi jotkin asiat ovat muistami-

sen arvoisia?  

Kun muistitietoa käytetään lähteenä, päätelmien peruslähtökohtana toimii 

kertojan tapa muistaa ja tuoda muistoja ilmi kerronnassaan. (Kalela 2006, 75.) 

Muistitiedon osalta Thompson (2000, 91) tähdentää, että muistamisen luotetta-

vuudelle on oleellista tapahtumien merkityksellisyys, kuinka oleellisina ja kiin-

nostavina kokemukset ovat yksilölle näyttäytyneet. Voidaan esittää, että tapah-
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tumat, joilla on ollut merkitystä yksilölle, muistetaan tarkimmin. Asiantuntijoi-

den haastatteluissa pyrimme tämän vuoksi tutkijoina korostamaan, että haastat-

telut käsittelevät juurikin Opettajankoulutus 2020 -selvitystyötä, eivät yleisesti 

opettajankoulutuksen kehittämisen historiaa. Tutkijoina pyrkimyksemme oli 

näin toimien parantaa aineiston luotettavuutta ja hyödynnettävyyttä suhteessa 

tutkimuskysymyksiimme.  

Haastattelijoina olemme pohtineet mahdollisuutta sille, että haastatteluti-

lanteen vuorovaikutus voi vääristää tai muokata muistelua. (Abrams 2010, 85. 

Stögner 2009, 213.) Thompson (2000, 179) painottaa, että haastatteluaineiston luo-

tettavuuden arviointi on tehtävä perusteellisesti. Muistitiedon kohdalla on pe-

rusteellisesti pohdittava, kuinka mittavasti asiantuntijat ovat mahdollisesti haas-

tattelussa sensoroineet muistelupuhettaan. Sensuurin ohella olemme pyrkineet 

Thompsonin (2000, 181) ajatuksen mukaisesti tarkastelemaan ja erottamaan ai-

neistosta, milloin haastateltava puhuu omalla äänellään ja milloin puheessa hei-

jastuu stereotyyppinen yleistäminen. Muistaminen on myös tilannesidonnaista 

eli haastattelun asetelma vaikuttaa suoraan haastateltavan muistiin ja kerrontaan 

(Stögner 2009, 206). 

Maininnan arvoisena asiana tarkennettakoon pyrkimystämme säilyttää in-

formanttien anonymiteetti, mikä on erityisesti eettinen valinta ja toimenpide. 

Tutkimukseen osallistuvat asiantuntijat ovat laajasti tunnettuja suomalaisen kas-

vatustieteen kentällä ja toimivat edelleen aktiivisesti tiedeyhteisössä tai valtion-

hallinnossa. Emme tuo tutkimusraportissamme heidän nimiään esille, sillä tutki-

jan rooli on varjella tutkittavia mahdolliselta maineeseen tai sosiaaliseen ase-

maan vaikuttavilta tekijöiltä. (Johnson 2002, 14–15.) Rajatulla asiantuntijakentällä 

on asiantuntijoiden mahdollista tunnistaa toisensa jo hyvin pienistä vihjeistä 

(Alastalo & Åkerman 2010, 321). Omassa tutkimuksessamme emme edellä esitet-

tyjen syiden myötä edes pyri nostamaan esille yksittäisiä toimijoita, vaan kiin-

nostuksemme kohteet ovat toisaalla, opettajankoulutuksen kehittämisessä ja sii-

hen vaikuttavien ilmiöiden ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa. 

Tutkijoina olemme noteeranneet haastattelun kirjoittamisen tekstiksi ikään 

kuin näivettävän vuorovaikutustilanteessa vallinneen merkityksen rikkauden. 
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Haastattelutilanteessa ilmenneen nonverbaalisen viestinnän esittämisen hanka-

luuden myötä, tekstimuotoinen puhe kadottaa haastattelutilanteessa eläneitä 

merkityksiä, vivahteita ja tunteita (Takala 2005, 116). Tutkimuksessamme 

olemme litteroineet puheen suoraan sellaisena, kuin se on tallennettu stilisoi-

matta suuremmin haastateltavien puhetta.  

Vielä ennen raporttimme julkaisemista olemme olleet haastateltaviin yhtey-

dessä, jotta he ovat voineet kommentoida tulososaan nostettuja aineistokatkel-

mia. Tässä vaiheessa on ollut vielä mahdollista puuttua sisällöllisiin tai ulkoisiin 

seikkoihin, mikäli haastateltava on näin toivonut. Kukaan Opettajankoulutus 

2020 –selvitystyön työryhmän asiantuntijoista ei kommentoinut tutkimuksen si-

sällöllisiä seikkoja. Sen sijaan yksi haastatelluista asiantuntijoista olisi toivonut, 

että tutkimuksessa ei olisi käytetty suoria lainauksia haastattelutilanteista. 

Olemme kuitenkin halunneet tuoda haastateltavien oman ajattelun tutkimuk-

semme keskiöön, siksi pidämme suorien lainausten käyttämistä välttämättö-

mänä muistitietotutkimuksen näkökulmasta. Vaikka haastateltavilla voi olla lu-

kuisia syitä rajoittaa tai puuttua esitettyihin asioihin, vastuu ja valinta tämän tut-

kimuksen sisällöstä on silti meillä tekijöillä. (Sacks 2009, 43.) Emme koe, että 

haastateltavat olisivat vaikuttaneet tutkimuksemme tavoitteisiin ja tuloksiin, 

vaan heiltä on ennemminkin pyydetty kommentteja mahdollisten asiavirheiden 

poissulkemiseksi.  

Kaikkea edeltävää pohdintaa tutkimuksen luotettavuushaasteista voidaan 

lähestyä triangulaatio-käsitteen avulla. Pattonin (2002) mukaan triangulaation 

nähdään vahvistavan tutkimuksen luotettavuutta monella tapaa. Triangulaati-

olla tarkoitetaan yleisesti moninäkökulmaista lähestymistapaa tutkimukseen. 

Omassa tutkimuksessamme olemme tutkijoina työskennelleet jatkuvassa vuoro-

vaikutuksessa, tällöin voidaan puhua tutkijatriangulaatiosta. Keskeistä meille on 

ollut käydä keskustelua, kuinka haastateltavien muistelua voidaan tulkita tietyn 

suuntaisesti. Tämä on osaltaan vahvistanut tiedon luotettavuutta, sillä erityisesti 

muistitiedon kohdalla olemme arvioineet tiedon tulkinnallisuutta, ymmärrettä-

vyyttä ja yleistettävyyttä. (Patton 2002, 555.)  
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Leavy (2011, 152) on esittänyt, että muistitiedon kohdalla luotettavuus ei ole kai-

kilta osiltaan hyvä termi kuvaamaan tutkimuksen arviointia, sillä muistitietotut-

kimus ei etsi absoluuttista tiedon totuutta. Muistitiedon kannalta on oleellista 

huomioida niin tutkimusaineiston johdonmukaisuudet kuin epäjohdonmukai-

suudetkin. Olemme suhtautuneet epäjohdonmukaisuuksiin muistitiedon luon-

teelle ominaisina eli ymmärtäneet epäjohdonmukaisuudet merkityksellisinä tie-

don paloina. (ks. Leavy 2011, 152.) 

Le Roux (2015) kirjoittaa kokoavasti muistitiedon asemasta ja sen eettisistä 

haasteista tutkimusmenetelmänä. Muistitieto laadullisena tutkimuksena on ollut 

”orpolapsen” (orphan) asemassa, sillä sitä on pidetty pinnallisena, puolueelli-

sena ja epäuskottavana. Nykyisin muistitieto on vahvistanut asemaansa ja tärke-

ässä roolissa on ollut tutkimuksen tarkentunut suhde eettisiin valintoihin. (Le 

Roux 2015, 564.) Tämän vuoksi koemme oleellisena korostaa, että tutkimukses-

samme haastattelut on toteutettu laadullisen tutkimuksen hyviä toimintatapoja 

noudattaen, informanttien oikeuksia vaalien sekä ilman pyrkimyksiä väärinkäyt-

tää haastateltavien muistelukerrontaa. 
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6 SELVITYSTYÖTÄ MUISTELEMASSA

Tulosten esittäminen etenee tutkimuskysymysten mukaisesti. Luvussa 6.1 käsit-

telemme Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön lähtökohtia. Olemme etsineet ai-

neistosta vastauksia tutkimuskysymykseen, mitä haastateltavat halusivat tehdä 

opettajankoulutuksen kehittämisen eteen. Asettelulla pyrimme selvittämään 

haastateltavien omia lähtökohtia, millaisena asiantuntijat muistavat opettajan-

koulutuksen tilan vuonna 2007 sekä laajemmin koko selvitystyön tarkoitusta.  

Toinen tulosluku 6.2 käsittelee työryhmän visioita Opettajankoulutus 2020 

-selvitystyöstä. Olemme muodostaneet toisen osion tutkimuskysymyksemme 

mukaisesti, mitä haastateltavat uskoivat tekevänsä. Näin ollen etsimme vastauk-

sia kysymyksiin, mihin työryhmä halusi vaikuttaa, mitä työskentelyllä pyrittiin 

saavuttamaan ja millaisia kehittämisintressejä työryhmällä oli. 

Viimeisessä tulosluvussa 6.3 tarkastellaan, mitä haastateltavat arvioivat jäl-

kikäteen tehneensä. Kolmas tutkimuskysymys pitää sisällään kaksi toisistaan 

hieman erillistä näkökulmaa. Ensinnäkin tutkimuskysymyksen avulla selvite-

tään haastateltavien käsityksiä siitä, millaisia vaikutuksia Opettajankoulutus 

2020 -selvitystyöllä on ollut opettajankoulutuksen kehittymiselle. Tämän lisäksi 

osiossa käsittelemme haastateltavien ajatuksia opettajankoulutuksen nykyti-

lasta. Aiemmat tutkimuskysymykset ovat tarkastelleet lähemmin selvitystyön 

lähtökohtia ja toteutusta ohjanneita tekijöitä, kun taas tässä osiossa näkökulma 

on lähempänä nykyhetkeä.  

6.1 Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön lähtökohdat 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön työryhmän jäsenten haastatteluiden perus-

teella opettajankoulutuksen kehittämisen lähtökohtiin 2000-luvun alussa vaikut-

tivat opettajankoulutuksen yhteiskunnallinen asema ja ajatus akateemisesta 

opettajankoulutuksesta (ks. Kuvio 6). Opettajankoulutuksen yhteiskunnallisen 
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aseman myötä opettajankoulutuksen kehittäminen on ollut yhteydessä laajem-

paan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi asiantuntijat kokivat koulujärjes-

telmän kansainvälinen menestyksen vaikuttaneen opettajankoulutuksen yhteis-

kunnalliseen asemaan. Akateemisen opettajankoulutuksen tilaan 2000-luvun al-

kupuolelle vaikuttivat opettajankoulutuksen kehittämiskulttuuri ja useat kehit-

tämisprojektit. Lisäksi asiantuntijat pitivät akateemisen opettajankoulutuksen 

kehittämisen lähtökohtana tutkimusperustaista opettajankoulutusta. Tutkimus-

perustaisuuden kehittäminen liittyi oleellisesti tutkimusrahoituksesta kilpai-

luun. 

 

KUVIO 6  Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön lähtökohdat 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyö sijoittuu valtiollisen opettajankoulutuksen 

kehittämistradition jatkumoon. Vuosituhannen taitteessa opettajankoulutusta oli 

pyritty kehittämään useiden erilaisten kehittämishankkeiden kautta. Aiempien 

hankkeiden voidaan nähdä viitoittaneen tietä Opettajankoulutus 2020 -selvitys-

työn tekemiselle.  

Lähtökohdat

Opettajankoulutuksen 
yhteiskunnallinen 

asema

Opettajankoulutus 
osana laajempaa 
yhteiskunnallista 

keskustelua

Suomalaisen 
koulujärjestelmän 

kansainvälinen 
menestys

Akateeminen 
opettajankoulutus

Kehittämiskulttuuri ja 
projektit 2000-luvun 

alussa

Tutkimusperustainen 
opettajankoulutus ja 
rahoituksesta kilpailu
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Haastatteluiden perusteella Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön alkuperäinen 

lähtökohta on ollut opettajatarpeen selvittäminen. Opettajatarpeen selvittämi-

sellä ollut vaikutusta opettajankoulutuksen määrälliseen ennakointiin. Määrälli-

sen ennakoinnin toteuttaminen koettiin tärkeänä, mutta sitä ei asiantuntijoiden 

mukaan voitu pitää ainoana opettajankoulutuksen kehittämisen lähtökohtana. 

Siksi haastatteluissa korostui myös opettajankoulutuksen laadullinen kehittämi-

nen.  

Suomalaisen opettajankoulutuksen voidaan nähdä vahvistaneen akatee-

mista asemaansa korkeakoulutuksen piirissä 2000-luvun alussa. Haastattelujen 

mukaan esimerkiksi muutama vuosikymmen aikaisemmin opettajankoulutus 

joutui kohtaamaan huomattavasti voimakkaampaa vastustusta ja samalla käy-

mään puolustustaistelua oman yliopistollisen aseman säilyttämiseksi. 

Suomalaisen koulujärjestelmän menestys leimasi aikaa. Tähän nähtiin ol-

leen vaikutusta erityisesti Suomen kohonneilla PISA-tuloksilla. Opettajankoulu-

tuksella nähtiin merkittävä rooli yhteiskunnassa ja opettajankoulutuksen yleistä 

kiinnostavuutta pidettiin vahvana. Opettajankoulutuksessa tämä näkyi kiinnos-

tuksena kansainvälistyä, mutta myös selvänä ristiriitaisuutena. Samalla, kun 

suomalainen koulujärjestelmä menestyi kansainvälisissä mittauksissa, nähtiin 

selvästi, että kansallinen tutkimus osoittaa oppimistulosten laskun. Opettajan-

koulutukseen ei resursoitu menestyksen takia.  

Opettajankoulutus nähtiin pohjimmiltaan akateemisena koulutuksena, jo-

hon sisältyy olennaisena osana tutkimusperustaisuus. Tutkimukseen panostami-

nen koettiin opettajankoulutuksen kehittämisessä keskeisenä laadullisen kehit-

tämisen lähtökohtana. Laadullinen kehittäminen ja siitä kumpuava tutkimuspe-

rustaisuuden korostaminen ovat yhteydessä ulkoapäin tulevaan rakenteelliseen 

kehittämispaineeseen. Rakenteellisen kehittämisen taustalla vaikutti Bolognan 

prosessi, joka vahvisti kaksiportaista tutkintojärjestelmää, jakaen korkeakoulu-

tuksen kandidaatin ja maisterin tasoisiin tutkintokokonaisuuksiin. 

Huolissaan oltiin myös siitä, miten opettajankoulutus suhteutuu uusiin ra-

hoitusjärjestelmiin ja koventuneeseen tutkimusrahoituksesta kilpailuun. Opetta-
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jankoulutuksen heikkoutena koettiin tutkimuksen pirstaleisuus, pienuus ja eril-

lisyys. Erityisesti filiaalien kohdalla oltiin huolissaan erillisyksiköiden mahdolli-

suuksista toteuttaa tutkimusta yliopistoista irrallaan. Toisaalta haastatteluista 

kumpusi viesti, että rakenteet tutkimusperustaisuudelle olivat olemassa, vaikka 

tutkimuksen toteutumisessa nähtiin heikkouksia. 

Seuraavaksi avaamme yksityiskohtaisemmin Opettajankoulutus 2020 -sel-

vitystyön lähtökohtia. Aluksi keskitymme opettajankoulutuksen yhteiskunnalli-

seen aspektiin, joka pitää sisällään niin kansallisia kuin kansainvälisiä näkökul-

mia opettajankoulutuksen kehittämistyöstä. Tämän jälkeen siirrymme opettajan-

koulutuksen akateemisuutta käsittelevään osioon, jossa paneudumme sekä opet-

tajankoulutuksen kehittämisjatkumoon että tutkimusperustaisuuteen.  

 Opettajankoulutuksen asema vuonna 2007 

Opettajankoulutus osana laajempaa yhteiskunnallista keskustelua 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön käynnistymisen aikaan opettajankoulutus 

oli suosittu hakukohde. Eräs haastateltavista kuvasi opettajankoulutuksen kiin-

nostaneen hakijoita ja koulutuksen olleen pätevää. Lisäksi haastateltava nosti 

opettajankoulutuksen alueellisuuden yhdeksi vahvuudeksi. Koulutuksen suh-

teen oli myös haasteita, joista haastateltava määritteli tarkemmin esimerkiksi tie-

teellisyyden ja akateemisuuden puutteellista ilmenemistä opettajankoulutuk-

sessa. 

No kyllähän sillä näitten valintojen kautta tultiin aina siihen tulokseen, että se on suosittu 
ala ja hyvä ala, pätevää koulutusta ja hakijoita riittää, mutta toisaalta mulla oli myöskin 
sellainen kuva, että siinä on myös paljon asioita, jotka ei mun mielestä ei ihan toimi. Että 
mä näin varmaan sen edut ja mahdolliset puutteet. — — No varmaan se vahvuus oli sitten 
se, että tietenkin tää alueellisuus. Riippumatta siitä, missä päin Suomea ihminen asuu, lapsi 
tai nuori asuu, niin sillä on mahdollisuutta saada kuitenkin päteviä opettajia, koska opet-
tajankoulutuksella on myöskin ollut siis sekä valtakunnallinen että maakunnallinen teh-
tävä. — — Mitä mä ehkä ajattelin puutteena, oli varmaan juuri semmonen, että musta se 
tieteellisyys, se akateemisuus oli monesti sellaista päälle liimattua. Se ei ollut siis sem-
mosta, mikä menis jäseniin ja sisälle. Se jäi tämmöiseksi, vähän kuin ammattiyhdistyspoli-
tiikan liturgiaksi, että me olemme maistereita, mutta mitä se sitten lopulta oli. Se oli mulle 
vähän epäselvää. Taikka ehkä mulla oli kriittisempi näkemys kuin monella muulla. H2  

Opettajankoulutuksen kehittäminen oli esillä myös yhtenä osana laajempaa kou-

lutuskeskustelua. Opettajankoulutuksen nähtiin esimerkiksi tuottavan tasa-ar-

voa. Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön kuulemistilaisuuksissa nostettiin 
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esille, että opettajankoulutuksen kehittämisellä on merkittävä vaikutus lapsiin ja 

nuoriin yhteiskunnallisesti. 

Kyllä koulutuskysymykset aika paljonkin näkyi, koska opettajankoulutuksen merkitys on 
tietysti siinä, että jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla pitäisi olla oikeus pätevään opetuk-
seen ja ohjaukseen. Jos se puoli klikkaa, niin sehän on aika iso tasa-arvotekijä yksistään. H4 

Se on hyvä kysymys, kun mä nyt rupeen muistelemaan niitä kuulemiskierroksia ja ketä 
niitä sitten kävi kertomassa ja puhumassa. Yhtäkkisesti muistuu Marja-Kaisa Aula, joka oli 
silloin lapsiasiainvaltuutettu. Nykyäänhän se on Tuomas Kurttila, mutta silloin Marja-
Kaisa Aula oli, ja jotenkin siitä puheesta jäi vaan se mieleen, että opettajankoulutuksen 
kehittäminen ja varmistaminen on Suomen nuorison, lasten kannalta ja tulevan yhteiskun-
nan kannalta tärkeää. H2 

Ajalle oli myös ominaista keskustelu koulun ja kodin tehtävistä sekä niiden väli-

sestä työnjaosta. Työryhmässä pohdittiinkin kodin ja koulun yhteistyötä opetta-

jan näkökulmasta. Opettajan roolin tulisi olla tässä aktiivinen osapuoli ja olla tie-

toinen lapsen elämäntilanteesta. Käsitys liittyy osittain opettajankoulutuksen ke-

hittämiseen akateemisena professiona, jota käsitellään tarkemmin alaluvussa 

6.1.2. 

Siihen aikaan musta käytiin keskustelua siitä, että mikä on kodin tehtävä ja mikä on koulun 
tehtävä. Kapea näkemys on siinä, että koulu opettaa ja perhe kasvattaa, joka on meidän 
näkövinkkelistä hyvin itseasiassa turmiollinen ajattelu, että ei niin kuin voi erottaa lapsen 
ja nuoren kasvua ja sitä oppimista. Tietysti jos kasvuun liittyvät perustekijät eivät ole kun-
nossa, että ei ole semmoista perusturvallisuutta ja niinku luottamussuhdetta aikuisiin, niin 
ei siitä oppimisestakaan, matematiikan opiskelusta mitään tuu. — — Sitä [kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä] me kyllä haluttiin siinä mielessä laajentaa, että se tarkoittaa sitä, että 
myös opettajan pitää aina miettiä, mikä yksilötasollakin on sen lapsen tilanne. Myös sillä 
tavalla olla aktiivinen ja olla valmis siihen kodin ja koulun yhteistyöhön. Se ei oo pelkäs-
tään tämmöistä keskustelua ja tiedottamista, vaan viimekädessä tietoa siitä, mikä sen lap-
sen tilanne on. Että nää on ollut nyt ainakin semmoisia keskeisiä. Tää ehkä kertoo siitä 
meidän aika tietopainotteisesta perinteestä opettajankoulutuksessa. H1 

Suomalaisen koulujärjestelmän kansainvälinen menestys 

Toinen ajalle ominainen piirre oli Suomen PISA-menestyksen voimistamana il-

mennyt kansainvälinen kiinnostus suomalaisia opettajia ja suomalaista opetta-

jankoulutusta kohtaan. Tämä oli yhteydessä opettajankoulutuksen kansainvälis-

tymiseen 2000-luvun alkupuolella. Erään haastateltavan mukaan se näkyi opet-

tajankouluttajien kasvavana kansainvälisenä yhteistyönä. Muutos ei kuitenkaan 

vaikuttanut haastateltavan mielestä suoranaisesti opiskelijoiden tilanteeseen. 

Niinä vuosina pikkuhiljaa ehkä enemmän ja enemmän opettajankoulutuksessa alkoi ole-
maan kiinnostusta kansainvälistymiseen. Siis enemmän osallistumista esimerkiksi kan-
sainvälisiin konferensseihin. Pikkuhiljaa alkoi tulla tutkijavaihtoja enemmän ja enemmän. 
Opiskelijoihin tää ei valitettavasti kovin paljon heijastunut. Suomalainen opettajaksi opis-
keleva on erittäin laiska edelleenkin lähtemään kansainväliseen vaihtoon. — — Opetuksen 
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ja tutkimushenkilöstön tasolla oli selvää aktivoitumista, kun alettiin hakeutua enemmän 
erilaisiin tämmösiin kansainvälisiin verkostoihin ja muihin vastaaviin. Ei välttämättä sa-
malla intensiteetillä kaikissa yksiköissä, mutta kyllä se oli kuitenkin selvästi sitä aikaa, jol-
loin nää kysymykset alkoi tulla entistä tärkeämmiksi sekä koulutuksen piirissä että erityi-
sesti tutkimuksen piirissä. — — Oivallettiin tavallaan se, että kyllä meidän pitää enemmän 
seurata ja toimia opettajankoulutuksen kansainvälisen tutkimuksen kentillä ja olla siinä 
mukana. Ehkä siinä taustana oli sekin, että on tullut enemmän tämmöstä itseluottamusta. 
Täällä on näkynyt tätä menestystä, niin se on myöskin tuonut sitten sitä itsetuntoa, että 
ollaan halukkaampia osallistumaan. H4 

PISA-tulokset olivat luoneet uskoa peruskoulun laatuun. Vuoden 2007 tilaa tar-

kasteltaessa nousee esille, että PISA:n merkitys ymmärrettiin, ja se nähtiin kan-

sainvälisesti merkittävänä. Vaikka PISA-tutkimuksen tulosten ja opettajankoulu-

tuksen välillä ei haastateltavan mukaan voida osoittaa suoraa yhteyttä, käytti 

työryhmä hyödyksi PISA-tuloksia opettajankoulutuksen kehittämisessä. 

Oli [PISA-tulosten] kolmas kierros menossa, ja silloin me oltiin todella huippua. Kaikkiin 
muihin verrattuna me oltiin kaikilla mittareilla ykkösiä, niin kyllähän se sillon rupes nos-
tamaan sitten nimenomaan sitä opettajaa tavallaan siihen buumiin. — — Siinä mielessä me 
tietenkin voitiin hyödyntää sen hetkistä tilannetta statuksen vahvistamiseen, vaikka sen 
osoittaminen, että opettajankoulutus ja opettajien osaaminen ois sen tuloksen takana. Jos 
sitä kriittisesti tarkastellaan, niin sehän ei oo mahdollista. Se on vaan yks tekijä siellä, mutta 
sen suoran yhteyden osoittaminen, että sillä ois vaikutus, on mahdotonta. Siinä mielessä 
toki me niin paljon kuin kehdattiin hyödyntää sitä. H1 

PISA-tutkimuksen tulosten nähtiin saaneen suomalaisessa keskustelussa enem-

män painoarvoa kuin kansalliset tutkimukset. Kansallisissa tutkimuksissa oltiin 

saatu viitteitä, että oppimistulokset olivat laskussa, mutta haastateltavan mu-

kaan tietoa ei ministeriössä noteerattu riittävästi.  

Kaikki semmoinen tullut tieto, tutkimustieto ja arviointitieto, kansallisten arviointien 
kautta kertoi, että peruskoulussa menee huonosti ja se lähtee menemään alaspäin. Sitähän 
opetushallituksen kansalliset arvioinnit ovat osoittaneet käytännössä vuodesta 2002, että 
kaikki tulokset menee alaspäin. Mutta kun PISA-menestys oli hyvää, niin se on semmoi-
nen, suomalaisen yhteiskunnan nuori sivistys näkyy siinä, että jotain kansainvälistä tulosta 
arvostetaan niin paljon, ettei ymmärretä, että kotimaassa on tehty oli paljon syvällisempää, 
meidän tilannettamme koskevaa tietoa. — — Ja vaikka opetushallituksen arvioijat kuinka 
raporteissaan vuodesta toiseen korostivat, että oppimistulokset heikkenevät äidinkielessä 
ja matematiikassa, ja menee ihan johdonmukaisesti alaspäin, niin se oli niin kuin ministe-
riö... se meni kuin, miten sitä sanotaan... "vesi hanhen selästä", ministeriössä ja eduskun-
nassa. H5 

Samainen haastateltava koki myös, että PISA-tulosten vaikutuksena suomalaisen 

opettajankoulutuksen kehittäminen vaikeutui ja PISA-menestystä käytettiin osit-

tain koulutussektoria vastaan. Kantana oli, että "hyvää ei tarvitse kehittää". Ajat-

telutapa haastateltavan mukaan juurtunut niin, että yhä on nähtävissä viitteitä 

siitä, ettei opettajankoulutuksen kehittämistä oteta vakavasti. 
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Sitten se PISA-menestys vei sitten toiseen suuntaan, että mä olen ihan monessa yhteydessä 
käyttänyt sellaista sanontaa, että suomalaiset poliitikot - varsinkin ne joilla ei ole kasvatus-
alan sivistystä - niin kuin hölmääntyivät tästä tilanteesta, ja käyttivät sitä sitten hyväkseen 
sitten koulutussektoria vastaan PISA-menestystä. Eihän sinne tarvita mitään panostusta. 
Ja se on ihan näihin päiviin asti ollut kansanedustajilla semmoinen ajattelutapa… ja jopa 
opetusministeriössä. — — Ja sitten koko poliittinen genre niin kuin lähti ensimmäisestä 
PISA-tutkimuksesta, poliittisen eliitin keskuudessa siihen, että meillä ei ole mitään hätää 
koulutuksen osalta, ja valitettavasti osa opettajankoulutuslaitosten ihmisiä on niin kuin yl-
läpitänyt sitä aivan typeryyteen saakka. Korostanut PISA-tutkimusten merkitystä ja unoh-
tanut tämän kansallisen tutkimustiedon, arviointitiedon ja kentän opettajien hädän. H5 

Opettajankoulutuksen kehittämisen lähtökohdat olivat vuonna 2007 yhteiskun-

nallisesti moninaiset. Yhtäältä PISA-tulokset olivat näyttäneet, että suomalainen 

koulujärjestelmä kiinnosti ja menestyi maailmalla, mutta toisaalta menestyksessä 

nähtiin myös negatiivisia vaikutuksia. Yhteiskunnallisen muutoksen vuoksi näh-

tiin yleisesti tarpeellisena kehittää opettajankoulutuksen tavoitteita ja toteutusta. 

Seuraavassa luvussa kuvaamme lähtökohtia opettajankoulutuksen laadulliselle 

ja määrälliselle kehittämiselle liittäen Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön laa-

jempaan jatkumoon. 

 Akateeminen opettajankoulutus 

Kehittämiskulttuuri ja projektit 2000-luvun alussa 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön taustalla vaikutti vahvasti Valtakunnalli-

sen opettajankoulutuksen ja kasvatustieteiden tutkintojen kehittämisprojekti 

(VOKKE), joka kesti vuodet 2003–2006. VOKKE -projektiin oli osallistuttu kai-

kista kasvatustieteen tiedekunnista. Haastateltavan mukaan VOKKE -projektissa 

keskusteltiin opettajan muuttuvasta professiosta ja ammattikuvan muutoksesta.  

No se oli silloin tietysti aika innostunutta aikaa uudelleen, koska taustalla oli juuri se 
VOKKE-projekti ja koko maassa, kaikissa yliopistoissa oli tehty uusi opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelma. Sitä ennen opettajankoulutus oli ollut hyvin vahvasti, siis tämmöinen 
professio kylläkin, mutta siis se opettajankoulutuksen suunnittelu oli perustunut aika pit-
kälti semmoseen vanhaan akateemiseen traditioon, jossa oli nimenomaan tällaisia luento-
suunnitelmia ja tuntisuunnitelmia, eikä oikeastaan puhuttu ollenkaan opetussuunnitel-
mista. Koulutusohjelmista puhuttiin siihen aikaan. — — Ja sitten tämän VOKKE -projektin 
yhteydessä käytiin hyvin laaja-alaista keskustelua. Siinähän oli kaikkien yliopistojen kas-
vatustieteen dekaanit johtoryhmässä, ja sitten opettajankoulutuksen asiantuntija jokaisesta 
yliopistosta. Siinä puhuttiin hyvin laajasti kasvatustyön muuttumisesta professioksi, joka 
ei ole enää pelkästään siellä luokkahuoneessa työskentelyä, vaan joka on tällainen laaja-
alainen kasvatusalan ammatti, joka edellyttää eettisiä ja sivistyksellsiä valmiuksia. Ja että 
opettajan on tultava ulos luokkahuoneesta ja verkostoiduttava. Se henki oli hyvin vahva 
silloin. Siinä oli mukana oikeastaan, voisi sanoa professorikunta lähes yksimielisesti. Ja se 
henki oli, mä sanoisin ihan tällaisella käsitteellä, että se oli hyvin dynaaminen. H5 
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Toisaalta Opettajankoulutus 2020 -selvitystyötä edelsi VOKKE -projektin ohella 

useita muita opettajankoulutuksen kehittämiseen tähdänneitä hankkeita. Nämä 

kaikki tuohon aikakauteen liittyvät opettajankoulutusta käsittelevät projektit oli-

vat omalta osaltaan viitoittaneet tietä Opettajankoulutus 2020 -selvitystyölle. 

2003-2006 vuosina toimi opettajankoulutuksen valtakunnallinen tutkintouudistusprojekti, 
niin sanottu VOKKE -projekti. Se oli tuottanu myös sitten aika paljon suosituksia. Eli nyt 
niin kuin näistä elementeistä nähtiin mielekkääksi, että nyt on hyvä tavallaan tehdä täm-
mönen, paitsi kooste ja tilannekatsaus, niin myöskin sitten lähteä asettamaan tavoitteita 
eteenpäin. Toisaalta niin määrällisessä mielessä, mutta toisaalta myös sitten niin opettajan-
koulutuksen rakenteellisessa mielessä, mitkä sisällöt ja minkälaiset asiat sieltä nousee pai-
notetusti. Eli oli niin kuin hyvä tilanne, oli paljon aineistoa, ajankohtaista aineistoa. Niistä 
tää työryhmä lähti tekemään sitten pidemmän aikavälin tilannekuvaa ja tavoitteita. H4 

Määrällinen ennakointi oli ministeriön asettaman työryhmän tehtävänannon 

mukainen tavoite. Määrällisen ennakoinnin laskemista ei työryhmä kuitenkaan 

suorittanut itse. Eräs haastateltava kuvaa määrällisen ennakoinnin luonnetta 

seuraavasti ja korostaa, että kyseessä oli ennakointi, jota on myöhemmin tarpeen 

vaatiessa korjattu. 

Siellä [Opetushallituksessa] tehtiin aika perusteellisin ja läpinäkyvin kriteerein laskelmat, 
mitä se [opettajatarve] on tulevina vuosikymmeninä. Mutta mikään ei ole niin vaikeaa, 
kuin esimerkiksi opettajatarpeen ennakointi, kun pienikin muutos meidän koulujärjestel-
män rakenteissa muuttaa, sanotaan tuntimäärissä, se muuttaa opettajatarpeen välittö-
mästi. — — Ei tässä olla niin kuin koskaan objektiivisen ja absoluuttisen tiedon äärellä, 
vaan nämä ovat ennakointeja. Ei meillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa, kuin luottaa sii-
hen, mitä opetushallituksen virkamiehet laskelmissaan toivat esille. Ja niistä voitte löytää 
aika yksityiskohtaiset tiedot, että miten ne on laskettu. Niihin laskelmiin luotimme. H3 

Taustalla oli opettajamäärien ja ennusteiden puutteellisuus, johon oltiin herätty 

2000-luvun alussa. Opettajien määrällistä kouluttamista oli arvioinut Opettajan-

koulutus 2020 -selvitystyötä edeltänyt OPEPRO -hanke. Sen pohjalta saatiin tar-

kempaa tietoa sekä opettajien määrästä että tarpeesta kouluttaa lisää opettajia. 

Määrällisen seurannan tärkeys ymmärrettiin osittain huolestuttavien tulosten 

käytyä ilmi uusien tutkimusten myötä. 

Opetushallitus tai silloinen kouluhallitus oli lakkauttanut opettajatiedon keruun ja kaikki 
opettajarekisterit. Ei ollut myöskään opettajankoulutuksella määrällisiä tavoitteita, vaan 
oli tämmönen uskomus, että opettajankoulutuksen määrät ohjautuu itsestään. Siinä sitten 
1996-1997 alkoi tulla aika paljon viestiä kunnista, varsinkin isoista kaupungeista, että opet-
tajapula on ihan sietämätön, että jotain tarttis tehdä. — — Sitten kävi hyvä tuuri, jos näin 
vois sanoa. Eli 1997-1998 kieppeillä oli mahdollista saada rahoitusta ESR -rahoista nimen-
omaan erilaisiin ennakointeihin. — — Sitten valmisteltiin ennakointihakemus tätä 
OPEPRO -hanketta varten ja onneksi se meni läpi ja voitiin käynnistää tää ennakointipro-
jekti ja selvittää näitä määrällisiä kuvioita. Siinä oli paljon muutakin, mutta muun muassa 
sitä. Sehän osoitti sitten tota, kun sitä yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa tehtiin, että 
epäpätevien opettajien määrä oli todella suuri. Eli siis opettajankoulutusmäärät lähimen-
neisyyden vuosina oli ollu aivan riittämättömät. Sitten saatiin tästä niin kuin selkee tieto. 
H4 
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Opettajankoulutuksen kehittäminen oli yhteydessä yliopistoja ja korkeakouluja 

koskettaneeseen rakenteelliseen kehittämispaineeseen. Toisaalta tutkintojen ke-

hittäminen oli myös sidoksissa eurooppalaiseen kehitykseen, jota ajoi erityisesti 

Bolognan sopimus. Suomalainen tutkintojärjestelmä oli muotoiltu jo ennen Bo-

lognan sopimuksen laatimista, joten Suomessa oltiin haastateltavan tulkinnan 

mukaan varsin valmiita Bolognan sopimuksen tavoitteisiin nähden. 

No sanotaan niin että.. Me olimme aika valmiita ja pitkällä jo aikaisemman tutkintoraken-
teen pohjalta. Meillä oli kandidaatintutkinto rakennettu suomalaiseen korkeakoulujärjes-
telmään ja maisterintutkinto. Ja varsin yleinen sellainen näköala, että meillä opettajantut-
kinto säilyi maisteritasoisena, joka ei suinkaan ole mikään Bolognan prosessin tuotos, vaan 
se Bolognan prosessi merkitsee sitä, että tietyt tutkintorakenteet, esimerkiksi se, että on 
kolmevuotinen kandi ja kaksi vuotinen maisteri, että se on se rakenne. — — EU:han ei voi 
ottaa kantaa kansallisiin koulutuskysymyksiin. Mutta, koska ministerit nyt olivat sopineet 
Bolognan prosessin, että se tuodaan EU-maihin, se tarkoitti, että me tarkistimme, miten se 
soveltuu eri tieteenaloihin. Siinä mielessä silloin 2004-2005 rakennettiin nämä eri Bolognan 
prosessin tutkinnot, niin opettajankoulutuksessa kuin muissakin aineissa ja aineryhmissä. 
H3 

Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja rahoituksesta kilpailu 

Tutkimusperustaisuus nousi yhdeksi laajimmista Opettajankoulutus 2020 -selvi-

tystyön lähtökohdista ja haastateltavat pitivät sitä tärkeänä osana opettajankou-

lutuksen kehittämisessä. Työryhmässä vallitsi yksimielisyys tieteellisen tutki-

muksen tärkeydestä opettajankoulutuksessa. Ilman sitä opettajankoulutus olisi 

pelannut itsensä ulos yliopistosta. Opettajankoulutuksen tiivis suhde tutkimuk-

seen nähtiin sekä opettajankoulutuksen arvostuksen että statuksen kannalta tär-

keänä. Tämän vuoksi se liittyy myös aiemmin esitettyyn akateemisen aseman 

puolustamiseen. Huoli opettajankoulutuksen tulevaisuudesta osana yliopistoa 

oli perimmäisenä tekijänä, ja tästä syystä työryhmä näki tarpeelliseksi laajentaa 

selvitystyötä laadullisen kehittämisen näkökulmasta.  

Koska aikaisemmassa kehittämisvaiheessa olimme selvästi nähneet, että jos siellä ei ole 
kuin määrä, me olemme niin kovan kritiikin kohteena kaiken aikaa. Paine ei tule hellittä-
mään muilta tieteen aloilta, koska rakenteellinen kehittäminen oli lähtenyt Suomessa sel-
laisena paineena. Myöskin ministeriöstä tulevana paineena, että sitä pitää tapahtua. 
Olimme oppineet sen, että jos keskitytään pelkästään määriin, niin sillä ei kovin pitkään 
pystytä perustelemaan, miksi opettajankoulutus on yliopistossa. H3 

Useat haastatelluista nostivat esiin, että suomalaisen opettajankoulutuksen 

suhde tutkimusperustaisuuteen oli epäselvä. Osittain tämänkin vuoksi työryhmä 

katsoi tärkeäksi nostaa esiin tutkimusperustaisuuden toteutumisen haasteita. 
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Tätä koko tutkimusperustaisuuden roolin tärkeyttä ja toteutumisen haasteita 

opettajankoulutuksessa kuvastaa erään haastateltavan muistelu. 

Musta siinä ei ollu suurta erimielisyyttä [tutkimusperustaisuuteen panostaminen], koska 
se on jotenkin musta niin itsestään selvä. Jos ollaan yliopistossa niin ei me voida niinkun... 
että sen täytyy olla tutkimukseen perustavaa. Jos me jotenkin muulla tavalla se määritel-
lään, niin me määritellään itsemme ulos yliopistosta. — — Ja varsinkin siinä tilanteessa 
nostettiin, en muista minkä verran se oli läsnä juuri siihen aikaan, mutta niihin aikoihin, 
että se, että kuuluuko ylipäätänsä opettajankoulutus yliopistoon. Siinä juuri siinä tietenkin 
keskeisenä argumenttina on tää, että onko se aidosti tutkimusta, kuinka paljon opettajan-
koulutus tuottaa väitöskirjoja, mikä niiden laatu on ja paljonko se tuottaa kansainvälisiä 
julkaisuja. — — Tai mekin tietenkin sitten selvitettiin ja kaikki nää luvut ja todettiin, että 
tehokkuuden näkökulmasta per tutkija ja per työntekijä, mitä sitten kaikki yliopistot siihen 
aikaan laski niinku, niin eivät olleet kovin vahvoilla siinä. Sitä ei oikeistaan kukaan voi 
sivuuttaa, tai mikäli kiistää niin sillon ollaan hyvin nopeesti siinä johtopäätöksessä, että 
opettajankoulutus takasin seminaareihin. Sitä me ei missään tapauksessa kukaan haluttu. 
Nähtiin kuitenkin, että yliopistoympäristö pitää olla jossa se paitsi se laatu kehittyy, niin 
myös opettajan ammatin arvostus ja status. Se on niinku suoraan yhteydessä siihen. Sitä ei 
tietenkään kukaan halunnut kyseenalaistaa eikä haastaa. H1 

Ajatus tutkimuksen epätasaisuudesta jaettiin useamman haastatellun toimesta. 

Opettajankoulutuksessa tuotti kyllä tutkimusta, mutta projektit olivat pääosin 

pieniä ja paikallisia. Opiskelijoita ei liitetty tutkimuksiin kuin sattumanvaraisesti. 

Myös opettajankouluttajat segmentoituivat helposti perinteisiin lokeroihin, kun 

pitäydyttiin kiinni omasta eksaktista tutkimusalasta opettajankoulutuksen si-

sällä. 

[Tutkimusperustaisuuden toteutuminen] muihin maihin verrattuna kohtuullisesti, mutta 
suomalaiseen tavoiteasetteluun, että meillä on tutkimuspohjainen opettajankoulutus, vain 
osittain tavoitteitaan saavuttavana, koska edelleenkin oli aika paljon hyvin pieniä projek-
teja, hyvin vähän yhteistyötä, aika vähän monitieteisiä hankkeita, ja kytkettiinkö opiskeli-
joita isompiin projekteihin. — — Sekin oli aika sattumanvaraista, enkä tiedä onko se vielä-
kään nyt mitenkään rakentunut, mutta ainakin omassa yliopistossani huomaan, että yhä 
enemmän opettajankouluttajat suuntautuvat siihen suuntaan, että tulisi tätä opiskelijoiden 
kytkemistä näihin projekteihin. Mutta tämmönen tiedepoliittinen asia muuttaa opettajan-
koulutuksen sisäisiä orientaatioita, se on iso kysymys, koska opettajankoulutuksessa 
myöskin, miksi eri aineryhmät taistelevat reviireistä keskenään. Se on minusta aina tyypil-
listä, että siellä segmentoidutaan niihin tiettyihin lokeroihin. H3  

Tutkimusperustaisuuden korostaminen ei kuitenkaan ollut irrallaan opettajan-

koulutuksen kehittämisen muusta kontekstista, vaan se oli tietyllä tapaa myös 

luonnollista seurausta ulkoapäin tulevasta rakenteellisesta kehittämispaineesta. 

Paine rakenteiden uudelleen muovaamiseen tuli esimerkiksi aiemmin mainitun 

eurooppalaisen korkeakoulupolitiikkaan integroitumisen myötä. Myös 1990-lu-

vun lama sai aikaan Suomessa rakenteellista uudistamista korkeakoulutuksen 

piirissä. Ulkoinen paine pakotti opettajankoulutuksen määrittämään, mikä on 
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sen suhde tutkimukseen ja laadullisiin kysymyksiin. Vaikka suomalainen opet-

tajankoulutus oli vahvasti kiinni akateemisessa maailmassa, opettajankoulutuk-

sen kehitystyö junnasi paikallaan.  

2007 oli jo uusi tutkintoasetus tullut vuonna 2005 Bolognan prosessin myötä eli oltiin jo 
sillä tavalla tietyssä uudistusvaiheessa. Tähän liittyi tietyt, voisi sanoa hiukan kauemmaksi 
menevät taustat. 1990-luvun lama oli hirveä taistelu opettajankoulutuksesta. Oliko se am-
mattikorkeakouluissa, mikä on rakenteellinen kehittäminen? Esitettiin runsaasti erilaisia 
ehdotuksia ja paineita kasvatusalaa koskien, että opettajankoulutus käytännössä siirtyy 
yliopistoista pois, tai se on huomattavasti vähemmän lukumäärällisestikin. Kenttä oli täy-
sin ulkopuolisen paineen alaisena. Kuitenkin lopputuloksena oli se, että opettajankoulutus 
jäi yliopistoon ja lastentarhaopettajakoulutus siirrettiin yliopistoon. — — Eli tilanne antoi 
mahdollisuuden jatkaa tietyllä tavalla eteenpäin. Tämä olisi edellyttänyt yliopistojen 
omalta sisäiseltä kehittämistyöltä enemmän uudistuksia. Myöskin uudistuksia siinä mie-
lessä, että he määrittelisivät suhteensa filiaaleihin, tutkimuksen laatuun, opettajankoulu-
tuksen tutkimusperustaisuuteen, tiettyihin ajankohtaisiin haasteisiin. Nämä asiat eivät 
kuitenkaan olleet edenneet kovin vahvasti. H3 

Kuten edellä totesimme, tutkimusperustaisuuteen panostamista ei voida nähdä 

vain omana saarekkeenaan, vaan se liittyy esimerkiksi vallinneeseen muutospai-

neeseen. Toisaalta tutkimusperustaisuudesta puhuminen ja tutkimukseen pa-

nostaminen liittyivät kansainvälisen tutkimuksen roolin korostumiseen opetta-

jankoulutuksessa. Kansainvälinen tutkimus oli noussut yhdeksi keskeiseksi ra-

hoituskriteeriksi.  

Sitten toinen puoli tää käytännön puoli, että jos tuota julkaisutoimintaa, erityisesti kansain-
välisesti, ei saada aktiivisemmaksi, niin sitten se rahoituspohja rapistuu. Se oli jo silloin 
hyvin selvästi nähtävissä, että nimenomaan kansainvälisten julkaisujen osuus rahoitus-
pohjassa kasvaa, kuten se on kasvanutkin. Jos siinä kilpailussa OKL:t ei pärjää, niin sitten 
se tarkoittaa, että resurssipohja kaventuu. Se oli hyvin se niinku tämmönen pragmaattinen. 
H1 

Haastatteluissa sivuttiin myös emoyliopistosta erillään olleiden opettajankoulu-

tusyksiköiden eli filiaalien haastavaa tilannetta. Haastateltavat eivät suoraan ot-

taneet kantaa siihen, että työryhmä olisi ajanut filiaalien lakkauttamista. Rahoi-

tusjärjestelmien muutos ja tästä seurannut opettajankoulutuksen pakottava tarve 

määritellä entistä vahvemmin itsensä osaksi tutkimusperustaista koulutusta, vai-

kutti filiaalien toimintaan.  

Sillon oikeestaan nää yliopistojen rahoitusjärjestelmät oli muutoksessa, onhan ne muutok-
sessa edelleen, mutta silloin otettiin niin kuin jo pitkiä askelia siihen suuntaan, että on tietyt 
kriteerit, jotka ovat hyvin niin kuin tutkimusperustaisia ja toisaalta tietenkin sen koulutus-
tutkintojen määrät, mutta jossa sen tutkimuksen osuus nousi entistä keskeisemmäksi. — 
— Ja niin kuin nähtiin, mitä me myös analysoitiin, että opettajankoulutuksessa tutkimus, 
varsinkaan kansainvälinen tutkimus, joka jo nähtiin silloin, että se on se, joka nousee ra-
hoituskriteerinä entistä keskeisimmäksi niin ei ookkaan vahvuus. — — Että tää oli musta 
varmaan just yks mikä... en muista... varmaan siinä tehtäväksi annossa sanottiin se, että 
tuota oli yks tekijä. Siihen liittyy myös tää kysymys siitä, että onks tää opettajankoulutus 
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niin kuin liian hajallaan. Erityisesti näitten filiaalien edellytykset olla tutkimuksellisesti ja 
tieteellisesti uskottavia. Nää oli sillon. H1  

Samansuuntaisia ajatuksia opettajankoulutuksen toteuttaman tutkimuksen epä-

tasaisuudesta nousi muissakin haastatteluissa. Yksi haastateltavista puhui esi-

merkiksi siitä, että opiskelijoille pitää tarjota parasta mahdollista koulutusta. Tä-

hän pääsemiseksi opettajankoulutuksessa tuli painottaa tutkimusperustaisuutta 

ja koulutuksen tieteellistä asemaa. Ratkaisuna hän näki, että opettajankoulutus-

yksikköjen tulisi liittyä fyysiseksi osaksi muuta tiedeyhteisöä. Ajatus on yhtey-

dessä haastatteluissa aiemmin esiin nostettuihin ajatuksiin opettajankoulutuksen 

tutkimukselliseen hajanaisuuteen. 

No se viimekätinen argumentti [filiaalien aseman kyseenalaistaminen] oli se, että jotta 
meillä kaikille opiskelijoille voidaan turvata paras mahdollinen koulutus, niin sen koulu-
tuksen on oltava sellaisen yliopiston yhteydessä, jossa on laajaa kasvatusalan tutkimusta. 
Ja se kasvatusalan tutkimus, nimenomaan siinä ääneen sanottiin moneen kertaan, että ei 
riitä, että tutkitaan opettajankoulutusta vaan pitää olla se yleinen kasvatustiede mukana. 
Se oli se viimekätinen peruste. H5 

Tutkimusperustaisuuden toteutumiseen liittyvät uhkakuvat liittyivät myös opet-

tajankoulutusyksiköiden sisäiseen toimintaan. Työryhmässä koettiin ongel-

mana, että opettajankouluttajien oma henkilökohtainen suhde tutkimukseen oli 

varsin ohut. Haastateltavan mukaan tutkimuksen korostaminen opettajankou-

luttajien työssä perustui enemmän uskomuksiin kuin näyttöihin, eikä tutkimus 

ollut läsnä kaikkien opettajankouluttajien arjessa. 

Se mikä me silloin koettiin ongelmaksi, että siinä toki opettajan työssä ja toiminnassa ja 
koulutuksessa, mutta ennen kaikkea se että tai ainakin osalla opettajankouluttajia se oma 
henkilökohtainen suhde siihen tutkimukseen oli varsin ohut. Se perustui enempi niinkun 
uskomuksiin kuin näyttöihin. — — Se ajatus, että ei myöskään opettajankoulutuksen si-
sällä ois semmosia, jotka tutkii tai opettaa vaan, että se tutkimuksen pitää olla elävä osa 
kaikkien työtä. Vaikka sun keskeinen, sulla on aikamoinen opetusvelvollisuus, niin sitä 
tehtäväkuvaa pitää pystyä kehittämään niin, että siinä on myös mahdollisuus pitää sem-
mosta elävää yhteyttä, elikkä itse tehdä tutkimusta. H1  

No luokanopettajakoulutuksessa kysymys on tietysti siitä, että kun kasvatustiede on pää-
aineena, niin silloinhan se liittyy jollakin tavalla läheisemmin kouluun, koulun kysymyk-
siin suoraan, opetuksen kysymyksiin suoraan. Laadullisesti varmasti niiden projektien 
osalta oli jo silloin huomattavaa kehittämistä, koska pääasiassa ne olivat hyvin pieniä pro-
jekteja, jotka eivät tuottaneet sellaista synergiaa, kun tehdään isompaa hanketta. H3 

Tutkimustuloksissa korostuu työryhmän näkemys tutkimusperustaisuuteen pa-

nostamisesta ja toisaalta tutkimusperustaisuuden haasteista opettajankoulutuk-

sessa. Opettajankoulutuksen tavassa toteuttaa tutkimustehtäväänsä nähtiin 
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myös toisaalta hyviä elementtejä. Yksi haastateltavista muisteli, että selvitystyön 

aikoihin Suomessa oli edellytykset toteuttaa laadukasta ja tutkimusperustaista 

opettajankoulutusta. Useat opettajankouluttajat olivat aktiivisesti mukana kan-

sainvälisessä tutkimustoiminnassa ja hyödynsivät tietoa myös opetuksessaan. 

Jos jostakin syystä tutkimusperustaisuus ei toteutunut, siitä ei voinut syyttää ai-

nakaan rakenteita. Opettajankoulutuksessa vaikutti osaltaan myös siirtyminen 

uuteen palkkausjärjestelmään, mikä vahvisti tutkimusperustaisuuden toteutta-

mista opetustyön rinnalla.  

Opettajankoulutusyksiköiden henkilökunta osallistui aktiivisesti kansainväliseen konfe-
renssitoimintaan, pyrki olemaan mukana tutkimusprojekteissa ja hyödyntämään sitä tie-
toa omassa opetuksessaan. Että kyllä musta yritys on ollut hyvä kymmenen, en sitten tiedä, 
onko olosuhteet tuottaneet sitä. Välillä tuntuu sanottavan, että "jaajaa" ei se niin kauheasti 
välity sinne opettajaksi opiskeleville se tutkimustieto, mutta Suomessa sille on ainakin 
luotu edellytykset. Sitten jos joku opettajankouluttaja on niin tunari, että ei osaa sitä hyö-
dyntää, niin se ei ole enää rakenteiden vika. H5 

Se perinteinen [opetusvelvollisuuspohjainen työsopimus], en nyt ihan varma oo ja en enää 
muista, mut oliko se jo 2007, milloin tää uusi palkkausjärjestelmä oli toteutunut. Se oli mi-
nusta kuitenkin suuri askel oikeeseen suuntaan, koska se ei enää tukenut sitä vanhaa aja-
tusta, että sä voit keskittyä siihen [vain opettamiseen], että sulla on opetusvelvollisuus ja 
hoidat sen ja that´s it, ja muuten mulla ei oo enää muita velvotteita. Se on enemmänkin 
kokonaisuus, ja tietenkin toteutuu edelleen hyvin eri tavalla eri henkilöillä. H2  

Kokoavasti voidaan todeta Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön sisältäneen sa-

mankaltaisia ajatuksia selvitystyötä edeltäneiden ja samaan aikaan käynnissä ol-

leiden hankkeiden kanssa. Opettajankoulutuksen kehittämistyötä leimasivat isot 

rakenteelliset muutokset, ja siksi selvitystyön keskeisimmät lähtökohdat liittyi-

vät opettajankoulutuksen akateemisen aseman vahvistamiseen. Tärkeimpänä 

haastatteluista nousi tarve panostaa tutkimusperustaisuuteen kokonaisvaltai-

sesti, niin opettajankoulutusyksiköiden paikallisessa kuin kansainvälisessä tut-

kimustoiminnassa. Haastatteluissa painottui myös vallinnut paine tehostaa opet-

tajankoulutusyksiköiden toimintaa. Erityisesti paine asetti filiaalit suurennusla-

sin alle.   
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6.2 Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön visio 

Haastatteluiden perusteella Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön visio jakautuu 

kahteen laajempaan kokonaisuuteen: opettajankoulutuksen kehittämisen tausta-

tekijöihin ja akateemiseen opettajankoulutuksen kehittämiseen (ks. Kuvio 7). Sel-

vitystyön visioon ovat vaikuttaneet työryhmän tehtävänanto, selvitystyön posi-

tioituminen kehittämisjatkumoon sekä opettajankoulutuksen kehittämistarpeen 

jakautuminen laadulliseen ja määrälliseen kehittämistyöhön. Asiantuntijoiden 

mukaan akateemisen opettajankoulutuksen edellytyksenä ovat tutkimusperus-

taisen opettajankoulutuksen kehittäminen, opettajankoulutuksen aseman vah-

vistaminen yliopistoissa. Lisäksi asiantuntijat arvioivat filiaalien haastavaa ase-

maa opettajankoulutuksen kehittämisessä. 

KUVIO 7 Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön visio 

Visio

Opettajankoulutuksen 
kehittämisen taustatekijät

Tehtävänanto suuntaa 
tavoitteita

Opettajankoulutuksen 
kehittäminen jatkumona

Opettajankoulutuksen kaksi 
kehittämisintressiä: 

Laadullinen ja määrällinen 
kehittäminen

Akateemisen 
opettajankoulutuksen 

kehittäminen

Tutkimusperustaisen 
opettajankoulutuksen 

kehittäminen

Opettajankoulutuksen 
aseman vahvistaminen 

yliopistoissa

Filiaalien asema 
opettajankoulutuksen 

kehittämisessä
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Haastattelut osoittavat opettajankoulutuksen kehittämistyön sijoittuvan tietyn-

laiseen historialliseen jatkumoon. Visioon opettajankoulutuksen kehittämisestä 

vaikuttaa haastattelujen perusteella aiempi kehittämistyö. Aikaisemmin vireillä 

olleet hankkeet ovat viitoittaneet tietä Opettajankoulutus 2020 -selvitystyölle. 

Haasteltavat kertovat, että myös työryhmän jäsenten aiemmalla kokemuksella ja 

työhistorialla on ollut vaikutusta Opettajankoulutus 2020 -työryhmän kehittä-

misvisioihin. 

Tulokset osoittavat, että selvitystyön visiossa (ks. Kuvio 7) opettajankoulu-

tuksen kehittäminen nähtiin kokonaisvaltaisena tavoitteena, mikä piti sisällään 

sekä laadullisia että määrällisiä visioita. Haastatteluissa nostettiin esille huoli, 

ettei opettajankoulutus kykene vahvistamaan asemaansa yliopistollisena koulu-

tuksena, mikäli kehittäminen on luonteeltaan ainoastaan määrällistä. Laadulli-

nen kehittäminen viittaa haastatteluissa erityisesti tutkimusperustaisuuden vah-

vistamiseen, mikä nähtiin opettajankoulutuksen akateemista asemaa vahvista-

vana tekijänä. 

 Haastateltavat pitivät opettajankoulutuksen kehittämisessä keskeisenä vi-

siona tutkimusperustaisuuteen panostamista. Tutkimusperustainen opettajan-

koulutus nähtiin lähtökohtana, mihin koko toimiva peruskoulujärjestelmä nojaa. 

Tutkimusperustaisuudessa nähtiin kuitenkin puutteita. Opettajankoulutuksen 

tutkimusperustaisuuden haasteet näkyivät esimerkiksi valtakunnallisella tasolla. 

Haastateltavien mukaan opettajankoulutukselta puuttui yhteinen tutkimusstra-

tegia.  

Työryhmä koki, että vision kautta nostettiin esiin tutkimukseen liittyviä ky-

symyksiä ja haasteita, mutta vastuu niihin vastaamisesta kuului viimekädessä 

ruohonjuuritason toimijoille. Haasteiden ohella, osa haastateltavista piti puhetta 

tutkimusperustaisuuden vahvistamisesta erikoisena. Monessa muussa tieteen-

alassa tutkimuksella oli ilmeinen rooli ilman, että tutkimusperustaisuudesta olisi 

toitotettu ääneen. Tämä oli puhtaasti osoitus siitä, että opettajankoulutuksen 

suhde tutkimukseen oli edelleen epäselvä. 
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Haastatteluissa nousi esiin opettajankoulutuksen ja filiaalien vaikea suhde. Fili-

aalien aseman nähtiin olleen osittain yhteydessä yleisesti korkeakouluja kosket-

tanutta tehostamispainetta. Filiaalien haasteena koettiin niiden kapasiteetti tuot-

taa tutkimusperustaista opetusta ja laadukasta tutkimusta. Toisaalta opettajan-

koulutuksen järjestäminen nähtiin myös aluepoliittisena kysymyksenä, joten 

sillä ei ollut pelkästään suoraa yhteyttä tutkimusperustaisuuden vahvistamisen 

kanssa. Filiaalikysymys koettiin yliopistojen itsenäisenä kysymyksenä. Vaikka 

työryhmä ei suoranaisesti ottanutkaan kantaa, että tietyt filiaalit tulisi lakkauttaa, 

nousi selvitystyön julkaisun jälkeen paikallismediassa ja tietyissä yliopistoissa 

huolestuneita kysymyksiä tulevaisuuden suhteen. 

 Opettajankoulutuksen kehittämisen taustatekijät 

Tehtävänanto suuntaa tavoitteita  

Yleisesti voidaan todeta, että työryhmä on saanut tehdä selvitystyötä ilman ul-

kopuolista ohjausta. Toisaalta toiminnassa työryhmältä odotettiin ymmärrystä 

opettajankoulutuksen kehittämistyön suhteutumisesta taloudellisiin kysymyk-

siin, sillä ne asettivat opettajankoulutuksen kehittämistyölle omat haasteensa. 

Kyllä mä sanoisin, että ne vapaudet olivat kohtuullisia, siis tehdä ehdotuksia siitä, mitä 
pitää tehdä. Mutta samaan hengenvetoon pitää sanoa, että ne taloudelliset reunaehdot ovat 
realiteetteja. Ja eihän tommoseen työryhmään kutsuta, jos ajatellaan, että ihminen on sel-
lainen, että ei ymmärrä, mitä tarkoitetaan taloudella. — — Mä sanoisin, että meitä kannus-
tettiin tekemään sellaisia ehdotuksia, joita me kuviteltiin, että tämä opettajankoulutuksen 
kehittäminen edellyttää, mutta sellaisissa raameissa, että ne ovat jossakin määrin kehittä-
miskelpoisia. Mä itse koin erittäin ärsyttävänä silloin tämän keskustelun tästä supistamis-
tarpeesta tai näistä filiaalien asemasta, koska siinä selvästi on niin kuin kaksi puolta. H5 

Tavoitteita ohjasi näkyvästi myös työryhmälle esitetty tehtävä arvioida opetta-

jankoulutuksen mahdollisuuksia tehostaa toimintaansa. Merkittävimpänä 

asiana haastatteluissa nousi opettajankoulutuksen suhde filiaaleihin.  

Sitten neljäs ehkä oli yhteiskunnassa vallinnut tämmöinen niin kuin alkava, nyt hyvinkin 
tänä päivänä näkyvä yliopistolaitoksen taloudellinen ahdinko. Siinä yhteydessä sitten syn-
tyi paljon keskustelua, tai meitä pyydettiin ottamaan kantaa, onko mitään mahdollisuuksia 
jotenkin tehostaa opettajankoulutusta, ja keskusteluun tulivat nämä filiaalit silloin. H5 
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Opettajankoulutuksen kehittäminen jatkumona 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön tehtävänä oli pohtia opettajankoulutuksen 

kehittämistavoitteita pidemmällä aikavälillä. Haastatteluissa tulee ilmi useam-

massa kohtaa aiemmin luvussa 3.2.3 käsitellyn VOKKE -projektin merkitys, jo-

hon useampi Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön jäsenistä oli myös osallistu-

nut. VOKKE -projekti otti vahvasti kantaa opettajan ammatin muutokseen aka-

teemisena professiona.  

 
No kun siinä VOKKE-projektissa niin vahvasti oli sitouduttu kaikki siihen, että opettajan-
koulutuksen tulee Suomessa edelleen olla tutkimusperustaista, ja että se ammatti on ni-
menomaan akateeminen professio, niin sitten voi sanoa, että tuossa työryhmässä tavallaan 
lähdettiin siltä pohjalta, että mitä se tarkoittaa, että se on uudenlainen tai uudistuva aka-
teeminen professio, jolloin kuten sanoin opettaja tulee ulos luokasta, ja se on tämmöinen 
moniammatillista yhteistyötä edellyttävä ammatti. Se oli yksi sellainen hyvin kantava pe-
riaate. — — Ja sitten kolmas oli kyllä se, että VOKKE-projektihan hyvin vahvasti korosti 
sitä, että tämän täytyy olla nimenomaan maisteritason koulutus ja opettajalla on oltava 
hyvä tutkimusorientaatio, ja sen gradun, jonka opettajakokelas tekee, sen tulisi tavalla tai 
toisella liittyä siihen opettajuuteen. H5 

VOKKE -projekti vaikutti taustalla Opettajankoulutus 2020 -selvitystyössä, jossa 

otettiin kantaa myös monikulttuurisuuden haasteisiin ja koulutuksen tutkimus-

orientaatioon. Työryhmässä haluttiin nostaa pöydälle opettajankoulutuksen 

problematiikka tutkimuksen ja opettamisen välillä. He toivat asetelman esiin, 

koska tutkimus tuntui jäävän vain tietolähteen rooliin. 

 
Elikkä se mikä on opettajankoulutuksessa vahva perinne on se, että on opetustehtävät ja 
sitten jotkut jotka tekee tutkimusta. Tää on tullut vahvasti esille ja sitä me haluttiin haastaa. 
Kehittyminen ja työn laatu niin on myös henkilökohtaisella tasolla ja se me nähtiin että 
tehtävänkuvat on siinä mielessä liian eriytyneitä ja sitä kannetaan vielä sellasta seminaari-
perintöä, jolloin oli vaan se opetus ja tutkimus oli niin kuin vaan semmonen tietolähde. 
Eikä niin että se ois tommonen elävä henkilökohtainen suhde. Tietenkin se on vielä tänä 
päivänäkin on toki haaste. H1  

Toisaalta kansainvälinen kehittämistyö ja siinä mukana oleminen vaikuttivat sel-

vitystyön tavoitteisiin. Työryhmän jäsenistä useampi oli henkilökohtaisesti mu-

kana Euroopan unionin kokouksissa. Suomalaisen opettajankoulutuksen asema 

kansainvälisillä foorumeilla oli haastateltavan mukaan vahva.  

No yks mitä muistan mistä keskusteltiin paljon ja mietittiin, mitä kaikkea se tarkoittaa suo-
malaisissa oloissa niin se oli tää silloin varsin uunituore EU-asiakirja opettajankoulutuksen 
laadusta. [EU-komissio 2005, ”Improving the Quality of Teacher Education”] — — tää oli uus 
asiakirja silloin ja haluttiin katsoa tätä suomalaista tilannetta tätä kansainvälistä asiakirjaa 
vasten. Tähän vaikutti myös se, että tää Suomen opettajankoulutusmalli ja rakenne oli 
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niissä silloisissa EU-kokouksissa varsin kovassa huudossa. Sitä pidettiin merkittävänä. Sil-
loinhan oli tilanne se, että maisteritasoisia opettajankoulutuksia oli aika harvassa, jos eri 
maita kattelee. H4 

 

Opettajankoulutuksen kaksi kehittämisintressiä 

Aiemmin käsittelemämme Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön lähtökohdat 

ovat liittyneet sekä opettajankoulutuksen määrälliseen että laadulliseen kehittä-

miseen. Haastatteluaineistosta on nähtävissä myös vision kohdalla sama tilanne. 

Laadullinen näkökulma opettajankoulutuksen kehittämiseksi tuo mukaan pe-

rustavanlaatuisen kysymyksen siitä, miksi opettajankoulutuksen on oltava yli-

opistotasoista, tutkimusperustaista koulutusta.  

Minusta me tavoittelimme, että mitä on opettajankoulutus 2020 määrällisenä tarpeena, 
mutta myös laadullisina kysymyksinä. Mitkä ovat ne keskeiset esiin nousevat laadulliset 
kysymykset. Silloin ei ollut kysymys pelkästään mitoituksesta, vaan kysytään myös, että 
miksi opettajankoulutus ylipäätään on yliopistossa. Silloin joudutaan kysymään myöskin 
tutkimuksen merkityksestä. H3 

Laadullisen kehittämisen sisällyttäminen työryhmän visioon opettajankoulutuk-

sen kehittämisestä kertoo myös työryhmän taustoista. Jäsenet ovat toimineet ta-

hoillaan enemmän tai vähemmän opettajankoulutuksen laadullisessa kehittämi-

sessä uransa aikana, joten visiossa nähtiin tärkeänä kehittää myös opettajankou-

lutuksen laadullisia tekijöitä. Haastateltava kuvaa työryhmän jäseniä "sisältökes-

keisiksi" muistellessaan toimintaa selvitystyön aikoihin.  

Kyllä se varmaan siinä oli, että se kokoonpano oli kuitenkin semmonen, joka oli hyvin si-
sältökeskeinen, ihan kaikki. Kaikki oli sisältökeskeisiä. Siksi me ei voitu sitä pelkästään 
tämmösenä määrällisenä tehtävänä, vaan haluttiin toki mennä sitten syvemmälle siihen ja 
nähtiin, että nää kuitenkin liittyy vahvasti toisiinsa. H1  

Laadulliset kehittämisintressit kumpusivat myös tarpeesta panostaa opettajan-

kouluttajien tutkimusorientaatioon, koska opettajankoulutuksessa nähtiin haas-

teita löytää tasapaino käytännön opetustyön ja tutkimuksen välillä. Kouluttajan 

työstä suurimman osan ajasta vei opettajaopiskelijoiden opettaminen ja ohjaus. 

Pelkkä tutkimuksen lisääminen määrällisesti ei haastateltavan mukaan riittänyt, 

vaan haluttiin painottaa tutkimustyön laatua.  
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Mä luulen että siinä oli ajatuksena, että kirjasta [Opettajankoulutus 2020 –loppuraportti] 
tulee hyvin yksipuolinen, jos se on vaan määrällinen. Niin varmaan sen takia haluttiin ot-
taa myöskin tätä laadullista, koska pelkonahan oli myöskin se, taikka faktahan on, että 
opettajankoulutuksen puolelta, missä siis opetuksella on valtava tehtävä yliopiston henki-
löstön työvuodesta, niin tutkimus ei tule samassa suhteessa, kuin joissakin vähemmän 
opetusta antavissa yksiköissä. Pelkona oli, että se [tutkimuksen] määrä ei pelkästään rat-
kaise tilannetta, vaan meidän pitäisi myös laadullisesti kehittää, jotta me saataisiin myös-
kin nämä tutkimustavoitteet, joita yliopisto asettaa eri tiedekunnille tai yksiköille. Elikkä 
siinä oli varmaan se pointti. Se tutkimuksellisuuden vahva esiintulo oli se laatu. H2 

Opettajankoulutuksen määrällinen kehittäminen oli yhtä lailla tärkeä kehittämis-

kohde, sillä Suomessa oli toteutettu vain vähän selvityksiä opettajankoulutuksen 

sisäänottomääristä ja siitä, kuinka paljon lähivuosina opettajia tultaisiin tarvitse-

maan kentälle erilaisiin tehtäviin. Työryhmä katsoi, että selvitystyön aikaan ei 

ollut olemassa riittävästi tietoa opettajien koulutustarpeesta. Opettajankoulutus 

2020 -selvitystyön avulla tuotiin julki kattava arvio koulutusmääristä ja niihin 

vaadittavista toimenpiteistä. Tästä huolimatta ennakoinnit olivat vain arvioihin 

perustuvia laskelmia. Siksi työryhmän jäsenet eivät osanneet vielä nähdä, tule-

vatko laskentamallit pitämään paikkansa. Laskelmat ovat kuitenkin myöhem-

min osoittautuneet toimiviksi, ja niistä on muodostunut selkäranka opettajan-

koulutuksen määrälliselle kehittämiselle.  

Sitten tässä tietenkin on ja mitä me ollaan näissä hankkeissakin tehty on tää, että toki se oli 
silloin ja on edelleen, miten opettajatarvetta pystytään ennakoimaan ja koska siitä sitten 
pitäs johtaa ne opiskelijasisäänotot ja tämän tyyppiset asiat, jotka on sitten yliopistojen ja 
ministeriön välisiä sopimuksia. Jossa myös tietenkin raha liikkuu. Me oltiin omissa hank-
keissa silloin jonkun verran tehty, mutta erityisesti sen jälkeen sitten vielä on mallinnettu 
ja pyritty kehittämään niitä laskentamalleja. Se oli siinä työssäkin keskeisesti esillä, että 
pitäis niinkun pystyä sitä puolta kehittämään. — — Tää niinkun tarve laskea pystyä arvi-
oimaan opettajankoulutuksen tarvetta niin on kyllä ollut pitkään läsnä ja se on koettu hy-
vin haastavaksi ja ongelmalliseksi, koska siinä pitää ottaa hyvin monia asioita huomioon 
ja olla tietoa. Mekin yritettiin silloin muistaakseni todettiinkin, että meillä ei oo riittävästi 
tietoo siitä, että voitais tehdä niitä luotettavasti. Esimerkiksi kuinka paljon opettajat siirtyy 
muihin ammatteihin ja mikä on eläkkeellesiirtymisprosessit ja tämmöset. Niitä me kyllä 
sillon siinä ryhmässä käytiin läpi, mutta joita ei tietenkään voitu kaikkia siinä ryhmässä 
vielä ratkaista. — — Mutta sen jälkeen sitten on ollut hankkeita, joissa niitä on viety eteen-
päin. Tällähän hetkellä mun ymmärtääkseni niiden mallien pohjalta, mitä se silloin raken-
neltiin, niin niitä on sitten koko opetushallitus opetusministeriö käyttänyt näissä laskel-
missaan. H1 

Haastateltavan mukaan yksi määrälliseen kehittämiseen panostamisen syistä liit-

tyi yliopistojen epätietoisuuteen siitä, kuinka paljon opettajakoulutuksen kautta 

valmistuu opettajia. Varsinkin aineenopettajakoulutuksen puolella oli haasteita. 

Yliopistojen välillä oli selviä eroja tavassa rekisteröidä sellaisia opiskelijoita opet-
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tajaopinnot suorittaneiksi, joilla oli taustallaan jokin muu pääaine kuin kasvatus-

tiede. Tämän takia valtion tasolla oli ollut aiemmin vaikeuksia toteuttaa opetta-

jankoulutuksen määrällistä kehittämistä. 

Mutta yks semmonen, joka koettiin jo silloin hyvin ongelmaksi, joka sitten vaan vahvistui. 
että yliopistojen on hyvin vaikea saada tietoa siitä, että kuinka paljon niistä valmistuu opet-
tajapätevyyden saaneita. Varsinkaan aineenopettajakoulutuksesta, koska ne rekisteröityy 
enempi niitten pääaineiden mukaan. Esimerkiksi matematiikasta, että onks sillä henkilöllä 
opettajan pätevyys vai ei niin se on hyvin vaihtelevaa. Joissakin yliopistoissa se tiedetään 
ihan tarkkaan, mutta sitten on monia yliopistoja, joissa ei oo mitään käsitystä, että kuinka 
monta opettajan pätevyyden omaavaa heillä on, koska se ei oo se pääluokittelun peruste 
vaan se on se substanssiaines, joka määrittää sen luokituksen. H1  

Opettajankoulutuksen opettajatarvetta tuli selvittää laajasti koko opettajakenttää 

silmällä pitäen, mutta siihen liittyi myös laajemmin globaalin yhteiskunnan ra-

kenteelliset muutokset. Yksi haastateltavista muisteli korostaneensa, että enna-

koinneissa tulisi huomioida yhteiskunnan eriarvoistumiskehitys ja monikulttuu-

ristuva yhteiskunta.  

Muistan kyllä ohjeistaneeni, kun silloin mä olin opetushallituksessa, sitä yksikköä joka te-
kee näitä ennusteita, niin muistan ohjeistaneeni, että pannaan painokerrointa tälle yhteis-
kunnan monikulttuuristumiselle ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen lisääntymiselle, 
joka kansallisten arviointien perusteella näköpiirissä. H5  

Samainen haastateltava muisteli kehottaneensa opetushallitusta ottamaan erityi-

sesti huomioon tiettyjä ainesubstansseja. Esimerkiksi oli nähtävissä kasvava kou-

lutustarve matemaattis-luonnontieteellisten opettajien kohdalla. Opettajankou-

lutus joutui myös kohtaamaan tilanteen, missä tultaisiin varautumaan uuden op-

piaineen, terveystiedon, asettamiin koulutusvaatimuksiin.  

Ja sitten mulla oli suuri huoli, jota myöskin korostin niille ennustajille matemaattis-luon-
nontieteellisten opettajien riittävyydestä Suomessa, koska jo silloin oli tietoa, että hirveän 
iso osa niistä, joilla on matematiikan opettajan kelpoisuus, sijoittuu kuitenkin teollisuu-
teen, että he eivät tule kouluihin. Kyllä mä muistan, että pidin semmoisen ripityspuheen, 
silloin kuin näitä ennusteita tehtiin, että nämä pitää ottaa huomioon. Ja sitten erityisesti mä 
muistan, kun tämä terveystiedon oppiaine oli tullut uutena, niin silloin tehtiin aika katta-
vat laskelmat Suomen koulujen niistä opettajista, joilla oli biologiassa niin kattavat opin-
not, että he pystyvät sitä opettamaan tai sitten oli liikuntatieteiden maisterintutkinto. Että 
sen mä muistan, että siitä käytiin kattavaa keskustelua ja useampaan kertaan tarkasteltiin 
niitä ennusteita, että miten saadaan se opettajakunta kattavaksi. H5  

Opettajatarpeet eivät olleet eriävät vain opettajatehtävien välillä, vaan eroja oli 

löydettävissä myös alueellisesti. Työryhmässä ilmeni esimerkiksi huoli opetta-

jankoulutukseen liittyvästä kaksoispätevyyden ongelmasta, koska eri kunnilla ja 

kouluilla oli kovin erilaisia tarpeita palkata tietyn profiilin omaavia opettajia.  
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Varmaan yksi oli alueellinen huoli — — oltaisko siinä puhuttu kaksoispätevyyshuolesta, 
että myöskin se palvelee sitten erilaisia kuntien tarpeita, riippuen, millaisia koulukombi-
naatioita niillä on ja minkälaista rekrytointia ne harrastavat. H2  

Määrällisen arvioinnin toteuttamiseen suhtauduttiin luottavaisesti, sillä lasken-

tamalleja oli ajettu sisään aikaisemmissa selvitystyötä edeltävissä hankkeissa. 

Selvitystyön tarkoitus arvioida opettajatarvetta vuoteen 2020 mennessä, pohjasi 

moneen eri osatekijään, kuten väestöennusteeseen, oppilasmääriin, maahan-

muuttoon, koulutukseen käytettävään aikaan, koulutuksesta valmistumiseen tai 

koulutuksen keskeyttämiseen, valmistuvien työllistymiseen ja opettajien eläköi-

tymisikään. Lisäksi laskelmissa oli huomioitu opetuksen ryhmäkokojen mahdol-

liset muutokset tulevaisuudessa. Haastateltavan mukaan työryhmä ei sinänsä 

vaikuttanut malliin, vaan se pohjasi edellä oleviin perusodotuksiin opetusalan 

muutoksista osana yhteiskunnan muuta kehitystä. Työryhmä kävi silti keskuste-

lua nyansseista raamien puitteissa.  

Joo niinkun tää tapa laskea niin sehän ei ollut työryhmän keksintö, vaan tätä tapaahan on 
noudatettu jo pidemmän aikaa, eli siis ensimmäisen kerran se ennakointi tehtiin OPEPRO-
hankkeessa. Sitten tehtiin seuraavan kerran 2003 ministeriön Opettajatarvetyöryhmässä. 
Sitten kolmannen kerran tässä. Tavallaan olin niinkun jo kokeiltu jo niitä erilaisia enna-
kointimalleja ja laskentamalleja eli mitä tekijöitä otetaan siihen ennakointiin mukaan, 
minkä pohjalta sitä lasketaan. — — Siinähän tietysti on aika suuri mahdollisuus niitä eri 
tekijöitä ja tässä on nyt päädytty näissä malleissa siihen ratkaisuun, että siinä on toisaalta 
siis väestöennuste, ennusteesta tulevat tiedot. Sitten nykytiedot oppilasmääristä. Sitten on 
nää väestöennusteen kautta tulevat tiedot maahanmuuttajista. Sitten ne tiedot mitkä kos-
kevat myös tuntijakoa ja mahdollisia uusia oppiaineita tai lakkaavia oppiaineita. Sit siinä 
on mukana nämä jotka koskevat varsinaista koulutusta eli kuinka suuri osa koulutukseen 
valikoituneista suorittaa sen ja missä ajassa, kuinka suuri osa keskeyttää sen. Samoin sitten 
se, että kuinka suuri osa valmistuneista ylipäänsä menee opetusalalle. Mikä on se siirtymä 
mahdollisiin muihin ammatteihin tai muihin tehtäviin. Sitten tää oletettu eläköitymisikä, 
mitä eläköitymisikää me käytetään, niin silllä on esimerkiks yllättävän suuri vaikutus näi-
hin koulutusmääriin. Jos valitaan 62 tai 63 tai 64 vuotta niin se vaikuttaa tosi paljon. Tai 
sitten mikä on ryhmäkokoarvio ja niin edelleen. — — Eli siinä on aikamoinen liuta niitä 
tekijöitä ja niitä oli nyt sitten pariin otteeseen jo testattu, että siinä mielessä työryhmä ei 
keksinyt mitään uutta. Sitten tietysti oli tiettyjä painotuksia ja tämmösiä, että pitäskö tuo 
ja tuo ottaa enemmän huomioon ja tää enemmän ottaa huomioon. Tämän tyyppisiä. Mutta 
varsinaiseen malliin ei. H4 

Luottamus määrälliseen ennakointiin välittyi myös toisesta haastattelusta. Vas-

taavasti huolenaiheeksi nousi laadullisten kehittämisintressien toteutuminen. 

Haastateltava suhtautui epäilevästi siihen, että onko tutkimusperustaisuus otta-

nut askelia eteen päin vuoteen 2020 mennessä. Tärkeintä oli, että tieteellisen tut-

kimuksen rooli opettajankoulutuksessa säilyttäisi vähintään silloisen tasonsa jat-

kossakin.  
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En mä niin kuin missään vaiheessa ollut noihin määriin ja tämmöisiin oo niinkuin epäillyt, 
siis etteikö näitä koulutuksen määriä saavuteta, mutta se, että saavutetaanko kaikki täm-
möiset taustalla olevat laadullisemmat tekijät, nää tutkimusperustaisuudet ja tämmöiset, 
niin siihen mulla on varmaan syntynyt mielikuva, että osa näistä varmaan ehkä etenee, osa 
ei, osa junnaa entisellään. Toivottavasti ei taannu kuitenkaan. H2 

Huolimatta opettajankoulutus 2020 -selvitystyön vision kahdesta toisistaan eriä-

västä kehittämisvisiosta, työryhmän tavoitteena oli opettajankoulutuksen koko-

naisvaltainen kehittäminen. Määrällinen kehittäminen pohjasi paljolti laskel-

miin, kun taas laadullinen kehittäminen sisälsi enemmän työryhmän omaa visio-

työtä. Työryhmä huomioi opettajankoulutuksen kehittämisen yhteyden laajem-

piin yhteiskunnassa tapahtuviin rakenteellisiin muutoksiin. Haastateltavien mu-

kaan ainoastaan määrällisen tai laadullisen näkökulman tarkastelulla yksinään 

ei kyetä riittävästi arvioimaan opettajankoulutuksen tulevaisuuden kehittämis-

tarpeita. 

 Akateemisen opettajankoulutuksen kehittämisvisiot 

Opettajankoulutuksen aseman vahvistaminen yliopistoissa 

Tässä tulososiossa selvitämme, millaisia akateemisen opettajankoulutuksen ke-

hittämisvisioita. Olemme jakaneet tulososion kolmeen laajempaan teemaan: 

opettajankoulutuksen aseman vahvistamiseen yliopistoissa, tutkimusperustai-

sen opettajankoulutuksen kehittämiseen ja filiaalien kompleksiseen tilanteeseen. 

Osana selvitystyön laatimista järjestettiin opettajankoulutusta tuottaneiden 

yliopistojen rehtoreiden kuulemistilaisuudet. Tarkoituksena oli selvittää, millai-

sena yliopistojen rehtorit näkivät opettajankoulutuksen roolin osana yliopistoa. 

Asiantuntijat muistelivat, että opettajankoulutuksen asema kuvattiin kaikissa 

yliopistoissa vahvaksi ja merkitykselliseksi. Kuulemistilaisuuksia muisteltiin 

vuorovaikutuksellisina tilaisuuksina, joissa selvitysryhmä pystyi tuomaan opet-

tajankoulutuksen asioita esille. 

Varmaan se ensimmäinen visio oli, että haluttiin selvittää, minkälaisen aseman yliopiston 
rehtorit antavat yliopistossaan sijaitsevalla opettajankoulutukselle, että näkevätkö he sen 
sellaisena vahvuutena ja voimavarana vai näkevätkö he semmoisena pakollisena toimin-
tana, mitä Suomen valtio ja yhteiskunta vaatii. Nehän eivät hirveästi näy tuossa raportissa 
ne yliopistojen rehtoreiden näkemykset, mutta kyllähän niillä kaikilla oli se, että se on 
vahva asema ja merkityksellinen asema. Jos nyt miettii montaa yliopistoa, jos niistä otetaan 
opettajankoulutus pois, niin sieltä lähtee aika iso sellanen vakaa ja stabiili asia pois. H2 
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Sieltähän [kuulemistilaisuuksista] tuli paljon erilaista ehdotusta ja keskustelua, jota saattoi 
hyödyntää. Hyviä havaintoja, mutta se oli hyödyllinen ja hyvä myöskin siitä syystä, että 
sehän teki opettajankoulutuksen asioita tunnetuksi ja läheisemmiksi niitten kuultavien 
keskuudessa. Ei korkeakoulujen johto esimerkiksi välttämättä kauhean hyvin tunne opet-
tajankoulutusta ja tässähän tarjoutuu hyvä mahdollisuus ja hyvä tilaisuus käydä sitä vuo-
ropuhelua ja keskustelua. H4 

Keskustelut rehtoreiden kanssa olivat hyödyllistä opettajankoulutuksen kan-

nalta, sillä yliopistot vastaavat opettajankoulutuksen toteuttamisesta. Asiantun-

tijoiden muistelussa korostui näkemys, jonka mukaan työryhmän yhtenä tavoit-

teena oli viestittää rehtoreille, että he huolehtisivat opettajankoulutuksen ase-

masta osana yliopistoa. 

No en osaa sanoa, mutta jos nyt rupeisin sitä puntaroimaan, niin kyllä mä varmaan voisin 
kuvitella, että yksi viesti varmaan tällä työryhmällä ja raportilla oli, että rehtorit yliopis-
toissaan pitäisivät huolta ja niin kuin pitäisivät sitä tärkeänä omassa yliopistossaan. Mutta 
kyllä se vastuu varmaan on sitten kunkin yliopiston opettajankoulutuksella. Että nyt kun 
mä niitä rehtoreita mietin, niin ehkä se toinen, semmoinen piiloviesti sitten oli, että pidät-
tehän huolta opettajankoulutuksesta. H2  

Huoli opettajankoulutuksen asemasta saattoi erään haastateltavan mukaan liit-

tyä osin opettajankoulutuksen sisällä koettuun alemmuudentuntoon. Opettajan-

koulutuksen nähtiin tuottavan toivotut koulutusmäärät ja tutkimukset, mutta 

akateemisuuden kohdalla koettiin tarvetta petrata "huonoa itsetuntoa". 

Kyllähän opettajankoulutus ja opettajankouluttajat itse uskoivat omaan toimintaansa, 
mutta opettajankoulutuksen asema yliopiston sisällä on jollain tapaa vähän kuin huono 
itsetunto, että sen vahvistamista tämäkin raportti jollain tavalla yritti petrata. Eli opettajan-
koulutuksen yksiköt itse uskoivat omaan toimintaansa, pystyivät toteuttamaan sen koulu-
tusmäärän, mitä tarvii, ja myös tuottamaan tutkimusta, mutta oli myöskin jonkinlaista 
alemmuudentuntoa, että miten me varmistetaan ikään kuin akateemisuus ja se puoli. H2 

Tutkimusperustaisen opettajankoulutuksen kehittäminen 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön keskeinen visio liittyi tutkimusperustaisen 

opettajankoulutuksen kehittämiseen, mikä ilmeni useassa haastattelussa. Kaikki 

kehittäminen tiivistyi kysymykseen tutkimusperustaisuuden toteutumisesta 

opettajankoulutuksessa. Työryhmän visiona oli kriittisesti pohtia, miten saatai-

siin tulevaisuudessa aidosti tutkimusperustainen opettajankoulutus. 

No siis se varmaan keskeisin oli että miten vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimus-
perustaa et siihen oikeesti kaikki niinkun tiivistyy. Nähtiin siis yhtäältä, että puhutaan kui-
tenkin. Kaikki puhutaan tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta ja se on se slogan, 
mitä me kansainvälisestikin "research based teacher education" että niinku kriittisesti kat-
totaan, mitä se sisältö on ja nimenomaan tulevaisuuteen, että se on niinkun aidosti tutki-
musperustainen. Se oli niinkun se oli kaikkia näitä yhdistävä visio. H2  
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Tutkimusperustaisuuden vahvistaminen liittyi myös laajempaan yhteiskunnalli-

seen aspektiin. Tutkimukseen pohjaava opettajankoulutus, joka tuottaa maisteri-

tasoisia opettajia, loi pohjan koko suomalaiselle peruskoulujärjestelmälle. Työ-

ryhmän jäsenet kävivät myös tästä keskustelua julkisilla foorumeilla.  

Me käytiin laaja keskustelu tossa työryhmässä ja olemme kirjoitelleet siitä myöskin lehtiin 
hyvin paljon, että opettajankoulutuksessa tämä tutkimusperustaisuus on se, mikä vie tätä 
suomalaista koulutusjärjestelmää yleensäkin eteenpäin ja kehittää. Se, että meillä on mais-
teritasoiset luokanopettajat, niin se on koko tämän koulutusjärjestelmän niin kuin se runko 
ja ylläpitävä voima. H5 

Näkemyksen mukaisesti opettajankoulutuksen sisältöjen on pohjattava tutki-

mukseen, jotta se voi olla osa yliopistoa. Tutkimusperustaisuuden korostaminen 

luo puitteet sille, että opettajankoulutuksen piirissä on elävä ja tutkiva tiedeyh-

teisö. Haastateltavan mukaan tutkimusperustaisuuteen panostaminen ei liity 

vain opettajankoulutuksen sisältöalueisiin, vaan sen on oltava läsnä kaikkien toi-

mijoiden arjessa.  

Varmaan tää keskeisin oli tää mistä puhuttiin aikaisemmin tää tutkimusperustaisuuden 
vahvistaminen kaikissa näissä merkityksissä mitä tossa nyt puhuttiin, mutta ennen kaik-
kea siinä, että minkä tahansa yliopistokoulutuksen pitää nojata tutkimukseen. Sillon se tar-
koittaa, että se on sen sisältö, mutta myös että ihmisillä ja opettajilla on mahdollisuudet 
niinkun itse pitää se elävä yhteisö. Se on varmaan se keskeisin, mitä me haluttiin viestiä. 
H1  

Tutkimuksen roolin vahvistaminen opettajankoulutuksessa vaatii muutosta käy-

tännön työssä. Taustalla voi olla rakenteellisia uudistuksia, mutta kaikki perus-

tuu ruohonjuuritasolla tapahtuvaan toimintaan. Haastateltava puhui tutkimus-

perustaisuuden lähtevän viimekädessä "itseymmärryksestä". 

Kyllähän se meidän perusajatus oli, että tää elävä ote tutkimukseen on se tapa, jolla kehi-
tytään. Ei siis tämmöset rakenteelliset tai tän tyyppiset opetussuunnitelma-asiat tai uudis-
tukset niin niillä voidaan tukea sitä, mutta viime kädessä se, miten opettajat itse tekee ja 
miten opettajankoulutuksessa opettajankouluttajat itse määrittää sen suhteensa ennen 
kaikkea tutkimukseen niin se on se perusjuttu. — — Sen takia me uskotaan, että tietenkin 
se tutkimus on siinä se dynaaminen tekijä. Se oliko se muutoksen saaminen ulkoapäin, niin 
sillä voidaan niinkun edellytyksiä parantaa, mutta mitään todellista muutosta ei millään 
rakenteita muuttamalla ainakaan nopeesti saada aikaiseksi. Se pikemminkin tuottaa hel-
posti hämmennystä, joka sitten saattaa aika pitkäksi aikaa sekoittaa sitä tilannetta. Kyllä se 
täytyy lähtee siitä itseymmärryksestä ja siitä, että opettajayhteisöt löytää itse näitä keinoja 
rakentaa yhteyksiä ulkopuoliseen maailmaan ja ottaa aktiivisempaa. — — Kyllä se enempi 
lähtee niinku siitä itseymmärryksestä, ja sen edellytyksenä on tämmönen elävä suhde tut-
kimukseen ja se, että mitkä on mahdollisuudet tehdä tutkimusta. Oikeastaan paitsi pork-
kanoita niin myös vähän piiskaa vähän siihen että esimerkiks sitte palkkausjärjestelyillä ja 
tämmösillä niin viedään siihen suuntaan. H1  
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Taustalla oli ankara kilpailu tutkimusrahoituksesta. Työryhmä piti tärkeänä, että 

opettajankoulutus heräisi tähän koventuneeseen kilpailutilanteeseen, jolla on ja 

tulee olemaan vaikutusta opettajankoulutuksen akateemiseen asemaan. Tutki-

musperustaisuuden vahvistaminen liittyi siis kamppailuun rahavirroista, mutta 

toisaalta se oli myös toiminnan peruslähtökohta. 

Mutta sitten myöskin tutkimuksen vahvistaminen. Pystyimme näkemään sen, että tutki-
musrahoista tullaan kilpailemaan yhä enemmän. Jos ennen oli se tilanne, että hakemuk-
sista saattoi noin joka kymmenes saada rahoituksen kasvatustieteellisillä aloilla, niin 
näimme, että kilpailu alkaa olla sitä luokkaa, että joka kahdeskymmenes korkeintaan saa 
[rahoitusta]. Eli millä tavoin opettajakoulutus pystyy pitämään paikkansa akateemisessa 
yhteisössä, jossa kuitenkin se sisäinen kilpailu määrittää resurssien jaon yhä enemmän. Ja 
siksi korostimme tutkimuksen merkitystä, koska se oli sen suomalaisen opettajankoulu-
tuksen peruslähtökohta. H3 

Työryhmän kuulemat tahot, kuten opettajankoulutusyksiköiden edustajat, piti-

vät tutkimusperustaisuuden toteutumista puutteellisena. Opettajankoulutuksen 

tehtävät painottuvat liikaa varsinaiseen opettamiseen eikä tutkimusperustaisuu-

delle ollut aikaa.  

Jos mä yritän muistella niitä kuulemistilaisuuksia, niin siellähän monta kertaa tuotiin esille 
sitä huolta, että opettajankoulutuksen monet tehtävät ovat kovin opetuspainotteisia, jol-
loin sitä aikaa tutkimukselle ei jää riittävästi. Se oli yks semmonen huolenaihe, mikä tuli 
vahvasti esille. H4 

Työryhmässä nähtiin yhtä lailla, että tutkimuksen toteutumisessa oli haasteita. 

Tutkimus ja opetustehtävät olivat toisistaan erillään, jolloin osa opettajankoulu-

tuksen henkilöstöä opetti ja pieni osa teki varsinaista tutkimustyötä.  

Elikkä se, mikä on opettajankoulutuksessa vahva perinne on se, että on opetustehtävät ja 
sitten jotkut jotka tekee tutkimusta. Tää on tullu vahvasti esille ja sitä me haluttiin haastaa. 
Kehittyminen ja työn laatu niin on myös henkilökohtaisella tasolla ja se me nähtiin että 
tehtävänkuvat on siinä mielessä liian eriytyneitä ja sitä kannetaan vielä sellasta seminaari-
perintöä, jolloin oli vaan se opetus ja tutkimus oli niinkun vaan semmonen tietolähde. Eikä 
niin että se ois tommonen elävä henkilökohtainen suhde. Tietenkin se on vielä tänä päi-
vänäkin toki haaste. H1  

Opettajankoulutuksessa ei pitäisi olla sellaista tilannetta, jossa opettajankoulut-

tajan työ ilmentäisi vain käytännön opetustyötä tai puhtaasti tutkimusorientaa-

tiota. Haastateltavan mukaan tällainen kehityssuunta oli opettajankoulutuksen 

kannalta vahingollista.  

Jos tutkimus opettajankoulutuksessa keskittyy vain joillekin, niin se on tulevaisuudelle 
suuri riski. Siis sisällön ja toiminnan kehittämisen kannalta, mutta myös ihan käytännön 
kannalta. Se luo vääränlaisia paineita joillekin tehdä tutkimusta ja keskittyä siihen ja sitten 
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osa taas pelkästään opettaa. Jos vielä itse ajattelen, että minä pelkästään opetan niin se vaan 
entisesti eriyttää näitä tehtäväkuvia. Nimenomaan sitä ei pidetty tavoiteltavana. H1 

Valtakunnallisella tasolla nähtiin, että opettajankoulutukselta puuttuu yhteinen 

tutkimusstrategia. Opettajankoulutus oli työryhmän mielestä tutkimuksellisesti 

liian hajallaan. Toisaalta haastateltavan mukaan ongelma ei yksinään ollut opet-

tajankoulutusyksiköiden, vaan asiassa käännyttiin myös valtion puoleen koros-

taen opettajankoulutukseen liittyvän tutkimuksen rahoittamisen ja laajamittai-

sen toteuttamisen tärkeyttä. Esiin tuotiin esimerkiksi tarve valtakunnallisista tut-

kijakouluista.  

Opettajankoulutuksella pitäisi olla yleisempiä ja yhtenäisempi valtakunnallinen strategia, 
tutkimusstrategia. Kun meillä on niin kovin monta opettajankoulutuksen antavaa tahoa 
niin, jos mitään tämmöstä yhteistä strategiaa ei ole niin, silloin se tutkimus pakosti jää vä-
hän pieneksi ja pirstaleiseksi. Tässä kohtaa käännyttiin aika paljon esimerkiks Suomen 
Akatemian puoleen, että pitäis olla tämmösiä isompia ja laajempia valtakunnallisia tutki-
musohjelmia ja ois useamman vuoden mittaisia, joissa opettajankoulutus olis keskeisenä. 
No näinhän sitten esimerkiksi nyt paraikaa menossa oleva Suomen Akatemian tulosoh-
jelma niin sehän täyttää just tätä tarvetta. Sit puhuttiin aika paljon näistä valtakunnallisista 
tutkijakouluista eli opettajankoulutuksen valtakunnallisten tutkijakoulujen tarpeellisuu-
desta ja niistä saaduista kokemuksista ja muista vastaavista. Se oli yks semmonen, mikä oli 
aika lailla esillä. H4  

Kuten aiemmin mainitsimme, työryhmä piti tärkeänä vahvistaa tutkimusperus-

taisuuden toteuttamista opettajankoulutuksessa. Eräs haastateltavista nosti tästä 

huolimatta esiin näkökulman opettajankoulutuksen pakonomaisesta tarpeesta 

perustella tutkimusperustaisuuden tärkeyttä. Tämä oli haastateltavan mukaan 

vain osoitus siitä, että opettajankoulutus ei ollut vieläkään kyennyt luomaan vah-

vaa suhdetta tutkimusperustaisuuteen.  

Mutta jos nyt ajatellaan lääketiedettä tai jos ajatellaan mitä tahansa tiedettä, niin eihän mil-
tään muulta vaadita tutkimusperustaisuutta. Eihän me lääketieteen opetussuunnitelmassa 
lueta, että haluamme tutkimusperustaista, sen on itsestään selvää, että yliopistossa asiat 
ovat tutkimusperustaista. Mutta tässä opettajankoulutuksessa tavan takaa korostetaan, 
että suomalainen opettajankoulutus perustuu tutkimukseen ja tutkittuun tietoon ja siihen. 
Musta se vaan kuvastaa sitä, että joku asia ei ole vielä itsestään selvä. Että lyhyt periodihan 
se nyt on akateemisuus 30-vuotta, tosin jos ajatellaan aikasempia oppikoulunopettajia, niin 
onhan heillä ollut maisteritasoisuus jo aikojen alusta asti, mutta mun mielestä, se ei ole, en 
muista, että sitä olis mitenkään määritelty tuolla. H2 

Filiaalien asema opettajankoulutuksen kehittämisessä 

Työryhmän tehtävänä oli pohtia, kuinka opettajankoulutusta voitaisiin raken-

teellisesti tehostaa tulevaisuudessa. Työryhmässä keskusteltiin laajasti tutkimus-
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perustaisuuden ja tutkimuksen laadun turvaamisesta, mikä osaltaan johti kes-

kusteluun opettajankoulutuksen piirissä toimivien filiaalien kykyyn vastata tu-

levaisuuden koulutus- ja tutkimushaasteisiin. 

Todettiin, että jos tätä [opettajankoulutusta] kehitetään, kun se sana oli kehittää, ei supis-
taa, niin me todettiin, että jos tätä halutaan kehittää, niin silloin sitä tutkimusperustaisuutta 
tulee kehittää. Opettajankoulutuksen yksikkörakenteita voidaan tarkastella tästä näkökul-
masta. Me ikään kuin käännettiin sitä suuntaa, että jos halutaan kehittää sitä, on tärkeätä, 
että opettajankoulutuslaitos on emoyliopiston yhteydessä. Siis, että se on kasvatustieteen 
tutkimuksen yhteydessä, eikä suinkaan niin, että on erillinen opettajankoulutuslaitos, jossa 
tehdään vaan opettajankoulutuksen tutkimusta, vaan että kasvatustieteen maisteritutkin-
toon. H5  

Filiaalikysymys ymmärrettiin selvitystyöryhmässä moniulotteiseksi kysy-

mykseksi. Osaltaan filiaalien tulevaisuus voidaan nähdä aluepoliittisena kysy-

myksenä, jolla ei niinkään ole tekemistä tutkimuksen laadun kanssa. Lopulta työ-

ryhmän ajatus oli, että filiaalit ja yksikkörakenteet ovat yliopiston itsensä määrit-

telemiä. Tämä tarkoittaa, että yliopistoilla on vastuu toiminnastaan sekä tuote-

tusta koulutuksesta että koulutuksen arvioinnista. 

Minusta me olimme hyvin yksimielisiä, että sanotaan hyvin rakentavalla tavalla tehtiin sitä 
työtä, että en muista, että meillä olisi ollut oikeastaan missään kohtaa sellaista, että oltaisiin 
jouduttu äänestämään jostakin asiasta, että keskusteltiin paljon. Huolta kannettiin kyllä 
näistä filiaaleista, ja kyllä me keskusteltiin niistä hyvin paljon, miten se voidaan tuoda 
esille, se työryhmän ajatus siitä, että yliopisto määrittää oman sisäisen toimintarakenteen 
ja on myös vastuussa laadusta, ja millä tavalla tulevat opettajat saavat koulutuksen. — — 
Että kyllä me kävimme sitä keskustelua hyvin paljon, myöskin sen toimme yhteisesti esille, 
että jotkin asiat voidaan katsoa aluepoliittisina kysymyksinä, mutta silloin ei se asia vält-
tämättä ole jonkun tutkimuksen erityislaadun asia, että se on sitten aluepolitiikkaa. Ja sit-
ten tutkimuksen laatu voidaan tehdä hyvin jossakin muuallakin kuin siellä tietyssä fyysi-
sessä pisteessä, että nämä kaksi asiaa ovat asioita, jotka poliittisina päätöksinä tehdään. H3 

Filiaaleista oli tärkeää keskustella työryhmässä, sillä filiaalien rajoitteet näkyivät 

pohdintoina koulutuksen laadukkuuden tasapuolisuudesta. Opiskelijoiden näh-

tiin olevan eriarvoisessa asemassa esimerkiksi sivuainemahdollisuuksien sekä 

opetustuntimäärien osalta. Eräs haastateltava kuvaa omaa ajatteluaan, jossa yh-

distyvät huoli opiskelijoiden tasa-arvosta, mutta myös opettajankoulutuksen 

vaikutukset tietyille paikkakunnille. 

Tietyillä filiaaleilla ei ole sitä samaa kapasiteettia, kuin yliopistojen yhteydessä toimivilla 
laitoksilla kehittää ja rakentaa sitä toimintaa. Ajattelin, että ovatkohan opiskelijat vähän 
erilaisessa asemassa sitten, kun yliopiston sisällä opiskelevat, esimerkiksi sivuaineiden 
osalta, tai opetustuntimäärien osalta. Samalla kertaa tuntui niin kuin kuitenkin karulta se 
ajatus, että semmoiset opettajankoulutuspaikkakunnat, kuten Kajaani, Savonlinna, 
Rauma, menettäisivät sen opettajankoulutusyksikön, ja Kokkola. Sitten oli poliittisia in-
tressejä. Minusta hyvin selvästi näkyi, että Kokkolaa haluttiin suojella. Se oli Jyväskylän 
yliopistolle perinteinen tyyli, että tavallaan niin kuin pyrittiin suojelemaan sitä omaa revii-
riä. Se näkyy hyvin voimakkaasti siinä. H5  
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Toinen haastateltavista koki, että oli kuitenkin tärkeää olla tekemättä konsensus-

päätöstä, jolloin ei mahdollisesti saada välitettyä konkreettisia ehdotuksia. Tär-

keintä oli miettiä opettajankoulutuksen resurssien järkevää käyttöä, jolloin ko-

rostui sekä tutkimusperustaisuuden vahvistaminen että mahdollistaminen. Sii-

täkin huolimatta, että aihe oli haastateltavalle vaikea. 

Kyllä siellä varmaan painotuksia oli erityisesti niitten filiaalien osalta niin joka oli tietenkin 
myös tärkee kannanotto. Se ei ollut mikään helppo, että kyllä määkin olin niinkun lähtö-
kohtaisesti, en ois halunnut niin tiukkaa esitystä tehdä, mitä tehtiin. Sitten kun sitä keskus-
telua käytiin, ja toisaalta mä taas ajattelen niin, että sitten sillä ratkaisulla ei pidä olla, että 
pyritään niinkun semmoseen konsensukseen, joka ottaa kaikki huomioon ja lopulta siinä 
ei sanota mitään. Sanotaan, että osaltaan näin ja osaltaan ei. — — Se oli kuitenkin siihen 
aikaan niin kuuma kysymys, että siihen haluttiin selvä kannanotto. Mäkin sitten, no ihan 
mun henkilökohtaisesti. Kun ite on pienestä koulusta tullu ja nähny, mitä ne asiat tarkoit-
taa ja toisaalta tämmönen ajatus siitä, että pitäis asioita keskittää pelkästään Helsinkiin, 
että sitten tietenkin taas myös tämän kaupungin yliopistonkin näkökulma. Siinä mielessä 
se tuntui pahalta se asia, mutta toisaalta juuri, että miten opettajankoulutuksen resursseja 
on kaiken kaikkiaan järkevä käyttää ja mitä me koettiin sisällöllisesti tärkeänä, erityisesti 
tää tutkimuspohjaisuuden vahvistamisessa ja mahdollisuuksien luomisessa. — — Ainakin 
mulle se oli aika kipuilua. Vaikka siitä sitten tuli vähän lunta tupaan, kuitenkin mä nään, 
että pitää niinkun se vastuu ottaa siinä, että näkee sen kokonaisuuden ja kyllä mullakin oli 
sitten taipumusta siihen. Eri näkökohtia, mutta tämmönen se kompromissi oli. Se oli var-
masti se vaikein asia. H1 

Toisaalta haastatteluissa korostettiin, että selvitystyössä ei suoraan mainita ta-

voitteena filiaalien lakkauttamista, vaikka se onkin myöhemmin saatettu sel-

laiseksi tulkita ja nähty alkusysäyksenä filiaalien lakkauttamisille. 

Ja joku väittikin tossa Savonlinnan jossain tekstissä, että tämä oli alkusysäys näitten filiaa-
leitten lakkauttamisille. Tosin silloin, kun sitä tehtiin, niin en mä muista, että sitä olisi sillä 
tavalla niinku. Siellä varmaan on semmoinen kohta, missä sanotaan, että pitäisi tarkastella 
näitä opettajankoulutuksen yksiköitten koulutusmääriä, ja onko ne linjassa siihen, missä 
ne sijaitsevat, että pitäisikö tiettyjen yksiköiden määriä kasvattaa, ja sitten tiettyjen yksi-
köiden määriä supistaa. Mutta siellä ei mun mielestä varsinaisesti suoraan otettu kantaa 
siihen, että ne pitäisi lopettaa, mutta tää on nytten muistitietoo ennen kuin mä lunttaisin. 
— — Ja silloin, kun tää raportti tuli, niin Kasvatus-lehdessä tuli artikkeleita esimerkiksi 
Kajaanin puolesta ja tää herätti hirveesti sillain opettajankouluttajissa tai yksiköissä kes-
kustelua, varsinkin näissä pienemmissä. H2 

Selvitystyön julkaisua seurasivat julkisuudessa nousseet kysymykset siitä, mitä 

raportti tarkoitti käytännössä. Erityisesti yliopistojen, joissa opettajankoulutusta 

järjestettiin filiaaleissa, koettiin huolestuneen asemastaan. Tapaus sai huomiota 

haastateltavan mukaan paikallismedioissa, jotka kiinnostuivat käsittelemään ai-

hetta. 

Yliopistot, joissa näitä filiaaleja oli niin ne tietysti huolestui sitten tästä asiasta. Tuli sitten 
tätä keskustelua paljon, että mikä esimerkiks tää sitten tutkimuksen rooli ja laajuus ja in-
tensiivisyys on pienemmissä yksiköissä. — — Se tuli julkisuudessa sitten jälkeenpäin, että 
se oli oikeestaan se mikä sitten erityisesti Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston osalta, 
toisin sanoen Kajaanin yksikön ja Savonlinnan yksikön osalta, niin se nousi paljon keskus-
teluun tai sitten voi olla niin, en tiedä, että esimerkiks niinkun maakuntalehdet nosti sitä. 
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— — Mä muistan vaan esimerkiks, että he melko pian kun toi raportti oli tullut ulos niin 
esimerkiks tämmöset paikallisradiot oli kovasti yhteyksissä ja että tarkoittaako tämä nyt 
sitä, että Kajaanin yksikkö lakkautetaan tai tarkoittaako tämä nyt sitä, että Savonlinna ja 
tarkoittaako tää sitä, että Hämeenlinnan yksikkö niin päin pois. Eli ne tarttu tavallaan sii-
hen. H4 

Toinen haastateltava muistaa palautteen olleen luonteeltaan negatiivista ja hen-

kilökohtaista. Paikallislehtien otsikoissa muun muassa nostettiin työryhmän jä-

seniä esiin. Julkisuus rajautui kuitenkin paljolti rakenteellisen kehittämisen kä-

sittelyyn. Toisaalta haastateltava ymmärtää, miksi tietyillä paikkakunnilla oltiin 

huolissaan yksiköiden lakkautushuhuista.  

Kyllä ja se oli hirveen kielteistä ja se oli raivokasta se filiaalien ympärillä käytävä keskus-
telu. Tosi ja ihan semmosta henkilökohtaista vihapostiakin muistan saaneeni, että miten 
sinä, joka olet tunnetusti alueellisen tasa-arvon ja kaikenlaisen tasa-arvon puolestapuhuja, 
niin voit mennä allekirjoittamaan tämmösen paperin. Kyllähän se sai hyvin nimenomaan 
tämä puoli. Tää rakenteellinen kehittäminen sai hyvin paljon kielteistä huomiota. — — 
Onhan se valtava isku pikkukaupungille, jos sieltä menee tommonen yksikkö pois. Sehän 
on ollut ihan kaupungille semmonen, ei nyt kuolinisku oo - kyllä se hengittää - mutta siis 
sen kaupungin virkeys ja se toimintaympäristö ja kulttuuri, niin nehän ihan romahtivat. 
Nythän Savonlinna, joka sinnitteli pidempään ja vastusti, niin siellähän on ihan samat pu-
heet ollu. H5 

Reaktiot miellettiin toisessakin haastattelussa jokseenkin luontaiseksi reaktioksi, 

jos päädytään esittämään kielteistä muutosta resursseihin. Sen sijaan paikallis-

lehtien yksittäiset kannanotot ovat herättäneet sekä ihmetystä että kysymyksiä 

haastateltavassa. 

No olen oppinut suhtautumaan aika lailla, että aina tulee palautetta, jos jotain ehdottaa, 
joka on leikkaavaa tai jotain sellaista, että resursseja siirretään jostakin, ei kukaan ota sitä. 
Mutta sitä vaan ihmettelin, kun siellä joku sanomalehti kirjoitti sitten siellä Kajaanin seu-
dulla, että ihmettelevät, että on työryhmä, jossa kenelläkään ei ole mitään käsitystä opetta-
jankoulutuksesta eikä opettajankoulutuksen kehittämisestä. Että ajattelenpa vaan, että 
mistähän ne olisi löytyneet ne paremmat ihmiset. H3 

Olemme tässä luvussa käsitelleet Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön visioita ja 

tavoitteita. Haastatteluissa käsiteltiin laajasti opettajankoulutuksen tulevaisuu-

den haasteita sekä muisteltiin itse tavoitteita että niistä käytyä keskustelua. Tär-

keinä tavoitteina nähtiin tutkimusperustaisuuden mahdollisuuksien turvaami-

nen ja vahvistamista. Tavoitteiden nähtiin osaltaan vaativan opettajankoulutuk-

sen rakenteiden muutosta, jolloin keskusteluun nousi filiaalien asema. Vaikka 

käsittelimme tämän luvun lopussa jo hieman hankkeen vaikutuksia filiaalikysy-

myksen kohdalla, siirrymme seuraavaksi käsittelemään laajemmin selvitystyön 

vaikutuksia ja opettajankoulutuksen nykytilan arviointia. 
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6.3 Opettajankoulutus 2020 –selvitystyön vaikutusten ja opet-

tajankoulutuksen nykytilan arviointi 

Tulososion viimeisessä osassa käsittelemme Opettajankoulutus 2020 -selvitys-

työn vaikutusten arviointia ja asiantuntijoiden näkemyksiä opettajankoulutuk-

sen kehittämisen haasteista (ks. Kuvio 8). Selvitystyön vaikutuksia arvioitaessa 

asiantuntijoiden puheessa korostui vaikutuksien arvioinnin kompleksisuus. 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön nähtiin vaikuttaneen laajasti erilaisten tee-

mojen kehitykseen. Erityisesti haastatteluissa painotuttiin pohtimaan määrälli-

sen ennakoinnin vaikutuksia, tutkimusperustaisuuden nykytilaa ja selvitystyön 

suhdetta filiaalien asemaan. Asiantuntijat kokivat, että opettajankoulutuksen 

haasteet vuonna 2017 ovat edelleen osittain samoja kuin vuonna 2007, mutta 

opettajankoulutus on kohdannut myös uusia haasteita. Toisaalta opettajankou-

lutuksen akateeminen asema arvioitiin nykyisin turvatummaksi. Seuraavaksi 

kuvaamme pääpiirteittäin haastattelujen teemoja. 

KUVIO 8 Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön vaikutusten ja opettajankoulutuksen 
nykytilan arviointi 

Vaikutusten ja 
opettajankoulutuksen 

nykytilan arviointi

Selvitystyön vaikutusten 
arvioinnin kompleksisuus

Määrällinen ennakointi 
onnistui tuottamaan tietoa

Tutkimusperustaisuuden 
toteutumisessa yhä 

haasteita

Selvitystyöllä välillisiä 
vaikutuksia filiaalien 

nykytilaan

Opettajankoulutus 
vuonna 2017

Opettajankoulutuksen 
vanhat ja uudet haasteet

Ärhäkästä taistelusta 
säilymisen uskoon
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Määrällisen ennakoinnin nähtiin tuottaneen tietoa opettajankoulutuksen määräl-

liseen kehittämiseen, mikä on näkynyt esimerkiksi opettajien parantuneina päte-

vyystilastoina kouluissa. Selvitystyön yhteydessä tuotetut laskelmat ovat asian-

tuntijoiden mukaan ohjanneet myöhempiä ennakointeja, sekä antaneet mahdol-

lisuuden mukauttaa koulutusmääriä muuttuneita opettajatarpeita vastaaviksi. 

Tutkimusperustaisuus on käsitteenä kompleksinen ja siksi opettajankoulu-

tuksen kehittyminen arvioiminen tutkimusperustaisuuden näkökulmasta on 

kaikkea muuta kuin yksiselitteistä. Pyydettäessä arvioimaan nykypäivän valossa 

selvitystyön vaikutuksia tutkimusperustaisuudelle, nousi haastatteluaineistosta 

esiin joitakin konkreettisia onnistumisia. Opettajankoulutus on lähtenyt mukaan 

kansainväliseen tutkimustoimintaan ja henkilöstöllä on aikaisempaa vahvempi 

halu kehittyä. Opettajankoulutuksessa ollaan entistä tietoisempia tutkimuksen 

tärkeydestä. Myös perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla tilanne näyttää parem-

malta. Kansainvälisesti suomalainen opettajankoulutus nähtiin erittäin korkea-

tasoisena verrattain pitkän akateemisen taustansa johdosta. 

Toisaalta asiantuntijat ilmaisivat, että tutkimusperustaisuudesta ei näytä 

vieläkään toteutuvan kokonaisvaltaisesti. Tälle nähtiin selityksenä opettajankou-

lutuksen vaikeudet riittävän tutkimusrahoituksen hankkimisessa ja tutkimus-

mahdollisuuksien erot opettajankoulutusyksiköiden välillä. Tutkimusperustai-

suus saatetaan asiantuntijoiden näkemyksen mukaan ymmärtää opettajankou-

luttajien keskuudessa näennäisesti ilman syvempää ymmärrystä. Vaikka perus-

opinnoissa nähtiin edistystä, piti osa haastateltavista opiskelijoiden tutkimus-

orientaatiotta heikkona. Esimerkiksi opiskelijat eivät koe opinnäytetyöstä olevan 

hyötyä työelämässä. Myös normaalikoulujen epäselvä suhde tutkimukseen 

nousi esiin.  

Opettajankoulutuksen tarvetta korostaa tutkimusperustaisuutta pidettiin 

historiallisista syistä johtuen ilmeisenä. 1970-luvulta alkaen käynnissä ollut aka-

teemisen aseman puolustustaistelu on aiheuttanut opettajankoulutuksen piirissä 

trauman. Eräät haastateltavista pitivät tarvetta tutkimusperustaisuus puheelle 

turhana, mutta ymmärsivät taustan, mistä tarpeesta puhe kumpuaa.  
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Haastateltavat arvioivat myös selvitystyön vaikutuksia myöhemmin tapahtunei-

siin filiaalien lakkauttamisiin. Kukaan haastateltavista ei nähnyt, että selvitystyö 

olisi ollut pääargumentti filiaalien alas ajamisen taustalla. Toisaalta nähtiin, että 

osittain selvitystyön kannat ovat olleet samansuuntaisia myöhemmin tehtyjen 

päätösten kanssa. Asiantuntijat esittävät myös, että kyseessä on osittain tulkin-

nallinen kysymys, sillä selvitystyöllä voidaan nähdä yhteys filiaalien lakkautta-

miseen, jos niin halutaan. Haastatteluissa kuitenkin korostettiin, että pohjimmil-

taan kyseessä on ollut yksittäisten ylipistojen päätökset. 

Opettajankoulutuksen yleinen tila nähtiin pääasiassa hyvänä, mutta huolis-

saan haastateltavat olivat opettajankoulutuksen resursseista tulevaisuudessa. 

Haastateltavat kokivat, että PISA-menestyksen tuottama noste on hälventynyt, ja 

tilalle on noussut kriittisempi keskustelu. Nousevina teemoina mainittiin tasa-

arvokysymykset sekä tarve opettajankoulutuksen vertailevalle arvioinnille, joka 

tuottaisi tietoa eri yliopistojen opettajankoulutusten laadusta.  

Haastateltavat pitivät syynä opettajankoulutuksen hitaalle kehitykselle ke-

hittämisdiskurssin ulkoista muuttumattomuutta. Käsitteet näyttävät samalta, 

mutta saavat uusia merkityksiä. Asiantuntijoiden aikaisempi kokemus on vai-

kuttanut opettajankoulutuksen kehittämiseen kahdella tapaa. Aiemmissa hank-

keissa kertynyttä tietoa ja tutkimusta pystyttiin hyödyntämään opettajankoulu-

tus 2020 -selvitystyössä. Aiempien hankkeiden vaikutusta pohdittiin myös kriit-

tisesti muisteltaessa, missä suhteessa visio oli työryhmän yhteistä ja missä mää-

rin yksittäisten toimijoiden tuottamaa. 

Haastateltavien mukaan kehittämispuhe saattaa olla samantyyppistä, 

koska opettajan työn ydin on suhteellisen pysyvä ajasta riippumatta. Opettajan-

koulutuksen kehittämiseen liitettävät käsitteet ovat tästä huolimatta jatkuvasti 

liikkeessä. Siksi koulutuksen on reagoitava yhteiskunnan muutoksiin. Toisaalta 

kehittämisdiskurssin toisteisuutta selittää opettajankoulutuskentän hajanaisuus.  

Yleiskuvana välittyy tarve korostaa samoja teemoja opettajankoulutuksen 

kehittämisessä yhä uudestaan. Opettajankoulutuksella on ollut historian saa-

tossa harteillaan pelko akateemisesta asemastaan, mikä näkyy edelleen kehittä-

mispuheessa, vaikka asiantuntijat kokivat opettajankoulutuksen aseman olevan 



96 
 

   
 

nykyisin monella tapaa turvatumpi. Seuraavaksi kuvaamme tarkemmin tuloksia 

selvitystyön vaikutuksista ja opettajankoulutuksen nykytilasta. 

 Selvitystyön vaikutukset opettajankoulutukseen 

Opettajankoulutus 2020 -loppuraportin vaikutuksia arvioitiin laajasti. Loppura-

portin vaikutuksista kysyttäessä aloittivat haastateltavat useassa tapauksessa 

vaikutusten nimeämisen määrällisistä vaikutuksista. Vasta tämän jälkeen arvi-

ointi keskittyi tarkentamaan näkemyksiä tutkimusperustaisuuden sekä rakentei-

den muutoksista. Määrällinen arviointi koettiin itsessään arvokkaana ja sen näh-

tiin osoittaneen, että hyvin tehtynä ja resursoituna saadaan aikaan käyttökel-

poista informaatiota. Toisaalta esimerkiksi tutkimusperustaisuuden vahvistami-

seen liittyneet tavoitteet eivät ole toteutuneet, vaan niiden nähtiin lähinnä lisän-

neen tietoisuutta ja sisäistä ymmärrystä opettajankoulutuksen haasteista. Taval-

laan hanke nosti asioita tietoisuuteen, millä on ollut vaikutuksia opettajankoulu-

tuksen kehitykseen. 

Ehkä se anti ennen kaikkea oli juuri se, että riittävän vakavasti otettiin nää määrälliset, että 
siihen pitää panostaa. Sitten kun tuli mahdollisuus näitten EU-hankkeiden kautta saada 
siihen riittävästi resursseja niin ministerikin, joka kuitenkin on niissä keskeinen vaikuttaja 
silloin kun päätetään, mille hankkeille annetaan rahaa ja mille ei niin, näki tän, että siihen 
pitää nyt panostaa ja pitää saada niin hyvälle tolalle kuin mahdollista. Se oli musta niinkun 
ihan suoraan siihen. — — Sitten ehkä nää muut on semmosia yleisempiä kysymyksiä, jotka 
elää ja vaikuttaa ja varmaan vahvistaa siis juuri tuota tutkimusperustaisuutta. Tavallaan 
se, miten meidän pitää niin kuin myös ymmärtää myös sisäisesti, että me ollaan osa yli-
opistoa. Se yliopiston idea on siinä tutkimusperustaisuudessa ja se on kova vaatimus myös 
sen tutkimuksen osalta. Ja sitten myös ymmärtää se, että me ollaan osa rahoitusjärjestel-
mää. Tulevat vuodet tarkoittaa sitä, että myös opettajankoulutuslaitoksilla tätä opettajan-
koulutusta katotaan samoilla kriteereillä, ja jos ei riittävästi niinkun vahvisteta sitä puolta 
niin sitten me ollaan vaikeuksissa tai meillä. -- siinä mielessä, niin kuin näiden tosiasioiden 
eteen saattaminen minusta oli varmaan semmonen jolla nyt on varmasti jossain mielessä 
ollu vaikutuksia. H1 

Toinen haastateltava oli myös samaa mieltä määrällisen arvioinnin vaikutuksista 

eli selvitystyössä pystyttiin päivittämään koulutusmääriä ja ennakoimaan tule-

vaisuuden koulutustarpeita. Haastateltava ei tunnistanut vaikutuksia tutkimus-

perustaisuuden kehitykseen samalla tapaa kuin määrällisen ennakoinnin koh-

dalla. 

No se on varmaan, että se päivitti tilanteen, että missä nyt ollaan ja mitkä ovat sen hetkiset 
koulutustarpeet ja miten niihin vastataan, ja myöskin sitten esittää näkökulman, että mitä 
sen pitäisi olla tulevaisuudessa. Että varmaan se on ainakin päivittänyt, mutta onko se tuo-
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nut jotain sellaista, mitä tuolla nyt puhutaan tutkimusperustaisuudesta ja täydennyskou-
lutuksesta, niin ei niihin varmaan ole pystytty varmaan ottamaan sillä tavalla systemaatti-
sesti kantaa. H2  

 

Määrällinen ennakointi onnistui tuottamaan tietoa 

Määrällinen ennakointi tuotti tietoa opettajatarpeen muutoksista tulevaisuu-

dessa. Ennakointi on onnistunut luomaan pohjan, josta on ollut mahdollista mu-

kauttaa toimintaa muuttuneisiin tarpeisiin nopeasti. Käytännössä tällä ja myö-

hemmillä ennakoinneilla on ollut vaikutusta opettajana toimivien kelpoisuus-

prosentin kohoamiseen. Esimerkiksi luokanopettajien kelpoisuus on kohonnut 

reilun kymmenen vuoden aikana selvästi. 

On tällä joku merkitys [viittaa koulutusmäärien tarkasteluun] varmasti ollut suomalaiseen 
opettajankoulutukseen, vaikka se lähtökohtahan oli määrällinen tarkastelu, toki myös laa-
dullinen tarkastelu. Että riittääkö meidän koulutusvolyymi siihen mitä tulevaisuudessa 
opettajia tarvitaan, kun niitä eläköityy ja sitten, että lähtevät ja tilalle tulevat, ovatko ne 
linjassa. Opettajankoulutuksen se määrä mikä vuositasolla koulutetaan, niin mä luulen, 
että tää on sillä tavalla antanut pohjaa, että on pystytty hyvin nopeasti reagoimaan, jos on 
joku tarve ollut, ja tässä on tehty visiota siitä ja huomataankin, että se jäi pieneksi, vaan on 
ollut sellanen päivitetty pohja. Että semmoisena mä sen jotenkin näin. Kun mä nytten sen 
ajattelen, se on varmaan, että iso selvitystyö tehtiin ja seuraaville täsmennyksille se on var-
maan ollut aika hyvä tarttumapinta. H2 

Kyllä sillä on ollut aika suuri vaikutus. Kun mä aattelen, että joskus 2000-luvun alkupuo-
lella luokanopettajien kelpoisuusprosentti oli 68. Tällä hetkellä se prosentti on 95. H4 

Määrällisen ennakoinnin myötä on huomattu, että Suomessa ei ole opetusalalla 

suurta työttömien resurssia. Ainoastaan muutamissa oppiaineissa voidaan 

nähdä ylikoulutusta. Toisena huomiona mainittiin, että pääkaupunkiseudulla on 

ilmennyt pulaa tietyistä erityisryhmien opettajista ja ruotsinkielisistä opettajista.  

No minusta meillä ei ole esimerkiksi suurta ns. työttömien resurssia. Meillä voi olla joissa-
kin biologian aineenopettajissa ylituotantoa ja meillä voi olla jollakin alalla ylituotantoa 
uskonnon opettajien kohdalla, joka johtuu ainetiedekuntien halusta tuottaa näitä, joka ta-
pauksessa, sillä nähdään, että näitä tarvitaan muuallakin kuin kouluissa ja tämä on ollut 
yksi sellainen keskustelun aihe, eli kuinka paljon varaudutaan, että jokin muut yhteiskun-
nan alue haluaa näitä opettajapätevyyden saaneita henkilöitä, mutta tätä työllisyyskysy-
mystä pitää tarkastella, sen tiedän, että se on myös alueellinen kysymys. Pääkaupunki-
seutu on vähän toisessa asemassa esimerkiksi ruotsinkielisten opettajien tarpeen osalta. 
Ruotsinkieliset lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettajat, erityisluokanopettajat, 
niin se tarve on huomattava, ja sen takia Helsingin yliopisto, sitten lähti tähän kaksikieli-
seen opettajankoulutukseen, joka rikkoo tätä valtakunnallista ruotsinkielisen vastuukysy-
mystä... että varmasti olisi nyt paikallaan tehdä uusi tutkimus. Mielestäni kyllä kymmenen 
vuoden välein pitää tehdä tämmöinen ennakointi. H3 

Yhtenä syynä nähtiin, että selvitystyössä ei kaupungistumisen tuottamaa muu-

tosta ennakoitu riittävästi. Työryhmä ei myöskään osannut ennakoinnissa olettaa 
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kasvavaa maahanmuuttoa toteutuneissa määrin. Laskelmat olivat alkujaan mi-

nisteriön tuottamia, mutta työryhmän tuli niiden pohjalta pohtia ja ottaa kantaa 

ennakoinnin vaikutuksista koulutusmääriin. 

Mutta sitten, miten siinä ennakointiin esimerkiksi maansisäistä muuttoliikettä tai maahan-
muuttajataustaisuutta, niin mä vähän veikkaan, että niitä ennakoitiin vähän alakanttiin. 
Sellainen muistikuva mulla nyt on, että ei varmaan niin paljon osattu nähdä suomalaisten 
kasvukeskusten ympärille rakentuvaa maailmaa. Toki alkoihan se aika pian varmaan sit-
ten, tai oli jo ehkä käynnissä, mutta kuinka voimakasta siitä tuli niin. Ja myöskin tämä 
maahanmuuttajapuolen lisääntyminen. Ministeriössä oli muistaakseni ne ihmiset, jotka ne 
laskelmat teki ja meidän piti sitten varmaan vaan tuoda ne raporttiin ja pohtia, mitä se 
tarkoittaa nykyisten koulutusmäärien suhteen ja kannalta. H2 

Tutkimusperustaisuuden toteutuminen 

Haastateltavat tuovat esiin joitakin konkreettisia ajatuksia siitä, miten työryhmän 

visio tutkimusperustaisuuden korostamisesta on vaikuttanut opettajankoulutuk-

seen. Opettajankoulutusyksiköt ovat lähteneet vahvemmin mukaan kansainväli-

seen tutkimustoimintaan. Lisäksi opettajankoulutuksen piirissä ollaan kiinnos-

tuttu henkilöstön itsensä kehittämisestä.  

No oon mä väitöskirjoja tarkastanut siltä alueelta ja olen seurannut yliopistoissa. Se on sillä 
tavalla vaikuttanut minusta myönteisesti, että opettajankoulutuslaitokset ovat rohkeasti 
lähteneet mukaan kansainvälisiin projekteihin ja tämmöseen konferenssitoimintaan ja 
tämä tämmönen henkilöstön oma itsensä kehittäminen niin se on vähän saanut puhtia 
siitä. Että se on entistä laajempaa ja vois kuvitella, että tämä semmonen suotuisa vaikutus. 
H5  

Toisaalta opettajankoulutuksen nykytilaa arvioitaessa korostui haastatteluissa 

tutkimusperustaisuuden kompleksinen asetelma. Haastateltavat näkivät, että 

opettajankoulutuksen piirissä ollaan aiempaa tietoisempia tutkimuksen merki-

tyksestä. Myös opettajankoulutuksen perustutkinto-opiskelijoiden kohdalla tut-

kimuksen rooli on kasvanut. Näistä valonpilkahduksista huolimatta, tutkimus-

perustaisuuden toteutumisessa koetaan olevan edelleen haasteita. Esimerkiksi 

tutkimusrahoituksen saaminen on entistä vaikeampaa. Täydennyskoulutus ei 

myöskään pitänyt sisällään elementtejä tutkimuksellisuudesta.  

Tutkimuksen merkityksestä ollaan yhä tietoisempia, että se kuuluu opettajankoulutuk-
seen, mutta samanaikaisesti, kyllä täytyy sanoa, että rahoituksen saaminen on yhä vaike-
ampaa. Sen vuoksi me mietinnössä myöskin esitämme tutkimusohjelmia tai sellaisia miten 
valtakunnallisesti pitäisi koota laajempia kokonaisuuksia ja saada rahoitusta niihin. Että 
kilpailu on koventunut, siinä mielessä rahoitukseen hyväksyttyjen projektien lukumäärä, 
onko se voinut ainakaan kasvaa vaan pikemminkin vähentyä, että sikäli kannan kyllä 
huolta siitä, mutta tiedän, että ainakin nyt Helsingin yksikössä on myöskin onnistuttu var-
sin korkeatasoisten opettajankoulutuksen sisällä olevien hankkeiden luomisessa ja rahoi-
tuksenkin saamisessa, johon kyllä on sitten vaikuttanut hyvin paljon opettajankoulutuksen 
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johtaja. Opettajankoulutuksen johtajan näköala ja visio ja tuki henkilöstölle on tässä ihan 
oleellinen asia. H3 

Sitten on se surullinen tosiseikka, että vaikka me voidaan hyvin omintunnoin sanoo, että 
meidän opettajankoulutus on tutkimusperustaista ja varsin moni opettajankouluttaja sekä 
tutkii että opettaa eli opettaa sitä mitä on tutkinut, mutta eihän meillä täydennyskoulutus 
ole tutkimusperustaista juurikaan. Siinä se on paljon hennompi. H4 

Edellä kuvattujen haasteiden ohella, eräs haastateltava näkee tutkimusperustai-

suuden realisoituvan valtakunnallisesti epätasaisesti. Osa opettajankoulutusyk-

siköistä kykenee tilastotiedon valossa tuottamaan varsinaista tutkimustietoa toi-

sia vahvemmin. Toisaalta kaikki opettajankoulutuspaikkakunnat ovat pitäneet 

kiinni sovituista tutkintomääristä. 

No varmaan se tutkimusperustaisuuden vahvistaminen oli se yksi haaste, ja miten se on 
sitten realisoitunut, niin onko sitä pystytty tekemään ratkaisuita, semmosia mitkä ovat tu-
keneet. Mutta ainakin se mitä kuuntelen tällä hetkellä tilastotietoa, mitä Suomen sisällä 
kasvatustieteen tiedekunnat, jotka sisältää opettajankoulutusyksiköt, miten ne tässä tulos-
kilvassa pärjää, niin täällä vähän eri yliopistoissa erilailla pärjätään, että Tamperekaan ei 
ole siinä vahvin, että mä luulen, että Jyväskylä, Helsinki ja Turku ovat siinä ne vahvimmat 
tutkimustulosten tuottamisessa. Mutta tutkintomäärien tuottaminen on se, mitä ministeriö 
on asettanut neuvottelussa, niin siitä kaikki ovat pitäneet huolta. H2 

Kasvatustieteen kentälle on tuotu uusia käsitteitä, jotka ilmentävät tutkimuspe-

rustaisuuden mukaista kulttuuria. Tutkimusperustaisuus-käsitteen merkitys ei 

ole kuitenkaan avautunut riittävästi opiskelijoille tai henkilökunnalle. Tutkimus-

perustaisuus ei tarkoita vain tutkimuksen tekemistä. Se liittyy laajemmin koko 

ajattelutapaan opettajasta, joka tutkii ja haluaa kehittää itseään. 

Me ollaan varmaan tuotu aina näitä asioita tähän opettajankoulutukseen: tutkiva opettaja, 
tutkimusperustaista opetusta ja tutkijaorientoituva opettaja, ja kaikkia tällaisia sanoja, 
jotka ovat kansainvälisessä keskustelusta vaan oikeastaan käännetty suomenkielelle, 
mutta mä jotenkin ajattelisin, että ne ei ole muuttunut lihaksi esimerkiksi niin kuin opetta-
jankoulutuksen henkilökunnassakaan. Mä kerroin miten mä tällä hetkellä ohjaan mun ns. 
HOPS-ryhmälle, joka koostuu ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoista, siis vuo-
den mun kanssa kulkeneet, että miten mä sen toiminnan perustan [tutkimusperustaisuu-
teen] ja mikä siinä on se pointti. Sitten sieltä yks sanoi, että nyt hän ymmärtää, että mitä 
voi tarkoittaa tutkiva opettaja. Että se ei ole semmoinen asia, että tutkit, tutkit, tutkit, vaan 
se on joku sellainen sisäänrakennettu, että jotta mä voin kehittää omaa opetustani, mun on 
jotain tehtävä sen eteen. H2 

Tätä tutkimusperustaisuuden sisäistämisen vaikeutta kuvastaa myös opiskelijoi-

den heikko tutkimusorientaatio. Myös tutkimuksen roolia työnhaussa on pidetty 

selvitystyön jälkeenkin opiskelijoiden keskuudessa vähäisenä. 

Kyllähän meillä on monta havaintoa, että eihän meidän luokanopettajaopiskelijat ole kau-
hean tutkimusorientoituneita, monellehan se gradu on välttämätön paha, niinkuin Rauta-
puro ja kumppanit 2011 tutkimuksessa sanovat, että 3% luokanopettajakoulutuksesta val-
mistuneista arvelee, että tutkielmamenetelmäopintojen ja gradujen merkinneen heidän 
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rekrytoinnissa. 97% oli sitä mieltä, että se oli heidän persoona. Kun oven aukaisee, niin se 
siinä jalostuu. H2 

Normaalikoulutkaan eivät haastateltavan mukaan ole tuottaneet riittävästi tut-

kimustietoa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena työryhmä pohti jo visiotyössään rek-

rytointiperusteiden päivittämistä enemmän tutkimusta painottaviksi. 

Esimerkiksi normaalikouluthan on osa opettajankoulutusta, niin hyvin vähän normaali-
koulut tuottaa tutkimustietoa. Mä en tarkoita, että mä moitin normaalikoulua, sillähän on 
tietenkin kaksinainen tehtävä oppilaiden ja opettajien kouluttaminen, mutta se on kuiten-
kin tutkimuksellisena kouluna aika vähän tutkimusta tuottava. Tosin Norssilla on sellai-
nen lehti kuin, onks se E-Norssi, vai mikä se on. — — Mä kävin Oulussa vanhan opiskeli-
jakollegan väitöstilaisuudessa vuosi sitten, niin paikallinen dekaani vai normaalikoulun 
johtava rehtori sanoi, että viimeksi tämmöinen normaalikoulun opettajan väitös on ollut 
seitsemän tai kahdeksan vuotta sitten. — — Ja mä muistan, että työryhmä yritti ottaa kan-
taa, että pitäiskö normaalikoulun opettajien tämmöisiä rekrytointiperusteita tarkastaa, että 
esimerkiksi kun hakee normaalikoulun opettajaksi, pitäisi osoittaa tutkimussuunnitelma, 
että ikään kuin sitoisi sitä tutkimuksellisuutta siinä rekrytointi vaiheessa, mä en muista, 
että lukeeko siellä niin, mutta muistan, että semmosia me puhuttiin. H2  

Tutkimusperustaisuuteen liittyvistä haasteista huolimatta, haastateltava piti jok-

seenkin mahdottomana, että päästäisiin koskaan tilanteeseen, jossa voitaisiin sa-

noa kaikkien toimijoiden toteuttavan tutkimusta samalla volyymilla.  

Mutta toisaalta meillä on tällä hetkellä, tässäkin talossa, niin kuin opettajia ja lehtoreita, 
jotka osa tutkii paljon, osa silloin tällöin ja osa ei juurikaan. Mutta että se olisi sellainen 
volyymi, että kaikki tutkii, niin mä en tiedä, että päästäänkö me siihen koskaan. H2 

Suomalaisen opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuus on, kritiikistä huoli-

matta, poikkeuksellista verrattuna muihin maihin. Yliopistollisella ja maisterita-

soisella opettajankoulutuksella on Suomessa pitkät perinteet. Siksi suomalaisella 

opettajankoulutuksella on myös traditio tutkimuksen tekemiselle.  

Meillähän se opettajankoulutus kuitenkin on sen verran kauan sitten tullut yliopistoon eli 
70-luvulla, että on ehtinyt niinkun muodostua aidosti opettajankoulutusta koskevaa tutki-
musta jo pitkällä aikavälillä. Maissa, joissa opettajankoulutus esimerkiksi vasta nyt on 
muuttunut tai muuttumassa maisteritasoiseksi niin ei ole kauhean paljon sitä. H4  

Haastateltavan mukaan tutkimusperustaisuuden toteutumiseen liittyviä ongel-

mia rinnastettiin aikaisempina vuosikymmeninä käytyyn puolustustaisteluun 

opettajankoulutuksen akateemisesta asemasta. Osassa opettajankoulutuksen asi-

antuntijoissa elää vahvana tarve nostaa tätä näkökulmaa yhä uudestaan esiin. 

Haastateltava puhuu eräänlaisesta traumasta, joka on säilynyt vahvana. Toi-

saalta haastateltava kokee, että kasvatustiedettä vähätellään nykyäänkin muilla 

tieteenaloilla. 
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Mä luulen, että siinä on aika paljon sillä ikäluokalla, jota mä edustan, niin meillä on sem-
moinen trauma siitä, että silloin 1970-luvulla peruskoulu tehtiin, ja opettajankoulutus siir-
rettiin yliopistoihin, niin oli suuri määrä yhteiskunnassa keskustelua siitä, että opettajat ei 
osaa tutkia, mihin ne sitä tarvii. Että nehän opettaa A:ta ja I:tä, että ei tällaista tarvita. Ja se 
oli hirveä palopuheiden ja henkisen murroksen vaihe, ja niin kauan, kuin me "käävät" ol-
laan hengissä, niin varmasti tämmöinen trauma kulkee mukana. — — Mä en usko, että se 
on nuoremman opettajakunnan keskuudessa, mutta yhtä kaikkia, myös niissä muissa tie-
dekunnissa elää tämä vanha porukka, joka yhä vähän katsoo kieroon opettajankoulutuk-
seen. Mä olin vast' ikään yhdessä seminaarissa, tällaisessa johtamisen seminaarissa, jossa 
kun kukaan ei tiennyt, että mä olen taustaltani kasvatustieteilijä, niin siellä kolmessa pu-
heenvuorossa tuli esille se, miten kasvatustiedettä pidetään jotenkin kamalana ja vihatta-
vana ja turhana. Sitten kun mä siinä lopussa selitin, että mä olen kasvatustieteilijä, siitä 
syttyi sellainen aivan käsittämätön kaaos. — — Se 70-luvun alun keskustelutrauma elää 
niin kauan kun me kalkkikset ollaan mukana. Ei siitä mihinkään pääse. Se on olemassa, ja 
niin kuin mä viittasin muuhun yliopistolaitokseen kanssa, niin sitten kun kolmekymmentä 
vuotta on mennyt, niin sitten varmaan voidaan keskustella vapaammin, mutta tämmöinen 
trauma elää. Se selittää minusta osan sitä. H5  

Myös toinen haastateltava tuo samansuuntaisia ajatuksia opettajankoulutuksen 

jatkuvasta identiteettityöstä.  

Mutta varmaan se tutkimusperustaisuus ja mä tulkitsen sen, että se on eräänlaista yhä jat-
kuvaa sellasta opettajankoulutuksen akateemisen identiteettityön jälkimaininkeja, jotka al-
koi 1980-luvun alussa, kun opettajankoulutus akatemisoitui, että sen on pitänyt koko ajan 
niin kuin osoittaa paikkansa, että se on akateemisesti pätevää ja sitä ja tätä. Ja se ei vielä-
kään mun mielestä ole sieltä hävinnyt. Mä näen, että tämä on yksi semmoinen puolustus-
puhe ja yritetään hakea ratkaisuita siihen, miten se asema vaan vahvistuisi ja vahvistuisi. 
H2 

Samalla haastateltava pohtii, että selittääkö tätä tarvetta korostaa jatkuvasti tut-

kimusperustaisuutta tietyn tyyppinen opettajankoulutuksen kokema alemmuus-

tila. Opettajankoulutukseen kuuluu itsestään selvyytenä tutkimusperustaisuus, 

joten siitä ei tarvitsisi enää puhua ääneen. 

Mä en tiedä, mutta toisaalta se professoripolvi, joka silloin on ollut tätä tuomassa [opetta-
jankoulutusta] yliopistoon on tietenkin jo poistunut, jos ei maailmasta, niin ainakin työstä, 
että kuinka paljon heillä on ollut jatkuvaa tämmöistä omaa juttua. Ja monella tavallahan 
opettajankoulutushan tai kasvatustiede on tässä tutkimusperustaisuudessaan ottanut 
enemmän mallia toisten tiedekuntien tavoista ja toimintakulttuureista, kun kehittänyt 
omia kulttuureita, vaikka ollaan tietty tuotu myös tällaista tutkiva opettaja-ajattelua, joka 
on vähän niinkuin omaa kasvatustieteen ja opettajankoulutukseen kuuluvaa. H2  

Silti haastateltava tunnistaa, että opettajankoulutusyksiköillä on aito tarve puhua 

tutkimusperustaisuudesta. Aihe nousee esiin vuosittain. 

Se varmaan se huoli, että se ei ole niin hyvässä jamassa, kun sen pitäisi olla. Ja jatkuvasti 
sitä joudutaan tarkastelemaan. Meillä niinkuin yleisellä tasolla jokainen lukuvuosi, kun me 
käydään keskusteluja niin aina sanotaan, että tämä pitäisi vielä petraantua. H2 
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Huolimatta opettajankoulutuksen sisäisestä tarpeesta puhua tutkimusperustai-

suudesta, ei tutkimukseen ole resursoitu riittävästi. Oman haasteensa tähän ko-

konaisuuteen tuo kilpaileminen samoista tutkimusrahoituksista muiden tieteen-

alojen kesken.  

Ja osan selittää se, että sitä lisäresurssointia ei ole tullut, mitä on hoettu. Minusta varsin 
selvästi silloin 90-luvulla, kun peruskoulu oli pyörähtänyt pari kertaa läpi ja sillon me ru-
vettiin tästä tutkimusperustaisuudesta vaahtoamaan, että se ei ole toteutunut riittävästi, 
kun ei ole niitä projektirahoja. On vaan niinkun, että me kilpaillaan samoista rahoista Suo-
men Akatemian kanssa, kun fysiikan perustutkimuksen ihmiset, niin sehän on ihan epä-
reilua. Pitäisi olla rahoitusta tutkimukseen. Kun sitä ei ole tullut, niin se pyörii vaan se kela 
siinä, että tajutaan, että pitäis tehdä tutkimusta, mutta ei oo rahaa. Mä luulen, että tää on 
yks mikä ylläpitää sitä. H5 

 

Selvitystyöllä välillisiä vaikutuksia filiaalien nykytilaan 

Haastatteluissa kukaan ei nähnyt yksiselitteisesti, että Opettajankoulutus 2020 -

loppuraportti olisi ollut filiaalien lakkauttamisen syynä. Perimmäisenä tekijänä 

pidettiin yleistä rakenteellista muutosta, jossa yliopistoista on pyritty luomaan 

suurempia ja tutkimuksellisesti vahvempia yksiköitä. 

No ne varmaan ne yliopistojen ratkaisut niin nehän on hyvin monen tekijän summa. Eli jos 
mä ajattelen, kun Oulun yliopistohan teki sitten 2010 päätöksen Kajaanin yksikön lakkaut-
tamisesta ja Tampereen yliopisto 2011 Hämeenlinnan yksikön lakkauttamisesta niin, siitä 
nyt on tietysti sen verran paljon aikaa kulunut tämän työryhmän esityksistä, että ei var-
maan voida sanoa, että tämä työryhmä nyt on juuri nimenomaan vaikuttanut, vaan kyllä-
hän siinä on ollut tää yleisempi rakenteellisen kehittämisen ajatus, että yliopistot on pyrki-
neet kokoamaan toimintojaan samalle kampukselle. Ne on pyrkineet siihen, että olis isom-
pia, tiivimpiiä tutkimusintenssiivisempiä yksiköitä ja niin päin pois. Täähän koskee tietysti 
montaa aluetta tai aihealuetta ei vaan opettajankoulutusta. Mut, että varmaan oman lisänsä 
keskusteluun tietysti tämä muistio on tuonut. H4 

Toisaalta nähtiin, että vaikka raportilla onkin ollut vaikutuksia, olisi kehitys voi-

nut tapahtua ilman kyseisen raportin vaikutusta. Tärkeässä roolissa filiaalien lak-

kauttamisen taustalla ovat olleet erityisesti yliopistolakiin tehdyt muutokset, 

joka teki filiaalikysymyksestä yliopistojen sisäisen päätöksenteon alaisen. 

Kyllä näen [raportilla olleen vaikutusta]. Oulu esimerkiksi siirsi opettajankoulutuksen Ka-
jaanista Ouluun ja Savonlinna käy sitä tällä hetkellä. Mutta nämä asiat olisivat ehkä muu-
tenkin tulleet esille, tai sanotaan, että kun yliopistot joutuvat yhä enemmän itsenäisesti 
ratkomaan mihin sen resurssinsa käyttää. Mutta varmaan on niin, että tämä raportti aktivoi 
esimerkiksi Oulun tilannetta. H3  

Oikeastaan isoin muutoshan on ollut tää yliopistolaki, joka muuttui. Siihen aikaan niin tää 
filiaalikysymys oli poliittinen, valtakunnan poliittinen kysymys ja ministeriön pitkälti pää-
tökseen liittyvä. Mutta sitten kun tää yliopistolaki muuttui 2010, kun se nyt sitten tuli uus. 
Elikkä sen jälkeen niin sittenhän tää siirtyi yliopistojen sisäiseksi asiaksi, mutta ne perus-
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telut, jota esimerkiks Tampere, Hämeenlinnan osaltaan, oli ensimmäinen ja nyt sitten Sa-
vonlinna omalta osalta niin nehän on olleet ennen kaikkea taloudellisia. Toki se meidänkin 
näkökulmasta se nähtiin, että siinä on se taloudellinen, mutta me ei nyt sitä itse haluttu 
nostaa niin keskeisesti esille. Musta ne argumentit, mitä meillä oli niin ne ei oo sitten sillä 
tavalla olleet pääargumentteja siinä kun filiaaleja on lakkautettu, mutta osaltaan sitten vai-
kuttaneet samaan suuntaan. H1 

Toisaalta eräs haastateltavista totesi, että lopulta kysymys vaikutuksista on luon-

teeltaan tulkinnallinen. Mikäli halutaan, voidaan raportti nähdä tietyssä valossa. 

Mitä tällä on saavutettu. No ehkä... Emmä osaa sanoa... Filiaalit on lopetettu. Se sillä on 
saavutettu, jos joku haluaa sen niin lukea. H2 

 

 Opettajankoulutus vuonna 2017 

Tässä tulosluvussa käsittelemme haastateltavien näkemyksiä opettajankoulutuk-

sen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tulokset kertovat osaltaan siitä, miksi joihin-

kin tavoitteisiin päästiin, kun taas osan kohdalla voidaan tulkita keskeneräi-

syyttä. Tarkastelussa palataan myös hankkeen lähtökohtiin ja haastateltavien 

pohdintaan hankkeen tavoitteista: Mitkä tekijät ohjasivat tavoitteita sekä ovatko 

tavoitteet edelleen oleellisia opettajankoulutuksen kannalta. 

 

Opettajankoulutuksen uudet ja vanhat haasteet 

Työryhmään kuuluneita pyydettiin kuvailemaan muutosta opettajankoulutuk-

sessa selvitystyön julkaisun ja nykyhetken välisenä aikana. Opettajankoulutuk-

sen tilannetta kuvailtiin pääasiassa hyvänä, mutta huomiota ja huolta kiinnitet-

tiin moniin seikkoihin. Opettajankoulutuksen yhtenä huolena nähtiin opettajan-

kouluttajien vähyys, mikä osaltaan vaikuttaa opiskelijoiden ohjaukseen.  

No pääsääntöisesti ja päärakenteet on kunnossa, mutta minusta se on aliresurssoitua. Siis, 
että opettajankouluttajia per opiskelija on liian vähän. Mä olen huolissani siitä, että sitä 
kontaktiopetusta ei ole riittävästi. Mä toivoisin, että jokaisella tulevalla opettajalla olisi laa-
jat mahdollisuudet saada henkilökohtaista ohjausta siinä opettajaksi kasvamisessa, ja että 
se professioon valmistautuminen olis hyvä. Mä toivoisin, että sieltä on jäänyt sieltä koulu-
tuksesta semmoiset eväät, että opettaja näkee olevansa elinikäinen opiskelija. Kun mä sa-
non näin, että mä toivoisin, niin se sisältää sen, että mä olen hieman huolissani siitä opet-
tajankoulutuksen opettajakapasiteetista. H5 

Toisaalta keskustelun sävyn voitiin myös nähdä muuttuneen. Erityisesti koettiin 

PISA-menestyksen luoman nosteen laskeneen, sekä kriittisemmän keskustelun 
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nousseen pinnalle. Tasa-arvokysymykset nähtiin yhtenä teemana, joka on esillä 

vuonna 2017. 

Mä en tiedä onko siinä keskustelun laajuudessa tapahtunu mitään olennaisia suuria muu-
toksia, mutta kyllä keskustelun sisällöissä on tapahtunu. Silloin 2006 - 2007, niillä kiep-
peillä, niin mehän oltiin vielä aikalailla tän PISA-huuman vallassa. Tällä hetkellähän kes-
kustelu on paljon kriittisempää. Se on ehkä yks niitä ihan isoimpia eroja. PISA-huuma on 
vähentynyt ja on alkanut nousta selvästi esille asioita, jotka ei oo mallillaan. Suurimpina 
niistä varmaan on nää koulutuksen tasa-arvoon liittyvät kysymykset. H4  

Toisena teemana tasa-arvokysymyksen ohella nostettiin esille yksittäisessä haas-

tattelussa ajatus, että opettajankoulutuksen laatua olisi ajankohtaista arvioida 

tutkimuksellisesti. Erityisesti olisi tarpeen tuottaa tietoa, miten eri yliopistojen 

koulutukset onnistuvat koulutustehtävässään. Tulisi olla tapa tuottaa kyseistä 

tietoa niin, että koulutukset olisivat vertailtavissa. Haastateltavan mukaan yli-

opistoissa uskotaan kyllä omaan työhön, mutta tutkimus aiheesta olisi tulevai-

suudessa tarpeen.  

No tämä on hyvä kysymys. Ainakin jokainen tuottaa ainakin sen määrällisen tarpeen. Ei-
hän sellaista tutkimusta oikeastaan ole, mutta me ollaan visioitu Savonlinnan kollegan 
kanssa, että meidän pitäisi niin kuin ottaa semmoinen otanta, että jokaisesta opettajankou-
lutusyksiköstä, mä puhun nyt luokanopettajista esimerkiksi, että yliopistoissa valmistu-
neet, viiden työvuoden jälkeen, että miten ne pärjää töissä. Että onko meillä olemassa joku 
indikaattori, että me voidaan arvioida tuottaako se hyvää ja pätevää koulutusta. — — 
Mutta varmaan jokainen tekee omasta mielestään, mitä se sitten on niin, mahdollisimman 
hyvää työtä. Mutta onko se sitten parasta mahdollista, on sitten toinen kysymys. Jonkin-
laista selvitystä myös pitäisi miettiä jossakin vaiheessa, mutta kuka se vaan tekisi? Pannaan 
linjalle, otetaan Jyväskylästä valmistuneet ja Rovaniemeltä ja joka paikasta, ja katsotaan, 
miten työelämä toimii. Saataisko, joku näkemys siitä? H2 

Samainen haastateltava pohti myös, että suomalaisissa yliopistoissa toimivat 

kasvatustieteen tiedekunnat ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Haastateltava 

esitti nyky-ymmärryksensä valossa, että yliopistoissa pitäisi olla profiloitumista 

joidenkin tiettyjen kysymyksien tutkimukseen.  

Nyt kun mä mietin tän päivän ymmärryksellä tota asiaa, niin mä ajattelen, että nämä ovat 
liian toisensa näköisiä nämä opettajankoulutuksen yksiköt, että siellä ei ole tämmöistä niin-
kuin, semmosta eroavaisuutta, että kaikki kasvatustieteen, jos te olette katsoneet tätä, onko 
se sitten KESU vai mikä, tuli se kehityssuunnitelma tämmönen vähän aikaa sitten, pari 
vuotta sitten, niin siinähän otetaan kantaa tähän, että kasvatustieteen tiedekunnat sijoittu-
neena Lapista, Rovaniemeltä Helsinkiin ja Joensuusta Vaasaan ja Turkuun, niin ne ovat 
hyvin kaikki saman näköisiä, eli kaikissa toteutetaan kaikkea. Mä en muista että,... Nyt mä 
ymmärrän sen, että siinä on vähän vinha perä, että pitäiskö meidän keskittyä enemmänkin, 
että mikä yliopisto vastais enemmänkin jostakin opettajankoulutuksen palasesta. Että mi-
ten nämä nyt linkittyy yhteen, mä en yhtäkkiä osaa nyt sanoa, mutta oisko siinä ollut jotain 
tämmöstä alustavaa ajatusta. H2 

Näkökulmana esitettiin myös, että muutoksen ei voida olettaa olevan nopeaa, 

sillä opettajankoulutuksen kehittäminen on luonteeltaan hidasta. Osittain tämä 
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hitaus ilmenee siten, että opettajankouluttajien keskuudessa on useita lähtökoh-

tia ja intressejä, joista osa näyttäytyy vastahankaisuutena muutosta kohtaan. Osa 

asiantuntijoista pyrkii pitäytymään vanhassa, mikä näyttäytyy vahvasti alalla, 

jossa persoonalla on paljon painoa. Haastateltava tarkentaa lopuksi, että suurella 

osalla opettajankouluttajista on kunnianhimoa kehittää koulutusta.  

Mikään ei Suomessa muutu, eikä oo kasvatusalalla lyhyellä aikavälillä. Se on ihan selvä, 
kun tätä työtä tehdään persoonalla, niin mitä hitaammin prosessoiva kone tuolla on, niin 
sitä vähemmän muutoksia tapahtuu. Näähän on kaikki, mitä näissä kehittämismietin-
nöissä esitetään, niin nämähän ovat niitä tahtotiloja mihin pitäisi mennä. — — Ja sitten se 
on hyvin paljon siitä henkilöstöstä kiinni, joka vastaa toiminnasta, noudattaako niitä vai ei. 
Meillä on sinnikkäästi, tiedetään hyvin suomalaisessa opettajankoulutuksessa, professo-
reita, joilla on jarrut päällä kaikkeen uuteen. Vain hän tietää eikä kukaan muu. Sellaisia 
minä-itse -ajattelijoita. Niitä on valitettavan paljon, mutta kyllä minusta suurin osa opetta-
jankoulutuksen henkilökunnasta on kuitenkin sellaisia, että heillä on erittäin korkea ambi-
tiotaso ja kunnianhimo siinä, että opettajankoulutusta viedään eteenpäin. En mä nyt usko, 
että näihin, tämän työryhmän ajatuksiin hirveästi soraääniä on. En oo ainakaan itse tör-
männyt. H5  

Ärhäkästä taistelusta säilymisen uskoon 

Eräs keskeisistä ennakkoolettamuksistamme perehtyessämme tutkimusaihee-

semme liittyi opettajankoulutuksen kehittämisen samankaltaisuuteen. Ky-

syimme työryhmän jäsenien näkemystä siitä, miksi opettajankoulutuksen isot 

linjat näyttävät kovin samannäköisiltä vuosikymmenestä toiseen. Yhtenä selityk-

senä tälle ilmiölle nähtiin, että muutokset opettajankoulutuksen sisällä, suuntaan 

tai toiseen, ovat hitaita. Toisaalta kehittämistyötä ei voida irrottaa ajasta, sillä jo-

kainen sukupolvi tuottaa omat tulkinnat opettajankoulutuksen keskeisistä ilmi-

öistä. Aikaisemmin tutkimusperustaisuuden yhteydessä ilmeni, että tutkimuspe-

rustaisuus ei välttämättä realisoidu samalla tavalla ennen ja nyt. Opettajankou-

lutus ja käsitteet ovat vuorovaikutteisessa yhteydessä yhteiskunnan muutoksiin.  

Se varmaan pitää paikkansa, että melko samanlaiset asiat pyörii [opettajankoulutuksen ke-
hittämis-] keskustelussa. Se kertoo siitä, että erilaiset muutokset on aika hitaita. Plus että 
se kertoo siitä, että eri polvet antaahan eri tulkinnan tietyille käsitteille. Se mikä jollekin 
aikakaudelle on tutkimusperustaisuutta vaikkapa, niin se ei välttämättä ookkaan sitä enää 
seuraavalle. Tavallaan opettajankoulutushan on siitä jännä ilmiö tai jännä asia, että sehän 
ei ole, eikä tietysti voi eikä saakaan olla, mikään staattinen kuvio, vaan sehän saa niinkun 
omaa tulkintaansa ja pitääkin saada itseasiassa kokoajan, koska sillä konstillahan se taval-
laan elää yhteiskunnassa, elää suhteessa kouluun, elää suhteessa käsityksiin oppimisesta... 
H4  
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Osa työryhmän jäsenistä oli ollut mukana esimerkiksi VOKKE-projektissa, joten 

työryhmällä oli käytössä laajasti tietoa opettajankoulutuksen laadullisesta kehit-

tämisestä. Selvitystyön visiossa oli näin ollen luonnollista käyttää hyödyksi 

aiempaa dataa ja työryhmän jäsenten kokemusta.  

 

Se tuli vahvasti esille siinä, että kun oli käytettävissä niin hyvin tätä aineistoa. Toisaalta oli 
ne opettajankoulutuksen kehittämisohjelman arviointitulokset KTL:stä [Koulutuksen tut-
kimuslaitos] ihan tuoreet ja sitten oli tätä muuta ajankohtaisaineistoa, mikä oli tullut sieltä 
tutkintouudistusprojektista [VOKKE]. Nyttenhän oli niin, että tutkintouudistusprojektin 
puheenjohtaja ja päätoiminen vetäjä olivat myös tässä [Opettajankoulutus 2020 selvitys-
työn] työryhmässä eli että heillähän oli niin kuin tavallaan hyvin elävä ja läheinen tieto ja 
kosketus siihen, mitä sieltä VOKKE-projektista tuli. Siinä oli tavallaan hieno tilanne tai 
hyvä tilanne käyttää tää kaikki hyödyksi. H4 

Yhden haastateltavan mukaan on vaikea arvioida asiantuntijoiden omien ajatus-

ten suhteutumista selvitystyön ennaltamäärättyyn tehtävänantoon. Toisaalta 

työryhmä sai lisää ajatuksia opettajankoulutuksen kehittämisestä projektin ai-

kana kuulleessaan eri instansseja. 

Niin, mä en nyt, joskus mä olen ajatellut sitä näin jälkikäteen, että se visio oli ikään kuin 
päätetty ennen kuin työryhmä rupee työskentelemään, että se oli ikään kuin vain ennalta-
määrätyn vision tämmöistä julkilausumista. Kuinka paljon nää esimerkiksi nää tietyt asiat 
ja ideat täällä, jotka sisältyy tänne, ovat syntyneet tämän työryhmän keskusteluissa, niin 
se ei varmaan... siinä oli varmaan sellaista, joka oli ennalta olevaa tietoa, mutta sitten oli 
osa, joka tuli ns. sen projektin aikana. Kestihän se kuitenkin sen puolivuotta se projekti? 
H2  

 

Opettajan perustehtävä on pysynyt vuosikymmenestä toiseen lähes samanlai-

sena. Tämä selittää sitä, miksi opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvät ydin-

kysymykset ovat luonteeltaan samankaltaisia. Opettajan työssä korostuvat edel-

leen kohtaamisen taito ja vuorovaikutus.  

Nää sisällölliset kysymykset, jos kysytään opettajalta, jotka on tärkeitä ja mihin tarvitaan, 
niin toistuu hyvin samankaltaisena. Ehkä se kuitenkin se, miksi se on paljolti sama, niin se 
perustehtävä ei oo kuitenkaan muuttunut. Se ydin on siinä oppilaan ja opettajan kohtaa-
misessa ja vuorovaikutuksessa. H1  

Haastateltavan mukaan opettajat tekevät helposti virheellisiä olettamuksia, että 

ydinkysymykset olisivat täysin stabiileja. Esimerkiksi vuorovaikutuksen luonne 

on saanut uusia ulottuvuuksia teknologiakehityksen myötä, vaikka vuorovaiku-

tusprosessi opettajan ja oppilaan välillä on perusluonteeltaan odotuksiin ja tar-

peisiin vastaamista. 
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Mutta ei saa myöskään kuvitella niin, että sen vuorovaikutuksen luonne ei muuttuis. Esi-
merkiks tää teknologiakeskustelu, mikä on koulun suhde teknologiaan. Musta se osoittaa 
sen, että myös koulut helposti kuvittelee, että se suhde ei muutu, että se on siinä mielessä 
sama, että ne nuoren odotukset ja tarpeet, sekä mitä hän odottaa opettajilta, niin on pysy-
vää ja tavallaan opettajien tehtävä on siinä vuorovaikutuksessa. H1  

Koulutuksen kaikkineen on oltava ajan hermolla. Koulutuksen ja koulujärjestel-

män on oltava kiinni muutoksessa, muuten koko koulu menettää yhteiskunnal-

lisen merkityksensä kasvatusinstituutiona. Haastateltavan mukaan koulun muu-

toksessa mukana pysymisessä on kyse myös koulun kyvystä toteuttaa tasa-arvo-

tehtävästä eikä vain panostamisesta teknologiaan.  

Tää [opettajankoulutuksen] perusjuttu ei varmasti muutu, se on niinkun se ydin, mutta se 
saa hyvin erilaisia muotoja siitäkin, että maailma ympärillä muuttuu. Mutta sen pitää 
saada muuttua, jos ei saa niin sitten on vaarana, että koulu pelaa ittensä ulos ja pahimmil-
laan tulee se päivä, jolloin lapset ei suostu tulemaan kouluun. Sitä ei voi niin kuin teknolo-
gia korvata oppimista, ja myöskin, että se tasa-arvonäkökulma, että erilaisissa ympäris-
töissä elävien lasten mahdollisuudet oppia ja kehittyä elämässään, niin on tietenkin hyvin 
erilaista, ja koulun tehtävänä on sitä tasoittaa sekä varmistaa tietyt perusasiat. H1  
 

Kehittämisdiskurssi toistaa itseään, koska kentän toimijat ovat hajallaan eikä 

opettajankoulutuksella ole yhteistä visiota.  

No enkö mä juuri äsken sanonut, että tämä on vähän samaa vuodesta toiseen? Mistä se 
voisi kertoa? Jos nyt lähdettäisiin perustamaan uutta työryhmää, niin siellä olisi kannan-
otto globalisaatiosta, siellä olisi kannanotto täydennyskoulutuksesta, siellä olisi kannan-
otto tutkimusperustaisuudesta tai mistä tahansa. Mistä se kertoo? Se kertoo, että… Kun se 
on näin hajallaan tämä autonominen opettajankoulutus pitkin maata, ei löydy sellaista var-
maan semmoista... jotain yhteistä tahoa, joka lähtisi näitä asioita systemaattisesti viemään 
eteenpäin. H2 

Mikä sitten selittää tarvetta puhua jatkuvasti, tässä tutkimuksessakin vahvasti 

esillä olevista, opettajankoulutuksen akateemisuudesta ja tutkimusperustaisuu-

desta? Vastaus tähän löytyy haastateltavan mukaan tieteen tekemisen traditiosta. 

Yhtenä tieteen lajina, kasvatustiedekin on jatkuvasti liikkeessä. Opettajankoulu-

tus saa uutta suuntaa sitä mukaa, kun koko tiedemaailma kehittyy. Opettajan-

koulutus ei voi vain tyytyä aiempaan, useita vuosikymmeniä sitten saatuun tut-

kimustietoon. Tämä selittää myös tarvetta tutkimusperustaisuuden peräänkuu-

luttamiselle. 

Jos mä ajattelen akateemista tutkimusta, niin eihän se ole joku sellainen kiinteä, että se on 
nyt saavutettu. Tutkimushan elää koko ajan. Sen täytyy elää koko ajan. Sen täytyy löytää 
uudet muodot. Sehän perustuu aikaisempaan, eli siinä mielessä näen, että sen täytyykin 
olla siellä, mutta sen täytyy myöskin kehittyä, että ajan vaatimusten mukaan. Meillehän 
tulee koko ajan uutta tietoa esimerkiksi ajattelen neurotutkimuksen kautta. Ei me voida 
jämähtää siihen, että se tehtiin se tutkimus 1970-luvulla, että nyt me ollaan tyytyväisiä, 
vaan meidän täytyy elää siinä akateemisessa ja tieteellisessä maailmassa, joka tuottaa uutta 



108 
 

   
 

tietoa ja orientoitua sen mukaisesti. Siinä mielessä tutkimuksen perusta on akuutti kysy-
mys vuosikymmenestä toiseen. H3  

Toisaalta tarve panostaa tutkimukseen ei ole täysin identtistä vuosikymmenten 

välillä. Nykyään opettajankoulutuksen tutkimustoiminnassa korostuvat entistä 

enemmän kansainväliset tutkijaverkostot, kun aiemmin fokuksena oli pääosin 

kansallinen tutkimus.  

Samoin se, että tehdäänkö sitä yksilötyönä vai ryhmätyönä, tehdäänkö sitä projekteissa, 
tehdäänkö sitä kansallisissa vai yhä enemmän kansainvälisissä ryhmissä, koska nyt mä 
näen, että sitä yhä enemmän tehdään myöskin kansainvälisissä ryhmissä. H3 

Opettajankoulutuksen kehittämiseen ei liity ainoastaan yksioikoinen ajattelu-

ketju, että "maailma muuttuu, muuttuu myös opettajankoulutus". Opettajankou-

lutuksen kehittämistyö on aiempina vuosikymmeninä ollut pelonsekaista taiste-

lua akateemisen aseman säilyttämiseksi. Siksi kehittämistyö ei ole ollut pelkäs-

tään ajan virrassa ajelehtimista, vaan haastateltava kokee, että kyse on ollut jopa 

voimakastahtoisesta puolustustaistelusta. 

Jos mä sanoisin niin, että mä jouduin tavallaan mukaan tähän työryhmien kautta silloin, 
kun tää ammattikorkeakoululaitos tuli ja sillon oli näitä kuiskailuja, että mitä nyt tehdään 
[pelko opettajankoulutuksen akateemisen aseman horjumisesta]. Olen edelleen erittäin yl-
peä, että taistelin suorastaan tuon lastentarhanopettajakoulutuksen yliopistoon, että se jos-
tain syytä kuului mun toimenkuvaani — — Mä käytin kaiken tarmokkuuteni yhden vuo-
den ajan siihen, että mä käännytin ihmisiä siitä että, se pitää saada yliopistoon. Se on niin-
kun mun hatussani kaunein sulka kyllä. H5  

Tilanne on kuitenkin rauhoittunut. Varsinainen asemasta taisteleminen on vaih-

tunut seesteisemmäksi uskoksi akateemisen aseman säilymiseen. Haastatelta-

valla on kuitenkin edelleen ajoittain epäilys, että opettajankoulutuksen asema voi 

olla tulevaisuudessa jälleen uhattuna. 

Se oli semmosta, on ollut näihin asti puurtamista ja taistelua sen puolesta, että tunnuste-
taan, että opettajan ammatti on akateeminen professio ja siihen pitää kouluttaa hyvin. Nyt 
mä oon niinkun ajattelu, että me voitais ehkä elää selkeämmässä maailmassa, että enää ei 
oo tämmöstä aktiivista taistelua, mutta kyllä mulla on kuitenkin vieläkin on semmonen 
pelko aina välillä, että joutuu siihen taistelijan rooliin. On ollut huojentavaa nähdä se, että 
se on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa yliopistolaitoksessa tää opettajankoulutus. 
Voi vaan toivoa, että tää jatkuis. Mä sanoisin, että semmonen aktiivinen, ärhäkkä taistelu 
on muuttunut nyt tämmöseksi vähän seesteisemmäksi "se säilyy" uskoksi. H5 



 

   
 

7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Kuvaamme tässä luvussa keskeisiä tutkimustuloksiamme suhteessa sekä tutki-

muskysymyksiimme että aiempaan tutkimukseen. Tutkimuskysymyksemme 

ovat ohjautuneet Portellin (1991, 50) esittämän muistitiedon kolmijaon pohjalta, 

eli olemme pyrkineet selvittämään, mitä asiantuntijat halusivat tehdä, mitä he 

uskoivat tekevänsä ja mitä he arvioivat jälkikäteen tehneensä. Muistitietotutki-

muksen yhteys hermeneuttiseen tieteen traditioon tarkoittaa tutkimuksemme 

kannalta sitä, että tulkintamme ovat subjektiivisia ja situationaalisia. Toisaalta 

tutkimuksemme tavoittelee syvemmän ymmärryksen luomista, eli suuntautu-

mista ulos subjektiivisuuden ikeestä. Näin ollen hyödynnämme tutkimukses-

samme sekä Gadamerin että Habermasin käsityksiä ja teoriaa hermeneutiikasta. 

(Huttunen 2007; ks. myös Gall 1981; Roberge 2011.) 

Lähestymme toisaalta tutkimustuloksien rajaamista Nietzschen (1999) his-

toriakirjoituksen kolmijaon kautta. Hyödynnämme tutkimuksessa kaikkia kol-

mea tasoa eli monumentaalista, antikvaarista sekä kriittistä historian kirjoitusta. 

Kaksi aiempaa kirjoituksen tyyliä painottuvat tutkimuksemme taustoittavassa 

kuvauksessa. Opettajankoulutuksen kehittämisen kuvaus on ohjautunut pyrki-

myksestä tiedostaa opettajankoulutuksen kehittämisen merkittävät tapahtumat 

ja aikakaudet. Opettajankoulutuksen suuren kuvan rakentaminen aiemman tut-

kimuksen sekä kehittämisdokumenttien avulla ovat auttaneet hahmottamaan 

kokonaiskuvaa opettajankoulutuksen kehittämisestä. Tarkastelemalla opettajan-

koulutuksen muutoksia 1900-luvun alusta 2000-luvun taitteeseen, olemme myös 

sisäistäneet, mistä tilanteesta ja tarpeesta Opettajankoulutus 2020 -selvitystyö on 

syntynyt. 

Taustoittavan, monumentaalista ja antikvaarista hyödyntävän, työskente-

lyn jälkeen olemme kyenneet myös tulkinnalliseen otteeseen, eli tekemään erot-

telua eri asiakirjadokumenttien sekä elävän, haastatteluissa tuotetun, muistitie-

don välillä. Näin ollen tulososiossa lähestymme kriittisen historiakirjoituksen 



110 
 

   
 

luonnetta. Toisaalta tutkimustuloksemme liittyvät osaltaan opettajankoulutuk-

sen tradition ja muutoksen kuvaamiseen, joten koemme tarpeelliseksi kuvata 

myös tältä osin nousevia huomioita tulosten tarkastelussa ja johtopäätöksissä.  

 

Vahva asema, vahva vaikuttaja 

Keskeinen tutkimustuloksemme osoittaa, että opettajankoulutuksen 

yhteiskunnallinen asema oli 2000-luvun alun Suomessa sangen vahva. 

Tutkimustuloksemme ovat linjassa esimerkiksi Piesasen, Kiviniemen & Valkosen 

(2006, 141) havaintojen kanssa, sillä opettajankoulutus oli valtakunnallisesti 

suosittu kouluttautumisala ja koulutukseen hakijoita riitti. Lisäksi haastateltavat 

toivat esiin sen, että suomalainen opettajankoulutus oli kansainvälisesti 

verrattuna korkeatasoista. Tämä seikka on yhtenevä muun muassa Kansasen 

(2012), Takkulan (2016) ja Vuorenpään (2003) havaintojen kanssa. Kansasen 

(2012) mukaan suomalaista maisteritasoista opettajankoulutusta on voitu pitää 

poikkeuksellisen laadukkaana. Takkulan (2016, 32) mukaan Euroopan unionin 

opetusministerien neuvosto tuli asian kanssa julki nostaen esiin, että 

opettajankoulutus ei ole riittävän korkeatasoista Euroopassa Suomen ollessa 

poikkeustapaus. Lisäksi Vuorenpään (2003, 141) väitöstutkimuksen 

asiantuntijahaastattelut viestivät samansuuntaista tilannekuvaa suomalaisen 

opettajankoulutuksen arvostuksesta.  

Toisaalta puhuttaessa opettajankoulutuksen kehittämisen 

yhteiskunnallisesta aspektista tutkimustulostemme perusteella 

opettajankoulutuksella on nähtävissä tärkeä rooli yhteiskunnassa tasa-arvon 

edistäjänä. Toisaalta haastateltujen asiantuntijoiden mukaan tasa-arvotyöhön ja 

yhteiskunnan eriarvoistumisen kysymyksiin tulisi tarttua 

opettajankoulutuksessa entistä voimakkaammin. Tutkimustuloksemme on 

harmoniassa aiemman tutkimustiedon kanssa, sillä Opettajankoulutus 2020 -

selvitystyö sijoittuu aikaan, jolle on ollut tyypillistä tuoda esiin yhteiskunnallisia 

haasteita edellä kuvattuihin teemoihin liittyen (ks. Hansen 2016a, 138; Piesanen 

ym. 2006, 144; Rinne & Vanttaja 2008, 102.) Saaren (2002) mukaan 

opettajankoulutuksen tulevaisuutta pohtivissa aineistoissa korostuu ajattelu, 
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jossa opettajuus nähdään moniammatillisena, yhteiskunnallisiin haasteisiin 

vastaavana ammattikuntana (Saari 2002, 169, 242–243). Tätä 

opettajankoulutuksen laajan yhteiskunnallisen agendan ääneen sanomista 

haastateltavien keskuudessa saattaa selittää muistietotutkimuksen 

näkökulmasta Makkosen (2006, 246–247) ajatus yhteisöllisestä ja 

institutionaalisesta puheesta. Korostus esimerkiksi tasa-arvokysymyksien 

liittämisestä vahvemmin opettajankoulutuksen piiriin on omaksuttu laajasti 

kasvatustieteen sisällä, ja tätä samaa puhetta asaintuntijat toisintivat 

haastatteluissa. 

  

Opettajankoulutus kansainvälistyvän koulutuspolitiikan virtauksessa  

Lähtökohtia ja visiota kartoittavat tutkimuskysymyksemme tuovat esiin, että 

opettajankoulutuksen kehittämisessä oli vahvasti esillä kansainvälisyyteen 

liittyvät kysymykset. Tutkimustuloksemme osoittavat, että Opettajankoulutus 

2020 -hankkeen asiantuntijapuhe on yhteydessä 2000-luvun tuloskeskeisen 

koulutuspolitiikan aikakauteen sekä korkeakoulupolitiikan kansainvälistymisen 

muutosdynamiikkaan. Valtion rooli on muutoksessa globaalien toimijoiden 

ottaessa suurempaa roolia koulutuspolitiikasta. (Ball 2012, 4; Kauko 2011, 80, 183; 

Lampinen 2000, 33–37; Olssen, Codd & O'Neill 2004, 10.) Koulutuspolitiikassa on 

korostunut kilpailu- ja tuloskeskeiskeisyys (Ball 2003, 30; Ball 2004 10–11; ks 

Siekkinen 2017, 21). Tuloskeskeisyys on yleistynyt Suomessa 1990-luvulta lähtien 

on tuonut mukaan ylikansallisen koulutuspolitiikan, jonka yhtenä 

ilmenismuotona voidaan nähdä EU ja sen taloudelliset pyrkimykset (Lampinen 

2000, 80). 

Yleinen koulutuspolitiikan muutos heijastuu myös 

korkeakoulupolitiikkaan. Kaukon (2011) mukaan kansainvälisyyden 

korostaminen liittyy sellaiseen poliittiseen juonteeseen, jossa nähdään 

kansainvälistyminen suotuisana kehityksenä. Suomalaista 

korkeakoulupolitiikkaa on leimannut tällainen trendi aina 1980-luvun 

monimutkaistuvan järjestelmän aikakauden alusta alkaen. Keskeistä 

kansainvälistymiselle on ollut yliopistorakenteen ja ulkoisten seikkojen 
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yhdentyminen. Voimakas muutos kohti korkeakoulupolitiikan 

kansainvälistymistä kiihtyi entisestään Suomen EU-jäsenyyden ja Bolognan-

julistuksen myötä 1990-luvulta lähtien. (Kauko 2011, 183.)  

Tutkimustuloksemme perusteella edellä kuvattu muutos on heijastunut 

suomalaiseen opettajankoulutukseen esimerkiksi kansainvälisten PISA-

tutkimusten korostumisen myötä opettajankoulutuksen 

kehittämiskeskusteluissa. Suomen menestys näissä kansainvälisissä 

koulutusjärjestelmää mittaavissa tutkimuksissa on nostanut esiin myös 

opettajankoulutukseen liittyviä kysymyksiä osana laajamittaista yhteiskunnassa 

tapahtuvaa koulutuspoliittista keskustelua. Opettajankoulutus 2020 -hankkeen 

asiantuntijat halusivat myös hyödyntää tätä PISA-tutkimusten aikaansaamaa 

"nostetta".  

Toisaalta haastatellut asiantuntijat kokivat, että kansainvälinen kiinnostus 

Suomea kohtaan PISA-menestyksen myötä 2000-luvun alussa sokaisi 

opettajankoulutukseen ja koko koulujärjestelmään liittyvän koulutuspolitiikan. 

Suomalaista opettajankoulutusta kehitettiin enemmän katsomalla ikkunasta ulos 

kuin katsomalla peiliin. Tästä "PISA-buumista" johtuen koulutukseen ei 

haastateltujen asiantuntijoiden mukaan resurssoitu riittävästi eikä toisaalta 

kiinnitetty huomiota niihin huolta herättäviin kansallisiin signaaleihin 

kansallisen koulutuksen mahdollisista haasteista.  

Onko siis mahdollista, että poliittiset päättäjät olivat tyytyneet PISA-

tutkimuksen käytännönläheiseen policy-analyysiin, joka kertoi 

koulutusjärjestelmämme lentokelistä ja samalla sivuuttaneet 

opettajankoulutuksen asiantuntijoiden pidemmälle katsovan kriittisen 

analyysin. (ks. Niukko 2006, 54-56.) Jos haluamme nähdä asian näin, on 

haastateltavien puhe yhteydessä Chungin (2015) näkemyksiin ylikansallisten 

koulutuspoliittisten toimijoiden vaikutusvallan lisääntymisestä ja siitä, että 

niiden toiminta on onnistunut jopa sekoittamaan kansallista koulutuspolitiikkaa 

(Chung 2015, 477–478; ks. myös Pusterlan & Piccin 2012, 25–27). 
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Ei tuulesta temmattua - selvitystyö ammentaa aiemmasta 

Tutkimustulostemme perusteella opettajankoulutuksen kehittämisen taustateki-

jät ovat vaikuttaneet selvitystyön lähtökohtiin ja visioon. Haastateltavat sijoitta-

vat Opettajankoulutus 2020 -hankkeen eräänlaiseen opettajankoulutuksen jatku-

moon, jossa aiemmilla hankkeilla on ollut oma roolinsa suunnannäyttäjinä. Täl-

laisia hankkeita ovat olleet muun muassa tutkimuksemme taustoitusosassa esillä 

olevat OPEPRO, Opettajankoulutuksen kehittämishanke 2001–2005 ja VOKKE -

projekti. Tutkimustuloksemme siitä, että opettajankoulutuksen kehittäminen on 

seurausta aiemmasta kehittämisestä, liittyy Hansenin (2016a) havaintoihin opet-

tajankoulutuksen hanketyöskentelyn nelivaiheisesta elinkaaresta. Uusi vireillä 

oleva hanke saa alkusysäyksensä aiemmista poliittisista päätöksistä. Aiemmat 

poliittiset linjaukset nojaavat puolestaan aiempiin kehittämishankkeisiin. (Han-

sen 2016a, 149-150.)  

Toisaalta Opettajankoulutus 2020 -hankkeen lähtökohtien ja visioiden sa-

mansuuntaisuus saattaa johtua siitä, että samat asiantuntijat ovat olleet mukana 

Opettajankoulutus 2020 -hankkeen lisäksi aiemmissa, kyseistä hanketta edeltä-

neissä projekteissa. Hansen (2016a, 156) onkin tehnyt saman havainnon ja toden-

nut, että opettajankoulutuksen kehittämishankkeet ovat muotoutuneet enem-

mänkin aiempien henkilösuhteiden kautta kuin organisatorisesti.  

 

Laajennettu tehtävänanto turvasi kehittämisen  

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön tehtävänä oli arvioida opettajatarpeiden 

muutoksia vuoteen 2020 -mennessä. Kuten olemme aikaisemmin luvussa 3.3. ku-

vanneet, laajensi työryhmä tehtävänantoa ottamalla kantaa sekä koulutuksen si-

sällöllisiin että laadullisiin tekijöihin. Haastatteluissa pohdittiin, että tähän on 

saattanut vaikuttaa osaltaan työryhmäläisten sisältökeskeinen lähestyminen ke-

hittämiseen. Tehtävänannon laajentaminen ei ole ennenkuulumatonta, sillä kan-

sallisten tutkinnonuudistustöiden historiasta löytyy samankaltaisia tapauksia, 

joissa alustava tehtävänanto on koettu tarpeettoman kapeana. Esimerkiksi Filo-

sofisten ja yhteiskuntatieteellisten tutkintojen toimikunta (FYTT) päätti laajentaa 
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tarkasteluaan pelkästään teknisten kysymyksien ulkopuolelle kysyen opintojen 

tavoitteista ja tarkoituksesta. (Lampinen 2003, 38; ks. Komiteanmietintö 1972) 

Selvitystyö lähestyi opettajankoulutuksen kehittämistä useista näkökul-

mista, kuten määrällisen ja laadullisen kehittämisen turvaamisesta sekä tehtä-

vänannon mukaisesta tehostamisen pohtimisesta. Monipuolisuus kertoo opetta-

jankoulutuksen tarpeesta tuottaa koulutukselle merkityksiä laajasti, mutta yh-

täältä tarpeena haastatteluissa nousi korostaa opettajankoulutuksen akateemi-

suutta. Akateeminen opettajankoulutus on vahvasti yhteydessä yliopistolliseen 

koulutukseen sekä rakenteiltaan että sisällöiltään. Tämä näyttäytyy seuraavasti: 

opettajankoulutuksen ytimessä on vahvana koulutuksen tehtävä tuottaa laaduk-

kaita, osaavia sekä tutkivia opettajia suomalaisen yhteiskunnan ja koulujärjestel-

män tarpeeseen. Kuvitteellisen painon voi asettaa sanoille "laadukkaita" ja "osaa-

via". Laadukas opettaja osaa toteuttaa tutkimusta ja tiedostaa tutkimuksen mer-

kityksen, mutta toisaalta tutkimus itsessään turvaa koko koulutuksen mahdolli-

suudet.  

Näin ollen asiantuntijoiden näkemykset ja muistelu korostivat aiemman 

tutkimuksen tuottamaa kuvaa siitä, että tutkimustoiminta on nähty opettajan-

työssä kaikkialla vallitsevana pedagogisen toiminnan perustana. Suomalaisessa 

opettajankoulutuksessa on 2000-luvulta alkaen tuotu vahvasti esille näkemystä 

tutkimusperustaisesta opettajasta (research-based teacher), mikä on jatkumoa 

1990-luvulla yleistyneelle käsitykselle tutkivasta opettajasta (research-oriented 

teacher). (Puustinen, Salminen & Säntti 2015, 8; ks. myös Salminen & Säntti 2013.)  

Tutkimusedellytysten turvaaminen nähtiin opettajankoulutuksen tulevai-

suuden kehittämisen suurimpana tehtävänä ja haasteena. Vaikka kehitettävää 

onkin vielä runsaasti, opettajankoulutuksen nähtiin muuttuneen esimerkiksi 

henkilöstörakenteen muutoksen myötä vahvemmin tutkimukselliseksi yhtei-

söksi. Opettajankoulutuksen pitkässä traditiossa koulutuksen muoto on ollut lä-

hempänä seminaarien käytännöllisyyttä kuin yliopiston teoreettisuutta. Taval-

laan teoreettisuutta ja tutkimuksellisuutta on itsessään kehitetty opettaja-amma-
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tin kautta ohjautuen ja ohjaten. Tämä ajattelu korostui haastatteluissakin mainin-

toina tutkivasta opettajasta, sekä tutkimuksen työelämänäkökulmien korostumi-

sena.  

Vuorenpää (2003, 265) on pohtinut opettajankoulutuksen virkarakenteen 

kehityksen olevan sidoksissa opettajankoulutuksen yleiseen kehitykseen. Vuo-

renpää näki tutkimuspainotuksen kasvun päässä tilanteen, jossa opettajankoulu-

tuslaitoksia voidaan nimittää jatkossa tutkimuslaitoksiksi. Näin ollen tutkimuk-

seemme haastatellut olivat tulkinnoissaan suhteessa Vuorenpäähän maltillisem-

pia. Toisaalta maltillisuus viittaa myös laajempaan, tapahtunuttu kehitystä muis-

televaan, aikaperspektiivin. Muistitiedolle on luontaista, että vaikka tutkimme 

menneisyyttä, pystymme samalla tarkastelemaan ja tekemään huomioita nykyi-

syydestä. (Fingerroos & Haanpää 2006, 33.) Haastateltavilla on ollut ajan suoma 

mahdollisuus tarkastella tapahtumia jälkikäteen. 

 

Pyrkimyksenä vaikuttaa päättäjiin 

Tutkimuksemme osoittaa, että Opettajankoulutus 2020 –selvityksen yhtenä 

tärkeänä tarkoituksena on ollut vaikuttaa opettajankoulutuksen kehittämisestä 

vastaaviin toimijoihin. Osaltaan selvitystyön tavoitteena nähtiin 

opettajankoulutuksen aseman vahvistaminen yliopiston sisällä. Tavoitteen 

toteutumiseen vaikutti asiantuntijoiden mukaan oleellisesti se, että työryhmä 

pääsi haastattelemaan opettajankoulutuksesta vastaavien yliopistojen rehtoreita. 

Lisäksi kuulemistilaisuuksien myötä opettajankoulutuksen asiat tulivat laajasti 

tunnetuiksi. Lampinen (2003) on tutkinut opettajankoulutuksen suurempien 

reformien toteutumista ja esittänyt sen suuntaisen johtopäätöksen, että 

olennainen merkitys uudistusten menestykselle ja toteutumiselle on, niiden 

yhdenmukaisuus akateemisten arvojen ja intressien kesken (Lampinen 2003, 63).  

Rehtoreita ja muita opettajankoulutuksen parissa työskenteleviä 

kuulemalla työryhmä pyrki toisaalta saamaan tietoa kehittämisen intresseistä, 

mutta toisaalta viestimään omia käsityksiään vastavuoroisesti. Toteuttamamme 

haastattelut ovat muistitiedon myötä selventäneet koko Opettajankoulutus 2020 

-selvitystyön osittaista tarkoitusta olla vaikuttimena ja perusteena 
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opettajankoulutuksesta päättäville tahoille, yliopistoille sekä poliittisille 

toimijoille. Graae ja Hietala (1994) ovat omassa muistitietotutkimuksessaan 

osuvasti muistuttaneet, että viralliset lähteet, kuten Opettajankoulutus 2020 -

selvitystyökin, syntyvät osana tiettyä päätöksentekoprosessia. Tämän vuoksi 

dokumenttien kohdalla tuleekin tulkita niiden perimmäistä tarkoitusta (Graae ja 

Hietala 1994, 15). Esimerkiksi aikaisemmalla OPEPRO-projektilla oli 

samankaltaista, realiteeteista muistuttavaa, vaikutusta päättäjien suuntaan 

(Vuorenpää 2003, 264). 

  

Akateemiset tarpeet ohjaavat kehittämispuhetta 

Meitä on erityisesti kiinnostanut, löydämmekö tukea omalle hypoteesillemme 

siitä, että opettajankoulutuksen kehittämistyön isot linjat lähihistoriassa ovat ol-

leet hyvin samankaltaisia vuosikymmenestä toiseen. Eräs tällainen toistuva 

teema pidemmällä aikavälillä on ollut puolustuspuhe tutkimusperustaisesta 

opettajankoulutuksesta. Ensimmäinen huomiomme kiinnittyy siihen, että haas-

tateltavien mukaan puhetta tutkimusperustaisesta opettajankoulutuksesta selit-

tää opettajankoulutuksen moninaiset akatemisoitumisvaiheet. Haastateltavien 

mielestä puheen samankaltaisuutta selittää osaltaan eräänlainen trauma, sillä 

opettajankoulutuksen tie akateemiseksi professioksi ei ole ollut helppo. Toisaalta 

osa haastateltavista mielsi, että tällainen yhä jatkuva "kriisikeskeinen" lähesty-

mistapa ja puhe on tietyllä tapaa turhaa. Oltiinpa puolustuspuheen tarpeellisuu-

desta mitä mieltä tahansa, saa tutkimustuloksemme tästä opettajankoulutuksen 

ja tutkimusorientaation haastavasta suhteesta tukea aiemmasta tutkimustie-

dosta. Useamman tutkimuksen perusteella opettajankoulutuksen akatemisoitu-

miseen on liittynyt kahnaus käytännön ja teorian välillä (ks. esim. Jauhiainen & 

Rinne 1994, 57–58; Kiviniemi 2000, 47; Rantala ym. 2010, 56-57; ). 

Toisekseen opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvä puhe vaikuttaa sa-

manlaiselta, koska opettajankoulutuksen kehittämisessä on opittu tuottamaan ja 

toisintamaan tietynlaista puhetta. Tähän saattaa löytyä vastaus Saaren (2002) te-

kemistä havainnoista, jonka mukaan esimerkiksi sivistysvaliokunnan lausunnot 
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ovat alkaneet toistaa itseään, sekä vakiintuneet tietynlaisiksi. Lausunnoissa esiin-

tyy toistuvasti diskurssi, että yliopistollisen opettajankoulutuksen ja opettajan 

työn tulee olla sekä muodoltaan että toteutukseltaan akateemista ja professionaa-

lista. (Saari 2002, 249.) Tutkimuksemme haastateltavat ja Opettajankoulutus 2020 

-selvitystyö toistivat samankaltaista diskurssia.  

Muistitietotutkimuksen näkökulmasta haastateltavien arviot kehittämispu-

heen samankaltaisuudesta voivat selittyä sillä, että asiantuntijat jakavat eräänlai-

sen yhteisen, kollektiivisen muistin (Abrams 2010, 78, 96-98; Portelli 2006, 51). 

Tutkimustuloksemme kehittämispuheen samankaltaisuudesta on näin ollen yh-

teydessä Makkosen (2006, 246–247) tekemiin havaintoihin muistamisen yhteisöl-

lisestä ja institutionaalisesta luonteesta. Tällöin haastateltavien muistelussa se-

koittuu subjektiiviseen kokemukseen pohjaava puhe ja kasvatustieteessä omak-

suttu tapa puhua opettajankoulutuksesta. (ks. Valtonen 2004, 27) 

 

Kehittämisjatkumo hämärtää vaikutusten arvioinnin rajoja 

Tutkimustulostemme perusteella opettajankoulutuksen kehittämistyössä ilme-

nee haasteita, jotka ovat yhteydessä Hansenin (2016a) havaintoihin hanketyös-

kentelyn rajoitteista. Hanketyöskentely, jota Opettajankoulutus 2020 -selvitystyö 

edustaa, kompastuu henkilöiden ja ohjelmien vaihtumiseen. Siinäkin tapauk-

sessa, vaikka aikaisemmissa hankkeissa mukana olleet toimijat olisivat mukana 

sen hetkisessä kehittämishankkeessa, tuovat vaihtuvat poliittiset voimasuhteet ja 

organisationaalisen muistin unohdusfunktio oman haasteensa kehittämistyön 

systemaattisuuteen (Hansen 2016a, 154). Tämä voi olla myös selitys sille, miksi 

haastateltavien on vaikea nimetä konkreettisia vaikutuksia. Hankemuotoinen 

ohjaus johtaa tiedon lyhentyvään käyttöikään, ja jatkuvasti vaihtuvat 

kehittämisohjelmat asettavat rajansa myös sille, miten hankkeiden 

materiaalipankkeja voidaan soveltaa perättäisten hankkeiden tukena (Hansen 

2016a, 148). 
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Opettajankoulutuksen kehittämisen arviointi ei edeltävän tiedon valossa 

ole yksinkertaista. Tutkimukseemme haastateltavat arvioivat selvitystyön vai-

kuttaneen kaikista selvimmin opettajankoulutuksen määrälliseen toteutukseen. 

Toisin sanoen määrällinen ennakointi ja sen pohjalta tehdyt myöhemmät enna-

koinnit ovat tuottaneet opettajankoulutuksen tueksi hyödynnettävää tietoa. Laa-

dullisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sen sijaan näyttäytyi haastatteluissa 

haastavammalta. Kehityksen taustalla voidaan nähdä enemmänkin useiden ke-

hittämistöiden ja työryhmien tuottaman tiedon kumuloitunut vaikutus, kuin sel-

keästi vain Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön vaikutus.  

On myös huomioitavaa, että tyypillisesti opettajankoulutuksen 

kehittämisessä puhutaan aina siitä mitä muutetaan, vaikka välillä olisi 

hyödyllistä pohtia sitä, miten opettajankoulutusta pyritään muuttamaan 

(Hansen 2016a, 157; ks. Simola 2015, 236). Myös Opettajankoulutus 2020 -

selvitystyö otti haastattelujen mukaan kantaa vahvasti siihen, mitä tulisi 

koulutuksessa muuttaa, mutta ei niinkään tarjonnut selkeitä malleja muutoksen 

toteuttamiseen. Toisaalta itse selvitystyö esittelee kuitenkin konkreettisia 

ehdotuksia, miten opettajankoulutusta tulisi kehittää suhteessa selvitystyön 

nimeämiin tavoitteisiin (Opetusministeriö 2007, 44-53). Tässä valossa onkin 

merkittävää ja osittain ristiriitaista, että haastatteluissa viitattiin varsin niukasti 

aiemmin luvussa 3.3 esitettyyn Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön 28 

kohtaiseen listaukseen (ks Kuvio 3), miten opettajankoulutuksen tuli vastata 

opettajatarpeen muutokseen, vahvistaa tutkimusperustaisuutta tai selvittää 

erilaisia asioita, kuten lastentarhanopettajien koulutustarvetta. 

Haastattelut välittivät yleisesti kuvaa, jonka mukaan selvitystyön tarkoitus 

näyttää muistoissa muuttuneen enemmän tahtotilojen välittäjäksi, kuin 

konkreettisten ehdotusten läpiviejäksi. Tätä tukee Hansenin (2016a, 152) 

näkemys siitä, että kehittämishankkeet eivät välttämättä tuota kokonaan uutta, 

vaan ne keskittyvät kuvaamaan jo olemassa olevaa tietoa ja käytäntöjä 

esimerkiksi päättäville tahoille tai talouden toimijoille (ks. myös Lampinen 2003, 

6). 
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Filiaalit ja kehittämistyön aluepoliittinen ulottuvuus 

Opettajankoulutuksen kehittymiselle ja kehittämistyölle löytyi omassa 

tutkimuksessamme konkreettinen tarkastelukulma filiaaleista ja niihin 

liittyneestä muistitiedosta. Filiaalikysymykseen esitetyt vastaukset nousivat 

muistitiedon mukaan voimakkaimmin esille mediassa raportin julkaisun jälkeen. 

Vaikka työryhmän tehtävänä oli pohtia opettajankoulutuksen rakenteellisia 

tehostamismahdollisuuksia ja ymmärrettiin, että filiaalikysymys on 

aluepoliittinen, ei kukaan haastateltavista nähnyt kysymystä kuitenkaan 

raportin keskeisempinä osana. Uhka filiaalien asemasta ja mediassa noussut 

huomio ei ollut ainutlaatuista, sillä filiaalikysymys on ollut ainakin 1990-luvusta 

alkaen esillä mediassa. Keskusteluun ovat ottaneet voimakkaasti kantaa myös 

opettajankoulutuslaitosten johtajat, heidänkin korostaessa filiaalien alueellista 

vaikutusta. (Vuorenpää 2003, 191.) Tälle puheelle on luonnollinen selittäjä, sillä 

esimerkiksi globalisaatio ja teknologian kehitys ovat muuttaneet 

kaupunkiseutujen ja alueiden asemaa. Alueelliset erot ovat kasvamassa ja 

talouskasvu sekä innovaatiot keskittyvät entistä vahvemmin keskuksiin, joissa 

on korkeasti koulutettua työvoimaa sekä innovaatioille soveltuvaa 

infrastruktuuria, joita korkeakoulujen nähdään tuottavan. (Puukka 2009, 15.)  

Filiaalien lakkauttamisten koettiin ilmentävän enemmän yleistä 

rakenteellista muutosta, kuten yliopistolain muutosta, kuin johtuvan 

selvitystyön esityksistä. Kuvaavaa on, että haastatteluissa arveltiin, että muutos 

olisi saattanut tapahtua ilman selvitystyön kannanottoa. Haastateltavat näkivät, 

että muutos keskitettyihin yksiköihin on tapahtunut, jotta esimerkiksi 

tutkimusperustaisuus ja tutkimusrajoituksesta kilpailun edellytykset on saatu 

turvattua. Näin ollen filiaalit ilmentävät osaltaan sekä opettajankoulutusta että 

korkeakouluja yleisemmin kohdannutta muutosta. Rahoituksen ja toiminnan 

turvaaminen on vaatinut tekemään kipeitäkin rakenteellisia muutoksia. 
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7.2 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimushaasteet 

Muistitietotutkimuksen hyödyntäminen tutkimuksemme metodisena lähesty-

mistapana osoittautui tutkimustapana toimivaksi. Metodin avulla olemme saa-

vuttaneet tietoa, jota ei olisi ollut luettavissa tai ymmärrettävissä pelkästään asia-

kirjoihin perehtymällä. Muistitieto on avannut tavan tulkita ymmärtävästi ja 

kriittisesti tutkimuskohdettamme eli opettajankoulutuksen kehittämistä. Oleel-

lista on ollut selvittää vastauksia kysymyksiin, miten ja miksi opettajankoulutus 

kehittyy. Asettelussa olemme selvittäneet, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet ko-

kemamme opettajankoulutuksen nykyisyyteen.  

Valtonen (2004, 28) on todennut, että muistin kulttuurisesta ja sosiaalisesta 

luonteesta johtuen muisti on myös historiallista. Tutkimuksemme kannalta tämä 

tarkoittaa, että olemme joutuneet huomioimaan muistamisen ja muistojen muut-

tuvan luonteen. Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta on ollut tar-

peellista huomioida muistille ominainen piirre muistaa väärin. Muistamisen 

herkkyydestä kertoo, että haastattelutilanne on voinut ohjata ja rajoittaa muiste-

lua (Abrams 2010, 85. Stögner 2009, 213). Tutkimuksemme aikana olemme joutu-

neet pohtimaan muistitiedon suhdetta Opettajankoulutus 2020 -selvitystyöhön. 

Tutkimuksemme luotettavuutta vahvistaa se, että asiantuntijat pystyivät muista-

maan varsin tarkasti hankkeen tapahtumat ja tavoitteet. Haastatteluja rinnakkain 

tarkastelemalla olemme voineet todeta sen, että asiantuntijat ovat kertoneet var-

sin johdonmukaisesti samoista asioista. Näin ollen tutkimuksessamme emme ole 

huomanneet, että asiantuntijoiden puhe sisältäisi poikkeuksellista kollektiivia 

sensuuria (ks. Thompson 2000, 179). Muistitiedon tuottamista helpotti tutkimuk-

sen rajaaminen tarkasti Opettajankoulutus 2020 -selvitystyöhön, jolloin asiantun-

tijoilla oli mahdollisuus rajata muisteluaan. Osittain muistelupuhe laajeni kuiten-

kin asiantuntijoiden työhistorian mukaan käsittämään tutkimuksellemme epä-

olennaisia tapahtumia, jotka kuitenkin analyysivaiheessa auttoivat osaltaan taus-

toittamaan Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön syntyä.  

Kuten jo tutkimuksen alussa mainitsimme, oma kiinnostuksemme 

tutkimusaiheeseemme käynnistyi syksyn 2016 Opettajankoulutusfoorumin 
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julkaisusta, joka toi julki uudet opettajankoulutuksen kehittämistavoitteet. Tämä 

laittoi ajatuksemme liikkeelle ja aloimme kartoittamaan, mitä 

opettajankoulutuksesta ja sen valtakunnallisesta kehittämistyöstä on sanottu 

aiemmin. Tätä kautta päädyimme vuoteen 2007, Opettajankoulutus 2020 -

selvitystyön loppuraportin julkaisuajankohtaan. Meillä heräsi kysymys, mitä 

Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön työryhmän jäsenet itse ovat ajatelleet 

kyseisestä selvitystyöstä, sen prosessin etenemisestä ja keskeisistä motiiveista. 

Miten haastateltavat näkivät silloin ja näkevät nyt, miten selvitystyö on 

positioitunut opettajankoulutuksen kehittämisjatkumoon?  

Pyrkimyksenämme on ollut löytää vastauksia kolmeen 

perustavanlaatuiseen kysymykseen: kenen intressit ohjaavat 

opettajankoulutuksen kehittämistä, mikä selittää opettajankoulutuksen hitautta 

ja sisältöalueiden samankaltaisuutta vuosikymmenestä toiseen sekä miten 

opettajankoulutus ja sen kehittäminen suhtautuu koulutus- ja 

korkeakoulupolitiikan muutoksiin.  

Ymmärryksemme mukaan opettajankoulutusta ohjaavat intressit nojaavat 

kansallisen koulutuspolitiikan lisäksi globaalin koulutuspolitiikkaan ja 

ylikansallisiin koulutusta ohjaaviin toimijoihin. Opettajankoulutuksen 

valtiollinen kehittämiskulttuuri on muuttunut komiteatyöskentelyn ajoista 

aiempaa nopeatempoisemmaksi ja moniulotteisemmaksi hanketyöskentelyksi, 

jonka konkreettisia vaikutuksia on vaikea hahmottaa. Valtiollisen kehittämistyön 

lisäksi opettajankoulutuksen kehittämisestä vastaavat yhtälailla paikallistason 

toimijat, kuten yliopistot ja niiden alaisuudessa toimivat 

opettajankoulutusyksiköt. Näin ollen Opettajankoulutus 2020 –selvitystyön 

kaltaiset projektit toimivat enemmänkin tahdonilmaisijoina ja käytännön 

kehittämistyö jää muille.  

Rohkenemme todeta haastattelujen ja taustatutkimuksen perusteilla, että 

opettajankoulutuksessa ainakin tutkimusperustaisuuteen ja akateemiseen 

asemaan liittyvät kehittämisen osa-alueet ovat olleet kestoteemoja 1970-luvulta 

lähtien. Vaikka opettajankoulutuksen kehittämisen isot linjat ovat saman suun-
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taisia, ne peilaavat myös omaa aikaansa. Esimerkiksi Puustisen, Salmisen ja Sän-

tin (2015, 8) mukaan 1990-luvulla korostunut puhe tutkivasta opettajasta muo-

vautui 2000-luvulla enemmänkin puheeksi tutkimusperustaisesta opettajasta.  

Syyt opettajankoulutuksen akateemisen aseman ääneensanomiselle ja 

tutkimusperustaisuuden korostamiselle ovat osittain seurausta 

opettajankoulutuksen akateemisuuden vaarantaneesta kehityksestä 1990-luvulla 

ja tätä seuranneesta traumasta. Toisaalta niiden ilmeneminen johtuu 

korkeakoulutuksen rahoituskilpailun koventumisesta, johon opettajankoulutus 

on pakotettu osallistumaan. 

Alkuperäiset käsityksemme näistä kahdesta teemasta 

opettajankoulutuksessa ovat laajentuneet. Tutkimusmatkamme 

opettajankoulutuksen akatemisoitumisen alkuvuosista aina 2000-luvun 

alkupuolelle on vahvistanut käsitystämme siitä, että opettajankoulutuksen 

tulevaisuuden suunnan hahmottaminen vaatii ymmärrystä menneestä. Menneen 

ajan syvällinen ymmärtäminen puolestaan vaatii asiakirjoihin perehtymisen 

ohella puheenvuoron antamista niille keskeisille toimijoille, jotka ovat 

vaikuttaneet opettajankoulutuksen kehittämiseen. 

 Seuraavaksi uutena jatkotutkimushaasteena olisikin tarttua tähän hetkeen 

ja vahvemmin tulevaan. Luonnollinen jatkotutkimusaihe olisikin pureutua 

Opettajankoulutusfoorumin toimintaan osana koulutuspolitiikkaa palaten 

tutkimusinspiraation alkujuurille. Opettajankoulutusfoorumi ei ole 

toimintaperiaatteiltaan suoraan toisinto Opettajankoulutus 2020 -selvitystyöstä. 

Jos verrataan Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön ja 

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänantoja huomataan, että foorumin 

tarkoitusperä on huomattavasti laajempi Opettajankoulutus 2020 -selvitykseen 

verrattuna. Myös foorumin kokoonpano on selvitystyön työryhmää suurempi. 

Selvityksen ensisijainen tehtävä on ollut arvioida ja ennakoida opettajatarpeiden 

muutoksia vuoteen 2020 mennessä ja laatia esitys toimivaksi 

opettajankoulutuksen yksikkörakenteeksi. Sen sijaan 

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänantoa lukiessa huomioitavaa on, että 
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kyseisen toimielimen tarkoitus on ottaa kantaa aikaisemman selvitystyön 

tehtävänannon lisäksi moneen muuhun kokonaisuuteen.  

Opetusministeriö käynnisti keväällä 2007 selvitystyön, jonka tarkoituksena oli arvioida 
opettajatarpeiden muutoksia vuoteen 2020 mennessä. Ryhmän tehtävä oli esittää, miten 
muutokset tulee ottaa huomioon yliopistojen opettajankoulutuksen mitoituksessa ja 
rakenteissa. Selvitystyössä tuli myös esittää, millainen yliopistollinen 
opettajankoulutuksen yksikkörakenne parhaiten edistää opettajankoulutukseen liittyvää 
tutkimusta. (Opetuministeriö 2007, 5.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti tammikuussa 2016 Opettajankoulutusfoorumin 
uudistamaan opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Foorumin 
laatiman opettajankoulutuksen kehittämisohjelman linjaukset on tarkoitettu kaikille 
opettajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Linjausten mukaan opettajan osaamisen 
kehittäminen kootaan suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi uudistamalla 
opettajankoulutuksen rakenteita, tavoitteita ja toimintatapoja. Opettajatarpeen ja 
opettajien osaamistarpeiden ennakoinnista huolehditaan. Opettajankoulutuksen ohjelmia, 
oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään, jotta ne vahvistavat uutta luovan 
asiantuntijuuden kehittymistä. Työtavoissa korostetaan oppijalähtöisyyttä, 
tutkimusperustaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Opettajankoulutusta vahvistetaan tiivistämällä 
yhteistyötä, verkostoitumalla ja rakentamalla yhdessä tekemisen kulttuuria. Erilaisia 
vertaistuen ja yhteistyön malleja hyödynnetään entistä tehokkaammin. Oppilaitosten 
strategista johtamista vahvistetaan kehittämällä johtamisen koulutuksia. Varmistetaan, 
että opettajankoulutus antaa opettajille valmiudet ottaa vastuuta ja osallistua 
johtamisprosesseihin. Opettajankoulutuksessa vahvistetaan opetuksen ja oppimisen 
uusimman tutkimustiedon hyödyntämistä. Tavoitteena on, että opettajaopiskelijat oppivat 
tutkivan ja uutta luovan otteen opettajan työhön. (Opetusministeriö- ja kulttuuriministeriö 
2016, 3.) 

Tutkijoina meille kuitenkin herää väistämättä kysymys, miksi foorumin laaja 

tehtävänanto muistuttaa niin kovin paljon Opettajankoulutus 2020 -selvitystyön 

asiantuntijoiden näkemyksiä opettajankoulutuksen kokonaisvaltaisesta 

kehittämisestä. Miksi aikaisemman selvitystyön työryhmän erikseen 

tehtävänannon ulkopuolelta tuoma laadullinen kehittämisperspektiivi on nyt 

uudessa Opettajankoulutusfoorumissa vahvemmin esillä jo tehtävänannossa? 

Entä miksi foorumi toisintaa edelleen niitä samoja isoja kehittämisen linjoja, mitä 

myös sen edeltäjät ovat tehneet? Tällaisia isoja kestoteemoja näyttäisi edelleen 

olevan ainakin opettajankoulutuksen tutkimusperustan vahvistaminen sekä 

täydennyskoulutuksen uudistaminen.  

Täydennyskoulutuksen esiintyminen edelleen opettajankoulutuksen kehi-

tyskohteena on osoitus siitä, ettei täydennyskoulutuskysymystä ja siihen liittyen 

koko opettajankoulutusta kattavaa uudistusta ole kyetty tekemään. Jo Opettajan-

koulutus 2020 -selvitystyön asiantuntijahaastatteluissa nostettiin täydennyskou-

lutuskysymys keskeiseksi ongelmaksi, eivätkä silloisen työryhmän jäsenet koe 
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tilanteen muuttuneen näihin päiviin tultaessa. Se, ettei täydennyskoulutuskysy-

mystä ole kyetty vieläkään "ratkaisemaan", kertoo meille jostakin suuremmasta 

opettajankoulutuksen kehittämiseen liittyvästä haasteesta. Esimerkiksi seuraa-

vat asiantuntijoiden ajatukset saivat meidät tutkijoina miettimään täydennys-

koulutukseen suuntaavaa jatkotutkimusaihetta: 

Se, että opettajan peruskoulutukseen mielellään halutaan niinkun lisätä ja lisätä uusia vaa-
timuksia ja elementtejä ja asioita ja muuta niin nää kertoo aika paljon siitä, että ei luoteta 
siihen siihen, että tää täydennyskoulutusjärjestelmä toimis. Eli ei siis uskota, että on tut-
kinnon jälkeistä elämää, vaan kaikki pitäis lastata tähän viiten vuoteen, kun sitä tutkintoo 
suoritetaan. Täähän kertoo niinkun siitä, että nyt pitäis niinkun jollain tavalla järkeistää 
sitä, että mitkä asiat on niitä, mitkä olennaisia peruskoulutuksessa ja soveltuu parhaiten 
sinne ja mitkä asiat on niitä, mitkä on sitten perehdyttämiskoulutuksen ja uranaikasen 
osaamisen kehittämisen asioita. Ja tästä muodostaa järkevä jatkumo. Niin, että opettaja 
koko sen 35-40-vuoden työuran aikana saa riittävästi tukea sen työuran eri vaiheisiin, jotka 
on varmasti aika erilaisia täällä loppupäässä, kun mitä on ne on kun on juuri valmistunut. 
Ja tää niinkun tää jatkumoajattelu niin sitä pohdittiin aika paljon ja keskusteltiin, että mikä 
esimerkiks siinä tää yliopistojen rooli on ja pitäis olla. H4 

Mutta sitä minä ihmettelen, että täydennyskoulutuksesta, niin siinä poljetaan ikuisesti sa-
massa pyörässä. Että siitä ei niin kuin ole päästy eteenpäin kunnollisin askelin. Kyllä mä 
nyt asetan kovasti toiveita, että tämä opettajankoulutusfoorumi olisi tuottanut, pystynyt 
tuottamaan siihen jotain. Mutta se vaatisi myöskin rahoitusjärjestelmien muutosta. H3 

Tätä problematiikka voidaan lähestyä esimerkiksi kartoittamalla ensin, mitä täy-

dennyskoulutuksen kehittämisessä mukana olleet asiantuntijat ovat ajatelleet eri 

vuosikymmeninä siitä, mihin suuntaan opettajankoulutusta ja opettajan ammat-

tia haluttiin suunnata täydennyskoulutuksen puitteissa. Entä mitä historian saa-

tossa mukana olleet toimijat, mikäli he ovat vielä haastateltavissa, ajattelevat ny-

kyään täydennyskoulutuksesta?  

Täydennyskoulutuskysymys on ollut vuosikymmeniä esillä, mutta sen ke-

hittäminen ei mielestämme ole saanut riittävästi pontta. Toinen toistaan seuraava 

työryhmä on jättänyt asiakirjassaan maininnan, että täydennyskoulutukseen tu-

lisi löytää jokin uusi toimivampi ratkaisu. Olisiko tarpeellista selvittää opettajan-

koulutuksen tutkintorakenteen mahdollista uudelleen muotoilemista, jotta pe-

ruskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen välille saataisiin luotua vahvempi jat-

kumo, kuitenkaan romuttamatta saavutettua akateemista tasoa. Täydennyskou-

lutuskysymykseen kiteytyy mielestämme oleellisesti opettajankoulutuksen ke-

hittämisen kulttuuri ja luonne. Kyse on äärimmäisen monivaikutteisista ja moni-

tulkinnallisista ilmiöistä, eikä asia ratkea sormia napsauttamalla. Ongelman 

ratkaiseminen ei riipu pelkästään kolmannen asteen koulutusvastuusta tai sen 
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tahdosta uudistua. Täydennyskoulutuksen reformi vaatisi laajempaa 

yhteiskunnallista keskustelua, jossa otettaisiin huomioon taustalla vaikuttavat 

taloudelliset sekä työvoima- ja aluepoliittiset kysymykset. 

Opettajankoulutus on kulkenut pitkän matkan ja ollut suomalaisen yhteis-

kunnan kehityksen käännekohdissa merkittävässä roolissa. Kuten johdannossa 

esitimme, on opettajankoulutuksen kohdalla pohdittava, mitkä tai kenen intres-

sit koulutuksen suuntaa ohjaavat. Opettajankoulutuksen kehittyminen vaatii jat-

kossakin visiointia ja yhteistyötä erilaisten toimijoiden välillä. Vaikka yliopis-

toilla onkin vahvasti oma traditio ja näkemys parhaan mahdollisen koulutuksen 

toteuttamisesta, on erilaisilla vuorovaikutus- sekä yhteistyökanavilla merkityk-

sensä jokaiselle toimijalle. Opettajankoulutuksen erityislaatuinen tehtävä tuottaa 

ammattilaisia kaikkialle Suomeen vaatii koordinointia ylätasolta, mutta ei ole yh-

dentekevää, kuka siitä vastaa. Opettajankoulutuksen tulee tässä mielessä itse tut-

kimuksella osoittaa, että se kykenee vastaamaan omasta kehittymisestään vuo-

rovaikutuksellisesti suhteessa poliittisten ja taloudellisten, globaalien ja paikal-

listen toimijoiden kanssa. Avoimuus ja heikkouksien tunnustaminen, mutta eri-

tyisesti vahvuuksien esilletuominen ja vuorovaikutteinen omaksuminen vahvis-

tavat opettajankoulutuksen kykyä vastata muutokseen. Opettajankoulutuksen 

tulee ammentaa vuorovaikutuksen kautta koulutukselle merkitykselliset tekijät 

ja määrittää koulutuksen sisällöt. 

Nykyiselle koulutuspolitiikalle tyypillinen hankemuotoinen ja nopeatem-

poinen kehittämistyö asettaa omat vaateensa opettajankoulutuksen pitkäjäntei-

selle kehittämistyölle. Halutessamme kehittää opettajankoulutusta systemaatti-

sesti, meidän on sopeuduttava tähän kehittämiskulttuuriin. Sopeutumisen var-

jolla ei pidä hylätä uskallusta visioida. Yksi hyvä keino opettajankoulutuksen tu-

levaisuuden maalailuun voisi olla tietoinen pysähtyminen ja katsominen ajassa 

taaksepäin. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Opetusministeriöstä saatu liite opettajankoulutuksen kehittämisoh-

jelmista 
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LIITE 2. Haastattelurunko  

Lähtökohdat 

 

Tausta 

• Mitä kautta päädyit mukaan tähän projektiin?  

 

• Miksi halusit lähteä mukaan?  

 

• Miksi luulet, miksi juuri sinut on valittu mukaan tähän työryhmään? 

 

• Kuvaile suomalaisen opettajankoulutuksen tilaa vuonna 2007 

 

• Mihin sinä halusit erityisesti päästä vaikuttamaan?  

 

Visio 

• Mikä oli työryhmän visio opettajankoulutuksen kehittämisestä? 

 

• Millaisena työryhmä näki työryhmätyöskentelyn vapaudet ja mahdollisuudet 

suunnitella opettajankoulutusta 
 

• Miten kuvailisit opettajankoulutuksen kehittämistyötä ajassa, jolloin suomalai-

nen koulujärjestelmä oli kansainvälisissä vertailuissa huipputasoa? (toki se on 

tavallaan sitä nykyäänkin, mutta soraäänet ovat alkaneet vahvistua) vrt. nyky-

hetki, jossa voimistunutta kritiikkiä koulujärjestelmää kohtaan? 
 

• Miksi työryhmä näki, että heidän tulee ottaa kantaa myös koulutuksen sisältöihin 

ja laadullisiin tekijöihin sekä koulutusjärjestelmää koskeviin muutoksiin? 

Vaikka alkuperäinen työryhmän tehtävänä kohdistui opettajankoulutuksen mi-

toitukseen ja tutkimusta vahvistavaan yksikkö rakenteeseen. 
 

• Mitkä kehittämistavoitteet nähtiin opettajankoulutuksen lyhyen aikavälin tavoit-

teina? Mitkä pitemmällä aikavälillä tavoiteltaviksi? 

• Kuinka uskottovina/realistisina esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen 

nähtiin? 

 

Työskentely prosessin aikana 

 

Työryhmän toiminta ja kuulemiskierrokset 

• Miten työryhmässä koettiin kuulemiskierrosten anti? 

• Miten työryhmän visio ja kuulemiskierrosten asiantuntijoiden näkemysket suh-

teutuivat toisiinsa? (Oliko esimerkiksi yliopistoilla tai opettajankoulutuksen 

edustajilla yhtenevät ajatukset työryhmän kanssa opettajankoulutuksen kehittä-

misestä? Entä muut sidosryhmät?) 

• Koitteko, että työryhmä sai riittävästi tietoa eri toimijoilta kuulemiskierrosten 

avulla? 

(Oliko jostakin tietystä kuulijaryhmästä erityisesti apua tai muuta huomioita-

vaa?) 
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• Millä perusteella kuulemiskierrokselle on valittu tietyt toimijat? Jäikö mielestäsi 

ulkopuolelle joitakin tärkeitä toimijoita? 

• Mitä kuulemiskierrosten edustajat kokivat tärkeänä opettajankoulutuksen kehit-

tämisen kannalta? 

• Oliko taustalla myös jokin muu merkittävä kuulijataho, jota ei tässä raportissa 

mainita? 

 

Opettajankoulutuksen kehittäminen 

 

Opettajankoulutuksen määrällinen arviointi 

• Millaista on tehdä määrällistä suunnittelua, kun joutuu tekemään oletuksia esim. 

“että koulutusjärjestelmä on 2020 nykyisen kaltainen?” 

 

• Koitko opettajatarpeen arvioimisen luotettavaksi vuoteen 2020 mennessä? Jos 

koit, niin miksi? Jos et, niin miksi näin? 

 

• Miten Opettajankoulutus 2020 -selvitys on vaikuttanut opettajankoulutuksen 

määrälliseen puoleen? Miten arvioitte selvitystyön vaikutuksia? 

 

Opettajankoulutuksen periaatteet 

• Mitkä olivat mielestäsi opettajankoulutuksen tavoitteet ja niitä ohjaavat periaat-

teet? 

• Mitä haasteita opettajankoulutus kohtasi vuonna 2007? Miten haasteet ovat rea-

lisoituneet myöhemmin? Kun mietit asiaa nyt, oliko huoli aiheellinen ja miten 

ylipäätään niitä on yritetty ratkaista? 

• Miten Euroopan unioni on vaikuttanut suomalaiseen opettajankoulutuk-

seen? 

• Työryhmä on päätynyt esittämään ja toteaa että muun muassa hallinnolli-

sesti yhtenäinen peruskoulu ja lukio ja ammatilliset oppilaitokset lisään-

tyvässä yhteistyössä edellyttävät sitä että opettajilla olisi opettajaryhmien 

välisestä yhteistyöstä kokemusta tätä tulisi integroida jo koulutusvai-

heessa. Millaisilla ratkaisulla työryhmä kokee että tätä yhteistyötä oltai-

siin voitu kehittää? Ja onko sitä kehitetty? (Opettajankoulutuksen laaja-

alaisuus) 

• Vuonna 2007 nostitte esiin, että opettajankoulutuksella ei ole täydennys-

koulutukselle yhtenäistä mallia vaan se on hajanaista ja epäsystemaattista 

eikä se muodosta jatkumoa peruskoulutuksen kanssa. Millaisia syitä työ-

ryhmässä nähtiin tälle hajanaisuudelle? 

• Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia työryhmä näki ohjatun harjoittelun kehit-

tämiselle? Millaisia tulevaisuuden näkymiä opetusharjoittelun kehittämiselle 

maalailtiin? 

• Mikä oli mielestänne harjoittelukoulujen rooli opettajankoulutuksessa? 

• Työryhmä toteaa kuulemisten perusteella, että hajautuminen liian moniin yksi-

köihin heikentää opettajankoulutuksen kehitysedellytyksiä nopeasti muuttuvissa 

yliopistokoulutuksen rakenteissa.  

 

Tutkimusperustaisuus 

• Mitä tutkimusperustaisuudella tarkoitetaan opettajankoulutuksen viitekehyk-

sessä? 
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• Miten mielestäsi opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuus näyttäytyi vuonna 

2007? 

• Millaiset olivat keskeiset haasteet ja mahdollisuudet opettajankoulutuksen tutki-

musperustaisuuden kehittämiselle? 

• Miten koet väitteen, jonka mukaan “suomalainen opettajankoulutus on 

yleisesti laadukasta, mutta toisaalta tutkimusorientaatio ja asiantuntijuus 

ovat heikkoa?” 

• Miten suhtaudut väitteeseen: “Ylhäältä kannustetaan ylirajaiseen yhteis-

työhön, mutta toisaalta yliopistot kilpailevat samoista resursseista?” 

• Millaisena työryhmä näki ylipäätään yliopistojen autonomian tieteente-

kemisessä? Miten itse ajattelet asiasta tänä päivänä? 

• Opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuus tuntuu ikiaikaselta kehityskohteelta. 

Miksi näin on? Miksi tässäkin raportissa tutkimusperustaisuuden kehittäminen 

otetaan varsin tarkkaan syyniin? (vrt. teoria vs. käytäntö) 

• Miten mielestäsi Opettajankoulutus 2020 -selvitystyö on vaikuttanut tutkimuspe-

rustaisuuden kehittymiseen, kun tarkastelet asiaa nykyhetkessä? 

• Miten opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuus toteutui eri koulutusohjel-

missa? 

• Miten tutkimusperustaisuus toteutui varhaiskasvatuksen kehittämisen 

osalta. Luokanopettajat ja aineenopettajat harjoittelevat harjoittelukou-

luissa, jotka myös pyrkivät tutkimusperustaisuuteen. Millaisia malleja 

varhaiskasvatuksessa nähtiin? 

•  Työryhmä esittää, että maahan perustetaan yhteistyöelin, jonka tehtävänä on 

edistää opettajankoulutusta ja opettajistoa koskevaa laadullista ja tutkimusperus-

taista kehittämistä. Yhteistyöelin toimii verkostomaisesti yliopistojen yhteistyö-

foorumina. Sen keskeinen tehtävä on alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvä-

listen opettajistoja koskevien kehittämisvaateiden tunnistaminen ja aloitteisuus 

niihin vastaamiseksi sekä hyvien käytänteiden välittäminen. Yhteistyöelin toi-

mii aktiivisessa vuorovaikutuksessa opetushallinnon ja yhteiskunnallisten sidos-

ryhmien kanssa. Opetusministeriö vastaa elimen rahoituksesta. 

• Millaisena työryhmä visioi mahdollista yhteistyöelintä? Onko tällaista 

elintä perustettu? Millaisena näät opettajankoulutusfoorumin ja vision 

suhdetta? 

 
 

Pohdinta ja aika prosessin jälkeen 

 

• Mitä luulet siitä, että mikä oli oikeastaan koko hankkeen anti (tietopohja) suo-

malaiselle opettajankoulutukselle? / Millaista tietoa Opettajankoulutus 2020 -

selvitystyö on tuottanut suomalaiselle opettajankoulutukselle? 

 

• Kuinka työryhmä uskoi siihen, että opettajankoulutusta voidaan muuttaa/kehit-

tää haluttuun suuntaan lyhyellä aikavälillä? Onko ajattelusi opettajankoulutuk-

sen kehittämisestä muuttunut noista ajoista? 

 

• Oletko mielestäsi tullut riittävästi kuulluksi työryhmätyöskentelyssä/loppurapor-

tissa? Miten olet kokenut omat vaikuttamismahdollisuudet hankkeessa? 

 

• Oliko työryhmä yksimielinen kaikissa linjauksissaan? 
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Millaisia ristiriitoja tai haasteita työryhmä kohtasi prosessin aikana? 

 

• Kuvaile opettajankoulutuksen tilaa 2017. Mitä hankkeella on saavutettu, kun 

peilataan asiaa nykyhetkeen? 

 

• Onko ollut tarvetta uudelleenarvioida tiettyjä tavoitteita? (monikulttuurisuus, 

erityisopetuksen koulutusvolyymi. opetusryhmäkoot tms.) 

 
• Työryhmä nostaa pääpointtia monikulttuurisuudesta opettajankoulutuksesta 1) lisätään 

maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrää 2) tarvitaan opettajia, jotka voivat toi-

mia lasten omalla äidinkielellä 3) vahvistetaan kaikkien opettajien valmiuksia kohdata 

monikulttuurisuuden vaatimuksia.  

→ millaisena työryhmä näki näiden pointtien mahdollisuudet toteutua?  
 

• Miksi työryhmä halusi korostaa, että erityisopetuksen koulutusvolyymi tulee nostaa “pi-

kaisesti” 485 aloituspaikkaan vuodessa? 

392-485= -93 vuodessa 
→ ajateltiinko erityisopetuksen lisäämistä sekä pääaineen että sivuaineen kautta? 

 

• Jäikö hankkeesta puuttumaan jotakin, mitä itse olisit halunnut siihen mukaan? 

 

• Kenellä oli työryhmän mielestä vastuu laadukkaan opettajankoulutuksen toteu-

tuksesta ja sen jatkuvasta kehittämisestä? 

 
• Pohdi vielä… Millainen rooli valtiolla on opettajankoulutuksen kehittäjänä? 

Entä millainen rooli on yliopistoilla ja opettajankoulutuksen yksiköillä. Minkä-

laista vuoropuhelua nämä toimijat käyvät? Näetkö eroja vuoden 2007 ja 2017 

välillä? 

 

Työryhmä on pohtinut täydennyskoulutusta ja sen kehittämistä mm. induktiovaiheessa. 

Minkälaista kehitystä on tapahtunut täydennyskoulutuksessa tultaessa nykypäivään? 

Onko työryhmän ajatuksilla ollut näihin vaikutusta? 

 

Puhutte strategiatyön tärkeydestä opettajankoulutuksen järjestämisessä ja asiakirjasta 

nousee esiin, että sen toteuttamisessa on puutteita. Miten arvioit opettajankoulutusyksik-

köjen strategiatyön kehittyneen vuosien kuluessa? 

 

LOPETUSKYSYMYS: 

 

Oman tulkintamme mukaan opettajankoulutuksesta käytävä muutospuhe ja kehittymi-

sen haasteet ovat todella samanlaisia vuosikymmenestä toiseen (esim. tutkimusperustai-

suus). Mistä tämä mielestänne kertoo? Oletteko asiasta samaa mieltä? 

 


