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Taloudelliset arvot ovat nousseet yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön vii-
meisten vuosikymmenien aikana. Usein yhteiskunnallisia päätöksiä saatetaan 
perustella niiden aiheuttamien kustannusten kautta, jolloin muut perusteet näil-
le päätöksille puuttuvat tai niiden merkitys vähenee. Myös peruskoulua koske-
via päätöksiä saatetaan tehdä talouskysymykset edellä. Tässä pro gradu -
tutkielmassa selvitettiin käsityksiä peruskoulun saamien resurssien tilasta ja 
niiden tason mahdollisista muutoksista. Lisäksi tutkittiin käsityksiä siitä, miten 
resurssit ja niiden muutokset vaikuttavat koulun arjessa oppilaiden mahdolli-
suuksiin ja tasa-arvoon. Kolmas tutkimuskysymys kohdistui siihen, millaisia 
käsityksiä on koululaisten sosioekonomisen taustan vaikutuksesta koulussa 
pärjäämiseen.  
 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelemalla koulun re-
sursseja koskevan päätöksenteon kanssa työskenteleviä henkilöitä. Yksilöhaas-
tattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Haastateltavat, joita oli kaikkiaan yh-
deksän, sijoittuivat koulun arkeen (rehtorit), kunnan hallinnolliseen päätöksen-
tekoon (lähipäättäjät, asemaltaan virkamiehiä) sekä ylemmän tason päätöksen-
tekoon (etäpäättäjät, asemaltaan luottamushenkilöitä). Haastattelut analysoitiin 
sisällönanalyysin keinoin.    
 
Tutkimuksen tulokseksi saatiin, että tutkittavien mielestä koulutuksen resurssi-
en taso on tyydyttävä ja taloudelliset arvot eivät ole muita arvoja keskeisempiä. 
Koulutuksen saaman resurssin väheneminen nähtiin johtuvaksi suurimmaksi 
osin julkisen talouden suhdannetilanteesta johtuvaksi, ei aatteelliseksi leikkaa-
miseksi. Haastateltavien mielestä mitään koulutuksen resurssien alasajoon viit-
taavaa ei ole ollut nähtävissä. Sosioekonomisen taustan nähtiin vaikuttavan 
menestysmahdollisuuksiin enemmän kuin koulujen resurssimuutosten. 
 
Kaikki haastateltavat pitivät kouluamme yhteisenä kaikkien kouluna. Nykyiset 
resurssit mahdollistavat laadukkaan opetuksen laajalla tasolla, jolloin tasa-
arvoinen ja kaikkien menestyksen mahdollistava opetus toteutuu yhä perus-
koulussamme.  
 
Asiasanat: resurssit, peruskoulu, tasa-arvo, eriarvoistuminen, uusliberalismi.
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1 JOHDANTO

Koko yhteiskuntamme tuntuu rakentuneen taloudellisen menestyksen varaan, 

ajatukseen siitä, että elämä on kiinni rahasta ja resursseista. Lyhytkin tarkastelu 

meneillään olevista tapahtumista avaa kuvan, jossa ajatusmalli suosii materia-

listisia arvoja; esimerkiksi poliittinen keskustelu käydään pitkälti rahan ympä-

rillä tai siihen liittyen. Tämän vuoksi aloin kehitellä ajatusta tutkia sitä, miten 

tämä taloudellisten arvojen ympärille rakentunut asetelma voi vaikuttaa lapsiin 

ja nuoriin, erityisesti heidän tilanteeseensa peruskoulutuksen aikana.  

Tätä työtä ja etenkin edeltäviä opintoja valmisteltaessa on Euroopassa ja 

maailmassa ollut vallalla pitkittynyt talouskriisi, joka on johtunut niin yli varo-

jen elämisestä, halvasta rahasta kuin kapitalististen arvojen korostamisesta. 

Suomessakin on törmätty keskusteluun tulevista vaikeista ajoista ja niihin liit-

tyvistä leikkauksista. Toisaalta taas eriarvoistuminen, tuloerojen kasvu ja ihmis-

ten pahoinvointi ovat olleet esillä mediassa, keskusteluissa ja politiikassa, ja 

kaikki nämäkin asiat kytkeytyvät vahvasti rahaan. Esimerkiksi Pelastakaa Lap-

set ry:n tekemässä kyselyssä (Lapsen Ääni 2015) todettiin, että vähävaraisten 

perheiden lapset kokevat kiusaamista enemmän, joutuvat jäämään pois synty-

mäpäiväjuhlilta, harrastuksista sekä luokkaretkiltä vähävaraisuutensa vuoksi 

eivätkä he koe voivansa vaikuttaa asioihinsa yhtä hyvin kuin paremmin toi-

meentulevien perheiden lapset. Samoin pienituloisten lapsiperheiden osuus on 

kasvanut vuodesta 1995 lähes kolminkertaiseksi (4,7 % vuonna 1995 ja 13,2 % 

vuonna 2008) (MLL 2010). 

Voidaanko julkisen sektorin toimintaa ja yhteiskunnan ideologiaa hahmot-

taa vain varallisuuden ja sen jakamisen näkökulmasta? Onko näillä ajatusmal-

leilla mahdollista pitää hengissä ajatusta siitä, että jokainen on yhtä tärkeä läh-

tökohdista riippumatta? Vaikuttavatko yksilön sosiaaliset lähtökohdat menes-

tykseen ja/tai selviytymiseen yhteiskunnassa?  

 Tämän tutkielman tavoitteena on luoda kuvaa kouluissa toimivien henki-

löiden näkemysten mukaan koulutuksen ja siihen liittyvien resurssien tilanne 

Suomessa, miten koulutuksen resurssit ovat kehittyneet ja miten ne tulevat 
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mahdollisesti kehittymään tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään 

sitä, millaisia näkemyksiä liittyy koulun tasa-arvoon; kuinka tasa-arvoinen ti-

lanne on vai ollaanko täällä siinä tilanteessa, että lähtökohtien vaikutus on kas-

vanut ja asetelma eriarvoistunut.   

Tutkimus on rajattu yhden kunnan alueelle, ja sieltä tutkittaviksi on vali-

koitunut henkilöitä niin kouluista kuin päätöksentekijöiden joukosta.  

 

. 

 



 

2 YHTEISKUNNAN MUUTOS

Yhteiskunta, eli ympäröivät olosuhteet, on jokaisessa kontekstissa omanlaisen-

sa, ja tämä vaikuttaa kussakin ajassa ja paikassa elävien ihmisten mahdollisuu-

det saavuttaa asioita elämässään. Vallitsevien olosuhteiden vuoksi ei ole lain-

kaan selvää, että kaikilla olisi yhtäläiset, taustoista riippumattomat mahdolli-

suudet saavuttaa asioita tai menestystä. Myös kasvatustodellisuus on ajasta ja 

paikasta riippuvainen. Tällöin kasvatusmaailman kuvaamiseksi on tiedettävä 

kunkin yhteiskunnan muovautumiseen vaikuttaneista aatteista ja käytänteistä. 

Tässä luvussa tarkastellaan nyky-Suomen vallitsevan talousaatteen, kapitalis-

min, syntyä ja kehitystä, sekä sen myötä tapahtuneita kehitysaskeleita yhteis-

kunnassamme.  

2.1 Kapitalismi ja uusliberalismin kehitys 

Kapitalismi on teollistumisen myötä syntynyt ja sittemmin voittoisasti edennyt 

aatemaailma, jossa yksilötason menestyminen on tavoiteltavaa ja jossa talous 

saa keskeisen roolin menestyksen mittaamisessa (Kajanoja 2005, 94). Kapitalisti-

sen järjestelmän syntysyyt voidaan ajoittaa tavoitteeseen luoda turvaa yksityi-

selle omistusoikeudelle hallitsijoiden mielivaltaa vastaan. Tuotantojärjestelmien 

ja vapaakaupan kehittymisen myötä kapitalismi on levinnyt useimpiin maail-

man maihin. Toisen maailmasodan päätyttyä talousmaailman keskeiseksi ajat-

telijaksi nousi J.M. Keynes, joka kehitti syklisen talousmallin, jossa nousu- ja 

laskukaudet vuorottelevat ja valtioiden tehtävä oli ennakoida näitä kausia. Täl-

lä sosiaalisesti ankkuroiduksi liberalismiksi kutsutulla aikakaudella valtion teh-

tävänä oli tavoitella täystyöllisyyttä, talouskasvua ja kansalaisten hyvinvointia, 

vaikka sitten tarvittaessa korvaamalla markkinamekanismit (Harvey 2005, 17-

18; Gill 2011, 81-94).  

Vastapainona valtion roolille ja keynesiläisyydelle luotiin Milton Fried-

manin johdolla 1950-luvulla klassisen talousteorian pohjalle omanlaisensa talo-

usmalli, josta uusliberalismi on polveutunut. Friedmanin ajatuksissa Keynes ja 
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valtion rooli hänen mallissaan olivat kauhistus, ja hän vaati ehdotonta liiketoi-

minnan vapautta valtion valvonnasta. Valtion tulisi myös myydä 

(=yksityistää/ulkoistaa) kaikki sellainen, jolla joku voisi tavoitella voittoa liike-

toiminnan muodossa. Lisäksi julkinen talous tulisi pienentää mahdollisimman 

pieneksi, joka antaisi tilaisuuden laskea verot niin alas kuin mahdollista. Toisen 

maailmanpalon jälkeen voittajavaltioista vahvin USA otti maailmantaloutta 

ohjatakseen; se pyrki rakentamaan uudelleen ja varmistamaan Euroopan kapi-

talismin, koska tämä palvelisi parhaiten heidän omia päämääriään. (Gill 2011, 

81-94; Harvey 2005, 6-8, 29-32, 81). 

Uusliberalismin ja kapitalismin taustalla oli siirtomaapolitiikka, jonka aja-

tus oli etsiä tai luoda sellaiset olosuhteet, joissa omistajan vallankäyttö onnistuu 

ja työväestön vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset (Harvey 2005, 6). Uuslibe-

ralismin ajatuksissa nykyisten yhteiskuntien suurimpana ongelmana pidetään 

julkisen vallan liiallista asioihin puuttumista, suhdannepolitiikkaa, julkisia hy-

vinvointipalveluita, tulonsiirtoja sekä rajoituksia ylipäänsä. Uusliberaalisti ajat-

televa ymmärretään tahoksi, joka pitää vapautta keskeisenä (poliittisena) pää-

määränään, oikeutta elää omaa elämäänsä haluamallaan tavalla, mutta kuiten-

kin turvallisesti. Valtion tehtäväksi jää ylläpitää yövartijavaltiota, eli turvata 

tämän vapauden toteutuminen väkivaltamonopolin hallinnalla. (Harakka 2009, 

47-48; Klein 2008, 308; Lagerspetz 2006, 91, 107; Gill 2011, 107; Harvey 2005, 7, 

82.) 

 Kapitalismi ja sen lapsi uusliberalismi olivat ensin vain vaihtoehtoja mui-

den joukossa, mutta kommunismin kaatumisen jälkeen niiden rooli on kasva-

nut ja levinnyt voittajan elkein (Julkunen 2001, 45; Klein 2008, 309; Löppönen 

1996, 233). Kapitalistisessa tuotantotavassa tuotantoa ei ohjaa käyttöarvojen 

luominen vaan voittojen tavoittelu, kaiken ”finansiointi” (Harvey 2005, 93, 196-

198). Uusliberaalissa ajattelussa markkinoiden ja kotitalouksien tulojen kasva-

minen riittää hyvinvointipolitiikaksi, koska tätä kautta kaikilla kotitalouksilla 

on varaa huolehtia hyvinvoinnistaan (Kajanoja 2005, 96). 

Maailman taloudessa on viime aikoina kriisejä riittänyt, ja lähes poikkeuk-

setta on haluttu yhteiskunnan auttavan kriisien ratkomisessa. Ongelmallisissa 
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asioissa uusliberalistinen valtio asettuu ennemmin suojaamaan yritysten tilaa ja 

toimintaa kuin kansalaisten tai ympäristön asemaa (Harvey 2005, 89); palkkojen 

polkeminen, tuotantoprosessin uudelleenjärjestely halpatuotantomaihin, maa-

ilmanmarkkinat ja globaalit valuutat ovat mahdollistaneet voitontekoa taas 

hetken kauemmin (Kallinen ym. 2011, 16). Kapitalismin kriiseistä pelastamiseen 

uhratut miljardit ovat poissa päiväkodeista, kouluista, liikenneturvallisuudesta, 

terveydenhuollosta, eläkkeistä ja sosiaaliturvasta, jolloin kapitalismin uhrit 

maksavat aatteesta toiseen kertaan. Jos uusliberalismissa kuitenkin ilmenisi jo-

ku ongelma, ratkaisu olisi lisätä vapautta säätelyä vähentämällä (Harvey 2005, 

186).  

Suomessa kapitalistinen kehitys on jollakin tavalla luonnollista, kaikessa 

on pyritty suuntautumaan länteen. Suomessa on monen muun maan tavoin 

päädytty tilanteeseen, jossa ollaan rikkaampia kuin koskaan, mutta silti yhteis-

kunnalle asetetaan säästöpaineita. Tämän lisäksi uusliberalistinen malli kyl-

mimmillään toteutettuna pyrkii erottamaan onnistujat ja epäonnistujat (Harvey 

2005, 97), jolloin yhteiskunnan jakolinjat voimistuvat.  

2.2 Uusliberalismi yhteiskunnallisten käytänteiden tasolla 

Jos uusliberalistinen malli on siis vallannut alaa aatesuuntana pitkin maailmaa, 

niin miten tämä näkyy käytännön tasolla, arkipäiväisessä elämässä ja esimer-

kiksi koulumaailmassa? Uusliberaalin ajan pääomat eivät ole kiinni maantie-

teessä, vaan kulkevat ympäri maalimaa ”käsimatkatavaroina, joihin kuuluu 

vain salkku, matkapuhelin ja kannettava tietokone” (Bauman 2002, 74). Näin 

ollen globaalisti toimivat uusliberaalit voimat ovat paitsi siirtäneet markkinat ja 

talouden ensisijaiseksi arvoksi, myös ottaneet otteen yhteiskunnasta kokonai-

suutena viemällä yhteiskunnilta määräysvaltaa niiden materiaalisista resurs-

seista, kuten pääomasta, veroista ja työpaikoista (Beck 1999, 32).  

Uusliberalismin myötä Euroopankin talousjärjestelmän keskeiseksi poliit-

tiseksi päämääräksi on otettu yksilönvapaus (Harvey 2005, 52, 53), vapaakaup-

pa, elinkeinoelämän edut sekä vapaa liikkuvuus (Kantola & Kautto 2002, 22). 
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Samalla sosiaalidemokraattinen, yhteiskunnan rationaaliseen ohjauksen mah-

dollisuuteen uskova (Löppönen 1996, 234) versio Euroopasta on jäänyt hä-

viäjäksi. Uusliberalismi vaatii politiikan ja talouden irrottamista toisistaan, näi-

den alistamista itselleen (Beck 1999, 32), ja tämä osaltaan tarkoittaa demokraat-

tisten vaikutusmahdollisuuksien kaventamista. Samalla markkinamalliin täh-

täävä rakenteiden muokkaaminen yleensä johtaa eriarvoisuuden syvenemiseen, 

työvoiman hyväksikäytön kärjistymiseen sekä turvattomuuden yleistymiseen. 

Julkiset palvelut kustannetaan veroilla, ja uusliberalismin ajama verokilpailu 

pyrkii asettamaan valtiot kilpailemaan keskenään alhaisilla veroilla. Verokilpai-

lu taas vähentää hyvinvointia ympäri maailman ja heikentää luottamusta valti-

oiden kykyyn hoitaa vastuitaan verovarojen avulla. (Gill 2011, 175–181; Lampi-

nen ym. 2003, 56-57; Shaxson 2011, 193.)  

Nykytilanne on heikentänyt modernin ajan vahvan valtion aseman ja teh-

nyt globaaleista finanssivoimista ja yksityisyydestä uudet valtiaat, eivätkä val-

tiot voi enää turvata jäsentensä elämänkulkuja kuten saattoivat aiemmin tehdä 

(Bauman 2005, 44-45). Modernin teollistuneen yhteiskunnan perusteena oli hy-

vin pitkälti vahva valtio, johon kansalaiset olivat sitoutuneet ja luottivat. Globa-

lisaation aikakaudella kansallisvaltio on sivuseikka, ja elämisen ehtoja määritel-

lään omien päämäärien mukaisesti, itsenäisesti. Uusliberalistisessa mallissa val-

tion interventio on ongelmien syy (Harvey 2005, 69), vaikka käytännössä valti-

on toimilla on paikkansa myös vapaimmilla markkinoilla (kuten pankkien ra-

hoituksessa). 

Suomen yhteiskunnassa uusliberalistiset markkina-ajatukset näkyvät 

muiden maiden tapaan valtion omistusten ja julkisten palveluiden yksityistä-

misenä, vapaina joustavina työ- ja rahoitusmarkkinoina sekä laajasti levinneenä 

kilpailupohjaisuutena (Kantola 2006, 156-158; Alasuutari 2006, 44). Suomi oli 

itsenäistymisestään lähtien 1980-luvulle saakka hyvin selkeä yhtenäiskulttuurin 

maa, konsensusvaltio, mutta tämän jälkeen uusliberalistiset ajatusmallit alkoi-

vat vaikuttaa täälläkin, kun alettiin suunnata kilpailutalouteen (Alasuutari 

2006, 46-50). Nykyistä keskustelua hallitsevat leikkauslistat, julkisen velanoton 

lopettaminen sekä viennin ja tätä kautta koko talouden saaminen kasvuun. Ja 
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kaikki nämä mainitut aihepiirit koskevat ihmisten arkipäivää hyvinvointivalti-

on mallin kautta, ja hyvinvointivaltiota ollaan vähintään karsimassa näiden 

leikkausten nimissä.  

Yhteiskunnalle tämä on tarkoittanut sitä, että kaikki kansainväliset ilmiöt 

koskettavat myös Suomea. Suomi on avoin talous, ja siten herkkä kansainväli-

sille kriiseille, joten näiden vaikutukset koskettavat Suomenkin julkista taloutta. 

Samoin kansainvälinen verokilpailu on omiaan laskemaan julkisen sektorin 

tuloja myös meillä. Työtehtävien siirtoja toisiin maihin on nähty varsin paljon ja 

samoin pääomien pakoa tuottavampiin maihin. Yksi mahdollinen lähtijöiden 

joukko on koulutetut työntekijät, jotka näin ollen veisivät Suomessa saadun il-

maisen koulutuksen mennessään. Kaikissa näissä ilmiöissä Suomi kohtaa kapi-

talismin ja globalisaation uhkakuvia, ei vähiten verotulojen laskua ja julkisen 

sektorin kulukuria.  (Kantola & Kautto 2002, 23-31.) 

Uusliberalismi valtasi alaa Suomessa myös koulutuspolitiikassa ja täällä 

on useita käytänteitä poimittu uusliberalismin ajatuksista; esimerkiksi vanhem-

pien valinnan lisääminen lastensa koulutuskysymyksiin, tulosvastuullisuus, 

säätelyn vähentäminen ja massakoulutuksen (=kaikille yhteisen) vähentäminen 

ovat osa tätä ajatusmallia. Koska uusliberalistisen aatteen perimmäinen olemus 

on huolehtia yritysmaailman olosuhteista ja toimivuudesta, on sen vaikutus 

koulujärjestelmään pääosin tätä mukaileva. Kouluille luodaan tehokkuusvaa-

timuksia ja toiveita yrityksiä palvelevista koulutusohjelmista sekä käytänteistä. 

Suurin vaikutus tulee kuitenkin todennäköisesti resurssien kehityksen kautta, 

sillä koska uusliberalismi vaatii julkisen talouden pienentämistä ja verotulojen 

vähentämistä, on suurin uhka liian vähäiset resurssit. (Kallinen ym. 2011, 265; 

Lampinen ym. 2003, 37-38; Kuisma 2010, 36, 96-107; Harvey 2005, 79.) 

2.3 Yhteiskunnan uusi normaali 

Ihmiskunta eli maatalousyhteiskunnan keinoin tuhansia vuosia, jolloin systee-

mi pyöri jokapäiväisten asioiden ympärillä (Delanty 2003, 33); lyhyt elämä sel-

vittiin kuulumalla kirkkokuntaan, meidänkyläläisiin, sukuun. Ainoa varma 
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turva oli siinä yhteisössä, johon oli sattunut pääsemään ja joka muodosti ”ru-

tinoitujen tapojen ja odotusten verkon” (Bauman 2002, 205). Luokka, rotu, su-

kupuoli ja kansa olivat tuolloin hyvin kiinteitä ja säilyviä määreitä, ja niissä ka-

tegorioissa usein oltiin syntymästä kuolemaan; huono ja epäsopivakin yhteisö 

oli selviämisen kannalta parempi kuin ei mitään.  

Sitten koneellistumisen ja teknisen kehityksen myötä painopiste siirtyi 

maataloudesta tehdasteollisuuteen. Tämä johti kaupungistumiseen, erilaiseen 

yhteiskuntarakenteeseen ja elämäntyyleihin. Nämä aiheuttivat pikkuhiljaa elin-

tason nousua, jonka tuloksia Euroopassa alettiin sittemmin jakaa laajemmille 

kansanryhmille erilaisten hyvinvointipalvelujen muodossa. Teollistumisen 

alusta nykyaikaan katsellen poliittinen vapaus, taloudellinen ja tekninen kehi-

tys, koulutuksen taso ja esimerkiksi naisten sekä vähemmistöjen tasa-arvoinen 

asema ovat edenneet huomattavasti, ja nämä ovat osaltaan olleet antamassa 

mahdollisuuden myöhempään kehitykseen ja tasa-arvoisimpaan aikakauteen 

maailmassa. Hyvinvointivaltion luominen alkoi läntisessä Euroopassa toisen 

maailmansodan jälkeisen talouskasvun myötä; tällä haluttiin turvata sosiaali-

nen turvallisuus ja peruspalvelut kaikille, mahdollistaa epäonnistuminen ja sai-

rastuminen. (Kantola & Kautto 2002, 11-12; Saari 2005, 27, Delanty 2003, 131-

132; Uusitalo 1996, 137.)  

Nyt suomalaisessa yhteiskunnassa on siirrytty teollisesta ajasta myöhäis-

moderniin aikaan, jolloin teollisen ajanjakson instituutioista ja luokitteluista on 

samalla edetty palveluyhteiskunnan suuntaan. Samalla tavoin kuin urbanisaa-

tio, modernin ajan synty ja teollistuminen muokkasivat maatalousyhteisöstä 

kaupunkiyhteisön, ovat globalisaatio ja myöhäismoderni aikakausi edelleen 

laajentaneet elämänpiiriä (Delanty 2003, 51). Myöhäismodernin ajan käsitetään 

tarkoittavan jälkiteollista ajanjaksoa, jolle on ominaista nopea tekninen kehitys 

ja teollisuuden vaihtuminen kohti palveluyhteiskuntaa. Myöhäismodernissa 

yhteiskunnassa ihmisten valinnan- ja yksilönvapaudet ovat aatteista hyvin kes-

keisellä sijalla. Teknisen kehityksen myötä ihmisten kokema fyysinen rasitus on 

vähentynyt, jolloin aikaa ja voimia on jäänyt myös muulle toiminnalle kuin yk-

sin työlle. (Delanty 2003, 131-132, 137; Uusitalo 1996, 137.)  
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Yksi maailmaa ja sen yhteisöllisyyden muotoja paljon muokanneista teki-

jöistä on sähköisen ympäristön synty ja edistys. Informaatioteknologian kehitys 

on aikaansaanut uudentyyppisen kommunikaation leviämistavan ja muodosta-

nut samalla elämäntavoille muutosmahdollisuuksia (Delanty 2003, 167). Äly-

puhelimet, internet, sosiaalinen media ja nopeus ovat juuri sitä muutosta, joka 

meidän aikanamme tapahtuu ja joka on osaltaan uusliberalismin syy ja seuraus 

(Harvey 2005, 9), koska tällä tavoin on saatu maailman etäisyyksiä pienene-

mään ja sitä siten helpommin saavutettavaksi.  

Yksi huomattavalla tavalla meidän yhteiskuntaamme kapitalismin kukois-

tuksen aikana vaikuttanut seikka on ollut yksilöitymisen kasvu. On paljon näyt-

töä sitä, että lapsuuden ja nuoruuden aikana tapahtuva persoonallisuuden ke-

hittyminen on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana 

(Hurrelmann 1988, 117). Läntisessä maailmassa rauha, talouskasvu ja sitä seu-

rannut hyvinvointivaltiomallien kehittyminen ovat tehneet yksilöllistymisen 

mahdolliseksi (Beck & Beck-Gernsheim 2002, 30). Tällä on myös ollut vaikutus 

identiteetin muodostumiseen, sillä koskaan ennen kirjoitetun historian aikana ei 

näin suuri osa (länsimaista) yhteiskuntaa ole elänyt näin hyvissä olosuhteissa 

kuin nyt. Maatalousyhteiskunnassa ei varsinaista vapautta ja nuoruutta näiden 

nykymerkityksessä edes ollut, teollisessakin yhteiskunnassa näiden määrä oli 

hyvin rajattua, mutta nykyään nuoruuttaan voi jatkaa jopa loputtoman pitkälle. 

Suurin merkitys on kuitenkin vapaus edetä oma tahto edellä. Kun tietoa ja 

mahdollisuuksia on lisäksi loputtomasti tarjolla, voi tätä valinnanvapautta 

myös hyödyntää haluamallaan tavalla. Tällöin ihmisten oma osaaminen ja on-

nistuminen näissä valinnoissa merkitsevät huomattavan paljon sen suhteen, 

millaisen elämäntilanteen kukin onnistuu itselleen luomaan. Kun yhteiskunta 

korostaa yksilöllisyyttä ja yhteisten toimintojen pienentämistä, on vastuu onnis-

tumisesta ja turvallisuudesta todellakin henkilökohtaista (Bauman 2002, 215).  

Toinen länsimaisen yhteiskunnan muutosta kuvaava asia on työajan lyhe-

neminen (Hurrelmann 1988, 67), joka on mahdollistanut huomattavasti lisää 

vapaa-aikaa ja mahdollisuuksia tehdä haluamiaan asioita. Koskaan aikaisem-

min elämät eivät ole pyörineet oman itsen, hauskanpidon, kuluttamisen, vapaa-
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ajan ja nauttimisen ympärillä tavalla, jolla se nykyisin tapahtuu (Beck & Beck-

Gernsheim 2002, 46, 159, 162).  

Yksilöllistyminen sisältää valintojen kautta paitsi onnistumisen mahdolli-

suuden, myös epäonnistumisen uhan. Toiset ihmiset elävät ihmisoikeuksien, 

koulutuksen ja hyvinvointivaltion hoivissa, toiset puolestaan joutuvat selviä-

mään paljon vähemmällä. Parempi koulutus mahdollistaa korkeamman aseman 

työmaailmassa; koulutus, työ ja kilpailu muodostavat kolminaisuuden, joka on 

ajanut yksilöitymistä länsimaailman suurimmaksi ideologiaksi. Kun tähän vielä 

lisää vallitsevan talousaatteen, niin puhutaan maailmasta, jossa on jokaisen 

omalla vastuulla järjestää elämänsä. Samalla pintaan nousee kuitenkin yksilöi-

den välisten suhteiden ja siteiden hauraus ja lyhytikäisyys (Bauman 2002, 203). 

Nykymallissa ihmisten väliset suhteet ovat ennemmin neuvottelun tuloksia 

kuin ennalta ja yhteisöllisesti säädeltyjä (Beck 1999, 9). (Beck & Beck-Gernsheim 

2002, 24, 32-33, 165.)  

Toisaalta yksilöllisyys on kuitenkin etuoikeus (Bauman 2005, 26), johon 

kaikilla ei tule olemaan mahdollisuutta. Usein yhden menestyminen on vaati-

nut joltain toiselta uhrauksia, eikä nykyinen tilanne tee tähän mitenkään selvää 

poikkeusta. Tulonjaon epätasaistuminen vaikuttanut ihmisten eriarvoisuuden 

kasvuun, sillä vuoden 1993 verouudistuksesta lähtien ovat tuloryhmien erot 

kasvaneet ennennäkemättömällä tavalla (tästä lisää luvussa 3.3.1. Eriarvoistu-

minen). Näin ollen onkin tärkeä tarkastella sitä, millä tavoin tämä yksilölliseen 

ja omavalintaiseen suuntaan muuttunut järjestys näkyy arjessa, tavallisessa 

elämässä, esimerkiksi kouluissa. 
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3 KOULUTUKSEN RESURSSIT

3.1 Koulujärjestelmän muotoutuminen Suomessa 

Julkisen sektorin tarkoitus on luoda yhteiskunnan palveluita, joita yhteiskun-

taan kuuluvat hyödyntävät. Vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen ja sen taustalla 

olevien aatteiden merkitys korostuu näissä palveluissa, jotka konkretisoivat 

nuo aatteet. Koulusysteemi on yksi ilmenemä tästä yhteiskunnan tarjoamasta 

palvelusta ja kaikenlisäksi varsin merkittävä sellainen, koska lähes jokainen 

suomalainen tulee viettäneeksi vuosikausia tämän palvelun kanssa. 

Koulujärjestelmä on Suomessa ottanut muun kehityksen edellä ja rinnalla 

suuria askeleita viimeisen 150 vuoden aikana. Ajanjakson alkupäässä sivistävää 

koulutusta annettiin ainoastaan rikkaan yläluokan jäsenille ja alemmat säädyt 

saivat oppinsa käytännön harjoittelussa, korkeintaan alkuopetuksen kirkolta. 

Tähän alettiin 1800-luvun loppupuolella haluta muutosta ja Snellmanin johdol-

la ryhdyttiin luomaan kansan syviä rivejä sivistämään suunnattua kahden sivis-

tyksen koulutusmallia, jossa eliitti määrää mitä sivistys sisältää ja kullekin tarjo-

taan oppia ennakkoon määrättyjen tarpeiden mukaisesti. Modernin koululai-

toksen voidaankin katsoa syntyneen kansallisuusliikkeen myötä, tukemaan yh-

tenäisen kansakunnan muodostumista. (Lampinen & Poropudas 2010, 268; 

Ahonen 2003, 24-27.)  

Snellmanin ajatuksiin pohjautuen luotiin rinnakkaiskoulujärjestelmä, jossa 

rahvaalle oli oma lyhyehkö koulutussysteeminsä ja korkeammille säädyille 

valmistavan koulun, oppikoulun ja lukion kautta saatava ylioppilastodistus. 

Kokonaan ei oppikoulupolkua ollut rahvaaltakaan suljettu, sinne saattoi riittä-

vän lahjakas päästä kovien näyttöjen kautta. Snellmanin jyrkimpiä ajatuksia 

loivennettiin hyvin pian Cygnaeuksen edustaman oppilaslähtöisemmän ajatte-

lutavan aatoksilla. Kun ihmisoikeudet ja työväenaate sitten alkoivat nostaa pää-

tään läpi Euroopan, Suomessakin todettiin tasa-arvoisemman sivistysjaon pal-

velevan sosiaalipoliittisia päämääriä mahdollistaessaan säätykiertoa ja tasoit-
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taessaan taloudellis-yhteiskunnallisia eroja. (Ahonen 2003, 29-42, 52; Lampinen 

& Poropudas 2010, 271). 

Tästä huolimatta tässä vaiheessa koulupakkoa, oppivelvollisuutta tai edes 

kaikille yhteistä pohjakoulua ei asetuksiin saatu, eikä 1900-luvulle tultaessa 

koulutuksellinen tasa-arvo ollut yleisesti kannatettu aate eikä se käytännössä 

myöskään toteutunut. Vasta sisällissodan jälkeen Suomessa säädettiin laki op-

pivelvollisuudesta, jonka tarkoituksena oli saada kansalaiset laajemmin raken-

taviksi osiksi yhteiskuntaa. Kuitenkin Snellmanin perustelema kahden sivistyk-

sen malli eli yhä, sillä rinnakkaiskoulujärjestelmä jatkui peruskoulun syntymi-

seen saakka 1970-luvulle. Tällöin jako eri koulutuksiin tehtiin iältään vähän yli 

kymmenvuotiaista lapsista, ja tämä oli omiaan heikentämään tasa-arvoa ja yh-

teisiä mahdollisuuksia. (Ahonen 2003, 70-85, 93, 97; Lappalainen 1991, 116-124.)  

Sotien jälkeisinä vuosina Suomen elinkeinorakenne ja kansalaisten jakau-

tuminen maan eri osiin kokivat valtavan murroksen maatalousvaltaisuuden 

vaihtuessa teolliseen yhteiskuntaan. Suomi alkoi 1960-luvulla seurata muita 

Pohjoismaita ja luoda perustuksia hyvinvointivaltiolle, joka tarkoitti mahdolli-

suuksien tasaisempaa jakaantumista ja heikommista huolehtimista mm. sosiaa-

lipoliittisin keinoin. Tässä yhteydessä tasapuolisempi maksuton koulutus on 

isossa roolissa, sillä koulutus oli otettu jo 1950-luvulla YK:n elintasoluokituksen 

yhdeksi osatekijäksi (Niemelä 2010, 16). Suomen valtion sosiaalitoimeen käyt-

tämä osuus budjetista kasvoi 1960-luvulta vuoteen 1987 tultaessa seitsemäs-

osasta lähes kolmannekseen ja koulutusmenojen osuus kahdeksasosasta vii-

dennekseen. Samalla luotiin yhteinen peruskoulu, joka oli ilmainen ja kaikille 

sama, pitkä yhteinen pohjakoulutus tiheässä kouluverkossa antaen tasa-

arvoiset jatkomahdollisuudet. Peruskoulussa oppinsa saaneet sukupolvet olivat 

ratkaisevasti edeltäjiään paremmin koulutettuja ja peruskoulun jälkeisten tut-

kintojen määrä kasvoi. (Ahonen 2003, 113-124, 130-155; Lampinen ym. 2003, 19-

24.)   

Vaikka erot sukupolvien välillä kasvoivatkin, sukupolvien sisällä tasa-

arvo kasvoi valtavasti, kun laajemmat massat saivat koulutusta tasaisemmin ja 

ensimmäinen jako eri kouluasteille tehtiin vasta 16-vuotiaana. Koulutus oli tasa-
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arvoisimmillaan 1960-luvulla tehtyjen uudistusten myötä, jos tasa-arvolla ym-

märretään perusopetuksen yhtäläisyyttä. Tasa-arvo nousi tässä tehtyjen muu-

tosten ansiosta korkeammaksi kuin se koskaan aiemmin oli ollut ja todennäköi-

sesti koskaan myöhemminkään tulisi olemaan; pohjakoulutus olisi sama ja näin 

mahdollisuudet ainakin teoriassa yhtäläiset. (Ahonen 2003, 156, 157). 

1980-luvun kuluessa oikeistoliberalistinen markkinatalousmaailmankat-

somus alkoi voittaa alaa muiden länsimaiden tavoin myös Suomessa. Käytän-

nössä 1990-luvun alun tilanne oli se, että Suomessa jokaisen koulutusta halua-

van ihmisen ulottuvilla oli niin yleissivistävää kuin ammatillistakin koulutusta 

(Bernelius & Jakku-Sihvonen 2014, 52), mutta laman myötä tästä jouduttiin kar-

simaan. Samaan aikaan tapahtunut teknologinen kehitys ja tuottavuuden nousu 

aiheuttivat uuden murroksen Suomen elinkeinorakenteeseen. Maatalouden ja 

perusteollisuuden merkitys on koko ajan pienentynyt, tietotyön ja asiantunti-

juuden puolestaan kasvaneet ja tiedon määrä sekä sen siirtonopeus nousseet. 

(Ahonen 2003, 159; Lampinen ym. 2003, 26.)  

Perinteisiä työpaikkoja katosi erityisesti 1990-luvun suuressa lamassa ja 

Neuvostoliiton kaatumisen myötä. Uusissa työtehtävissä tarvittava osaaminen 

erikoistui verrattuna entiseen. Kun aiemmin työ oli teollisuudessa ollut rutii-

ninomaista, oli koulutuksessakin riittänyt vastaava taso. Uudemmat tehtävät 

puolestaan vaativat enemmän muutoksensietoa, ongelmanratkaisutaitoja sekä 

luovuutta, jolle myös koulutuksen tuli antaa pohja. Tahdottiin, että yksilöt voi-

sivat omilla valinnoillaan tulla kilpailukykyisemmiksi ja näin olla osaavampaa 

työvoimaa. Toisaalta tämä olisi vaatinut koulutuksellisen tasa-arvon vähenty-

mistä, sillä kaikki eivät enää olisi pärjänneet kilpailussa. Varsinkin ennen 1990-

luvun lamaa tällaiset näkemykset olivat voimakkaita, mutta lama lievensi kan-

toja; koulutuksella tulisi kuitenkin jatkossakin olla kansaa yhdistävä tehtävä. Jo 

aiemmin 80-luvulla alkanut valtiokeskeisyyden vähentäminen jatkui, kun kou-

luasioiden päätöksentekoa ja siirrettiin lähemmäs oppilaitoksia ja paikallisuutta 

lisättiin. Opetushallitukselle jäi tehtäväksi päälinjojen vetämisen lisäksi yleisen 

tason arviointi.  (Ahonen 2003, 160-166, 171-173; Vahasalo 2006, 171.) 
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Kehityskulusta voidaan huomata, että Suomen koululaitoksen historiassa 

tasa-arvoisen tavoitteen aika on lopulta ollut aika lyhyt. Kasvatusajattelun malli 

on pääosin tullut ympäröivän yhteiskunnan aatteiden arvomaailmasta, jolloin 

instituutiot heijastelevat vallitsevaa todellisuutta.  

3.2 Koulutuksen resurssit ja ideologia 

Miksi talousmallin käsitteleminen pitää ottaa osaksi kasvatustieteen tutkiel-

maa? Poliittinen ulottuvuus ei mielestäni ole samantekevä asia silloin, kun 

pohditaan koulutuksen järjestämistä ja resursointia, sillä koulutuksen järjestä-

mistä voidaan käyttää hyvin monenlaisten yhteiskunnallisten päämäärien saa-

vuttamiseksi (Lampinen & Poropudas 2010, 269) ja yhteiskunnallisena instituu-

tiona koulu heijastaa vallitsevia arvoasetelmia (Raivola 2000, 175). Koulutuksen 

resurssien jakamisessa ei puhuta ainoastaan yhteiskunnan varojen jakamisesta, 

vaan koulu tulee asettelemaan yksilöitä tulevaisuuden yhteiskunnallisiin ase-

miin, vaikuttamaan osaltaan työllisyyteen ja tulonjakoon, ja Raivolan mukaan 

(2000, 169) välittämään kansalaisia erilaisiin työ- ja valta-asemiin. Näin ollen 

annettu koulutus sekä mahdollisuudet koulutukseen vaikuttavat usealla tavalla 

yhteiskunnan jäsenten jakaantumiseen vahvempiin ja heikoimpiin, ja nämä ase-

telmat puolestaan vaikuttavat menestymismahdollisuuksiin sekä tulo- ja varal-

lisuuseroihin. Vallitseva ideologinen ajattelumalli puolestaan määrittää sitä, 

millaisiin ratkaisuihin resursoinnissa päädytään (Bauman 2002, 70).  

Talousajattelun vaikutus koululainsäädäntöön Suomessa on näkynyt lä-

hinnä tehostamisvaatimuksin, joissa määritellään koulutuksellista tasa-arvoa 

uudelleen. Enää tasa-arvo ei merkitse universaalin sivistyksen jakamista yh-

denvertaisesti kaikille, vaan itse kunkin oikeutta saada edellytystensä ja odotus-

tensa mukaista koulutusta. Tätä kautta on tarkoitus saada laatua opiskeluun ja 

toisaalta kilpailua erilaisten osaajien välille, kykynsä osoittaneiden kouluttamis-

ta alansa huipulle kansainvälisesti mitattuna. Peruskoulussa havaittiin tyhjä-

käyntiä ja tehostuksen tarvetta, jolloin pinnalle 1980-luvun myötä nousi uudel-

leen vanha snellmanilainen kahden sivistyksen näkemys, jossa eliitti saa korke-
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amman koulutuksen ja rahvaalle riittää vähäisempi. Osalla ei ehkä olisi kykyjä 

uudessa kilpailuyhteiskunnassa pärjäämiseen, jolloin koulutuskin saattaisi olla 

vähäisempää. 1990-luvulla valtionavun perusteita muutettiin yksikköhintapoh-

jaiseksi, jolloin kunkin koulun rahoitus perustui oppilasmäärään. Kun koulupii-

rijaosta samalla luovuttiin, niin koulu oli oman kunnan sisällä vapaammin va-

littavissa, ja näin koulut joutuivat todellisen kilpailun eteen. Samanaikaisesti 

kunnat saattoivat uudella tavalla alkaa jakaa valtiolta saamiaan rahoja meno-

jensa kesken ja tämä johti koulutusmenojen(kin) uudelleenarviointiin ja -

kohdentamiseen. Tasa-arvon näkökulmasta tämä tarkoitti heikennystä, sillä 

syrjäisimpiä pikkukouluja voitiin rationalisoinnin hengessä lakkauttaa (Ahonen 

2003, 174-181; Lampinen ym. 2003, 27.)  

Talousmallin vaikutus voidaan nähdä myös taloussanaston 

tunkeutumisessa julkisen sektorin instituutioihin, sillä tuottavuus, 

vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus eivät ole vieraita enää missään 

julkisen palvelun organisaatiossa, eivät edes kouluissa. Kouluja, oppilaita ja 

opettajia saatetaan käsitellä kuin talouselämän erottamattomina resursseina, ja 

kapitalistinen ajattelu on hyväksytty pohjaksi koko koulumaailmalle, jolloin 

koulutuksen termistökin voidaan kopioida yrityselämästä. Perinteisemmin 

teollisuuteen liitetyt mittaaminen, projektinhallinta ja laaduntarkkailu 

esiintyvät koulunkin yhteydessä usein, vaikka niiden soveltuvuudesta julkiselle 

sektorille ei varsinaista näyttöä olekaan. Kapitalistisen järjestelmän talouden 

ylivalta toteutuu myös siinä, että nämä sen arvot ovat ottamassa roolia 

päätöksenteosta jyräten muita arvoja alleen. Nämä muut arvot ovat tulleet 

päätöksentekoon omien ideologioidensa vaikutusaikana, ja nyt ne joutuvat 

vuorostaan väistymään vallitsevan aatemaailman arvojen tieltä. (Giroux 1997, 

120, 121; Jussila 2006, 47-51; Kauppinen 2004, 13.) 

Koulu ei siis enää ole 1960-luvun idean mukaisesti lähellä ja yhteinen. Kun 

valinnanvapauden merkitystä kasvatettiin, aiempi näkemys lujasta yhteisestä 

sivistyksestä hävisi. Uudessa koulumallissa odotettiin valmiuksia itsensä kehit-

tämiseen, ei ”yhteisön ykseyttä”. Kun uutta peruskoululakia lopulta alettiin 

säätää, oli lama-aika loiventanut käsityksiä aiemmasta keskustelusta. Kansa-
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kunnan yhtenäisyydelle annettiin uusi arvostus, eikä uusi laki ollut niin radi-

kaali kuin olisi voinut olla. Muutoksia lakiin toki tuli, mutta oikeus lähikouluun 

sekä hyvinvointivaltiomallin mukainen jokaisen oikeus koulutukseen yhtäläi-

sesti säilyi. Laman kokemusten jälkeen syrjäytymisen ehkäisy oli tärkeä yhdis-

tävä tekijä. (Ahonen 2003, 184, 192-194).  

Vaikka 1990-luvun koulumuutokset eivät olleetkaan uusliberalismia puh-

taimmillaan, siirryttiin Suomessa tuolloin huomattavasti poispäin kaikille yh-

teisestä tasa-arvoisesta peruskoulutuksesta. Päätöksentekoa paikallistettiin, tu-

losohjausta alettiin soveltaa ja sekä kouluvalintoja että koulujen opetuksen si-

sältöjä vapautettiin valtio-ohjauksesta. Niin koulun suhteen kuin kaikilla muil-

lakin hallinnon aloilla ajankohtainen teema kulki rataa deregulaatio, desentrali-

saatio, yksityistäminen, kilpailu, tehokkuus ja valinnanvapaus, eli julkisen sek-

torin suhteellinen ja absoluuttinen pienentäminen. Tulosten yhtäläisyyttä ei 

vaatinut enää kukaan. 60- ja 70-lukujen tasa-arvon ihanne alkoi rapistua uusien 

keskiluokkien koulutuksessa, kuten muussakin yhteiskunnassa 90-luvun aika-

na ja varsinkin jälkeen. Tasa-arvona ymmärrettiin laajalti kunkin omien kykyjen 

mukainen edistyminen ja tämän tukeminen. (Ahonen 2003, 195-196; Lampinen 

ym. 2003, 32-33.) 

Suomessa 1980-luvulla peruskouluissa oli käytössä lisäresursseja niille 

oppilaille, joiden oli kotitaustastaan johtuen vaikeaa pysyä mukana yhteisessä 

opetuksessa, mutta säästötarpeisiin vedoten nämä lisäresurssit leikattiin pois; 

selkeä poliittinen päätös, jolla samalla heikennettiin heikomman kotitaustan 

omaavien yhteiskunnallista tulevaisuutta (Lempinen ym. 2003, 9-13). Tämän-

kaltaisia ratkaisuja on Suomessa tuotu käytäntöön vähitellen, jolloin kertakaik-

kista heikennystä tilanteeseen ei ole tullut, mutta pieniä askeleita kohti yksilöl-

lisempää ajattelua. Koulutuksen tasa-arvo on yksi tasa-arvoisen yhteiskunnan 

merkittävimpiä mittareita. Lampinen ja Poropudas (2010, 279) ovat määritelleet 

sille kaksi ulottuvuutta; reiluus, eli sosiaalisten taustatekijöiden tilasta riippu-

maton koulutusmahdollisuus, ja kattavuus, eli koko väestön mahdollisuus saa-

da koulutusta. Ainakin peruskoulun alkuperäisen mallin mukaan koulu oli 

Suomessa näistä molempia, mutta yhteinen hyvä ja laajin mahdollinen sivistyk-
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sen jakaminen eivät enää ole osa ajan henkeä kuten aiemmin olivat. Kuitenkin 

globaalissa mittakaavassa Suomen koulujärjestelmän tilaa voisi kuvata tasa-

arvoiseksi kautta linjan. 

Koulutuspolitiikan ohjakset on tunnuttu annetun elinkeinoelämän ja ta-

louden asiantuntijoille (Kiilakoski & Oravakangas 2010). Giroux (1997, 95, 119; 

2013a) väittää yritysmaailman näkevän koulut paikkoina, joissa yritysten tule-

vat ”soturit” täytetään kyvyillä ja tiedoilla, joita yritykset sitten voivat hyödyn-

tää. Näissä malleissa ei oppimisella ole arvoa an sich, vaan tavoitteena tulee olla 

kustannuslaskentamainen hyödyn maksimointi; koulutettavalle annetaan sen 

verran, että hän voi parhaalla mahdollisella tavalla olla hyödyksi. Markkina-

pohjaiset muutossuunnitelmat kouluille sisältävät standardointia, tarkkamää-

räistä testaamista ja rangaistusmenetelmiä, ja ne tähtäävät samanlaisiin tavoit-

teisiin kuin uusliberaalit muuallakin yhteiskunnassa. Mainitunkaltaisessa me-

nettelyssä opiskelijoista tulee ainoastaan resurssi, jota mitataan, johdetaan, re-

kisteröidään ja kontrolloidaan, ja joka on olemassa vain tehokkuusajattelussa, 

jonka määrittelee hallitseva järjestelmä.  

Nykyinen talousmalli asettaa kouluille monenlaisia hyötyodotuksia, 

joiden mukaan koulun pääasiallinen tarkoitus on tuottaa ’rasvaa talouden 

rattaisiin’ (Husu & Jyrhämä 2006, 5). Tällä tavoin ajatellen tuottavuuden 

parantumista olisi saatavissa aikaan vähentämällä henkilöstöä ja lakkauttamalla 

kouluja, sillä opetusministeriön kaavoissa annettujen opetustuntien määrä on 

eräs koulujen tuottavuuden laskennassa käytetty tekijä (Jussila 2006, 48). Ja näin 

resurssien pienentäminen aiheuttaisi koulutuksen tuottavuuden nousua. 

Poliittiset aatesuunnat historiassa ovat olleet eri mieltä siitä, minkälainen 

koulutus sopii kullekin ja miten eri tahoja tulisi opettaa. Tasa-arvoisuuden aika 

Suomen koulujärjestelmässä ei ole ollut kovinkaan pitkä, vaan erilaiset poliitti-

set ja yhteiskunnalliset tahot ovat ajaneet oman aatteensa etua yhteisillä varoil-

la. Kuten Rinne tutkimuskatsauksena (2014, 46) toteaa: ”Tärkeä havainto koko-

naismuutoksesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on eriarvoisuuden kas-

vu ja koulutuksen kokonaisvaltainen lohkoutuminen kaikilla tasoilla. Uuslibe-

ralistisen koulutuspolitiikan valtavirrassa kuljetaan koulutuspolitiikassamme 
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kohden eriytymistä ja eriarvoisuutta”. Onkin aiheellista esittää kysymys onko 

koulu vielä sama kaikille, kaikkien yhteinen koulu, koska sitä se ei läheskään 

aina ole ollut?  

3.3 Resurssien muutokset koulumaailmassa 

3.3.1 Eriarvoistuminen  

Suomessa tuloerojen kasvu lähti rajusti käytiin 1990-luvun alussa, erityisesti 

vuoden 1993 verouudistuksen jälkeen pääomatuloveron eriyttämisen yhteydes-

sä. Tulonjako työn ja pääoman välillä oli Suomessa pitkään varsin vakiintunut, 

mutta 1990-luvun alusta alkaen tämä muuttui pääomalle edulliseen suuntaan 

(Lampinen ym. 2003, 60-61). Kansaneläkelaitoksen tutkimuksen mukaan nyky-

ään jo lapset voivat havaita eriarvoistumisen ja tuloerojen vaikutuksia arjes-

saan. Lapset osaavat havainnoida ympäristöstään niitä, joilla on ja joilla ei ole, 

ja osaavat nimetä köyhiä ja rikkaita eri ”kasteihin”. Lapset ymmärtävät, että 

osalla on varaa lähes kaikkeen ja toisilla sitten taas ei ole. Näin ollen voidaan 

nähdä, että tämä alkaa olla arkipäiväistynyt ilmiö. (Hakovirta & Rantalaiho 

2012, 57-62.)  

Tuloerojen kasvun on havaittu johtavan myös terveydentilan heikkenemi-

seen; ei ainoastaan niin, että köyhemmät ovat sairaampia, vaan myös siten, että 

voimakkaan tuloeron alueilla myös rikkaat voivat huonommin (Harakka 2009, 

180). Monet muut ongelmat seuraavat samaa kaavaa, mukaan lukien 

elinajanodote ja koulumenestys. Ainakin isommissa kaupungeissa koulujen 

välisen kilpailun myötä on syntynyt erikoistuneita kouluja, ja tätä kautta vähi-

tellen jakoa parempiin ja huonompiin kouluihin, siis haluttuihin ja vähemmän 

haluttuihin (Lampinen ym. 2003, 43). 

Berneliuksen mukaan kouluvalintojen tutkimuksen tulokset heijastelevat 

perheiden resurssien eriytymistä sekä sosiaalista eriytymistä. Hänen Eriytyvät 

kaupunkikoulut -väitöstutkimuksessaan (2013) selvitettiin Helsingin koulujen 

ja asuinalueiden eriytymiskehitystä. Sen mukaan koulujen oppimistulokset 

ovat yhteydessä alueen sosioekonomiseen rakenteeseen ja tämä selittyy paljolti 
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[Helsingin] kaupungin rakenteellisella eriytymiselle ja siitä johtuvalla oppilas-

pohjan valikoitumisella sekä oppilaiden sosiaalisen taustan vaikutuksilla. Mata-

la tulotaso sekä korkea vieraskielisten osuus tietyssä koulussa saa tiedosta-

vammat vanhemmat välttämään kyseisiä kouluja etsiessään lapsilleen oppilai-

toksia. Ja koska itse korkeamman koulutuksen saaneet vanhemmat ovat lasten-

sa koulunkäynnin suhteen aktiivisempia, aiheuttaa tämä kierteen koulujen 

maineen ja aseman kehityksessä. Näin ilmiö alkaa myös ruokkia itseään; kun 

pyritään parempiin kouluihin, ovat ne hetken kuluttua entistä parempia, ja ha-

luttavampia. Bernelius toteaa, että koulujen toimintaedellytyksiä ja tasa-arvoa 

ei voida tarkastella ilman myös toimintaympäristöjen kehityksen ymmärtämis-

tä, sillä koulut eivät ole ainoastaan koulutuksellinen instituutio, vaan voimak-

kaasti yhteiskunnan rakenteissa kiinni oleva sosiaalinen järjestelmä.  (Bernelius 

2013, 64-81.) 

Ei siis ole ollenkaan kaukainen ajatus, että yhteiskunta on ollut jakautu-

massa paremmin ja huonommin pärjääviin. Yleinen suuntaus on ollut pois yh-

teisestä, kohti vapaampia valintoja. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n 

Nuorista Suomessa -selvitys oli vuonna 2012 kartoittanut nuorten ajatuksia 

elämään liittyvistä kysymyksistä. Vastauksista voitiin havaita, että syrjäytymi-

nen ja työttömyys olivat ainakin osittain sukupolvelta seuraavalle siirtyviä asi-

oita, sillä yhteiskunnan ulkopuolelle jäävien vanhemmilla oli yleensä keskimää-

räistä vähemmän koulutusta ja ulkopuolisuden havaittiin kumpuavan usein 

heikoista lähtökohdista (mm. huostaanotto). Peruskoulun jälkeisen koulutuksen 

puute johti helpommin työttömyyteen ja kouluttamattomuuteen. Samalla mie-

lenterveys- ja toimeentulo-ongelmat olivat myös kasaantuvia ongelmia. (Koste 

2012, 22.) 

Sitran raportissa Askelmerkit tulevaisuuteen (2003) hahmoteltiin Suomen 

tulevan menestyksen keinoja koulutukseen, ja tämän raportin johtopäätösten 

mukaan Suomessa ”ei liene kuitenkaan suurta erimielisyyttä siitä, että järkevin-

tä olisi antaa kullekin oppilaalle nimenomaan hänen lähtötasonsa ja edellytys-

tensä mukaista opetusta”. Raportissa mainitaan myös Suomen koulujärjestel-

män olleen menestyksekäs ja ihailtu mm. heikommin PISA-tuloksissa pärjän-
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neiden maiden joukossa. Erityiseksi vahvuudeksi mainitaan se, että ”oppilaita 

ei eritellä sosiaalisen taustan perusteella eri kouluihin ja maan kattava koulu-

verkosto antaa kaikille samat lähtökohdat”. Raportissa todetaan, että jatkossa-

kin peruskoulun tulee olla kaikille tarkoitettu yleissivistävä laitos, mutta että 

”lahjakkaimpien ja luovimpien oppilaiden tarpeiden huomioon ottaminen tulisi 

nähdä tulevaisuudessa tasa-arvon yhtenä osoituksena suomalaisessa koulutus-

järjestelmässä”. (Uusikylä 2003, 57-59.)  

Toisaalta saadulla koulutuksella on monenlaista merkitystä, sillä korke-

ampi koulutus on tutkimusten mukaan ainakin perinteisesti taannut paitsi pa-

remman taloudellisen aseman, myös varmemman työpaikan ja taloudellisen 

aktiivisuuden. Yhtälailla tutkimuksin on osoitettu, että koulutuksen keskeyttä-

minen aiheuttaa tulojen pienuutta, mahdollistaa syrjäytymistä ja on portti mo-

nitasoisiin sosiaalisiin ongelmiin. Siksi koulutuksen merkitystä tasa-arvoisessa 

kehityksessä ja tulonjaossa ei voi väheksyä; kouluttautumattomuus on valtava 

riski (Vieno ym. 2014, 93). (Lampinen & Poropudas 2010, 279-282.) 

Suomen Eduskunnan Tarkastusvaliokunnalle vuonna 2013 laaditussa yh-

teenvedossa nuorten syrjäytymisvaarasta kirjoitetaan, että nuorten palveluiden 

toimivuutta tutkittaessa nousi esiin nuorten syrjäytymisvaaraa pienentävinä 

tekijöinä oppilashuollon palvelut sekä erilaiset henkilökohtaiset tuet ja valmen-

nukset, ja usein myös työssä oppimisen koulutusmuodot (Ala-Kauhaluoma ym. 

2013, 208). Heikompiosaisten tilanteen turvaamisen kannalta olisi pidettävä 

pääpaino julkisten peruspalvelujen kehittämisessä, koska tätä kautta voidaan 

estää ongelmien pitkittyminen ja vähentää tarvetta turvautua kalliimpiin eri-

koispalveluihin. Viimeaikoina esitetyt julkisen talouden sopeutustoimet olisivat 

osaltaan vähentämässä näitä palveluita, jolloin leikkaukset kohdistuisivat näi-

den heikompiosaisten tarpeisiin.   

Koulutuksesta on toisaalta tullut eräänlainen peruste eriarvoistumiselle, 

sillä jos koulutus on kunkin yksilön lahjakkuuden tason mukaista, niin syntyy 

tilanne, jossa annettu koulutus legitimoi osaamis- ja täten myös tasa-arvoeroja. 

Tästä kaikesta huolimatta ainakin vielä vuosituhannen vaihteessa Pohjoismai-

nen koulutusmalli vaikutti vertailtaessa hyvin tasa-arvoiselta, koska täällä kai-
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killa on mahdollisuus koulutukseen. Tilanne saattaa kuitenkin olla muuttumas-

sa, sillä resurssien kaventaminen vaikuttaa kaikkein eniten niihin, joilla jo muu-

tenkin on vaikeinta. (Raivola 2000, 169, 172, 187.) 

Bøyum (2014) on artikkelissaan vetänyt yhteen OECD:n dokumenteista 

löytyviä katselmuksia koulutuksen reiluuteen. Hänen keskeinen ajatuksensa 

on, ettei koulutuksen reiluutta tai tasa-arvoisuutta yleensä voi saattaa erilleen 

yhteiskunnan muusta reiluudesta tai tasa-arvoisuudesta, vaan yleensä yleinen 

sosiaalinen tasa-arvo ja mahdollisuuksien jakaminen korreloi myös koulujärjes-

telmään. Hänen mukaansa reilu ja tasa-arvoinen koulutusmahdollisuuksien 

jakaminen on kuitenkin yksi vahvimpia keinoja koko yhteiskunnan tasa-

arvokysymyksissä. Koulujärjestelmä siis on vain yksi osa kokonaisvaltaista so-

siaalijärjestelmää, eikä sitä voida kattavasti tarkastella irrallaan. (Bøyum 2014, 

867.) 

Pfeffer on julkaissut (2014) tuloksiaan koulutuksen tasa-arvon ja laadun 

vertailusta yhdeksässätoista maassa. Tutkimuksessa paino on toisaalta siinä, 

kuinka koulutus antaa oppilaille kykyjä selvitä oman yhteiskuntansa sosiaalis-

tumiseen, ja toisaalta siinä, kuinka koulutus antaa mahdollisuuksia tasa-

arvoiseen urakehitykseen. Hänen mukaansa tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä 

ei sulje pois korkeaa laatua, vaan päinvastoin yleensä hyviin koulutustuloksiin 

päästiin niissä järjestelmissä, joissa tasa-arvoiset mahdollisuudet olivat käytös-

sä. Tulosten mukaan koulujärjestelmistä päättävien ei siis tarvitse ajatella saa-

vuttavansa korkean osaamistason opetusta vain valikoimalla oppilaat, vaan 

tasa-arvoinen järjestelmä näyttää antavan kaikille oppilailleen mahdollisuuden 

pyrkiä parempaan asemaan yhteiskunnassaan. Koulutusjärjestelmän on siis 

mahdollista saavuttaa korkeita tuloksi laadussa ja tasa-arvossa yhtäaikaisesti, ja 

Pfeffer mainitsee erikseen Suomen juuri tällaisena maana. (Pfeffer 2014, 8-13.)  

Koulutus näyttää olevan reitti parempaan elintasoon. Tasaiset mahdolli-

suudet päästä koulutuksen pariin ja hankkia korkeampi osaamisen taso tuovat 

tasa-arvoa koko yhteiskuntaan, jolloin kaikkien osaamisen kasvamisen kautta 

voidaan saavuttaa laajasti parempia tuloksia.  
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3.3.2 Sosioekonominen asema 

Yksilön sosialisaatio riippuu vahvasti siitä, millaisessa ilmapiirissä ja ympäris-

tössä hän elää erityisesti lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Koulutuksen, vallan, vai-

kutusvallan, tulojen ja omaisuuden jakaantumisella on sekä suora että epäsuora 

vaikutus sosialisaation prosessiin, koska tätä kautta jakaantuvat myös sosiaali-

set ja materiaaliset elintasoerot, joissa yksilöt kasvavat ja kehittyvät. Teolli-

suusmaissa nämä näyttävät jakaantuvan hyvin epätasaisesti, ja perheen asema 

yhteiskunnallisessa luokituksessa vaikuttaa olevan periytyvää sukupolvien ket-

jussa. (Hurrelmann 1988, 74.) Tämä tarkoittaa siis sitä, että menestyneet van-

hemmat ja heidän ympäristönsä antavat heidän lapsilleen todennäköisesti eri-

laisen sosialisaation mallin kuin heikommin menestyneet.  

Koulumenestys, kuten muukin sosiaalinen menestys, korreloi sen kanssa, 

millaisen kulttuurisen pääoman yksilö on taustansa ansiosta saanut. Ne jotka 

voivat hyötyä perheensä koulutusta koskevasta ymmärryksestä ovat enemmän 

kotonaan kouluissa. Heikommista sosiaalisista lähtöasetelmista ponnistavalla 

on suurempi taipumus jäädä koulutuksellisesti alemmalle tasolle, tyytyä siihen 

tai pudota tyystin pois kyydistä (Lampinen & Poropudas 2010, 269). Koska kou-

lussa ollaan valintojen edessä, onnistuvat koulutuspainotteisen kokemuksen 

omaavat näissä valinnoissa muita paremmin. Eriarvoistuminen siis ruokkii tätä 

kautta eriarvoistumista. (Rinne 2014, 24.)  

Sitran raportissa (Alatupa ym. 2007) on kartoitettu sitä, mistä huono-

osaisuus voisi johtua. Raportin mukaan vanhempien koulutustaso ja perhetaus-

ta vaikuttavat niin koulumenestykseen, koulutusuraan kuin syrjäytymisriskiin-

kin. Vanhempien sosioekonominen tausta on merkittävä selittävä tekijä näissä 

kysymyksissä, ja erityisesti äitien koulutustasolla oli merkitystä lasten pärjää-

misessä. Tutkijat arvioivat kyseessä olevan osin myös riskitekijöiden kasaantu-

misen, eli heikko-osaisuus koostuu useista tekijöistä, jotka ovat luonteeltaan 

sellaisia, että yksi ongelma johtaa toiseen ja ajan myötä ongelmia alkaa olla tie-

tyillä tahoilla hyvin paljon. (Alatupa ym. 2007, 17-19, 147-159.)  

Kirjavaisen (2009) väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lukioiden opetuksen 

tehokkuutta suhteutettuna oppilaiden aikaisempaan koulumenestykseen, per-
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hetaustaan ja koulujen resursseihin. Tutkimuksessa havaittiin, että peruskou-

lusta saadulla opilla yhdessä perhetaustan ja erityisesti vanhempien koulutus-

tason kanssa oli huomattavin merkitys ylioppilaskirjoitusten arvosanoihin. 

Vanhempien tuki vaikutti sekä peruskoulu- että lukiomenestykseen. Kouluille 

annetuilla resursseilla ei ollut näin suurta merkitystä, tämä ilmeni tarkasteltaes-

sa 1990-luvun laman jälkeisiä leikkauksia. Kustannusten alenemisella ei ollut 

vaikutusta arvosanoihin ainakaan keskeisissä aineissa. (Kirjavainen 2009, 55-

57.) 

Koulutusjärjestelmää koskeva tieto ei ole jakaantunut tasaisesti, vaan 

mahdollisuuksia sekä tietoa eri koulutusten arvostuksesta työmarkkinoilla ja 

tarvittavasta osaamisportfoliosta on enemmän niillä, joiden vanhemmat ovat 

olleet mukana näillä koulutusasteilla (Vieno ym. 2014, 99). Yhteiskunnan teke-

mät koulutuspoliittiset päätökset siitä, kuka pääsee mihinkin koulutukseen ja 

millä perusteilla, sekä kuinka niukoiksi tai laveiksi koulutukseen liittyvät re-

surssit tehdään, vaikuttavat suuresti sosiaalisten asemien luokitteluun ja ni-

meämiseen (Rinne 2014, 25). Jos koulutuspaikoista ja sisäänpääsyvaatimuksista 

päätettäessä tehdään jonkinlainen ratkaisu, on se aina poliittinen päätös, jonka 

vaikutuksia leviää laajalle yhteiskuntaan.  

Sosiaalinen tausta vaikuttaa paitsi koulumenestykseen, myös alttiuteen 

jättäytyä pois korkeammasta koulutuksesta koetun pärjäämisen perusteella; ei 

välttämättä osata arvottaa omaa koulumenestystä ja tätä kautta tuntemukset 

pärjäämisestä eivät vastaa todellisuutta. Korkeammissa sosiaaliluokissa voi-

daan pyrkiä eteenpäin heikommallakin perusmenestyksellä, kun heikot tulok-

set taas saattavat olla kynnys jatkosta tiputtautumiselle jossakin alemmassa so-

siaaliluokassa. (Rinne 2014, 25.) Korkeammilla sosiaaliluokilla on enemmän 

osaamista ja ymmärrystä sille, mitä jatko-opintoihin vaaditaan, ja he osaavat 

valmistaa lapsiaan paremmin kohtaamaan näitä vaatimuksia. Näin ollen heidän 

jälkikasvullaan on suurempi todennäköisyys päätyä korkeampaan koulutuk-

seen ja sitä kautta parempaan asemaan.  

WHO:n alaisessa Koululaistutkimuksessa (2012) on havaittu, että perheen 

taloudellinen asema vaikuttaa yhä selvemmin nuorten hyvinvointiin myös 
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Suomessa. Mitä paremmin perheellä menee taloudellisesti, sitä paremmaksi 

koululaiset ovat arvioineet oman terveydentilansa. Vastaavasti heikko sosio-

ekonominen tilanne korreloi huonompien terveydentilan ja elintapojen kanssa. 

Myös koulumenestyksen ja sosiaalisen pärjäämisen, eli kaverisuhteiden ja niis-

sä menestymisen, voidaan katsoa toimivan samoin. Perhetaustojen erilaisuus ja 

varallisuuserot voivat siis osaltaan lisätä eriarvoisuutta koulumaailmassa, sillä 

jo aiemmin hyvin pärjänneet pärjäävät jatkossakin paremmin. (Currie ym. 2012, 

214-215.) 

Rinteen tutkimuksen (2014) mukaan koulua valittaessa painotetun ope-

tuksen erikoisluokan tai ylipäänsä muun kuin lähikoulun valitsevat huomatta-

vasti useammin korkeakoulutettujen, ylempien toimihenkilöiden sekä hyvätu-

loisten vanhempien lapset. Varsinkin suurimpiin kaupunkeihin on Suomessa-

kin muodostunut koulupolkuja, jotka valitsee todennäköisemmin edellä maini-

tuista ryhmistä tuleva lapsi (Rinne 2014, 27-29). Erityisen merkityksellistä taus-

tamuuttujana oli äidin asema. Korkeammin koulutetuista ja paremmin toimeen-

tulevista perheistä paremmat lähtökohdat lapsilleen menestyä koulutuksessa 

antavat varsinkin ne, joissa äidin sosioekonominen asema on korkea. Historial-

lisessa tarkastelussa korkeakoulutettujen vanhempien jälkeläisten on voitu ha-

vaita etenevän korkeampiin tutkintoihin huomattavasti vähemmänkoulutettu-

jen vanhempien lapsia todennäköisemmin, vaikka todennäköisyys onkin vaih-

dellut (Rinne 2014, 33, 37).  

Tasa-arvon näkökulmasta viimeaikaisissa tutkimuksissa esiin on noussut 

Suomessa kaupunkiseutujen sisäinen eriytyminen, eli oppilaiden ja koulujen 

menestyksen asuinalueelliset erot, jossa isona tekijänä ovat alueiden sosioeko-

nominen ja etninen segregaatio (Bernelius & Jakku-Sihvonen 2014, 52). Tämä 

tukee Berneliuksen (2013) aiemmin mainitun väitöskirjan tuloksia siitä, että 

eriytyminen alueiden sisällä on arkea jo Suomessakin.  

Schneider (2010) on artikkelissaan tiivistänyt köyhien lasten aseman pa-

rannuksiin kohdistuneiden edistämistoimenpiteiden vaikutuksia. Hänen mu-

kaansa sosiaaliseen liikkuvuuteen tähtäävät ohjelmat eivät onnistu mitenkään 

yleisesti, vaan ennemminkin harvoin. Yleensä onnistumiseen tarvitaan vielä 
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paitsi lähtökohdiltaan osaava oppilaspohja, myös ainakin jollakin asteella kou-

lutetut vanhemmat, joten aivan heikoimmin pärjänneiden edistykseen tällaiset 

keinot eivät auta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että silloinkin, kun poliittiset päätök-

set tukevat koulutuksellista tasa-arvoa, ovat valveutuneemmat vanhemmat on-

nistuneet tekemään lastensa kannalta parempia koulutusvalintoja kuin ne, joi-

den lähtötaso on alhaisempi. (Schneider 2010, 597, 598, 604.) 

Currien ja kumppaneiden tutkimuksessa (2015) on tutkittu 34 länsimaassa 

asuvien lähes puolen miljoonan kouluikäisten lapsen elämää käyttämällä taus-

tamuuttujina lasten sosioekonomisia ja demografisia tekijöitä. Saatujen tuloksi-

en mukaan korkeiden tuloerojen maissa nuoriso oli liikunnallisesti passiivi-

sempaa, lihavampaa ja tyytymättömämpää, erityisesti siten, että köyhempien 

sosioekonomisten ryhmien joukossa terveydentila oli vertailuryhmiä heikompi 

kuin vauraammilla ryhmillä. Hyvinvoinnin kasvaessa maassa ylipäänsä hyvin-

vointi kasvoi lähes kaikilla, mutta varakkaammilla kuitenkin suhteessa enem-

män kuin vähempivaraisilla. Erityisen huolestuttavaksi tulokseksi tutkimukses-

sa nousee se, että terveyserot ovat kovassa kasvussa myös vauraimmissa mais-

sa, joka tullee aiheuttamaan ongelmia lasten kasvaessa nuoriksi ja aikuisiksi. 

(Currie ym. 2015.)  

Sosioekonomisella asemalla voidaan siis nähdä olevan suuri merkitys sii-

nä, miten yksilö tulee pärjäämään niukkenevien julkisten resurssien maailmas-

sa. Korkeammista lähtökohdista ja paremmin koulutettujen vanhempien lapse-

na on helpompaa saavuttaa itsekin parempi koulutus- ja tätä kautta tulotaso. Ja 

korkeamman koulutus- ja tulotason puolestaan voi nähdä vaikuttavan niin ter-

veyteen kuin asemaan yhteiskunnassa.  

 

3.3.3 Koulun resurssit ja opetuksen arki 

Resurssien tila ja koulujen talouspaineet nousevat esiin Pesosen (2009) Joen-

suun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa, jossa Pesonen on haastatellut pe-

ruskoulujen rehtoreita liittyen koulun johtamisen haasteisiin. Yhtenä asiakoko-

naisuutena esiin nousivat taloudelliset haasteet, joihin koulua johtavat henkilöt 
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törmäsivät. Vastauksista oli nähtävissä, että koulutoimelle suunnatut resurssit 

ovat riittämättömiä ja että kouluille asetetut kehittämisvaatimukset ja muut pa-

kolliset työrutiinit ohjasivat rehtorien toimintaa enemmän kuin oma suunnitte-

lu ja tahto. Resurssien puute näkyi konkreettisesti esimerkiksi puutteellisina 

työskentelyolosuhteina. Samoin useimmat vastaajista kokivat, että oppi-

lasaineksen erilaistuminen vaikeuttaa käytännön toimintaa, eikä kaikkien oppi-

laiden jatko-opintokelpoisuuden takaamista voida pitää enää itsestäänselvyyte-

nä. Rehtorit valittivat, että kodit eivät enää tunnu selviävän kodin perinteisistä 

tehtävistä, jolloin osa oppilaista tulee kouluun ilman välttämättömiä perustaito-

ja. Samoin kodit tuntuvat siirtäneen vastuuta näiden taitojen opettamisesta ja 

muusta yleisestä kasvattamisesta kouluille. Vailla perustason sosiaalisia tietoja 

ja taitoja olevia oppilaita uhkaa helposti syrjäytyminen. Rehtoreiden tulevai-

suutta koskevissa toiveissa nousi esiin suvaitsevaisuuden kehittäminen. Silti 

rehtorit kokivat, että koululta odotetaan ja vaaditaan paljon, mutta yhteiskun-

nan tarjoamien resurssien niukkuus aiheuttaa näiden vajavaista toteuttamista ja 

toteutumista. (Pesonen 2009, 106-116.) 

Arvioiden mukaan perusopetuksen tason on ainakin osittain todettu hei-

kentyneen; erityisopetuksen tarve on lisääntynyt, opetusryhmien koot vaihdel-

leet, pätevien opettajien vaje on kasvanut ja resurssit pienentyneet (Vahasalo 

2006, 170). Tähän voidaan tietysti löytää montakin syytä, mutta poliittinen il-

mapiiri voi osittain olla vaikuttamassa kehitykseen. Englannin koulujärjestel-

mässä resurssien lisääminen kouluissa on vaikuttanut positiivisesti oppimistu-

loksiin, kun tarkkaillaan peruskoulun päätteeksi tehtyjen loppukokeiden tulok-

sia. Erityisen suuri tämä lisääntyneiden resurssien hyöty oli sellaisille oppilaille, 

jotka tulivat alemman tulo- ja varallisuustason perheistä. Tutkijoiden mukaan 

resurssien lisääminen on ollut syntyneiden lisäkustannusten arvoista, koska 

tulokset ovat parantuneet. (Holmlund ym. 2009, 14-15.)  

Toisaalta Hanushekin (2008) mukaan usein helpoimmin hallinnollisten 

päätösten kautta toteutettavilla resurssimuutoksilla (lisääntynyt rahoitus, opet-

tajien pätevyysvaatimukset, pienennetty ryhmäkoko) ei ole saavutettu ainakaan 

suuria parannuksia oppilaiden suoritustasoon. Hänen mukaansa parempia tu-
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loksia on saatu silloin, kun strategiana on ollut niin opettajien kuin oppilaiden 

”halutunlaisen tekemisen” palkitseminen, ehkä hieman perinteisistä poikkeavin 

keinoin (suoritukseen sidottu palkitseminen, vastuullisuus tuloksista palkkioi-

neen ja rangaistuksineen, paikallisempi päätöksenteko, laajempi kouluvalinta). 

(Hanushek 2008, 21-22.)  

Paakkonen (2012) on tutkinut mielenterveyspalvelujen vaikeahoitoisten 

lasten hoidosta aiheutuvia kustannuksia ja resurssimuutosten vaikutuksia näi-

hin. Hän on tutkimuksessaan todennut, että 1990-luvulla perusterveydenhuol-

toon tehdyt leikkaukset ovat aiheuttaneet sen, että leikkauksia tehneissä kun-

nissa on jouduttu hoitamaan erikoissairaanhoidon puolella huomattavasti kal-

liimmissa hoidoissa niitä, joiden perushoidosta oli tehty leikkauksia. Potilas-

kohtainen panostus kouluterveydenhuollon ja perhe- ja kasvatusneuvontapal-

veluihin oli vuonna 2008 alhaisempi kuin 15 aikaisemmin, mutta vuodesta 1999 

alkaen (psykiatriseen) erikoishoitoon on jouduttu laittamaan enemmän rahaa 

per potilas kuin perushoitoon. Hänen johtopäätöksensä on, että samaa virhettä 

ei kannattaisi tehdä uudestaan. (Paakkonen 2012, 69, 80.) 

Väärästä paikasta tehty resurssien leikkaus voi kostautua toisaalla jopa 

suurempina kuluina. Tässä resursointiratkaisuja varjostaa pitkä aikajänne ja 

syy-seuraus-suhteiden epäselvyys, jolloin päätöksen aikanaan tehneet henkilöt 

eivät välttämättä ole näkemässä päätöksen lopullisia vaikutuksia. Koulutusta 

koskevilla poliittisilla päätöksillä voi olla hyvinkin pitkään voimassaolevia vai-

kutuksia koulujen jokapäiväiseen elämään. Jos vallitseva ajatusmaailma on jul-

kisen sektorin roolia heikentävä, niin tämä sama malli vaikuttaa varmasti myös 

koulujen resursseihin ja niiden jakautumiseen.  

3.4 Koulutuksen resurssit tulevaisuudessa 

Pellervon taloustutkimuskeskuksen Suomen hallituksen pyynnöstä tekemä sel-

vitys Globaalitalouden haasteet Suomelle vuoteen 2030 -raportissa tuodaan esil-

le, kuinka Suomen työmarkkinakehityksen seuraavan maailmalla toteutunutta 

polarisaation ja palkkaerojen mallia. Tässä mallissa hyväpalkkaisten huip-
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puosaajien ja matalapalkkaisten palvelualojen työtehtävät, menestyminen ja 

korvaukset entistä enemmän lähtevät toisistaan poikkeavalle tielle. Näin on jo 

käynyt USA:ssa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa, ja tutkijat ovat pitäneet 

tätä vain ajan kysymyksenä Suomessakin. Huippujen ja massan väliin jääviä 

tehtäviä automatisoidaan enenevissä määrin tai niitä tehtäviä siirretään ulkois-

tuksina vielä matalampien palkkojen maihin. (Valtioneuvoston kanslian julkai-

susarja 1/2012, 28-32.) 

Toisaalta koulutuksen yleistymisen ja talousrakenteen muutoksen kautta 

on kadonnut yhteys hankitun koulutuksen ja työpaikan sekä aseman hankkimi-

sen varmuuden välillä, sillä nykyisessä aineettomiin palveluihin perustuvassa 

”uudessa kapitalismissa” mikään koulutus ei takaa varmaa menestystä (Vieno 

ym. 2014, 93). Suomessa ohjenuorana on pitkään ollut korkean koulutuksen 

korostaminen, mutta viimeaikainen kehitys on kasvattanut myös korkeasti kou-

lutettujen työttömyyttä ja tätä kautta kyseenalaistanut koulutuspanostukselle 

saatavan varman hyödyn.   

Julkisen talouden tasapainotus, opinnoista valmistumisen nopeuttaminen, 

keskeyttämisten vähentäminen ja opintoaikojen yleinen lyhentäminen ovat 

Suomessa olleet poliittisella agendalla, ja nimenomaan siitä syystä, että tätä 

kautta voidaan varmistaa yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen rahoituksen kes-

tävyyttä (Vieno ym. 2014, 94). Tämä kuvaa sitä tilannetta, joka Suomessa toteu-

tuu; kustannuksia on alennettava, koska julkisen sektorin rahoitus ei muuten 

riitä.  

Vuoden 1929 laman kokenut talouskirjailija Galbraith (1994, 34) on toden-

nut olevansa vakuuttunut siitä, että toistuva spekulatiivinen järjettömyys, siitä 

seuraava finanssipula ja laajempi tuho ovat sisäänrakennettuja järjestelmään ja 

ihmisten olisi parempi hyväksyä tämä tosiasiana. Tällöin on kyse siitä, että eri-

laisia kriisejä on luvassa jatkossakin, ja niissä puolestaan tulee olemaan kyse 

siitä, että julkiset varat ovat taas kysyttyjä pelastusrenkaita. Minkälaiset resurs-

sit koulutus saa jatkossa ja onko kasvun ja kilpailun ylistäminen muuttanut aja-

tuksiamme siihen suuntaan, että näille kahdelle on uhrattava kaikki muut ar-
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vot?  Onko tämä ainoa tapa hahmotella koulutuksen järjestämistä, vai voisivat-

ko ne olla ainoastaan keinoja hyvinvoinnin saavuttamiseksi (Raivola 2000, 187)?  

Edellä esitellyt tutkimustulokset johtavat pohtimaan sitä, miten käsillä 

olevan tutkimuksen tutkittavat kokevat resurssien tilan vaikuttavan opetuksen 

laatuun ja tasa-arvoon. Saako tukea ennemmin Hanushekin tutkimuksen tulos-

ta seuraileva, uusliberalistisia vaikutteita sisältävä palkitsemismalli vai Holm-

lundin joukon tuloksia myötäävä, perinteisen valistuksen aatteesta luotaava 

yleinen resurssien kasvattamisen malli? Toisaalta Paakkosen muistutus vanho-

jen virheiden toistamisen välttämisestä on kiintoisa; löytyykö saatavista vasta-

uksista merkkejä 1990-luvun virheistä oppimisesta? 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tutkimuksen lähtökohta on se, ettei koulu ole oma saarekkeensa, vaan osa yh-

teiskuntaa, jossa vastakkaiset voimat ja aatteet vaikuttavat omiin suuntiinsa. 

Ihmisten ajatuksia suuntaavia tekijöitä löytyy joka puolelta, ei ainoastaan viral-

lisista koulutuskanavista, ja vallitsevat yhteiskunnalliset asenteet vaikuttavat 

sukupolviin toisensa jälkeen. Kasvatukseen vaikuttaa aina se historiallinen kon-

teksti, jonka piirissä kasvatus kulloinkin tapahtuu, eikä kasvatus ole vain kah-

den subjektin välistä toimintaa, vaan mukana kulkee koko historian ja yhteis-

kunnan paino.  

Tutkimuksen kohteena ovat koulutuksen resursseista ja arkipäivän tilan-

teesta päättävien ja toimivien henkilöiden käsitykset siitä, millaisia koulujen 

saamat resurssit ovat. Tutkittaviksi henkilöiksi hankittiin toisaalta poliittisella 

tasolla koulujen resursseista ja linjauksista päättäviä henkilöitä, toisaalta koulu-

jen arkitoiminnassa mukana olevia henkilöitä. Poliittisia päättäjiä mukaan otet-

tiin kahdelta tasolta, sekä kauempana että lähempänä varsinaista koulua pää-

töksiä tekeviä henkilöitä. Tutkimuksen tarkoituksena on hahmotella näiden 

kolmen ryhmän välisiä käsityseroja siitä, millaisia ovat koulujen saamat resurs-

sit, millainen mahdollisuus näiden resurssien avulla on toteuttaa koulun toi-

mintoja ja millainen on oppilaiden mahdollisuus saada tasavertaiset lähtökoh-

dat nyt saatujen resurssien voimin. Tutkimuksen tavoite on kuvata sitä, miten 

tutkittavien käsityksissä resurssien taso ja riittävyys mahdollisesti vaikuttaa 

koulujen toimintaan sekä oppilaiden tasa-arvoon ja yhtäläisiin mahdollisuuk-

siin.  

Tässä tutkimuksessa koulutuksen resurssien tilaa pyritään lähestymään 

neljästä teemakokonaisuudesta toisaalta poliittisten päättäjien ja toisaalta kou-

lun arjessa mukana olevien käsitysten kautta. Ensimmäinen teema kohdistuu 

resurssien saamiseen ja niiden riittävyyteen päivittäisessä toiminnassa. Toinen 
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teema on oppilaiden tasa-arvon tilan tarkastelu. Kolmas on se, miten oppilaan 

lähtökohdat vaikuttavat koulutuksen toteutumiseen ja neljäntenä tarkastellaan 

käsitystä koulutuksen arvomaailmasta. Tässä tutkimuksessa kohdistutaan seu-

raavien tutkimuskysymysten kautta esiteltyjen tutkittavien käsityksiin siitä  

 

1. Millaisia koulujen saamat resurssit ovat?  

2. Millä tavalla tasa-arvo toteutuu nykyisessä? 

3. Millainen on perheen sosioekonomisen taus-

tan merkitys koulutuksessa? 

4. Mitkä ovat peruskoulussa tärkeimpiä arvoja? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tämän tutkimuksen tutkimuskohteena ovat kohdehenkilöiden käsitykset pe-

ruskoulujen toimintaan annetuista resursseista, koulumenestysmahdollisuuksi-

en tasa-arvoisesta jakaantumisesta sekä mahdollisista eriarvoisuutta aiheutta-

vista tekijöistä. Tutkimus luotaa myös haastateltujen käsityksiä aatteista ja ar-

voista, joita koulupäätösten taustalla sekä koulun arjen toiminnassa vaikuttaa. 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka on kuvailevaa tutkimusta, jonka 

avulla on mahdollisuus päästä syvälle ja yksityiskohtaisesti aiheeseen kiinni 

(Patton 1990, 13) ja sen kohdejoukko tulee valita tarkoituksenmukaisesti, ei sa-

tunnaisesti (Hirsjärvi ym. 2007, 160). Tämän vuoksi haastatteluun osallistuvien 

määrää rajattiin käyttämällä eliittiotantaa (Tuomi & Sarajärvi 2003, 88). Eliit-

tiotanta on harkinnanvaraisen otannan alalaji, jossa pyritään haastattelemaan 

vain sellaisia henkilöitä, joiden odotetaan antavan asiasta oleellista tietoa ja ole-

van itse asiantuntijoita alalla. Tällaisessa menettelyssä on tietysti se vaara, että 

yksittäisen vastaajan merkitys tutkimuksen tuloksiin nousee korkeaksi (Eskola 

& Suoranta 1998, 87). 

5.2 Tutkimukseen osallistujat  

Tässä tutkimuksessa otanta suoritettiin ajatuksella saada lähialueen kouluasi-

oista vastaavia henkilöitä kuultaviksi, yhteystiedot kerättiin kaupungin verk-

kosivujen henkilöstöhakemiston kautta. Täältä valituille eri puolten asiantunti-

joille lähetettiin sähköpostia ja asia varmistettiin puhelinsoitoilla.  Suostuvaisia 

oli yli puolet kysytyistä.  

Kohdejoukkona tutkimuksessa oli yhdeksän eri tavoin koulumaailmaan 

kytköksissä olevaa henkilöä. Vastaajista neljä oli rehtoreita, jotka edustavat ar-

kipäiväisen käytännön tason toimintaa kouluissa. Kolme oli lähellä koulua toi-

mivia päättäjiä, joiden asema kytkeytyy koulua koskevien kunnallisen tason 

päätösten tekemiseen. Kaksi oli ylemmällä tasolla toimivia päättäjiä, jotka puo-
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lestaan edustavat ylätasolla toimivia, resurssien jaosta päättäviä tahoja. Haasta-

teltavista kahdeksan oli miehiä ja yksi nainen. Tähän miespainotteiseen suku-

puolijakaumaan päädyttiin vahingossa, koska nämä henkilöt suostuivat haas-

tatteluun ensimmäisinä vastaamaan. Koulussa tai siihen liittyvissä päätöksen-

tekotehtävissä jokainen heistä oli toiminut yli kymmenen vuotta, osa jopa yli 

kolmekymmentä vuotta.  

5.3 Aineiston keruu  

Tutkimusta varten tarvittava aineisto kerättiin haastatteluilla, joiden menetel-

mänä on ollut pyrkimys kohti avointa teemahaastattelua (Patton 1990, 10). 

Teemahaastattelussa aiheen käsittelyjärjestys, painotukset sekä muoto ovat 

muuttuneet ja vaihdelleet haastattelutilanteen aikana ja niiden välillä, sillä haas-

tatteluun ei laadittu varsinaista kysymyspohjaa, vaan tukisanoja oli listattu 

haastattelun teemoittain. Haastattelu on vapaamuotoisempi lähestymistapa 

aiheeseen (Aaltola & Valli 2010, 29). Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 

hankkimaan kokonaisvaltaista tietoa, ei siis vain yksittäisiä tiedonpalasia (Hirs-

järvi ym. 2007, 160). Haastattelussa kertyvän materiaalin määrää oli hankala 

varmuudella arvioida etukäteen. Litteroidun aineiston määräksi kertyi 55 sivua, 

eli reilu kuusi sivua haastateltua kohden keskimäärin. Haastattelutilanteen hy-

vä puoli oli se, että kun siinä käsitellään vain yhden henkilön ajatuksia kerral-

laan, jolloin se on joustava tilanne toistojen, lisäkysymysten ja erilaisten selven-

nysten muodossa (Tuomi & Sarajärvi 2003, 75).  

Haastattelut toteutettiin kunkin haastateltavan kanssa käytävänä keskus-

teluna, hänen valitsemissaan tiloissa. Tutkimuksen liitteeksi on liitetty haastat-

teluissa käytetty teemahaastattelurunko (ks. liite), jonka käsittämien otsikoiden 

pohjalta kunkin haastateltavan kanssa käytiin keskustelu, joka nauhoitettiin ja 

sittemmin purettiin tekstiksi. Haastattelujen kerääminen ajoittui marraskuun 

2015 ja elokuun 2016 väliin. Ne on kerätty riittävän lyhyessä ajassa, jolloin to-

teutuksen taustatekijät ovat kunkin haastattelijan osalta pysyneet yhtäläisinä. 

Haastattelut tapahtuivat valtaosin haastateltavien työhuoneissa ja haastattelu-
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jen kesto vaihteli puolesta tunnista vajaaseen tuntiin. Kaikki haastattelut käytiin 

hyvässä keskustelunluonteisessa hengessä ja vastauksia kysymyksiin saatiin 

sellaisessa laajuudessa kuin oli tarkoituskin. Haastatelluille kerrottiin, että vas-

tauksia käsitellään nimettömänä tutkimuksen aikana. Haastattelut tallennettiin 

ja sittemmin litteroitiin. Litteroitua aineistoa kertyi kunkin vastaajan kohdalla 

pienimmillään 4 sivua ja suurimmillaan 12.  

Haastattelurunko osoittautui varsin toimivaksi, vaikka osa kysymyksistä 

oli hyvin lähellä toisiaan. Haastattelutapahtumat olivat onnistuneita, haastatel-

tavat olivat varanneet riittävästi aikaansa, jolloin haastattelusta muodostui kes-

kustelumainen tilaisuus, aivan kuten oli tavoitekin. Koska haastattelut tehtiin 

(yhtä lukuun ottamatta) henkilöiden työhuoneissa, oli haastateltavilla mahdol-

lisuus vastata normaalissa toimintaympäristössään, ja lisäksi vastaajat olivat 

alallaan kokeneita henkilöitä ja he tunsivat koulumaailmaa työkokemuksensa 

kautta laajalti. 

Haastattelujen aikana haastatellut antoivat vastaukset kaikkiin kysyttyihin 

tutkimuskysymyksiin. Kuten jo edellä totesin, olivat myös lähipäättäjien ryh-

mästä valitut haastateltavat hyvin läheltä koulumaailmaa, ja heidän vastauk-

siinsa saattoi vaikuttaa se, että he ovat pitkään toimineet opettajina/rehtoreina 

ja tätä kautta ajattelevat kenties yhä voimakkaasti koululähtöisesti.  

5.4 Aineiston analyysi  

Sisällönanalyysi  

Koska laadullisen tutkimuksen muoto on monitahoinen, on tutkimuksen onnis-

tumisen kannalta oleellista, että tutkimuksessa pystytään määrittelemään ja pe-

rustelemaan tutkimuksen valintoja ja se miksi tätä työtä ollaan tekemässä 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 70). Laadullisen tutkimussuuntauksen yhteistä pohja-

virettä on summattu sanomalla sen korostavan sosiaalisten ilmiöiden merkityk-

sellisyyttä ja tarvetta huomioida tapauksen luonne sitä kuvattaessa, tutkittaessa 

tai selitettäessä (Hirsjärvi ym. 2007, 159). Laadullista tutkimusta tehtäessä käy-

tetään laadullisia metodeita, toisin sanoen sellaisia, joissa ei pitäydytä tiukoissa 
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rajoissa ja lomakkeissa, vaan tutkittavien näkökulmat ja äänet pääsevät esiin ja 

aineistoa käsitellään sekä tulkitaan ainutkertaisena (Hirsjärvi ym. 2007, 160). 

Kvalitatiiviset analyysit pohjautuvat tapauskohtaiseen tulkintaan, ymmär-

tämiseen ja selittämiseen, merkitysten etsintään ja subjektiivisuuteen, jolloin 

tekstimuotoinen tulos on etusijalla, eikä tilastollisiin yleistyksiin pyritäkään 

(Metsämuuronen 2008, 73). Analyysi on usein aineistolähteistä ja ennakkoasen-

teista vapaata, tieto rakennetaan tapahtuneesta käsin, ylöspäin itse ilmiöstä (Es-

kola & Suoranta 1998, 19). Laadullinen tutkimus on yksilöllisempää ja ihmislä-

heisempää kuin määrällinen kumppaninsa, jossa keskitytään luonnontieteelli-

siin faktoihin ja niiden vertailuihin. Laadulliset menetelmät ovat hyvin tilanne-

kohtaisia ja tutkijan kyky eläytyä aineistoon saattaa ratkaista paljon.  

Sisällönanalyysi on laajasti käyttökelpoinen laadullisessa tutkimuksessa, 

sillä se voidaan liittää monenlaisiin tutkimuskokonaisuuksiin ja sen kohteena 

voi olla kirjoitettu, kuultu tai nähty sisältö (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93). Ana-

lyysin tavoite on ottaa aineistosta oleellinen irti ja tiivistää se dokumentoitavaan 

muotoon. Hankaluus saattaakin muodostua siitä, että ei ole määritelmää sille, 

milloin tutkimuksen tulokseksi vaadittu taso olisi laadullisessa mielessä ”täytet-

ty” (Patton 1990, 372). Laadulliseen analyysiin ei ole muodollista kaavaa, josta 

tulos voitaisiin laskea ulos, vaan tulkinta ja valitut metodit ohjaavat tutkimuk-

sen tulosten muodostumista (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97). Siinä ilmiöön sisälty-

vää ´totuutta´ pyritään lähestymään etsien ja vähitellen, kunnes ilmiön taustalla 

olevat asiat aukeavat, eli pyritään muodostamaan tulkintaa ilmiölle (Hirsjärvi 

ym. 2007, 162).  

Sisällönanalyysissa kerätty aineisto on saatettava litteroituun muotoon, 

jolloin sitä voidaan tarkastella jäsennetysti. Tämän jälkeen materiaalia on pyrit-

tävä saamaan vertailukelpoiseen muotoon, esimerkiksi luokittelemalla, teemoit-

tamalla tai tyypittelemällä. Tällä tarkoitetaan sitä, että näiden keinojen kautta 

kerätty materiaali on sisältönsä puolesta analysoitavissa siten, että eroavaisuuk-

sia tai yhteneväisyyksiä on mahdollista osoittaa. Analyysin etenemisessä on 

pyritty hyödyntämään teoriasidonnaisen analyysin piirteitä, sillä aiemmin esi-

tellyt teoreettiset lähtökohdat ovat rajaamassa viitekehystä, mutta pääpaino on 
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haastateltujen kokemuksissa. Näiden yhdistelemiseksi tutkimuksessa joudu-

taan tekemään yhdistelyä ”pakolla, puolipakolla ja välillä luovastikin”. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 94-99). 

Sisällönanalyysiä voidaan hyödyntää hyvin monenlaisia aineistoja tutkit-

taessa, niin kirjoitettuun kuin puhuttuunkin materiaaliin paneuduttaessa. Sisäl-

lönanalyysi pyrkii saamaan tutkittavan ilmiön sisällön tiivistettyyn ja yleiseen 

muotoon, jolloin sen sisältö on saatavissa ikään kuin kasaan keskeisen merki-

tyksen löytämiseksi. Tutkimuksessa voi olla kyse kohteen maailmasuhteesta, 

jossa kyseinen ihminen tarkastelee vallitsevaa todellisuutta tai vaihtoehtoisesti 

todellisuudessa vaikuttavia näkymättömiä taustatekijöitä. Kyseessä on siis to-

dellisuuden ymmärtäminen omasta kulmastaan, ei se onko tämä näkökulma 

yleisesti hyväksytty totuus. Sisällönanalyysillä on tarkoitettu pyrkimystä kuva-

ta saadun materiaalin sisältöä sanallisessa muodossa, ei välttämättä niinkään 

kvantitatiivisin tavoittein. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105-107.)   

Fenomenografisia piirteitä tässä tutkimuksessa on ollut mukana siinä mie-

lessä, että tulkinnassa ei ole pyritty paloittelemaan tutkimuskohteen vastausta 

liian pieniin osiin, esimerkiksi yksittäisiin lauseisiin, vaan tulkintaan on yritetty 

päästä asia- ja tilanneyhteys huomioiden, koska vain tätä kautta vastaus voi-

daan jäsentää osaksi vastaajan (ja myös tutkijan) kokemusmaailmaa (Ahonen 

1994, 124). Fenomenografisessa maailmassa analyysin tulee sisältää tutkijan 

empaattista eläytymistä haastateltavan ilmaisuun (Ashworth & Lucas 2000, 

300), ja tämä liittyy myös siihen, että ilman teoreettisen taustan ja ilmiön histo-

rian tuntemusta tutkija ei voine ymmärtää haastateltavan käyttämien termien ja 

ilmausten historiallista painolastia tai piilomerkityksiä.  

Fenomenografia on nimensä mukaisesti ilmiön kuvaamista. Fenomeno-

grafian tutkimusmääreissä lähdetään siitä, että on yhteinen todellisuus, jonka 

kokeminen ja käsittäminen on yksilöllistä (Huusko & Paloniemi 2006, 165), tut-

kimus on suunnattu käsitysten sisällöllisiin eroihin (Ahonen 1994, 115). Kukin 

yksilö muodostaa sinänsä yhtenevästä ilmiöstä oman käsityksensä, joka ei vält-

tämättä ole yksin hänen omansa, vaan jonka muodostumiseen ovat vaikutta-

massa ne tekijät, jotka ovat olleet muutenkin muotoilemassa hänen identiteetti-
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ään. Näin ilmiöstä muodostuvat käsitykset voivat olla hyvinkin moninaisia ja 

mahdollisesti keskenään ristiriitaisia.  

Fenomenografinen ymmärrys pohjaa osaltaan Piaget´n tapaan hahmottaa 

kognitiivista kehitystä, ajattelun rooliin tietojen organisoimiseen tietyksi käsi-

tykseksi (Gröhn 1992, 5), joka on pelkkää mielipidettä syvempi ja laajempi 

(Huusko & Paloniemi 2006, 164; Ahonen 1994, 117). Fenomenografisessa tutki-

muksessa ei muodosteta väitteitä todellisuudesta sinänsä, vaan tarkoitus on 

kuvata ihmisten käsityksiä todellisuuden ilmiöistä, ei realismin kuvin, vaan 

tutkimuskohteen tapoina selittää ja ymmärtää todellisuutta, painottaen laadul-

lisia eroja (Huusko & Paloniemi 2006, 165, 169; Ahonen 1994, 113). Ilmiön ja kä-

sityksen välinen suhde ei ole passiivinen, vaan fenomenografiassa tietoisuus on 

aina tietoisuutta jostakin; jossakin yhteiskunnassa tietyllä ”tasolla” elävä ihmi-

nen saa ilmiöitä selittävät taustatietonsa omalta viiteryhmältään (Denzin & Lin-

coln 2007, 484-485).  Tämän kontekstin merkitys selittyy sillä, että yksilö raken-

taa oman kuvansa ilmiöstä oman henkilökohtaisen skeemansa kautta, tietojensa 

ja kokemustensa pohjalta (Huusko & Paloniemi 2006, 164).  

 

Analyysin suorittaminen 

Aineistoa analysoitaessa haastateltavat jaoteltiin aiemmin mainittuihin kolmeen 

esiryhmään (Rehtorit, Lähipäättäjät, Etäpäättäjät) sen vuoksi, että tutkimuksella 

oli tavoitteena saada esille mahdollisia ajattelueroja eri tasoilla koulujen resurs-

seihin vaikuttavien henkilöiden välillä. Tutkimuksen ennakko-odotuksena oli 

näin ollen se, että vastausten eroja saattaisi syntyä sen mukaan, mihin maini-

tuista ennakkoryhmistä haastateltava kuuluu. Haastattelurunkoon oli koottu 

peruskoulun resursseja ja tasa-arvoisuutta kuvaavia asioita, ja näihin saaduista 

vastauksista lähdin kokoamaan kuvaa siitä, miten eri tasoilla toimivat henkilöt 

seikkoja käsittelevät.  

Tavoitteena oli tätä kautta saada muodostetuksi eroavaisuuksia ryhmien 

välille, jolloin voitaisiin osoittaa ryhmäkohtaisia käsitys- tai suhtautumiseroja. 

Vastauksien sisältöä pyritään jaottelemaan siten, että haastateltujen käsityksistä 

ja heidän antamistaan kuvauksista olisi saatavissa aikaan luokitteluja, jotka 
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ryhmäjaon mahdollistaisivat. Tällöin olisi mahdollista tarkastella niitä perustei-

ta, joilla mahdollisesti syntyneet ryhmät todellisuuskuvaansa muodostavat.  

Analysointi tehtiin sisällönanalyysilla ottaen mukaan fenomonografisia 

elementtejä. Fenomenografia perustuu variaatioiden olemassa oloon, joten pait-

si kontekstia, siinä hyödynnetään yhtäläisyyksien ja erojen erittelyä (Huusko & 

Paloniemi 2006, 171), jossa puolestaan voidaan hyödyntää muodostettuja kate-

gorioita. Näin toimien saataisiin siis muodostettua jaotteluja ryhmiin, jotka si-

sältävät samankaltaisia käsitysmalleja kannattavia yksilöitä. Kun (tai jos) kate-

goriat on muodostettu, voidaan niiden sisältöjä vertailla. Analyysin toisessa 

vaiheessa tutkijan tarkoitus on löytää, lajitella ja ryhmitellä merkitysyksiköitä, 

kategorioita, lopullisena tavoitteena variaatioiden tunnistaminen, samanlaisten 

ja erilaisten ilmausten koostumiseen (Huusko & Paloniemi 2006, 168). Vaikka 

tutkimukseni ei varsinaiseen fenomenografiseen analyysiin pyrikään, on tätä 

kategorioimisajattelua pyritty hyödyntämään aineiston purkamisen tausta-

ajatuksena, lähtien esiryhmittelystä, jota tarpeen mukaan voitaisiin muokata.  

Haastattelujen litteroinnin jälkeen etsin materiaalista toistuvia termejä, kä-

sityksiä ja ajatusmalleja. Tämän toiminnan perusteella sain koottua usein esiin-

tyviä ajatuksia yhteen ja muodostettua niistä ryhmittelyä arvioidakseni sitä, 

voiko tutkimusta jatkaa käyttäen ennakkoon arvioimiani ryhmäjakoja. Koska 

vaikutti siltä, että jonkinasteista yhteyttä ennakoitujen ryhmien jakoperusteita 

käyttäen oli löydettävissä, niin jatkoin analysointia muodostamalla ennakoitu-

jen ryhmine mukaisesti käsitysten jaottelua ja tiivistystä näiden ryhmien (Reh-

torit, Lähipäättäjät, Etäpäättäjät) sisällä. Tällöin syntyi tutkimuskysymyksittäin 

kunkin vastaajaryhmän yhteenveto, joiden perusteella saatoin laati tutkimusky-

symyksittäin kokooman, jossa oli kunkin ryhmän vastausten keskeisiä asioita 

kerättynä yhteen. Tämän jälkeen oli mahdollista suorittaa vertailua kertyneiden 

keskeiskäsitysten välillä. Tällä tavoin toimien oli mahdollista päästä tutkaile-

maan kysymyksittäin haastattelun antia ja vertailemaan vastausten sisältöjä 

siten, että litteroidusta vastauksista muodostui tiiviimpiä yhteenvetoja ja hallit-

tavia määriä keskeistä tietoa. Huomiota kiinnitettiin termien ja asioiden toistu-

vuuteen sekä käytettyihin ilmaisuihin. Näin toimien laajahko litteroitu aineisto 
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saatettiin puristaa toistuvien lauseiden ja termien tasolle, jolloin esiintyviä käsi-

tyksiä oli mahdollista saada kerättyä. Myöhemmissä luvuissa näistä on kerätty 

lainauksia, jotka mielestäni kuvasivat käsityksiä melko lailla hyvin.  

Koska opinnäytetyöni alussa tutkimuskirjallisuus kuvaa tilanteita, joissa 

taloudellinen ajattelumalli pyrkii syrjäyttämään pehmeämpiä arvoja, on tarkoi-

tus analysoida ja tulkita haastateltavien puhetta siitä näkökulmasta, heijastuuko 

näihin puheisiin ja annettuihin vastauksiin talousorientoitunut ajattelu ja millä 

tavalla. Yksi tutkimuksen avulla saavutettavista lopputuloksista voi kuitenkin 

olla myös se, että yksilö oppii huomaamaan, että ilmiötä voidaan havainnoida 

muutenkin kuin hän on tottunut tekemään (Gröhn 1992, 25).  

5.5 Eettiset ratkaisut 

Koska tutkimuksessa on tarkoitus hankkia totuudenmukaista tietoa, jolloin tut-

kijan on oltava rehellinen kerätessään, käsitellessään ja analysoidessaan aineis-

toa sekä kirjoittaessaan tutkimuksestaan raporttia eli tuloksia. Lopputuloksen 

tulee olla saatu tulos, ei vaikkapa haluttu tulos. Samoin kun tutkimuksen ra-

porttia kirjoitetaan tai tutkimuksen tuloksia julkaistaan, on tutkijan huolehdit-

tava siitä, ettei vastaajia voi tunnistaa tai yksilöidä raportin perusteella. Tutkijan 

tulee selvittää kohteilleen tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset 

riskit, annettava mahdollisuus kieltäytyä osallistumisesta tai lopettaa osallistu-

minen, sekä voitava taata luottamuksellisuus. Tutkijan menetelmien pitäisi 

päästä läpi julkisesta arvostelusta niin käytettyjen tietovälineiden, tiedon puo-

lueettomuuden kuin järjestelmällisen kritiikinkin osalta. (Tuomi & Sarajärvi 

2003: 122-129; Eskola & Suoranta 1998: 52, 54.) 

Haastattelut tehtiin nimettöminä ja teksti on kirjoitettu siten, ettei vastaaji-

en asemaa, tehtävää tai toimipistettä voida päätellä. Haastattelujen tallennetut 

litteroinnit on nimetty ainoastaan haastattelun päivämäärän mukaan (ks. liite 

2), joten nimiä ei ole löydettävissä myöskään tästä osasta tutkimusta. Haastatel-

tavia tai heidän antamiaan vastauksia ei ole kohdeltu puolueellisesti, kaikki on 

pyritty tallentamaan ja tulkitsemaan kuten vastaajat ovat itse lausuneet.  
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6 TULOKSET  

Tuloksia esiteltäessä vastauksia on ryhmitelty alla esiteltyjen alustavien teema-

ryhmien mukaisesti. Tulosten esittelyssä on käytetty laajasti lainauksia haastat-

teluista, haastateltavien erillään pitämiseksi sitaatin lausuja on nimetty lyhen-

teellä, joissa R on rehtori, LP lähipäättäjä ja EP etäpäättäjä.   

6.1 Käsitykset koulujen saamista resursseista  

Resurssien taso nykyisin 

Rehtoreiden haastattelujen perusteella antama kuva resurssikäsityksestään ker-

too siitä, että leikattu on ja leikkaamaan tultaneen, mutta usko toimeentuloon 

on olemassa. Rehtori 4:n vastauksesta ”on ollut heikennystä, tuntuu siltä, sem-

mosta hiljaista pientä leikkaamista” sekä rehtori 2:n ”ei ne [resurssit] ainakaan 

lisääntymässä ole” saa kuvaa siitä, millaisia vastauksia rehtorikunta antoi ky-

symyksiin ylipäänsä. Resursseja pidettiin kuitenkin sellaisina, ettei perustehtä-

vän toteuttaminen ollut välittömässä vaarassa.  

Hankerahoitus, eli erikseen kohteisiin anottava lisärahoitus, tuli rehtorien 

vastauksissa monessa kohdin esille hyvin oleellisena osana resurssien saantia ja 

rahan jakoa. Hankkeiden määräaikaisuutta ja aiheuttamaa ylimääräistä työtä 

arvioitiin kovin, mutta toisaalta ymmärrystä resurssien rajallisuuteen oli, kuten 

rehtori 4 toteaa ”kaupungin talous on tiukilla” rehtori 3:n jatkaessa ”toki on 

ymmärrettävää, et kaikkeen ei kaupungin talous riitä”. Hankerahoitusta pidet-

tiin sinänsä tärkeänä, koska se lisää käytössä olevia varoja, mutta toiminnan 

jatkuvuuden ja ennustettavuuden osalta määräaikainen ja katkolla jatkuvasti 

oleva hankerahoitus ei ollut rehtoreiden näkemyksen mukaan optimaalinen 

tapa toimia.  

Lähipäättäjien näkemysten mukaan resurssit ovat kohtuullisella tasolla ol-

len ”ihan hyvää tasoa oppilaskohtaisella tarkastelulla” (LP1), ”kuitenkin siten, 
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että ”resurssia on riittävästi, mutta ne ei jakaudu oikein” (LP3). Toisaalta tiuk-

keneminen on huomattu täälläkin, kuten kommentti ”viime vuosi oli jo tiukka 

ja tämä vuosi on vielä tiukempi” (LP2) ilmentää. Esille nousivat rehtoreita 

enemmän kouluverkkokysymykset, jossa paikkakunnan ongelmana on ainakin 

osin ollut pienten ns. kyläkoulujen kohtalo ja niiden sitomat oppilaskohtaiset 

resurssit. Hankerahoitusta lähipäättäjät eivät juurikaan nostaneet esiin, joten 

sen rooli heidän vastauksissaan jäi huomattavasti rehtoreita vähäisemmäksi.  

Etäpäättäjien mielestä koulujen saamien resurssien taso on ”riittävä” (EP1) 

ja ”kohtuullinen” (EP2), mutta kuntatason tilanteessa mennään siinä, että ”nyt 

vasta aletaan sopeuttaan taloutta kun olisi pitäny aloittaa jo monta vuotta sit-

ten” (EP2). Verrattuna kuitenkin muihin maihin tai pitkään viitekehykseen, niin 

etäpäättäjät kokivat tilanteen olevan vähintäänkin kohtuullinen. Resurssien ke-

hitykseen vaikuttaa etäpäättäjienkin mielestä eniten yleinen taloustilanne, jol-

loin esimerkiksi kustannusten nousua vastaavaa määrärahakorotusta ei ole voi-

tu tehdä. Hankerahoitus ei saanut etäpäättäjien vastauksissa tilaa lainkaan.  

 

Resurssit parhaalla tasolla 

Resurssien parhaana koettuna tasona rehtorit pitivät 1980- ja 90-lukujen taitetta, 

siis aikaa ennen lamakautta. Myös lähipäättäjien mielestä resurssien korkein 

taso osui 80-90-lukujen taitteeseen, aikaan ennen lamaa. Etäpäättäjien mielestä 

resurssit eivät ole aiemminkaan olleet sen paremmalla tasolla kuin nytkään 

(”luulen että se on ollut hyvin pitkälti isossa kuvassa samantyyppistä kuin nyt” 

(EP2)), eikä mainittu mitään erityistä huippukohtaa, josta nykytasolle olisi las-

keuduttu.  

 

Resursseja koskevat päätökset ja resurssien kehitys viime aikoina 

Koulujen resursseja koskevat päätökset ovat viime aikoina rehtorien mukaan 

olleet laskevansuuntaisia, mutta henki on kuitenkin se, että toimeen tullaan, 

kuten rehtori 4:n vastauksesta ilmenee:  
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”kyllä pääsääntöisesti rehtoreiden kesken on sellainen fiilis, että tähän halutaan 
panostaa, mutta aina sitten kun puhutaan joistakin leikkauksista niin kyllähän ne 
pistää mieltä matalaksi siinä tilanteessa, muttei meitä kokonaan lannistettu ole”.  

 

Resurssien katsottiin rehtorien käsityksissä yleisesti menneen ”tiukem-

paan suuntaan” (R3), mutta toisaalta rehtorien puheissa oli havaittavissa sitä, 

että he ja opettajat ovat valmiita oppilaiden vuoksi ponnistelemaan ja etsimään 

uusia ratkaisuja toimien kehittämiseksi. Leikkaukset ovat olleet enemmänkin 

tyhjäkäyntien karsimista eli ne ovat koskeneet lähinnä lisätoimintoja, ei aina-

kaan vielä itse perustoimintoa. Rehtoreilla oli myös näkemyksiä siihen, että 

leikkauslistat eivät ole ratkaisu resurssitilanteeseen, sillä ”pitkässä juoksussa 

kaupungin tasolla rakenteelliset muutokset on niitä, joilla pystytään saamaan 

kestävyyttä tähän koulupuolen taloustilanteeseen” (R3). Kuitenkaan minkään-

laisia epätodellisia kuvia heillä ei tilanteesta ollut vaan yleiskäsitys resurssiti-

lanteesta oli realistinen, joskaan ei myöskään antautunut tai surkutteleva.  

Lähipäättäjien joukossa käsityksenä oli, että joissain viimeaikaisissa talou-

dellisissa päätöksissä ”hallituksen ja valtuuston puolella tunne vie, ei välttämät-

tä järkevät taloudelliset [perusteet]” (LP1), ”kyllähän ne poliitikot ymmärtää, 

mutta se on tunnetasolla” (LP3), jolloin kaikkien päätösten järkevyyttä ei ole 

voitu haastateltujen käsityksissä havaita. Kuitenkaan mitään erityistä aatteelli-

suutta tai muuta ideologista koulutusvastaisuutta eivät vastaajat olleet havain-

neet. 

Resurssikehityksen trendistä lähipäättäjät osaltaan totesivat, että niuk-

kuutta on jouduttu jakamaan, mutta perustehtävän toteutuksen ei nähty olevan 

vaarassa nykytason toimilla. Mitään erityistä, yleisestä taloustilanteesta poik-

keavaa syytä resurssien vähenemiselle ei ollut havaittavissa, vaan ”pitää tiu-

kentaa joka paikasta, se on vähän niin kuin juustohöylä” (LP2). Istuvan halli-

tuksen päätösten merkitys nousi vastauksissa esiin, mutta tämä oli linjassa ai-

empien vastausten kanssa; yleisen taloustilanteen vuoksi joudutaan tinkimään 

ja ”opetustoimea kohtaan on ymmärrys poliittisilla päättäjillä” (LP3). Ymmär-

rys taloustilanteen heikkoutta kohtaan oli silti vastauksista nähtävissä eikä mi-

tään yleistä koulutuksen heikennystä aatteentasolla voinut nähdä. Lähipäättäji-

en mukaan suhteessa pienemmällä rahalla pitää saada enemmän aikaan, sillä 
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budjettiraamit kyllä annetaan ylempää ja usein samansuuruisina kuin aiemmin, 

mutta oppilasmäärät ovat samalla kasvaneet, jolloin suhteellinen resurssi oppi-

lasta kohden on alentunut.  

Kouluja koskevien viimeaikaisten taloudellisten päätösten osalta etäpäät-

täjien vastauksissa törmättiin kunnan ja valtion resurssien erilaisuuteen, sillä 

kuntien on itsenäisyydestään huolimatta toimittava osin valtion jakamissa mää-

rärahapuitteissa. Kuntatason etäpäättäjän mukaan ”päätöksenteossa joudutaan 

arvioimaan laitetaanko [joitakin kouluja] kiinni ja ei satsata ja tehdään isompia 

yksiköitä” (EP1), kun taas valtiotason päättäjän mukaan ”valtion resursseissa ei 

yleensä ole kauheita heilahduksia, [--] kyl ne on poliittisia arvovalintoja [--] 

kunnan sisällä, että mitä tehdään” (EP2).  

Vastausten tulkitsemisessa hankaluutta siis lisää tämä jako erilaisiin re-

surssilähteisiin, eikä kysymyksiä voitu asettaa siten, että näitä olisi kyetty erot-

telemaan.  

 

Resurssien tuleva kehitys 

Tulevaisuuden resurssitilanteesta kysyttäessä rehtoreiden käsitys oli hyvin yh-

teneväinen pienennyksen puolesta; ”pienentynee, [--] perinteisen juustohöylän 

mallilla” (R1), ”huononee varmasti vielä, siis ihan johtuen kaupungin talousti-

lanteesta” (R2), ”kyllä on todennäköistä [että leikataan]” (R3). Toisaalta kaikki-

en rehtorien vastauksissa oli nähtävissä se, että koulutusresurssit ovat leikka-

uskohteena siinä missä muutkin julkiset resurssit yleisen taloustilanteen nojalla; 

”nämä päätökset [--] niin euro toimii konsulttina siinä ja päätökset tulee var-

maankin talouden näkökulmasta enemmän kuin mistään muusta” (R3). Näke-

mykset olivatkin sen suuntaisia, että koulujen taloustilanne kääntyy siinä missä 

muidenkin julkisten tahojen; ”ainahan lama on päättynyt” (R2). Itsetarkoituk-

sellista leikkuripolitiikkaa ei rehtorien mielestä yleisemminkään ole ollut ha-

vaittavissa. Vastaajista ainoastaan yksi toi tässä vaiheessa esiin näkemyksen 

periaatteista koulutusresurssien leikkuun takana: 

”nythän nää hallituksen viime leikkauspuheet, sadat miljoonat mitä nyt on 
puhuttu, niin mun mielestä se on arvovalintaa ja alemmat portaat joutuu to-
teuttaa niitä, hallituksen päätöksissä jotenkin niin kuin yritetään hyvinvointi-
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valtiota [--] ohentaa ja ehkä tehdä tilaa jopa [--] yritysratkaisuille ja bisnekselle 
jopa koulutuspuolelle, semmoisia ajatuksia tulee” (R4). 

 

Tulevan kehityksen osalta lähipäättäjät näkivät niukkuuden jatkuvan, ett-

ei ”isoja parannuksia ei ole luvassa ellei kaupungilla nyt ala mennä huippuhy-

vin” (LP1), niin ”koulujenkin taloustilanne tulee heikkenemään” (LP2), mutta 

mitään dramaattista tai nimenomaan kouluihin keskittyviin leikkauksiin perus-

tuvaa pienentämistä ei ollut heidän mielestään näköpiirissä, vaan yleisen talo-

ustilanteen sanelemaa kehitystä. Taloustilanteen merkitystä pidettiin lähipäättä-

jien puheissa tärkeimpänä syynä siihen, että resurssien niukkuuden kanssa 

joudutaan pärjäämään, ja lähipäättäjien ymmärrys kunnanisien vaikeuksista oli 

nähtävissä, mitään pilvilinnoja ei ollut kasattu. Hyvän opetuksen ja taloudellis-

ten seikkojen tasapainottelu oli ymmärretty ja tätä kautta ylempien päättäjien 

ongelmille syntyi ymmärrystä.  

Resurssien jatkokehitystä lähipäättäjät arvioivat varovasti, sillä sote-

päätöksen suuruus ja vaikutukset ovat vasta edessäpäin, mutta lähipäättäjä 2 

summasi näkemystä sanomalla ”poliitikot on meillä ylimmät päättäjät, poliitti-

set ideologiat, paha sanoa tuohon, sillä edellinenkin hallitus jossa oli SDP ja oli-

ko Vihreätkin, niin kyllä nekin leikkas”. Eli lähipäättäjien käsitysten mukaan 

resurssien laskevaa kehitystä on mitä ilmeisimmin vallitsevasta taloustilantees-

ta johtuen tehty kaikilla vallassa olleilla hallituspohjilla, joka antaisi tukea en-

nemmin talousperusteiselle kuin aateperusteiselle resurssijaolle.  

Resurssien leikkausten todennäköisyydestä jatkossa etäpäättäjät vastasivat 

korotusten tason olevan ”varmasti monta vuotta eteenpäin nolla” (EP1), mutta 

tilanteen olevan ”kohtuullisen stabiili” (EP2), eli tiukkojen, mutta selvittävissä 

olevien aikojen jatkuvan. Etäpäättäjienkään puheissa ei ollut merkkejä siitä, että 

jokin muu kuin yleinen taloudellinen tilanne olisi koulujen resurssitilanteen 

heikentymisen taustalla. Etäpäättäjien mukaan resurssien tulevan kehityksen 

osalta ”mitään ääripaniikkia ei ole havaittavissa” (EP1), mutta ”eihän tää kos-

kaan tuu olemaan mitään ruusutarhaa varmaan, tiukkaa varmaan edelleenkin 

tulee olemaan, [--] isossa kuvassa tuskin mitään ihmeellistä on tapahtumassa, 

valtavaa harppausta suuntaan tai toiseen” (EP2). Kuitenkaan etäpäättäjien pu-
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heista ei saanut käsitystä siitä, että resurssien leikkauksia olisi edessä ainakaan 

huomattavan suurina. Ennemmin heidän vastauksissaan oli muita ryhmiä 

enemmän tehokkuusajattelun ja mm. digitaalisten ratkaisujen mukanaan tuo-

mia keinoja helpottaa resurssipulaa tulemalla entisillä määrillä tehokkaammin 

toimeen.  

 

Yksittäiset vaikutusmahdollisuudet 

Yksittäisen koulun tai rehtorin mahdollisuuksia vaikuttaa koulun saamiin re-

sursseihin ei rehtorien käsitysten mukaan juurikaan ole, sillä ”virastolta tulee 

ne reunaehdot ja täällä pitää saada arki pyörimään sillä mitä annetaan” (R2), 

”opetustoimen sisällä pystyy kyllä keskustelemaan, mutta raamit tulee kau-

pungin antamina” (R3) ja ”kyllä ne resurssit kaupungin johdosta annetaan” 

(R4). Yleisempi käsitys rehtorien ryhmässä oli se, että vaikutusmahdollisuudet 

ovat varsin niukkoja 

Vastaavasti vaikutusmahdollisuuksista keskusteltaessa lähipäättäjien vas-

taukset hajosivat aika selvästi: ”sisäinen laskutus annetaan tekniseltä puolelta 

eikä niistä rehtori voi neuvotella” (LP1), ”voi vaikuttaa niihin, ehdottomasti, [--] 

osa rehtorin työtä on vaikuttaminen” (LP3). Näidenkään vastausten perusteella 

ei mitään yhteistä kantaa käsityksistä tähän asiaan ei voi vetää, mutta miten-

kään valtavina vaikutusmahdollisuudet eivät esiintyneet lähipäättäjienkään 

käsityksissä.  

Yksittäisen toimijan vaikutusmahdollisuuksia pidettiin etäpäättäjien pu-

heissa vähäisinä, kuten vastauksesta ”esimerkiksi peruskoulun pitäminen niin 

siinä ei ole mitään vaihtoehtoisia toteuttamistapoja” (EP2) voidaan nähdä. Etä-

päättäjät sanoivat näkemyksenään isompien linjausten tulevan poliittisista pää-

töksistä. Kaikkiaan haastateltujen käsityksiä yksittäisen tahon vaikutusmahdol-

lisuuksista voidaan pitää vähäisinä.  

 

Valta muuttaa 

Kysyttäessä mitä muuttaisit jos saisit siihen vallan, rehtorien vastaukset jakaan-

tuivat niin laajalle, että yhteistä näkemystä ei ollut tulkittavissa. Ainoa ylei-
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semmin esiinnoussut näkemys oli pitkäjänteisyyden ja ennustettavuuden kas-

vattaminen. Muutosvaltakysymyksessä myös lähipäättäjien suunnitelmat olivat 

niin toisistaan poikkeavia, että mitään yhteistä muutosagendaa ei voida muo-

dostaa. Puhuttiin kouluverkosta, koulurakennuksista ja tuntikehyksistä, kaikki 

todellisia kehityskohteita ja sellaisia, joista on leikattu, mutta yhteistä kulmaa ei 

suoraan voitu muodostaa. Myös etäpäättäjien puhuessa mahdollisuudestaan 

tehdä haluamiaan muutoksia vastausten kohteet hajosivat niin, että mitään yh-

tenäistä linjaa ei näistä saatu vedettyä. Resursseihin näillä tähän kysymykseen 

saaduilla vastauksilla oli kuitenkin mielestäni selkeä yhteys, sillä kaikissa vas-

tauksissa keskityttiin resurssiasioihin, toki mahdollisesti haastattelun luonteesta 

johtuen. Kuitenkin haastatellut löysivät resurssin, jota rajattomalla vallalla pa-

rantaisi, mutta jokainen omansa.  

 

Poliittiset paineet 

Keskusteltaessa poliittisten päättäjien ja poliittisten järjestelmien koulujen arki-

työskentelyyn aiheuttamista painetekijöistä esiin nousi joitakin tekijöitä, jotka 

paineita aiheuttivat. Talousraameissa pysyminen, muiden hallinnonalojen ali-

jäämän tasaaminen, sisäilmaongelmien korjaaminen sekä yleinen sopeutta-

misajattelu olivat seikkoja, joita puheissa nousi esiin. Asiasta keskusteltaessa 

rehtorit myönsivät kokevansa kuntapäättäjiltä tulevan painetta heidän arkeen-

sa; ”kyllä sieltä painetta tulee, ilman muuta, [--] poliittisella tasolla tehdään pää-

tös ja koulun pitää toimeenpanna se” (R2), ”ehkä se paine tulee tällaisen talous-

ohjauksen ja resurssiohjauksen kautta, se on sen poliittisen koneiston ohjaus-

keino” (R3), ”sieltä [päättäjiltä] raamit annetaan, sille ei mitään niin kuin sitten 

voi” (R4). ”Sopeuttamisajattelun” (R1) syntyminen ja tiettyjen asioiden tekemi-

nen talouden näkökulmasta on kouluissa rehtorien mukaan arkea nykyisin, ja 

tätä kautta poliitikkojen ja muiden (kunta)päättäjien tekemiset ja sanomiset an-

tavat tiettyä viitekehystä koko opetustoimen perusteisiin.  

Myös poliittisten paineiden osalta lähipäättäjien vastaukset hajosivat, mut-

ta paineita ylempää kyllä koettiin. ”Meille annetaan budjetti, siinä raamissa pi-

tää pysyä” (LP1) ja ”mahdollisuudet vaikuttaa on hyvin pienet, marginaaliset” 
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(LP2) kuvaavat sitä, miten poliittinen paine koettiin; saneluhenkisenä. Näin ol-

len tämän ryhmän käsityksissä esiintyi aivan samoja asioita kuin rehtoreidenkin 

ryhmässä, mutta LP3 ei ollut muiden kanssa samoilla linjoilla eikä löytänyt pai-

neita kuin ”yllättävän vähän” (LP3).  

Poliittisista paineista keskusteltaessa etäpäättäjät löysivät ”koulutusmyön-

teisen perusvireen päätöksenteosta” (EP1) ja opettajien ymmärryksen ”suoma-

laiseen taloustilanteeseen” (EP2). Valtiotason päättäjän (EP2) mukaan ”ei var-

masti ole olemassa mitään semmoista”, kun puhe siirtyi ideologisen tason aat-

teeseen ajaa koulutusta Suomessa alas, eikä näihin puheisiin vastakaikua löyty-

nyt myöskään kuntatasolta. Keskusteluissa muistutettiin siitä, että päätöksente-

ko on laajaa touhua, jossa hyvin eritavoin ajattelevat ihmiset tuovat kantojaan 

esiin, ja siksi voi näyttää siltä, että osalle muut asiat ovat koulutusta tärkeämpiä. 

Haastateltujen puheista sai käsityksen, ettei koulutusasioita missään tapaukses-

sa ole Suomessa jätetty päätöksiä tehtäessä heitteille.  

6.2 Käsitykset tasa-arvon toteutumisesta 

Tasa-arvon toteutumisesta nykyisessä koulumaailmassa ja joidenkin tekijöiden 

tähän mahdollisesti heikentävästi vaikuttuvista osista rehtorit vastasivat tasa-

arvon toteutuvan nykypäivän koulussa pääsääntöisesti hyvin, sillä ”ei ole mi-

tään sellaista että ei olisi tasa-arvoinen tilanne noin ylipäänsä ajateltuna” (R3), 

”pääsääntöisesti aika hyvin tasa-arvo toteutuu” (R4), ”mun mielestä meillä to-

teutuu tällä hetkellä hyvin” (R2). Muutenkin kohdissa, joissa tasa-arvossa ken-

ties joku ongelma olisikin, niin ”en näe että toteutuminen olisi rahasta kiinni, 

enemmän asennekysymys” (R1), eli rehtorien käsityksiä resurssipuolen tasa-

arvosta voidaan tulkita niin, että se on hyvällä tasolla.    

Vastaavasti lähipäättäjät vastasivat tasa-arvon kyllä toteutuvan lähtökoh-

taisesti kaikissa (perus)kouluissa, ettei ”ole sellaisia kouluja, joissa on vain huo-

nosti tai hyvin pärjääviä lapsia, [--] kaikkien opetuksen taso taataan [ja] järjes-

telmä on tasa-arvoinen” (LP1), mutta ongelmia sisältävien ”maahanmuuttaja-

valtaisten alueiden, työttömyysalueiden sekä aikuisväestön heikomman koulu-
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tustason alueiden” (LP1) syntymisestä oltiin kyllä perillä. Erilaisten ”välineiden 

[talviurheilu] hankkimatta jättämisen” (LP2) -kaltaisia uhkakuvia oli mitä il-

meisimmin pohdittu. Yhdeksi uhkakuvaksi nousi polarisoituminen, kuten vas-

tauksissa ”kolmannen polven työttömyys/lääkäriys/opettajuus on ainut uhka 

kyllä mitä mä nään” (LP3), ”jos perhe ei arvosta opiskelua tai opettajan työtä 

riittävästi, niin kyllä se heijastuu siihen oppilaaseen” (LP2) oli havaittavissa. 

Näissä jotkin tekijät aiheuttavat käsityksiä perheiden välisistä eroista. Lähipäät-

täjien käsitysten luoma kuva koulun itsensä saamien resurssien ja tasa-arvon 

tilasta oli vahvasti positiivinen. 

Tasa-arvon toteutuminen nykykoulussa sai etäpäättäjiltä arvion, ettei se 

”toteudu niin hyvin kuin sen pitäisi toteutua” (EP1), kuvaten lähinnä sitä, että 

koulukohtaiset resurssit per oppilas eivät ole tasapainossa. Myös yleistaloudel-

liset ilmiöt, kuten työttömyys heijastuvat ”totta kai [-] monella tavalla sinne 

kouluun ja se yhteiskunnallinen tilanne, mutta et varmaan siinä on paljosta 

muustakin kysymys kuin vaan sen koulun sen hetkisestä resurssista” (EP2). 

Etäpäättäjien vastausten perusteella tasa-arvoon vaikuttavat enemmän ulko-

koululliset asiat kuin itse koulujen yhteiskunnalta saamat resurssit ja niiden 

muutokset.  

Kun kysymys käännettiin eriarvoisuuden puolelle saattoi rehtorien vasta-

uksista löytää viitteitä siitä, että tasa-arvon tila ei ehkä olekaan ihan niin hyvällä 

tasolla kuin ensin tuntui. Eriarvoistumisen suurimpana tekijänä pidettiin talou-

dellista kerrostumista, periytyvyyttäkin, sillä vastauksissa ”onko meillä käy-

mässä niin, että meidän matalapalkkaiset työtehtävät jakaantuu toisella tavalla 

kuin aiemmin, pieni häivähdys on siitä, [--] kuten muuallakin maailmassa, niin 

tietty kerrostuminen alkaa näkyä” (R1), ”jonkinlainen tämmöinen polarisaatio 

on monissakin asioissa on aika selkeesti havaittavissa, ehkä se konkreettisim-

millaan tulee huoltajien sosioekonomisesta asemasta aika paljon” (R3) ja ”jolla-

kin tavalla voi olla että on lisääntynyt, taas mietin noita laitteita, että osalla luo-

killa on jokaisella oppilaalla oma laite ja osalla ei” (R2) oli luettavissa sitä, että 

rehtoreilla oli tuntua siitä, että eriarvoisuus ei enää ole ainoastaan muiden on-

gelma. Rehtori 1 arveli, että ”ne mitä oli 10-15 vuotta sitten nähtävissä isoissa 
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suurkaupungeissa (tietyillä toimialoilla), niin ollaanko me menossa samaan?”, 

jonka voidaan katsoa kuvaavan muualla maailmassa aiemmin esillä olleita ta-

loudellisen eriarvoistumisen näkemyksiä. Kokonaisuutena haastatteluista oli 

saatavissa kuva, että näitä asioita on jouduttu kouluissa pohtimaan, eikä eriar-

voistumisen aihepiiri ollut rehtoreille mitenkään vieras.   

Kun lähipäättäjienkin kanssa keskusteltiin eriarvoisuudesta, niin tätä ei 

tässä vastaajajoukossa ollut varsinaisesti havaittu: ”ei [--] ole mitään tällaista” 

(LP3). Esiin nousi ainoastaan näkemys siitä, että polarisoituminen voisi näyttäy-

tyä siitäkin kulmasta, että toiset vanhemmat osaavat tukea lapsiaan koulun-

käynnissä ja toiset eivät, mutta mitään sen tarkempaa ei tästä vastauksissa pöy-

dälle noussut. Eriarvoistumisen havaitseminen tai siihen kantaa ottaminen oli 

lähipäättäjien vastauksissa vähäisempää kuin rehtorien vastaavissa.   

Eriarvoisuuden suunnalta katsottuna ei etäpäättäjienkään osalta huomat-

tavan suuria asioita noussut esille, mutta kyllä asia oli tuttu täälläkin, sillä ”sii-

nä vaikuttaa myös lähtökohdat mistä lapset tulee, että voi olla niin radikaalit 

erot siinä aamulla kun lähdetään kouluun niin minkälaisesta ympäristöstä ja 

kodista tulee” (EP1). Kaikkineen siis eriarvoistuminen on käsityksissä näkyvä 

ilmiö, mutta sille ei kuitenkaan vastauksissa annettu mitenkään erityisen suurta 

roolia.  

Haastatteluissa rehtorit kuitenkin arvelivat, että kaikkien on yhä mahdol-

lista olla mukana ja pärjätä nykymuotoisessa koulussa ”olosuhteista riippumat-

ta” (R2), ilman että on pelkona kohdata ”pussinperiä [--] jotka estäis kouluttau-

tumisen” (R3). Myös kaikki lähipäättäjät olivat hyvin yksimielisiä siitä, että 

kaikkien pärjääminen on enemmän kuin mahdollista; ”ei voi sanoa, että josta-

kin tietynlaisesta ryhmästä tulevat pärjäisivät heikommin kuin jostakin toises-

ta” (LP1). Yksi vastaajista arveli kaikkien oppilaiden pärjäävän kyllä, mutta ” se 

että opettaja pärjää, niin siitä mä en oo niin varma” (LP3), viitaten tällä siihen, 

että lapset kyllä elävät digiaikaa, mutta opettajien pitää osata hypätä sinne mu-

kaan. Muutenkin vastauksissa tietotekniikan merkitys korostui vähän joka puo-

lelta. Kaikkien selviämisestä nykyasetusten mukaisessa koulussa etäpäättäjät 

olivat sitä mieltä, että kyllä siellä pärjätään; ”kyllä varmasti, [--] on tukitoimia, [-



54 
 

-] näihin on panostettu, onkohan se ollut pakko panostaa kun taas perheet on 

vähentänyt panostustaan” (EP1).  

”Kotien pirstaloituminen mikä nyt on se nykykehitys, niin kokisin että se 

on varmaan se [syy], ei se niinkään ole yhteiskunnan vika, ei sitä voi kunnan 

syyksi panna, perheiden vastuu lapsista niin yleisesti ottaen ei ole sillä tasolla 

kuin on ollut” (EP1). Haastatellut etäpäättäjät puhuivat lähtökohtien merkityk-

sestä ja ympäristötekijöistä suurena selittäjänä tasa-arvon mahdollisille heiken-

nystekijöille. Työttömyystilanne ja sitä kautta kasvava talouden kestävyyden 

paine, perheiden keskinäinen erilaisuus ja sen aiheuttamat panostusmahdolli-

suuksien erot sekä lähtökohdat ylipäänsä olivat haastateltujen etäpäättäjien pu-

heissa isossa roolissa tasa-arvoa ja eriarvoistumista pohdittaessa.   

6.3 Käsitykset sosioekonomisen taustan vaikutuksesta 

Keskusteltaessa perheen sosioekonomisen taustan merkityksestä koulumaail-

massa rehtorit totesivat sen jo jonkin verran vaikuttavan, jopa enemmän kuin 

itse koulujen saamien resurssien tilanteen. Rehtori 1:n mukaan isoissa kouluyk-

siköissä oppilaiden kautta ”näkyy julkiset säästöpaineet enemmän kuin itse 

resurssissa”, eli kun taloustilanne on jossakin perheessä huonompi, niin se saat-

taa näkyä arjessa suoremmin kuin koulun resurssileikkaus. Taloudellisessa 

merkityksessään ”syrjäytyminen on varmaan yks semmonen asia joka pitää 

koulumaailmassakin erityisen tarkkaan huomioida” (R3), eli taloustilanteen 

heikkous saattaa rehtoreille näkyä uhkana, ”ainakin yksittäisen oppilaan koh-

dalla” (R3).  

Rehtorien mukaan yksiselitteistä sosioekonomista vaikutinta on vaikea 

nähdä koulun arjessa, vaan oleellista on vanhempien jaksamiseen ja läsnäoloon 

liittyvät tekijät. Näiden romahtaminen näkyy koulutyössä, mutta se voi johtua 

yhtälailla liiallisesta kiireestä (esim. työssä) kuin vaikkapa työttömyydestä tai 

sairaudesta. Raha ei ole keskeisin selittävä tekijä, vaan ”jos joku tekijä vaikuttaa 

aikuisen läsnäoloon, niin se näkyy lapsen oppimisessa ja jaksamisessa” (R1). 

Taloudelliset ja/tai läsnäoloon vaikuttavat tekijät näkyvät lasten reagoinnin 
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kautta enemmän kuin suorina leikkauksina resursseihin, sillä lapset oirehtivat 

ongelmiaan sitten koulussa. Kuitenkaan rehtorien mukaan luokasta ei tarkkai-

lemalla voi nopeasti nähdä ja sanoa, että juuri tuo tai tämä tulee jostakin tietyis-

tä olosuhteista. Vaikka vaikutusta sosioekonomisilla tekijöillä nähtiin olevan, ei 

vaikutus ole ehdoton tai aina samankaltainen eri yksilöillä.  

Rehtorien mukaan ei ole siis mitenkään yksiselitteisesti oppilaasta nähtä-

vissä se, että hän tulisi joistakin tietynlaisista olosuhteista. Kaikki vastaajat piti-

vät vanhempien antamaa tukea oleellisena koulussa menestymisen kannalta, 

kuten vastauksesta ”kyllähän vanhempien rooli on tärkee siinä, et kyllä sen 

huomaa että toisten kotona tuetaan oppilasta koulutyössä enemmän kuin tois-

ten” (R4) voidaan nähdä. Vaikka esiin nousi useammassa vastauksessa se, että 

itsekin kouluttautuneet vanhemmat osaavat yleensä paremmin välittää koulu-

tuksen merkitystä lapsilleen ja tukea oppimisessa, niin on ollut nähtävissä myös 

sitä, että liian suuren työkuorman alla olevat vanhemmat saattavat jättää myös 

tukematta lapsiaan. Syynä myös tähän saattaa olla taloudelliset kysymykset, 

aikapula liian kiireisen työelämän vuoksi. Rehtorien vastauksista oli tulkittavis-

sa se, että asiaa oli ennenkin pohdittu, ja ratkaisuksi tarjottiin esimerkiksi mak-

sutonta koulun kerhotoimintaa, jolloin kaikki varallisuusasemasta riippumatta 

pääsisivät osaksi harrasteita.  

Oppilaiden menestykseen vaikuttavista tekijöistä lähipäättäjät mainitsivat 

oppilaan taustat vastaamalla ”uskoisin, että sillä on korrelaatio jossain määrin 

millaisista oloista tulee ja miten pärjää, kyllä sillä varmasti vaikutustakin on” 

(LP1), erityisesti tuen antamista pidettiin oleellisena tekijänä. Sosioekonomisen 

tilanteen vaikutus ylipäänsä kodin mallin ja opiskelun arvostuksen kautta nou-

sivat varteenotettaviksi tekijöiksi, kuten vastauksessa ”vanhempien koulutusta-

son ja opiskelun arvostuksen sekä tukemisen lisäksi taustoissa ei uskoakseni ole 

tällä tavalla vaikuttavia tekijöitä” (LP2) näkyy, joskin myös kaveripiirin vaiku-

tusta korostettiin perustellen sitä sillä, että oppilailla on paljon koulun ulkopuo-

lista vapaa-aikaa. Usein voi kuitenkin olla, että kaveripiiritkin koostuvat sa-

manlaisista taustoista tulevista henkilöistä, joten vaikutus saattaa hyvinkin olla 

kodin kanssa samansuuntaista.  
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Kaikki lähipäättäjävastaajat tunnustivat sosioekonomisen taustan merki-

tyksen oppilaan tilanteeseen vaikuttavana tekijänä, kuten vastauksessa ”kyllä 

sillä on ja on aina ollut, tutkittukin on, tieteellisesti näytetty, ei van mun mieli-

pide, on sillä, vanhemmat ei välttämättä aina ajattele et sillä oli, mut on sillä” 

(LP3). Tämä vaikuttaa vähintäänkin silloin, kun siinä ilmenee jotakin poik-

keamaa tai ongelmaa, ”jos siinä on lieveilmiöitä, alkoholismia [--] niin silloin on 

tietysti näitä vaara-alueita” (LP2). Lähipäättäjä 1 totesi vielä, että  

”kodin malli on suuri, sillä on suuri merkitys lapsen kannalta, miten hän moti-
voituu ja minkälainen malli hän saa elämästä ja koulunkäynnistä, ja myöhemmin 
työelämään siirtymisestä, kyllähän siellä syntyy sellaisia haaveita ja ajatuksia että 
mitä musta vois tulla, ja nämä sitten suuntaavat koulunkäyntiä” 

 

Sosioekonomisen taustan merkitystä etäpäättäjät pitivät pienenä, mutta 

sen nähtiin kyllä jonkin verran vaikuttavan lasten tilanteeseen koulumaailmas-

sa. Itse koulua pidettiin tasa-arvoisena paikkana ja yhteisönä, mutta esimerkiksi 

työllisyystilanteen ja varallisuusaseman nähtiin olevan taustavaikuttamassa 

siihen, kuinka lapsilla on mahdollisuuksia osallistua muuhun, koulunkäynti-

valmiuksia tukevaan toimintaan. Sosioekonomisen aseman nähtiin myös jos-

sain määrin periytyvän, eli ”esimerkiksi korkeakouluihin meno ja korkeakou-

luissa pärjääminen ja tän tyyppinen jossain määrin periytyy” (EP2). Myös arvo-

jen taloudellistuminen ja koventuminen mainittiin, ja tämän nähtiin ilmenevän 

kouluissa sitä kautta, että kouluja mahdollisuuksien mukaan kilpailutetaan, 

yritetään valita parhaiten pärjännyt; ”se pikkusen alkaa niin kuin hiipimään 

Suomeen myös tämä meininki, puhutaan koulushoppailusta” (EP2). Sosioeko-

nominen tausta ei etäpäättäjien välttämättä vaikuta suoraan itse koulunkäyn-

tiin, ”mutta valmiudet voi tätä kautta olla heikommat” (EP1), kun harrasteisiin 

ei ole varaa tai kaveripiirit ovat tietynlaisia. Perheyhteisön kunnon merkitystä 

korostettiin. 

6.4 Käsitykset peruskoulun tärkeimmistä arvoista  

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä selvitettiin sitä mitkä ovat peruskoulussa 

tärkeimpiä arvoja ja millä tavoin vastaajat suhtautuvat koulujen väliseen kilpai-
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luun tai yksityiseen kouluun. Yksityistä koulua ei rehtoreiden joukossa pidetty 

ratkaisevana asiana Suomen koulujärjestelmän kannalta, sen nähtiin kaatuvan 

viimeistään taloudellisiin realiteetteihin. Yksimielisesti suomalaista koulusys-

teemiä pidettiin niin hyvälaatuisena, että täällä ei kellään ole varsinaista tarvet-

ta koulun laadun vuoksi pyrkiä esimerkiksi yksityiseen kouluun. Rehtori 1:n 

sanoin ”Suomi pärjää jatkossakin tällä peruskoululla mitä nyt on”. Myöskään 

koulujen väliseen kilpailuasetelmaan eivät rehtorit uskoneet, kuten vastaukses-

ta ”en mä oikein sitä kilpailua nää semmoisena isona ratkaisuna koulujen kehit-

tymiselle” (R3) on luettavissa, vaan lähikoulun hyvyyttä korostettiin.  

Yksityisistä kouluista tai koulujen välisestä kilpailusta puhuttaessa lähi-

päättäjien näkemykset olivat hyvin pitkälti linjassa rehtoreiden kommenttien 

kanssa. Lähipäättäjä 1 sanoi, että ”kivijalka on julkinen koulujärjestelmä”, johon 

muiden lähipäättäjien vastaukset yhtyivät huomattavan hyvin. Tällä tarkoitet-

tiin sitä, että kaikkien vastaajien käsityksissä toistui näkemys siitä, että suoma-

lainen järjestelmä julkisrahoitteisen koulun johdolla toimii niin hyvin, että kil-

pailuttaminen tai yksityisen toiminnan kautta syntyvä koulu eivät voisi ylittää 

nykysysteemin hyviä puolia. Erikoistumisluokat (matematiikka, musiikki) oli-

vat vastaajien mukaan ihan kannatettava asia, mutta ”ei sitä laajentaa tarvi” 

(LP2).  

Yksityiskoulu sen kansainvälisessä merkityksessä ei saanut etäpäättäjiltä-

kään kannatusta, mutta koulujen painopistealueet ja sitä kautta tapahtuvat kou-

luvalinnat oman kiinnostuksen ja osaamisen kautta olivat heidän mielestään 

kannatettavia asioita. Toki esiin nostettiin myös se, että kaikilla ei ole joko varal-

lisuutensa, sijaintinsa tai muiden taustatekijöiden vuoksi mahdollista osallistua 

painottuneeseen kouluun yhtä helposti kuin joillakin muilla, mutta  

Koulun tärkeimmäksi arvoksi nousi esiin useampiakin ehdokkaita, mutta 

eniten rehtorien puheissa toistui tasa-arvo ja tasavertaisuus. Näitä pidettiin 

”suomalaisen koulun menestystekijöinä (R1)”, joiden varaan voidaan rakentaa 

niin nyt kuin tulevaisuudessa.  

Tärkeimpien arvojen osalta lähipäättäjienkin mielipiteet liikkuivat tasa-

puolisuuden tienoilla, mutta lisäksi turvallisuus ja ”hyvän elämän arvot” (LP2) 
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yleisemminkin mainittiin. Kuitenkin haastatteluista oli tulkittavissa, että kaikil-

le turvallinen, tasa-arvoinen koulutus on myös lähipäättäjien arvolistalla korke-

alla.  

Etäpäättäjät nostivat tasa-arvon keskeiseksi arvoksi koulutuksessa niin nyt 

kuin tulevaisuudessa, erityisesti ”mahdollisuuksien tasa-arvo” (EP2) oli esillä. 

Mahdollisuuksien tasa-arvolla kuvattiin tilannetta, jossa kaikkialla Suomessa 

tarjotaan yhtäläiset onnistumisen mahdollisuudet ja reitit, vaikka ratkaisut eivät 

joka paikassa täsmälleen samanlaiset olisikaan, niin keneltäkään ei suljeta pol-

kuja päästä haluamalleen tasolle.  

6.5 Tulosten yhteenveto  

6.5.1 Resurssit ja arvot peruskoulun arjessa 

Käsityksissä koulujen saamia resursseja pidettiin vähintäänkin tyydyttävinä, 

vaikka nähtävillä on, että paremminkin voisi olla eikä varsinaisesti kukaan 

nähnyt syytä kieltäytyä, jos joku lisäresurssia tarjoaisi. Kaikkien haastateltavien 

käsityksistä oli tulkittavissa, ettei talouden kantojen pohtiminen ole vierasta ja 

ymmärrystä talousasioihin löytyi kaikilta. Haastattelujen perusteella voidaan 

todeta, että taloudelliset asiat ovat vaikuttamassa arkipäivään, vähintäänkin 

taustatekijänä, ja julkisen talouden tilanne on mukana koulujen arkitoimintaa 

pohdittaessa.  

Osassa vastauksia menneisyydestä kyettiin löytämään aika, jolloin resurs-

si on ollut runsaampi, mutta varsinaista romahdusta saaduissa varoissa ei vas-

tausten perusteella ole tapahtunut. Joskin ratkaisujen löytäminen vaatii usein 

omatoimisuutta, järjestelyjä ja kierrätystä, jotka mainittiin useammin keinoina 

kamppailla resurssien vähentymistä vastaan. Todettiin, että tasapainottelua 

resurssisen niukkuuden ja opetuksen laadun välillä on ollut ja myös luvassa. 

Rahaa ja sen säästämistä ei lähtökohtaisesti pidetty tärkeimpänä perusteena 

ajattelumalleille.  

Sivistystoimen ja koulujen rooli osana kaupungin suurempaa kokonai-

suutta oli vastaajien käsityksissä selvillä, muiden hallinnonalojen budjettiyli-
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tykset ja tietynlainen sopeuttamismentaliteetti, koulun toimintojen mitoittami-

nen vähenevien resurssien tasolle, oli havaittavissa vastauksista. Myös ymmär-

rystä leikkauksille löytyi, vaikkei niitä toivottavina pidettykään.  

Kaikkiaan eri ryhmien edustajien näkemykset poikkesivat hyvin vähän 

toisistaan, vastaukset lähenivät suurissa linjoissa hyvin lähelle toisiaan. Resurs-

sitilanteesta keskusteltaessa rehtorien näkemys oli negatiivisin. Etäpäättäjien 

ryhmässä näkemys oli puolestaan positiivisin, lähipäättäjillä tästä välistä. Tältä 

osin tuloksen voisi nähdä niin, että mitä kauemmas koulun arjesta tullaan, sitä 

positiivisempi on kuva resurssien tasosta.  

Muut vastaajaryhmät eivät maininneet hankerahoitusta samalla tavalla 

kuin rehtorit. Syynä tähän voi olla se, että rehtorien arjessa tällaisten erilaisten 

rahoitusmallien käytännön toteutus ja järjestäminen saattaa olla suuremmassa 

roolissa kuin yleisesti arvellaan. Päättäjätason ihmisille yksittäinen rahoitusläh-

de ei välttämättä näyttele sellaista osaa, jonka se kuitenkin käytännön toimijoi-

den arjessa saa.  

Viimeaikaisen resurssikehityksen osalta vastauksista oli luettavissa myös 

hyvin pitkälle jatkuva yhtämielisyys siitä, että tiukempaan suuntaan on kou-

luissa menty ja niukkuutta jaettu, eikä kuvitelmia hyvistä tai paremmista ajoista 

ollut kellään. Suureen epätoivoon haastateltavista ei kuitenkaan ollut vaipunut 

kukaan, vaan niin koulun arjessa kuin päättäjätasoillakin toimivat uskoivat 

ymmärryksen opetustoimea kohtaan olevan niin suuri, että jatkossakin perus-

toimintojen kestävyys tullaan varmistamaan. Lisäksi lähes ’yhdestä suusta’ to-

dettiin koulujen resurssien olevan leikkauksen kohteina siinä missä mikä ta-

hansa muukin julkinen resurssi, eikä kukaan vastaajista nähnyt, että taustalla 

vaikuttaisi minkäänlainen koulutusvastainen aate tai hanke.  

Myös tulevien resurssimäärien suhteen kaikkien vastaajien näkemykset 

lähenivät toisiaan, kuitenkin siten, että rehtorien arvioissa leikkauksia ja pie-

nentymistä pidettiin todennäköisimpänä, lähipäättäjien joukossa myös toden-

näköisenä, kun taas etäpäättäjät arvioivat tilanteen stabiiliksi ja nollakasvuisek-

si. Vastauksissa oli havaittavissa sama trendi kuin aiemminkin, eli etäisyys kou-

lun arjen ratkaisuista lisäsi positiivisuutta resurssikehityksen tiimoilta; mitä 
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kaukaisempi oli suhde koulun käytännön ´pyörittämiseen´, sitä vahvempi oli 

usko tuleviin resursseihin. Kuitenkin myös käsitykset yleisen talouskehityksen 

mukaisesta resurssikehityksestä oli löydettävissä kunkin ryhmän vastaajista.  

Pieni ero ryhmien välillä oli löydettävissä myös kysyttäessä resurssien pa-

rasta tilaa. Rehtorit ja lähipäättäjät mainitsivat 80-90-lukujen taitteen, eli ajan 

ennen lamaa parhaiden resurssien aikana, mutta etäpäättäjien käsityksissä tätä 

parempaa ajanjaksoa osattu valita. Lähipäättäjistä käsitykseni mukaan kaikki 

olivat toimineet opettajina/rehtoreina ennen nykyistä virkaansa, ja ainakin osa 

heistä oli opetustyössä mainittuna aikana, samoin rehtoreista oli toiminut kou-

luissa tuohon aikaan. Etäpäättäjistä puolestaan kumpikaan vastaaja ei ollut 

koulumaailman kanssa opetusvastuullisissa tekemisissä mainittuun aikaan. 

Yksittäisen toimijan (koulu/rehtori) mahdollisuuksista vaikuttaa koulun 

saamiin resursseihin vastaajat antoivat samansuuntaisia vastauksia, eikä tällai-

sia mahdollisuuksia yhtä lähipäättäjää lukuun ottamatta pidetty suurina. Tois-

tuva käsitys oli, että resurssit tulevat päätösprosessista annettuina ja niiden 

kanssa sitten eletään.  

Yksi merkityksellisen suuntainen havainto tutkimuksen aikana oli resurs-

sikäsityksen erilaisuus, sillä rehtoreille resurssi näyttäytyi jokapäiväisenä, kun 

taas etääntyminen arjesta päättäjätasolle toi helposti yleisemmän tason näke-

myksiä, suurempaa linjaa. Tämä on sinänsä ihan ymmärrettävä näkemys, koska 

kukin puhuu omista lähtökohdistaan, ja tässä saattaisi olla perustelua myös 

tehdynkaltaiselle ryhmäjaolle; suhtautumisero ryhmien välillä oli tässä kohdin 

ehkä selkeimmin nähtävissä.  

Poliittiset paineet olivat tuttuja isolle osalle haastatelluista, varsinkin reh-

torit tunnustivat kokevansa painetta ylempää. Tässä kohdin rehtorien näkemys 

poikkesi muista ryhmistä, muttei kuitenkaan siten, että eroa voisi pitää merkit-

tävänä. Tutkimuksessa esiinnousseiden käsitysten mukaisesti poliittiset paineet 

eivät ole pyrkimässä kaatamaan koulujärjestelmää. Päinvastoin haastateltavat 

antoivat ymmärtää, että suomalaisen koulutuksen tärkeimpiin seikkoihin kuu-

luu laaja kattavuus ja tasa-arvoinen tiedonjaon ajatus.  
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Koulutuksen turvallisuus ja tasa-arvoisuus olivat hallitsevia teemoja ar-

voista keskusteltaessa. Erityisesti tasa-arvoa pidettiin esillä kaikissa vastaaja-

ryhmissä, eikä yksikään vastaaja jättänyt sen esiintuomista tekemättä. Vaikka 

vastaajat käyttivät eri termejä arvoja arvioidessaan, he eivät pidä taloutta kes-

keisenä ohjenuoranaan koulutuksesta puhuttaessa, sillä arvokuvassa kukaan ei 

nostanut tehokkuutta tai jonkun tietyn väestönosan suosimista esiin.  

Yksityisen koulun tai koulujen välisen kilpailun rooli suomalaisessa pe-

ruskoulujärjestelmässä vastaajat eivät pääosin pitäneet tärkeänä Suomen kan-

nalta. Varsinkaan kansainvälisessä kontekstissa ymmärrettävä jako yksityisiin 

ja julkisiin kouluihin ei saanut kannatusta lainkaan. Nykyinen erityis- ja paino-

pisteluokkien järjestelmä sen sijaan sai nykylaajuudessaan kannatusta koko vas-

taajakentästä, joten heidän mielestään musiikki- ja matematiikkapainotteiset 

luokkajaot ovat kunnossa ja suotavia. Kuitenkin kaikki haastatellut olivat sitä 

mieltä, että jokaisen koulun on jatkossakin oltava hyvä: koko suomalaisen kou-

lujärjestelmän peruskivi on se, että lähikouluun voi laittaa lapsensa ilman huol-

ta siitä, että sen opetus olisi oleellisesti heikompitasoista kuin jonkin toisen kou-

lun. Vaikka vastauksissaan etäpäättäjät olivat innokkaimpia erikoistumisen 

kannattajia, hekin ottivat esiin sijaintien, varallisuuden ja muiden taustojen 

merkityksen siinä, että erikoistuminen ei saisi tarkoittaa mahdollisuuksien epä-

tasa-arvoisempaa jakaantumista.    

Kaikkien haastateltujen käsitysten mukaan resursseja koulutusta varten 

perustasolla on yhä edelleen saatavissa, vaikka niitä jossain määrin on leikkaa-

maan jouduttukin. Mitään ylitsepääsemätöntä uhkaa ei resurssitilanne perus-

kouluissa ole tämän tutkimuksen perustella muodostamassa, eikä minkäänlai-

nen epätoivo keskusteluissa noussut esiin.  

 

6.5.2 Tasa-arvon toteutuminen ja perheen sosioekonominen tausta 

Pohdittaessa taloudellisessa mielessä käsitetyn tasa-arvon toteutumista kou-

luissa rehtorien näkemyksen mukaan tilanne oli pääsääntöisesti hyvä, samoin 

kuin lähipäättäjien mielestä. Etäpäättäjien joukossakaan ei pidetty tilannetta 
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negatiivisena. Useissa vastauksissa mainittiin tässäkin kohdin yleinen taloudel-

linen tilanne ja sen aiheuttamat muutokset joidenkin perheiden taloustilantee-

seen esimerkiksi työttömyyden kautta. Vastauksissa arvio oli, että tämä voi vai-

kuttaa myös tasa-arvoon enemmän kuin itse koulujen resurssien leikkaaminen.  

Kun kysymys käännettiin eriarvoistumisen puolelle, niin rehtorien vasta-

uksissa oli löydettävissä kaikuja siitä, että eriarvoistuminen on todellinen ilmiö 

suomalaisissa peruskouluissa. Oli selvästi nähtävissä, että koulun arjessa toimi-

vat ovat joutuneet näitä asioita pohtimaan ja etsimään keinoja ongelmien tor-

jumiseksi. Lähi- sekä etäpäättäjät toivat esiin lähinnä tuen antamisen näkökul-

man, mutta eivät rehtorien tavoin varsinaista eriarvoistumista. Etäpäättäjien 

vastauksissa asia korostui ja toistui enemmän kuin lähipäättäjien joukossa, mut-

ta kuitenkin rehtoreita vähemmän. Joka tapauksessa jokaisessa ryhmässä asiaa 

oli kuitenkin jollakin asteella huomioitu, sillä kussakin ryhmässä esimerkiksi 

polarisoituminen nousi esiin. Tällä haluttiin kuvata sitä, että toisilla perheillä 

menee paremmin kuin toisilla ja toisissa saadaan tai osataan tukea paremmin 

kuin toisissa. Joissakin vastauksissa mainittiin se, että itse koulutetummat van-

hemmat osaavat olla enemmän avuksi kuin kouluttamattomat, mutta tämäkin 

tuli esiin ryhmästä riippumatta.  

Kaikissa ryhmissä pidettiin kuitenkin esimerkillisenä asiana sitä, että lähi-

koulu on Suomessa kunnollinen, eikä jakoja parempien ja huonompien oppilai-

den kouluihin ole ainakaan haastateltavien kotialueella ollut havaittavissa. Kai-

killa on yhtäläiset mahdollisuudet suoriutua koulusta menestyjänä ja jokaisen 

koulun opetuksen taso taataan korkeaksi. Tässä kohtaa mainittiin joissakin vas-

tauksissa erot erilaisten alueiden (omakotitalo/kerrostalo) koulujen välillä ja 

muutenkin vastaavalla tavalla jaettuna perheiden väliset erot. Tätä ei kuiten-

kaan pidetty vastaajien joukossa koulujen tai niiden saamien resurssien aiheut-

tamana, vaan perheiden keskinäiset erot ja yhteiskunnan pirstaloituminen to-

dettiin isommiksi vaikuttajiksi. Kaikkien mahdollisuuksia pärjätä pidettiin hy-

vinä ja todennäköisinä, mutta esiin nousivat myös seikat, joihin opetustoimen 

tai yhteiskunnan on vaikea vaikuttaa. Näitä olivat lähinnä edellä mainitut peri-

heiden keskinäiset erot, sillä nähtiin, että yhteiskunnan on hyvin vaikea päästä 



63 
 

vaikuttamaan siihen, kuinka ja millaisin eväin vanhemmat lapsensa koulutielle 

lähettävät.  

Perheen sosioekonomisten lähtökohtien vaikutusta arvioitaessa rehtorei-

den mielestä tällä on vaikutusta oppilaiden tilanteeseen, jopa enemmän kuin 

varsinaisilla koulujen resursseilla. Syrjäytymistä ja yksittäisen oppilaan perheen 

taloudellisen tilan kehitystä pidettiin vastauksissa ongelmina. Sosioekonominen 

taustatilanne ei heidän mukaansa välttämättä, aina ja suoraan vaikuta, mutta 

sen mukanaan tuoma läsnäolon puute, työttömyys, liiallinen kiire tai sairaudet 

saattavat vaikuttaa siihen, että aikuisilla ei ole aikaa ja mahdollisuuksia tukea 

lapsiaan, ja tämä puolestaan vaikuttaa koulussa pärjäämiseen. Sosioekonomiset 

taustat eivät myöskään heidän mukaansa ole suoraan nähtävissä, mutta ajan 

kanssa nämä seikat tulevat joissakin tapauksissa oppilaista esille. Vanhempien 

oman koulutustason merkitystä korostettiin useissa vastauksissa, eli itsekin 

kouluttautuneet osaavat tukea lapsiaan enemmän kuin vähemmän kouluttau-

tuneet.  

Lähipäättäjien vastaukset liikkuivat hyvin samoilla linjoilla rehtorien 

kanssa, sillä tuen merkitys, vanhempien koulutustaso ja poikkeava sosioeko-

nominen tausta (työttömyys tms.) vaikuttavat heidänkin mielestään lasten me-

nestymismahdollisuuksiin hyvin samansuuntaisesti kuin rehtorien arvioissa. 

Kodin mallin merkitystä ja tätä kautta menestysreitin löytymistä korostettiin 

vastauksissa, ja tässä oltiin hyvin samojen asioiden äärellä kuin aiemmin esitel-

lyissä vastauksissa.  

Myös etäpäättäjien käsitykset olivat samansuuntaisia, vaikka heidän vas-

tauksissaan korostuikin se, että kansainvälisesti vertaillen tilanne Suomessa on 

edelleen erinomainen. Kuitenkin sosioekonominen periytyvyys, eli tilanteen 

säilyminen samankaltaisena sukupolvesta seuraavaan oli vastauksissa esillä 

tälläkin vastaajaryhmällä. Korkeakouluihin pääseminen ja siellä menestyminen 

näyttää heidänkin mielestään olevan suvuissa kulkevaa, eli kouluttautuneet 

vanhemmat osaavat kannustaa lapsiaan koulunkäynnin kanssa paremmin, sa-

moin oppimisvalmiuksien arvioitiin ylipäänsä olevan paremmat korkeamman 

sosioekonomisen taustan omaavilla lapsilla.  
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7 POHDINTA 

Tämän luvun tarkoitus on selventää tutkimuksen tuloksia, etsiä resurssikäsitys-

ten muotoutumista ja niiden variaatiota haastateltujen välillä.  

7.1 Tulosten tarkastelu 

Keskeisin tulos tehdyn tutkimuksen perusteella on se, että talousasioilla ei vai-

kuttanut olevan niin suurta merkitystä kuin taustamateriaalin perusteella olisi 

voinut luulla. Kaikkien haastateltujen käsityksissä sivistysarvot menivät talous-

arvojen edelle, vaikkakin talousseikkoja osattiin ottaa laajasti huomioon. Käsit-

teiden ja ymmärryksen sisältö oli kaikilla vastaajilla hyvin samanlainen, johtuen 

pitkälti siitä, että heidän ammatillinen taustansa on hyvin toistensa kaltainen. 

Haastatellut henkilöt edustivat saman ilmiön, peruskoulun, maailmaa eri kat-

santokannoista, eikä eroja ollut havaittavissa kuin yksittäisissä kohdissa, kuten 

hankerahoituksessa. Koulutukseen liittyvät asiat olivat tulleet tutuiksi hyvin 

toisiaan leikkaavia reittejä ja tätä kautta myös käsitykset, termit ja sisällöt olivat 

huomattavan yhteneviä keskenään, toisin sanoen esiin nostettujen seikkojen 

merkitykset tuntuivat olevan kaikilla hyvin samat. Yksi selitys tälle on var-

maankin se, että lähes kaikkien haastatteluun valikoituneiden henkilöiden suh-

de kouluun ja koulutukseen on hyvin läheinen, vaikka jotkut heistä tällä hetkel-

lä toimivatkin siitä kauempana. Tätä kautta kunkin haastatellun kokemus oli 

ilmeisesti ajanut ajattelemaan koulumaailmasta hyvin yhtenevästi.  

Nykymallisen peruskoulun asemaa yhteisen koulutuksen pohjana pidet-

tiin yleisesti hyvänä ja sopivana koulutuksen toteuttamiseksi Suomessa. Re-

surssit ovat sellaisella tasolla, että opetus on turvattu ja peruskoulun asema 

osana julkisen talouden budjetteja on sellainen, että sen toimintaan panostetaan; 

resursseja ei ole leikattu sen enempää kuin muidenkaan julkisten toimijoiden 

saamia resursseja. Mitään koulutusvastaista aatemallia ei näiden haastattelujen 

perusteella ollut löydettävissä.  
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Tutkittavien henkilöiden vastausten mukaan sosioekonomisilla tekijöillä 

oli ollut merkitystä koulumenestyksen suhteen, kuten Berneliuksen ja Jakku-

Sihvosen (2014) sekä WHO:n Koululaistutkimuksen (Currie ym. 2012) perus-

teella ennakoitiin. Vanhempien koulutus- ja varallisuustasoilla vaikutti myös 

haastattelutulosten valossa olevan merkitystä lasten ´koulutien mutkiin´. 

Useimmissa vastauksissa mainittiin se, että taustatekijöillä, kuten lapsen sosio-

ekonominen lähtökohta, vanhempien koulutustausta ja työtilanne, saattaa olla 

ainakin jossakin määrin merkitystä siihen, miten lapset suhtautuvat kouluun ja 

menestyvät opinnoissaan. Tältä osin nyt saadut tulokset ovat samansuuntaisia 

Sitran (Alatupa ym. 2007) ja Kirjavaisen (2009) kanssa siinä, että perheen talou-

dellisen ja sosioekonomisen taustan merkitys suuntaa osaltaan lasten elämää 

niin koulussa kuin myös koulun ulkopuolella. Asioilla on taipumuksena kasau-

tua, ja näin näyttää olevan myös tässä tapauksessa niin ongelmien kuin hyvien 

asioidenkin kannalta ajateltuna.  

Esille tuodut painotettujen luokkien valinnat tai alueiden eriytyminen ei 

haastateltujen kotiseudulla ollut samanlainen ongelma kuten esimerkiksi Berne-

liuksen ja Jakku-Sihvosen (2014) sekä Rinteen (2014) tutkimuksissa. Tulosta 

voidaankin tulkita siten, että vaikka sosioekonomiset tekijät osaltaan vaikutta-

vatkin, ei tilanne haastateltujen kotiseudulla ole vielä kovin suuri ongelma eikä 

tilanne hälyttävä.  

Myös eriarvoistumiseen liittyviä käsityksiä oli havaittavissa haastateltavi-

en puheissa. Vastauksissa mainittiin matalapalkka-alojen työllisyystilanne, työt-

tömyys sekä kodin tuki ja sen antama malli, jotka kaikki ovat linjassa Berneli-

uksen (2013) tutkimustulosten kanssa. Maininnat omakotitalo- ja kerrostaloalu-

eiden eroista sekä joissakin kohdin esiin nousseiden ajatusten polarisoitumises-

ta voidaan katsoa lähestyvän Berneliuksen saamia tuloksia. Polarisoituminen 

on yksi aikamme merkittävistä tekijöistä myös tämän tutkimuksen perusteella. 

Allianssi ry:n Nuorista Suomessa -selvityksen (Koste 2012) sekä Sitran raportin 

(Alatupa ym. 2007) kanssa tulokset kulkevat myös samaan suuntaan, sillä vas-

tauksissa olosuhteiden periytyvyys nousi esiin samanlaisin ajatuksin kuin Al-

lianssinkin tuloksissa.  
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Oppilashuoltoon ja heikommin menestyvien auttamiseen panostamisessa 

esiin nousi ajatuksia, jotka yhtenevät Eduskunnan Tarkastusvaliokunnalle laa-

ditun katsauksen (Ala-Kauhaluoma ym. 2013) kanssa siinä, että niihin kannat-

taa sijoittaa varoja, koska kaikkien mukana pitäminen on tasa-arvon ajatuksen 

mukaista. Tutkimuksen aikana saatu kuva haastateltujen käsityksistä tukee sitä, 

että tasa-arvo yhä edelleen on peruskoulumme kantavia teemoja.  Käsityksissä 

oli nähtävissä myös se, että ongelma-alueille on ollut saatavissa lisäresursseja, 

vaikkakin ehkä vasta erikseen perusteltaessa. Tapauskohtaisuus ja ongelmiin 

puuttuminen kielivät mielestäni siitä, että heikommin pärjäävää osaa oppilaista 

ei ole hyljätty, kuten ehkä karuimmillaan olisi tehtävä uusliberalististen teorioi-

den mukaan. Tämän voidaan nähdä olevan ainakin jonkinlaista varautumista 

siihen, että 1990-luvun laman aikaisia virheitä ei toistettaisi leikkaamalla kovas-

ti, aivan kuten Paakkonen (2012) edellä oli esittänyt.  

Saamani tulokset eivät olleet lainkaan niin negatiivisia talousarvojen ko-

rostamisen suhteen muiden pehmeämpien arvojen kustannuksella, kuin teo-

riaosassa Raivolan (2000), Jussilan (2006) ja Rinteen (2014) perusteella ennakoi-

tiin. Kysymykseen onko koulu kaikkien yhteinen voi mielestäni näiden haastat-

telujen perusteella vastata myöntävästi. Vastaajista kukaan ei maininnut talo-

uspohjaisia mittausmenetelmiä tai hyötyodotuksia tärkeinä, vaan ajatukset läh-

tivät siitä, että oppimisen mahdollistaminen on tärkeintä. Toisin sanoen käsi-

tykset korostivat sivistyksen merkitystä.  Näissä haastatteluissa yleisesti kerrot-

tiin oppimisen roolista asetettuna etusijalle.  

Kuitenkin yleisesti myönnettiin, että talouden seikkoja ja koulun resursse-

ja osana kaupungin kokonaistaloutta on pitänyt ja pitää jatkossakin pohtia 

usein ja että tällä on merkitystä toiminnan suunnittelussa ja suuntaamisessa. 

Kussakin vastaajaryhmässä ymmärrettiin, että talous on merkittävä tekijä kou-

lujen(kin) toiminnan järjestämisessä, mutta tässä vastaajajoukossa oli kuitenkin 

vahva näkemys siitä, että ´oppilas edellä´ mennään. Kuitenkaan mielestäni an-

nettu kuva ei ollut yhtä talouspainotteinen kuin Pesosen (2009) väitöstutkimuk-

sessa, sillä resurssien riittämättömyys tai oppilaiden perustaitojen puute eivät 
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tässä määrin tulleet esiin. Joitakin yhtäläisyyksiä toki oli, esimerkiksi se, että 

rehtoreiden työajasta suuri osa menee talousseikkojen selvittämiseen.  

Vastauksista sai siis sen kuvan, että osana julkisen sektorin leikkaustoimia 

koulutkin joutuvat tekemään osansa. Talouspohjaiset ajattelutavat ja esimerkik-

si Vienon (Vieno ym. 2014, 94) esittelemät toimenpiteet eivät näiden vastausten 

perusteella ole kouluillekaan mitenkään vieraita, vaan ennemmin jokapäiväi-

nen asia, joiden kanssa on osattava tulla toimeen. Tämä ilmeni hyvin jo aiem-

min mainituissa reaktioissakin. Vaikka luvussa 3.2. mainitunkaltaisia seikkoja 

jossain määrin olisikin ollut havaittavissa ja rahalla koulumaailmassakin iso 

merkitys, ei näiden vastausten pohjalta voida todeta, että täällä edettäisiin aino-

astaan raha edellä tai ”euronkuvat silmissä”.  

Haastateltujen käsityksissä tilanne vaikutti siltä, että resurssien nykytila 

mahdollistaa kaikkien pärjäämisen peruskoulussa ja yhtäläiset menestymisen 

mahdollisuudet. Tasa-arvoisuus on koulun lähtökohta yhä edelleen, mahdolli-

set eriarvoistumista aiheuttavat seikat tulevat koulun resurssien ulkopuolelta, 

perheiden sisäisistä talous- ja muista tekijöistä. Huomattavan keskeinen havain-

to tutkimuksen perusteella on siis se, että talousorientoituminen ei heijastunut 

haastateltujen puheisiin siinä mielessä, että talous olisi keskeisin lähtökohta 

päätöksiä tehtäessä. Talouskeskeinen ajattelumalli ei siis näyttäytynyt sellaises-

sa roolissa tai mallissa, jota tutkimuksen lähtökohdissa arvioitiin löytyvän. 

Pehmeämpiä, koulutusläheisempiä arvoja ei siis voida näiden tulosten perus-

teella pitää talouden jyrääminä. Tilanne vastaa enemmän Holmlundin (2009) 

kuin Hanushekin (2008) esittämää, siis perinteistä resurssin asetantaa ja seuran-

taa, ei niinkään uusliberaalia mittaamista ja palkitsemista. Voitaneen myös to-

deta, että nyt tutkimuksen kohteena olleiden henkilöiden näkemyksien perus-

teella jatkossakin koulujärjestelmä tarjoaa tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja sa-

malla hyvää tulosta, kuten Pfefferin (2014) tutkimuksenkin mukaan on mahdol-

lista tarjota.  
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7.2 Johtopäätökset  

Kokonaisuutena arvioiden se, ettei mitään koulutusvastaista tai koulutuksen 

resursoinnin alasajoa vaativaa aatetta ollut millään tasolla havaittavissa, oli tut-

kimuksen tärkein havainto. Koko tutkimuksen keskeisimpänä tausta-ajatuksena 

oli se, että nykyinen yksilökeskeinen maailmankatsomus ja markkinatalouden 

korostamien olisi saattanut aiheuttaa tämänkaltaisia näkemyksiä. Resurssit eh-

kä tulevat annettuina eikä koulutasolla ole niihin suurta vaikutusvaltaa, mutta 

ne yhtäkaikki tulevat ja ovat tyydyttävällä tasolla. Koulutusta kohdellaan osana 

yleistä julkista taloutta ja sen saamien resurssien muutokset liikkuvat taloudel-

listen suhdanteiden mukana siinä missä minkä tahansa muun julkisen tahon 

saamat resurssit. Haastateltujen mukaan liikettä alaspäin on ollut silloin, kun 

sitä on ollut kaikessa julkisessa resursoinnissa ja heistä löytyi uskoa myös sii-

hen, että korkeasuhdanteen joskus koittaessa myös koulutus tulee tästä hyöty-

mään.  

Resurssien korkeintaan tyydyttävä taso ja asteittainen niukkeneminen 

ovat haastateltujen mukaan jatkumassa myös tulevaisuudessa ja niiden riippu-

vuus julkisen talouden yleisestä tilasta tuskin tulee vähenemään. Tämä korostaa 

sitä näkemystä, että mainitunkaltaista aatteellista koulun resurssin alasajoa ei 

haastateltujen käsityksistä löytynyt.  

Haastateltujen ´etäisyys´ koulun arjesta vaikutti suhtautumiseen. Haasta-

tellut rehtorit näyttäytyivät jonkin verran pessimistisempinä kuin päättäjät, ja 

päättäjissäkin etäpäättäjät suhtautuivat positiivisemmin tilanteeseen kuin lähi-

päättäjät. Tämä johtunee siitä, että etäämmältä tilanne näyttäytyy isompina ko-

konaisuuksina kuin läheltä, esimerkiksi näin voi havaita olevan hankerahoituk-

sen suhteen. Etäpäättäjän silmin kouluille on tarjolla esimerkiksi hankerahaa 

yhtenä isona määrärahana varsin riittävästi, mutta rehtorien silmin jokainen 

hanke vaatii erillistä työtä ja erillisiä perusteluita rahan saamiseksi. Samoin yk-

sittäisen toimijan vaikutusmahdollisuuksia etäpäättäjät pitivät suurempina 

kuin rehtorit. Tämänkin voidaan tulkita johtuvan katsantosuunnasta ja etäisyy-

destä. Rehtorit eivät kokeneet voivansa vaikuttaa isossa määrin mihinkään, 
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mutta etäpäättäjät kokivat, että voihan heihin tulla vaikuttamaan yksittäisistä 

kouluistakin.  

Jos kukin vastaajista olisi saanut vallan muuttaa asioita haluamallaan ta-

valla, niin kukin olisi tehnyt niin ihan omalla kaavallaan, eikä mitään yhteistä 

suurta muutosta ollut vastauksista löydettävissä. Tästä voitaneen vetää se joh-

topäätös, että mikään yksittäinen asia ei ole sellainen, että kaikki olisivat juuri 

sitä muuttamassa. Näin ollen ongelmat näyttäytyvät yksittäisinä, tapauskohtai-

sina asioina.   

Sosioekonomista tilannetta ja oppilaiden lähtökohtien merkitystä arvioita-

essa esiin nousi näkemys siitä, että oppilaan tausta vaikuttaa hänen asemaansa 

koulussa. Polarisoitumisen nostivat esiin useammat haastatellut, keskeisinä 

seikkoina koulutuksen ja työttömyyden keskittyminen sekä joidenkin alueiden 

erot toisiin alueisiin. Lähtökohtien ja taustan osalta keskeinen esiin tullut seikka 

oli vanhempien osaaminen ja tuki oppimiselle. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella voidaan tehdä tulkinta, ettei mikään tietty tekijä sinänsä olisi suuri 

tai suurin haitta, mutta läsnäolo lapsen arjessa ja sitä kautta tuen antaminen 

nousi esille. Tällä tarkoitettiin sitä, että jos vanhemmilla on aikaa ja keinoja aut-

taa lasta koulunkäynnissä, niin mukana pysyminen onnistunee helpommin. 

Vaikka työttömyyden ja huono-osaisuuden periytyminen joissakin vastauksissa 

esiin nousikin, niin vastauksissa mainittiin myös se, että tuen puute voi johtua 

muistakin seikoista, esimerkiksi liiallisesta työmäärästä ja urasuuntautuvuudes-

ta. Näin ollen haastateltujen mukaan ei voidakaan sanoa, että joku tietty sosio-

ekonominen tausta voisi yksiselitteisesti kertoa siitä, että koulussa ei tule pär-

jäämään.  

Näissäkin vastauksissa oli luettavissa sitä, että mitä lähempänä koulun ar-

kea vastaaja oli, sitä huolestuneemmin hän sosioekonomisen tasa-arvon tilaan 

suhtautui. Kaikki haastatellut toivat esiin sen, että sosioekonomisilla tekijöillä 

on vaikutusta koulussa tapahtuviin asioihin. Kuitenkin tasa-arvo ja kaikkien 

mahdollisuuksien tukeminen on siinä määrin keskeinen arvo suomalaisessa 

koulumaailmassa, että sitä pyritään mitä ilmeisimmin tukemaan kaikilla tasoil-

la.  
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Samalla tavoin eriarvoistumista arvioitaessa etäisyys arjesta saattaa heijas-

tua jonkin verran käsityksiin, sillä rehtorit nostivat eriarvoistumisen suurem-

maksi ongelmaksi kuin päättäjien ryhmä. Kuitenkaan eriarvoistumistakaan ei 

voi näiden saatujen vastausten valossa pitää kovin suurena ongelmana, vaikka 

se paikoitellen esiin nousisikin. Mistään kattavasta ongelmasta koulun arjessa ei 

siis näiden haastattelujen perusteella ole kysymys, mutta yksilöiden kohdalla 

tällainen kehitys on mahdollista, tapahtunutta ja aina huono vaihtoehto. Kui-

tenkin haastattelujen pohjalta on nähtävissä, että kaikilla tasoilla tätä vastaan 

pyritään kamppailemaan eikä mitään jakoa parempien ja huonompien oppilai-

den kouluun ollut miltään osin havaittavissa.  

Tasa-arvon tilan ja eriarvoistumisen osalta keskeinen johtopäätös tutki-

muksen perusteella on se, että mikäli näissä ilmenee ongelmia, löytyvät syyt 

siihen haastateltujen mielestä ennemmin kotoa kuin koulusta. Koulu elää tasa-

arvon ajatuksen kanssa ja pyrkii torjumaan eriarvoistumista, mutta eriarvoista-

via seikkoja kulkeutuu kouluun oppilaiden mukana perheistä. Tämän kehityk-

sen torjumiseksi koulujen keinot ovat rajallisia, mutta omalta osaltaan koulujen 

toiminta tähtää kaikkien mukana pitämiseen.  

7.3 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tuomen ja Sarajärven (2003, 122-129) mukaan yksi luotettavuuden keskeinen 

tarkastelukulma on totuudellisuuden ja objektiivisuuden huomioiminen. Haas-

tattelut nauhoitettiin ja kirjoitin ne puhtaaksi nauhojen perusteella. Koonnissa 

käytin suoria lainauksia haastateltavien puheista, ja kaikin puolin tavoite saada 

ensikäden vastauksia asiaa tuntevilta ihmisiltä onnistui. Haastateltujen osalta 

pidän aineistoa validina ja objektiivisena. Toisaalta Tuomi ja Sarajärvi (2003, 

136) toteavat, että laadullista tutkimusta on lähes mahdotonta tehdä ilman tut-

kijan oman kokemusmaailman vaikutusta, sillä hän tekee tutkimusta omasta 

skeemastaan lähtien. En kuitenkaan koe, että oma suhtautumiseni tutkittuun 

aihepiiriin olisi ollut vaikuttamassa tulkintoihin, lähtökohtaisesti aihepiirin va-

lintaan kyllä. 
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Haastattelurunko itsessään toimi mainiosti tutkimuksen toteutuksessa ja 

sitä kyettiin hyödyntämään läpi koko tutkimusprosessin. Haastattelut myös 

sujuivat yllättävän hyvin, eikä mitään varsinaisia ongelmakohtia tai hankalia 

teemoja ollut. Haastatellen saatu tieto oli sopivan laajuinen ja selkokielinen ma-

teriaali, josta nämä tulokset oli mahdollista työstää.  

Tutkimuksen variaation lisäämiseksi olisi ehkä voinut pohtia vielä tar-

kemmin sitä, mistä haastateltavat valitsee; liian lähellä koulumaailmaa olevat 

päättäjät ovat usein itsekin entisiä rehtoreita ja opettajia, joten ymmärrettävästi 

heidän ajatusmallinsa pohjautuu tuohon historiaan. Mahdollisesti laajemman 

variaation aikaansaamiseksi haastatteluja olisi tullut olla lisää erityisesti kou-

lumaailmasta etäämmällä olevista tahoista. Toisaalta haastateltavien määrä olisi 

tällöin noussut kenties opinnäytetyölle liian suureksi ja työ liian haastavaksi.  

Samoin muutoksena nyt toteutuneisiin haastatteluihin olisi voinut olla 

kiinnostavaa esittää viimeiseksi jätetty tärkeimpiä arvoja koskeva kysymys heti 

alkuun, sillä nyt saattoi olla niin, että haastattelun aihepiirinä esiin nostettu ta-

sa-arvokeskustelu on voinut olla johdattelemassa haastateltavien ajatuksia, ja 

sen vuoksi vastaukset olivat niin yhtenäisiä. Toisaalta tasa-arvo ja eriarvoisuu-

den vähentäminen, tai ainakin mahdollisimman vähäisenä pitäminen, tulivat 

ilmi muistakin vastauksista. 

Tutkimustulosten siirrettävyydestä ja yleistettävyydestä voidaan Tuomen 

ja Sarajärven (2002) perusteella todeta, että näiden onnistuminen riippuu huo-

mattavan paljon tutkitun ympäristön sekä mahdollisen siirtoympäristön sa-

mankaltaisuudesta. Vaikka yleistykset eivät mahdollisia olisikaan, eli tutki-

muksen tuloksista ei voisi löytää universaalia totuutta, voi vastaava totuus olla 

mahdollinen vastaavassa ympäristössä. Suoraan näitä ei voi laajentaa yleisem-

min mihinkään, mutta on mahdollista saatujen tulosten olevan hyvin lähellä 

vastaavanlaisia, jos tutkimus olisi toteutettu jossakin toisessa kunnassa tai toi-

sella alueella. Saadut näkemykset saattavat vastata yleisemminkin vastaavissa 

tehtävissä työskentelevien maailmankuvia, sillä niin yhtäläisiä nämä vastaukset 

olivat keskenään. Tätä kautta voisi olettaa, että vastaavanlaisia näkemyksiä olisi 

muillakin saman alan työntekijöillä.  
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Jatkotutkimushaasteena voisi nostaa esiin tutkimuksen laajentamisen sel-

laiseen kohdejoukkoon, jossa ei lähtökohtaisesti tulla kouluympäristöstä. Kuten 

valtion tasolla toimiva haastateltu etäpäättäjä haastattelussaan antoi ymmärtää, 

on päättäjien ajatusmalleissa keskinäisiä eroja taustoista riippuen, ja haastatte-

lemalla etäämmällä koulusta työskenteleviä henkilöitä voisi löytää tällaisia nä-

kökulmia. Tällöin samantyyppinen tutkimus voitaisiin toteuttaa vaikkapa siten, 

että otettaisiin joko ainoastaan etäpäättäjiä tai ainakin huomattavasti enemmän 

etäpäättäjiä haastateltaviksi, jolloin puoluekantojen tai muiden tekijöiden vai-

kutusta asennoitumiseen koulutusta kohden voitaisiin tutkia. Tällä saattaisi olla 

merkitystä suhtautumiseen koulutuksen tasa-arvoon ja resurssijakoon siltä 

kannalta, että löytyykö etäämmällä koulusta olevilla päättäjillä asenteellista ha-

lua heikentää koulutuksen resursseja tai mahdollisuuksien tasa-arvoa. Merki-

tystä tällä olisi myös siinä mielessä, että voitaisiin kartoittaa teoriaosuudessa 

esiteltyjen seikkojen ilmenemistä erilaisissa poliittisissa ryhmissä. Olisi siis hyvä 

saada erityisesti tässä käytetyn etäpäättäjäryhmän jäseniksi sellaisia henkilöitä, 

joilla lähinnä sydäntä on joku muu aihe kuin sivistys ja koulutus, vaikkapa sai-

raanhoito tai tiehankkeet. Tällöin olisi saatavissa lisätutkimuksen verran aineis-

toa sellaiselta porukalta, jossa sivistys ei sellaisenaan kaikkein keskeisin arvo 

olekaan. Tätä samaa tutkimustaustaa ja haastattelupohjaa voisi tuossa etääm-

mälle suunnatussa tutkimuksessa hyödyntää vaikka sellaisenaan.   

Vaikka nämäkään tulokset eivät kiistä talousajatusten olevan mukana kai-

kessa toiminnassa, on kuitenkin rohkaisevaa voida todeta, että koulutuksessa 

yhä edelleen tunnutaan ajateltavan lapsi ja oppiminen edellä. Kiistatonta on, 

että talouden seikat vaikuttavat ihan jokaiseen, myös niihin oppilaisiin julkises-

sa koulussa, mutta oli rohkaisevaa nähdä, että ainakaan näiden haastateltujen 

henkilöiden käsitysten mukaan talous ei tekemistä ohjaa. Talouskriisejä tulee ja 

menee, mutta ainakin tämän tutkimuksen tulosten valossa peruskoulussa on 

yhä voimissaan ajatus kaikkien yhtäläisyydestä ja lähtökohtien huomioimisesta 

positiivisessa mielessä. Haastateltujen poliittisten päättäjien ja kouluissa toimi-

vien henkilöiden näkemysten mukaan suomalainen peruskoulu on yhä edel-

leen tasa-arvoinen kaikkien koulu.  
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LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO   

 Tutkimuskysymys 1: Millaiset koulujen saamat resurssit ovat?  

- Millaisia ovat koulujen saamat resurssit (riittäviä/välttäviä/heikkoja esim)?  
 

- Miten resurssit ovat kehittyneet viime aikoina? 
 

o Miten kyseiset resurssit pienentyneet/kasvaneet verrattuna enti-
seen?  

 

o Miten resurssien leikkauksia/kasvatuksia luvassa todennäköisesti 
jatkossa?  

 

- Mistä alkaen (mahdollisia) muutoksia resursseissa on ollut havaittavissa?  
 

 

- Mistä (mahdolliset) muutokset johtuvat?  
 

 

- Milloin resurssit olivat hyvällä/parhaalla tasolla? 
 
 

- Minkälaisia taloudelliset päätökset (kouluja koskien) viimeaikoina olleet? 
 
 

- Miten näet/koet resurssien kehittyvän jatkossa? 
 
 

- Millä tavoin yksittäinen koulu/rehtori/opettaja vaikuttaa resursseihin? Mi-
ten? Miksi?  
 
 

- Mitä muuttaisit, jos voisit?  
 
 

- Kuka resurssien jaosta päättää, jääkö yksittäiselle koululle valinnanvaroja?  
 
 

- Poliittiset paineet? 
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 Tutkimuskysymys 2: Millä tavalla tasa-arvo toteutuu nykyisessä 

koulumaailmassa vai vaikuttavatko jotkut tekijät tasa-arvoa hei-

kentävästi?  

- Mitä on mielestäsi tasa-arvo tämän päivän koulussa? Miten näkyy käytän-
nöissä? Toteutuu/esteitä haasteita 
 

- Kokevatko haastateltavat, että eriarvoisuus olisi lisääntynyt/vähentynyt 
kouluissa? Mikä voisi olla syynä? 
 

- Onko kaikkien mahdollista pärjätä nykymuotoisessa koulussa?   
 

 

 Tutkimuskysymys 3: Millainen on perheen sosioekonomisen taus-

tan merkitys koulutuksessa? 

- Mitkä asiat vaikuttavat oppilaiden menestykseen koulussa?  
 

- Millä tavalla oppilaan tausta (vanhemmat, sosiaaliluokka) vaikuttaa opiske-
luun/menestymiseen?   
 
 
 

 Tutkimuskysymys 4: Mitkä ovat peruskoulussa tärkeimpiä arvoja? 

- Yksityistäminen? Koulujen välinen kilpailu? Miten suhtaudut?  

- Minkä arvojen varaan koulu(tus) rakentuu nyt ja/tai jatkossa? Mitä pitäisit 
tärkeänä? 
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LIITE 2: HAASTATTELUJEN PÄIVÄMÄÄRÄT 

20.11.2015 Rehtori 1 

26.11.2015 Lähipäättäjä 1 

27.1.2016 Etäpäättäjä 1 

8.4.2016 Rehtori 2 

18.4.2016 Rehtori 3 

12.5.2016 Lähipäättäjä 2 

16.5.2016 Etäpäättäjä 2 

23.5.2016 Rehtori 4 

26.5.2016 Lähipäättäjä 3 
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