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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää opinto-ohjaajien ajatuksia vuo-

den 2018 pääsykoeuudistuksesta. Tavoitteena oli kartoittaa miten uudistus oli 

vaikuttanut opinto-ohjaajien työnkuvaan ja työtehtäviin. Lisäksi tässä tutki-

muksessa tarkasteltiin opiskelijoiden asemaa uudistuksessa opinto-ohjaajien 

näkökulmasta.  

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto kerättiin 

teemahaastatteluiden avulla keväällä 2019. Tutkimukseen osallistui yhteensä 

kuusi opinto-ohjaajaa, joista neljä työskenteli lukiossa, yksi työskenteli sekä lu-

kiossa että yläkoulussa, ja yksi työskenteli yläkoulussa. 

Opinto-ohjaajien kokemusten mukaan pääsykoeuudistus ei ollut vaikut-

tanut merkittävästi heidän varsinaiseen työnkuvaansa, mutta ohjauksen tarve 

oli aikaistunut ja lisääntynyt. Opinto-ohjaajat olivat huolissaan opiskelijoiden 

jaksamisesta ja pelkäsivät uudistuksen lisäävän stressiä, ahdistusta ja eriarvoi-

suutta opiskelijoiden keskuudessa. Haastateltavat myös kokivat, ettei uudistuk-

sella saavuteta kaikkia haluttuja tavoitteita. Lisäksi tulokset valottivat hieman 

hallintavallan toiminnasta ja uusliberalistisesta koulutuspolitiikasta Suomessa. 

Tulosten mukaan opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen prosessi on 

niin yksilöllinen, ettei sitä koettu pystyvän nopeuttaa ja tehostaa ulkoisten uu-

distusten avulla. Tulkitsen tässä tutkimuksessa pääsykoeuudistuksen olevan 

osa isompaa tehostamisen ilmiötä, jossa yksilöistä halutaan tuottaa vastuullisia, 

yrittäjämäisiä ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. 

Asiasanat: pääsykoeuudistus, opinto-ohjaaja, koulutuspolitiikka, yrittäjyyden 
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 JOHDANTO

Lukiolaiset korottavat hiki hatussa arvosanojaan, yläkoululaiset jopa maksavat päästäk-
seen haluamaansa lukioon – Tähänkö pääsykoeuudistus on johtamassa? (Yle 3.4.2019) 

“Pääsykoeuudistus sivuuttaa nuorten edun – on väärin kasata vastuu tulevaisuudesta 
teinien harteille” (HS 18.9.2017) 

“Pääsykoeuudistus tekee nuorista menneisyytensä vankeja” (Kaleva.fi 8.1.2018) 

Edellä olevat otsikoinnit kuvastavat tällä hetkellä käytävää voimakasta keskus-

telua toisen asteen pääsykoeuudistuksesta, joka jakaa mielipiteitä puolesta ja 

vastaan. Pääsykoeuudistus on osa Sipilän hallituksen kärkihanketta - Nopeute-

taan siirtymistä työelämään. Keväällä 2018 voimaan astunut korkeakoulujen 

pääsykoejärjestelmää keventävä uudistus korostaa ylioppilastodistuksen merki-

tystä opiskelijavalinnoissa. Vuonna 2020 korkeakoulujen tulee valita yli puolet 

uusista opiskelijoista ylioppilastodistuksen perusteella (OKM 2016). Aiheen 

ajankohtaisuuden ja sen synnyttämän laajan keskustelun vuoksi halusin tutkia 

uudistusta tarkemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada lisää tietoa 

pääsykoeuudistuksesta ja sen soveltuvuudesta suhteessa tavoitteisiin. 

Yksi suurista uudistukseen liittyvistä huolenaiheista on lukiolaisiin koh-

distuvan stressin lisääntyminen ylioppilaskirjoitusten merkityksen kasvaessa. 

Yle (2018) uutisoi Suomen Lukiolaisten Liiton olevan huolissaan lukiolaisten 

jaksamisesta. Huolen taustalla oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettä-

män kouluterveyskyselyn tulokset, joiden mukaan yli kolmannes lukiolaisista 

oli kokenut huolta mielialastaan vuoden 2018 aikana ja joka kolmas vastanneis-

ta koki hukkuvansa koulutyöhön muutamina päivinä viikossa. Professori Juha 

T. Hakala ymmärtää uudistuksen taustalla olevan idean, mutta pelkää päinvas-

taisia tuloksia. Hakalan mielestä uudistuksen myötä nuorten tulee tietää yhä 

aikaisemmassa vaiheessa tulevaisuuden suunnitelmat. Hän myös pelkää, että 

lukiosta muodostuu kolmen tai jopa neljän vuoden stressaava valmentautumi-

nen kirjoituksia varten. Hän on myös huolissaan kilttien suorittajatyttöjen ja 

hitaammin lämpenevien poikien välisistä eroista, joita uudistus saattaa lisätä 
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entisestään. (Haavisto 2018.) Samankaltainen keskustelu toistuu kymmenissä 

internetin uutisartikkeleissa, blogikirjoituksissa ja kannanotoissa. 

Pääsykoeuudistus ilmiönä on liitettävissä laajempaan koulutuspoliittiseen 

muutokseen, joka korostaa yksilöllisyyttä, yrittäjyyttä ja valinnan vapautta hy-

vinvoinnin ja tasa-arvon sijaan. Tämä uusliberalistinen koulutuspolitiikka on 

seurausta globalisaatiosta, jonka avulla ylikansallisten toimijoiden, kuten 

OECD:n, EU:n asema on korostunut (Kallo 2011, 103–104). Markkinaohjautuva 

koulutuspolitiikka ajattelee koulut yrityksenkaltaisiksi voittoa tavoitteleviksi 

organisaatioiksi, jossa valtio valvoo tuloksellisuutta ja markkinoiden voima 

seuloo esille voittajat. Tehokkuuden ja laadun lisäksi arvostetaan asiakkuutta, 

vapautta ja joustavuutta. Koulut siis tarjoavat asiakkailleen, eli opiskelijoille 

kysynnän mukaisia tuotteita ja opiskelijoilla on vapaus toteuttaa valintaa, mutta 

jokainen yksilö on kuitenkin vastuussa omista valinnoistaan. (Silvennoinen & 

Kinnari 2015, 72–73; Miller & Rose 2010, 117.) Opiskelijat toimivat ikään kuin 

oman elämänsä yrittäjinä tehdessään erilaisia hankintoja elämäänsä koulutuk-

sen avulla. Koulutus onkin avainasemassa muokkaamassa kansalaisista yrittä-

jämäisiä yksilöitä hyvinvointipalveluista riippuvaisten ja passiivisten kansalais-

ten sijaan (Peters 2001, 60). 

Nuorten kouluttautumiselle luodaan nykyisin paineita yksilöllisten pon-

nistusten lisäksi koulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan luomien arvojen tahoilta. 

Koulujärjestelmä ei välttämättä nauti enää monopoliasemasta, mutta nuorten 

kiinnittymisen yhteiskuntaan tapahtuu edelleen koulutuksen kautta. Keskeyt-

tämisiä pidetään yhteiskunnan lisäksi yksilöiden ongelmana ja se puolestaan 

asettaa sivuraiteille ajautuvat nuoret marginaaliseen ryhmään. (Komonen 2001, 

70.) Hallitukselliset tahot, kuten työministeriö, ovat huolissaan suomalaisista 

nuorista, jotka eivät käyttäydy yhteiskunnan odotusten mukaisesti. Nämä odo-

tukset liittyvät työllistymiseen ja nuorten kohdalla kouluttautumiseen. Ilman 

näitä, yksilöt asetetaan yhteiskunnan ulkopuolelle. (Mononen-Batista Costa & 

Brunila 2016, 19.) Uusliberalistinen ajattelu vastuullistaa yksilöä toimimaan ak-

tiivisesti ja yrittäjämäisesti talouden kasvun, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja 

kansallisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. (Peters 2001, 61; Harni, Pyykkönen & 
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Mononen-Batista Costa 2016). Komonen (2001, 72) esittää, että yksilöllistämisen 

rinnalla yhteiskunnalliset instituutiot pitävät yksilön yhä tiukemmin sääntöjen 

ja olosuhteiden hallitsemassa otteessaan. Yksilöä siis kannustetaan tekemään 

omaa elämää koskevia valintoja itsenäisesti, kunhan ne vain ovat niitä “oikeita” 

yhteiskunnassa hyväksyttyjä valintoja. Esimerkiksi koulutusyhteiskunnassa 

koulutuksen ulkopuolelle jääminen vie nuoren väistämättä vaaralliselle alueel-

le, joka voi ennustaa epävakaata työmarkkinauraa. Nuorilla ei siis ole juurikaan 

mahdollisuuksia yksilölliseen rakentamiseen tai elämänpolitikointiin. (Komo-

nen 2001, 76, 81.)  

Tässä tutkimuksessa uusliberalistista koulutuspolitiikkaa tutkitaan hallin-

nan analytiikan viitekehyksestä, jossa hallinnalla pyritään tuottamaan uuden-

laista käyttäytymistä ja itseohjautuvuutta (Piattoeva 2013, 15). Tutkimukseni 

hallinnan analytiikan viitekehyksen pohja on rakennettu Michel Foucault’n, 

Peter Millerin ja Nikolas Rosen tutkimuksista, jossa hallinta ei ole näkyvää toi-

mintaa, vaan valta lävistää kaikki yhteiskunnan toimijat tuottaen valtaa moni-

mutkaisessa verkostossa (Helén 2010, 33). Foucault’n hallinnan analytiikan kes-

kiössä on myös ajatus itseohjautuvasta yksilöstä, joka ohjaa toimintaansa halut-

tujen päämäärien saavuttamiseksi (Kaisto & Pyykkönen 2010, 11). Tulkitsen 

myös pääsykoeuudistusta foucault’ laisen hallinnan analytiikan näkökulmasta, 

joka tuo esille laajemman yhteiskunnallisen ongelmakentän, jossa uudistusta 

voidaan pitää poliittisena toimijana (Harni 2015, 100).  

Uusliberalistinen koulutuspolitiikka on luonut yrittäjyyttä korostavan ee-

toksen, joka voidaan tulkita hallinnan mielenlaatuna. Tätä soveltaen pää-

sykoeuudistus voidaan tulkita yhdeksi hallinnan työvälineeksi, sillä se tarjoaa 

opiskelijoille parhaimmat mahdollisuudet tietyillä valinnoilla ylioppilaskirjoi-

tuksiin liittyen. Jokainen opiskelija saa siis itse valita edelleen mitä aineita halu-

aa kirjoittaa, mutta pääsykoeuudistuksen tuottamat uudet pisteytykset antavat 

raamit “parhaille” valinnoille, eli aineille, joista saa eniten pisteitä opiskelijava-

linnassa. Pyrin tutkimaan miten pääsykoeuudistus toimii eräänlaisen hallinta-

tekniikkana ohjaillen opiskelijoita yhä aiemmassa vaiheessa koulupolulla.  
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Tutkimushenkilöiksi valikoituivat opinto-ohjaajat, sillä heillä on merkitse-

vä rooli nuorten tulevaisuuden suunnittelussa ja koulutuksen siirtymävaiheis-

sa. Opinto-ohjaus tukee nuoren uravalintaa, koulutusta ja opiskelua, kunnioit-

taen samalla ohjattavaa. Työn tehtävänä on myös edistää ohjattavan hyvinvoin-

tia ja tasa-arvoa. (SOPO ry 2019a.) Tärkeimpänä auttamisen kohteena ovat nuo-

ret, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, käyvät epäsäännöllisesti koulua tai joilla on 

kotona vaikeuksia (Lairio & Nissilä 2003, 14; Pirttiniemi 2004, 55). Lisäksi oh-

jauksen tulisi tähdätä siihen, että ohjattava ymmärtää oman tilanteensa ja pys-

tyisi kohtaamaan elämänsä haasteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi työvälinei-

nään opinto-ohjaaja käyttää omaa asiantuntijuuttaan ja persoonaansa. (SOPO ry 

2019a.) Lairion (1992, 2) mukaan opinto-ohjaajan työ vaatii tulevaisuuden yh-

teiskunnan hahmottamisen lisäksi teoreettista näkemystä inhimillisen kehityk-

sen kulusta ja ehdoista. Toisin sanoen, opinto-ohjaajan tulisi nähdä millaisessa 

yhteiskunnallisessa tilanteessa ohjattavat elävät tulevaisuudessa. Ohjaus-ala 

ammattina vaatiikin jatkuvaa kouluttautumista ja ammattitaidon kehittämistä 

(SOPO ry 2019a).  

Tutkimukseni etenee seuraavasti. Luvussa kaksi kerron tarkemmin pää-

sykoeuudistuksesta, sen tavoitteista ja taustoista. Luvussa kolme esittelen miten 

suomalaisen koulutuspolitiikan arvomaailma on muuttunut hyvinvoinnin ja 

tasa-arvon edistämisestä kohti tehostavaa markkina-ajattelua, jonka taustalla on 

uusliberalistisen koulutuspolitiikan leviäminen Suomeen. Lisäksi käsittelen 

opinto-ohjaajia muutoksen tuomien haasteiden keskellä. Luvussa neljä esittelen 

tutkimukseni kannalta oleellisten yrittäjyyden eetoksen ja hallintavallan lisäksi 

sitä, miten pääsykoeuudistus voidaan tulkita hallintana. Viidennessä luvussa 

käyn läpi tutkimuksen toteuttamisen ja luvussa kuusi esittelen tulokset. Viimei-

senä käyn läpi pohdintaa tuloksista, arvioin omaa tutkimustani ja esitän jatko-

tutkimushaasteet. 
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 PÄÄSYKOEUUDISTUS

Pääsykoeuudistusta varten perustettiin työryhmä Opetus- ja kulttuuriministe-

riön toimesta. Työryhmä aloitti toimintansa 4.5.2016 tehtävänään laatia, kuinka 

ylioppilastutkintoa voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin korkeakouluvalin-

noissa. Tämän uudistuksen taustalla on Sipilän hallituksen kärkihanke – No-

peutetaan siirtymistä työelämään. Yksi hankkeen tavoitteista on saada opiskeli-

jat nopeammin toiselta asteelta korkeakouluihin. Tavoitteen toteuttamiseksi 

korkeakoulujen tulee uudistaa valintakoemenettelyjään ja luopua pitkää val-

mistautumista vaativista pääsykokeista. Menettelyn tarkoitus on myös vähen-

tää valmennuskursseille osallistumista. (OKM 2016.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2016:37 (OKM 2016) esittää Sipi-

län hallitusohjelman tavoitteet osaamisen ja koulutuksen osalta, jotka ovat kor-

keakoulujen valintakoemenettelyjen uudistamisen lisäksi, kolmannen lukukau-

den käyttöönotto korkeakouluissa, toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulujen 

välisen yhteistyön lisääminen, sekä kelpoisuusvaatimuksien päivittäminen jul-

kisella sektorilla. Julkaisussa tuodaan esille, että korkeakoulujen valinta-

koemenettelyn uudistamisella pyritään vähentämään tarpeettomia välivuosia ja 

nopeuttamaan korkeakouluopintoihin siirtymistä. Kolmannella lukukaudella 

taas tarkoitetaan kesälukukautta, joka tulisi nykyisen kevät- ja syyslukukauden 

lisäksi. Tämän lisäksi julkaisussa mainitaan, että kelpoisuusvaatimusten päivit-

täminen olisi asianmukaista, jolloin eri koulutustaustan omaavilla olisi yhden-

mukaisempi mahdollisuus hakeutua samoihin opintoihin.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM 2016) mukaan uudistuksessa paino-

tetaan ylioppilastutkintoa nykyistä enemmän, sillä todistusvalinta nähdään 

kustannustehokkaana vaihtoehtona suosituilla opiskelualoilla. Korkeakoulut 

saavat ylioppilastutkinnon avulla vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa hakijan 

osaamisesta. Pääsykokeet koetaan monimutkaisiksi ja työryhmä kehittäisi jär-

jestelmää kohti yhtä valintatapaa, eli todistusvalintaa. Vuoteen 2020 mennessä 
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opiskelijoita valitaan huomattavasti nykyistä suurempi määrä todistusvalinnal-

la ja suurin osa paikoista varataan niille, jotka hakevat opiskelupaikkaa ensim-

mäistä kertaa. (OKM 2016.) 

Uudistusta perustellaan vetoamalla erilaisiin mittareihin. Vuonna 2017 

valmistuneista ylioppilaista 72 % ei jatkanut tutkintoon johtavaan koulutuk-

seen, eli vain vajaa kolmasosa lukiolaisista jatkoi opiskelujaan välittömästi, 

vaikka 75 % heistä oli hakenut opiskelupaikkaa. Tuoreiden ylioppilaiden jatko-

opiskelupaikan ulkopuolelle jäävien osuus on kasvanut 15 prosenttiyksikköä 

vuodesta 2007. Kymmenen vuoden aikana lukiosta valmistuvien siirtyminen 

jatko-opintojen pariin on siis vaikeutunut. (SVT 2018.) Myös opiskelujen keski-

määräinen aloittamisikä 24 vuotta on suhteellisen korkea Suomessa. Opetus- ja 

kulttuuriministeriön mukaan Suomi menettää vuosittain opiskelijoita ulkomail-

le ja olettaa yhdeksi syyksi Suomen hitaan ja monimutkaisen valintakoemenet-

telyn. Lukion viimeinen vuosi koetaan todella raskaaksi viimeisten kurssien ja 

ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Tämän jälkeen hakijan tulisi vielä valmistautua 

korkeakoulujen pääsykokeisiin. Pääsykoeuudistus vähentäisi työtaakkaa luki-

onsa päättäviltä, sillä pelkästään kirjoituksiin lukeminen riittäisi todistusvalin-

nassa. Todistusvalinta mahdollistaisi myös useampaan hakukohteeseen saman-

aikaisen hakemisen.  (OKM 2016.) 

Pääsykoeuudistus tulee koskemaan kaikkia korkeakoulutuksen aloja, pois 

lukien taide-, kulttuuri- ja liikunta-alat. Näillä aloilla pidetään jatkossakin sovel-

tuvuuskokeet (OKM 2019). Lisäksi Diakonia- ammattikorkeakoulun tulkin kou-

lutus, poliisiammattikorkeakoulu ja Högskolan på Åland säilyttävät omat ha-

kutapansa (Opintopolku 2019). Vuoden 2018 jälkeen korkeakoulut eivät saa 

vaatia pitkää valmentautumista vaativaa valmistautumista pääsykokeita var-

ten. Kokeissa voidaan edelleenkin mitata soveltuvuutta, mutta niihin ei tarvitse 

opiskella etukäteen. Jatkossa valintaan vaikuttavat ylioppilastutkinnon arvosa-

nat sekä ammatillisen perustutkinnon arvosanat. Korkeakoulut itse päättävät 

millaisia valintatapoja tarjoavat ammatillisen perustutkinnon omaavan hakijan 

kohdalla. (OKM 2016.) 
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Aiemmin korkeakouluihin on voinut hakea kolmessa eri kiintiössä. Todis-

tusvalinnassa, pääsykoeväylää pitkin tai yhteispistemenettelyllä, missä yhdis-

tyvät sekä ylioppilastodistuksesta että pääsykokeesta saadut pisteet. Pää-

sykoeuudistuksen myötä yhteispistemenettely poistuu ja jäljelle jäävät ainoas-

taan todistusvalinta ja pääsykoeväylä. Yhteispistemenettelyn poistuessa kehite-

tään vaihtoehtoisia opiskelijavalintamenettelyjä, kuten esimerkiksi avoimen 

yliopiston opintojen perusteella tehtävää valintaa. (OKM 2016). 

Syksyllä 2018 korkeakoulut julkaisivat vuoden 2020 sovellettavat ylioppi-

lastutkinnon pisteytysmallit opintopolku-palvelussa (Opintopolku 2019). Sa-

massa yhteydessä yliopistot ilmoittivat todistusvalinnalla täytettävien korkea-

koulupaikkojen osuuden. Todistusvalinnan pisteytettävien ylioppilastutkinto-

aineiden määrä vaihtelee eri koulutusten välillä ja enimmillään voidaan huomi-

oida kuusi ainetta. Kaikki koulutukset antavat pisteytyksiä äidinkielestä ja 

muiden aineiden pisteytykset määritellään koulutuskohtaisesti. Opinto-polku-

palvelu (2019) tiedottaa, että osa korkeakouluista voi asettaa todistuvalinnalle 

kynnysehtoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kynnysehdon tulee täyttyä todistuksen 

arvosanoissa hakijan valintakelpoisuuden täyttymiseksi. Kynnysehtona voi olla 

esimerkiksi, että kemiasta arvosanan tulee olla magna cum laude approbatur 

(M). (Opintopolku 2019.) 

Yliopistojen pisteytysmallissa aineiden painotus perustuu lukion kurssi-

määriin, joten matematiikasta saa eniten pisteitä kaikissa hakukohteissa. Yli-

opistot voivat myös käyttää pistetaulukon sijaan luonnontieteitä painottavaa 

pisteytystä, jossa humanistisyhteiskuntatieteellisten aineiden pisteytys on ma-

dallettu. (Tervasmäki & Tomperi 2018, 170.) Tervasmäki ja Tomperi (2018, 170) 

tarkentavat, että kielten kohdalla pisteytys on sama molemmissa taulukoissa. 

He myös mainitsevat humanistisyhteiskuntatieteellisten reaaliaineiden aseman 

heikentymisen uudessa pisteytyksessä verrattuna aiemmin yleisesti käytettyi-

hin lähtöpisteisiin. Vähiten pisteitä saa yhteiskuntaopin, filosofian, terveystie-

don ja maantiedon kokeista, johtuen lukion nykyisen tuntijaon kurssimääristä. 

Tervasmäki ja Tomperi (2018, 170–171) pitävät ammattikorkeakoulujen pistey-

tysmallia yksinkertaisempana, eikä se korosta niin vahvasti matematiikkaa. 
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Ammattikorkeakoulujen pisteytysmalli antaa äidinkielestä, pitkästä kielestä ja 

matematiikasta yhtä korkeat maksimipistemäärät. Reaaliaineita ei myöskään 

arvoteta hierarkkisesti, vaan kaikki pisteytetään samalla tavalla.  
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 SUOMALAISEN KOULUTUSPOLITIIKAN 

MUUTTUNUT ARVOMAAILMA 

3.1  Hyvinvointivaltiosta kilpailukykyvaltioksi 

Järvisen (2001, 65) mukaan suomalaisessa koulutuspolitiikassa on piirteitä maa-

ilmantalouden määrittämästä kilpailuajattelusta ja pohjoismaisesta hyvinvoin-

tiajattelusta, joilla joko tuotetaan nuorista huippuja tai tuetaan huono-osaisia. 

Tämän ymmärtääkseen, tulee suomalaisen koulutuspolitiikan kehittymistä tar-

kastella pidemmällä aikavälillä laajemmasta mittakaavasta. Seuraavassa luvus-

sa esittelenkin, kuinka suomalaisesta koulutuspolitiikasta on tullut voimak-

kaammin osa politikointia. Nähtävissä on myös muutos koulutuspolitiikan ar-

vomaailmassa, josta osasyynä voi nähdä uusliberalistisen koulutuspolitiikan 

leviämisen Suomeen. 

Toisen maailmansodan jälkeinen talouden kasvu mahdollisti monissa teol-

listuneissa valtioissa hyvinvointipalveluiden kehittämisen, joihin lukeutui sosi-

aali- ja terveydenhuollon lisäksi koulutus (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 

13). Koulutustason noususta tuli kansainvälinen ilmiö, joka näkyi myös Suo-

messa. Tämä on tarkoittanut luonnollisesti opintojen pidentymistä, jolloin nuo-

ret siirtyvät myös työmarkkinoille aiempaa vanhempina ja vanhempiaan koulu-

tetumpina. Samanaikaisesti työmarkkina-asemien ja suoritettujen tutkintojen 

välinen yhteys on korostunut, joten koulutuksesta on tullut tärkeä elämänkulun 

määrittäjä.  (Järvinen 2001, 60–61.) 

Koulutuksen kasvavan merkityksen vuoksi koulutusjärjestelmää ja -

politiikkaa onkin uudistettu voimakkaasti aina 1980-luvun puolivälistä asti, 

jolloin Suomesta alkoi rakentua kilpailuvaltio (Järvinen 2001, 62; Silvennoinen 

& Kinnari 2015, 71). Aiemmin koulutuspolitiikan asema oli itsenäinen ja erilli-

nen, mutta 1980-luvun murroksen aikana se haluttiin sulauttaa muun yhteis-

kuntapolitiikan piiriin. Koulutus alettiin nähdä yhteiskuntaa edistävänä väli-

neenä, jolla pystyttäisiin parantamaan esimerkiksi taloudellista kilpailukykyä ja 

työllisyystilannetta. Tämän myötä valtio ei toimi enää niin lähellä koulutuksen 
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ohjaajana, mutta kontrolloi tarkemmin koulutuksen tuloksellisuutta. Liike-

elämästä omaksuttujen vaikutteiden seurauksena koulukasvatus on alettu näh-

dä palveluna, jossa oppilaitokset tuottavat palveluita, opiskelijat nähdään asi-

akkaina ja valtionapu toimii kannustimena kilpailulle. (Järvinen 2001, 62–63.) 

Koulutuksen uudistusaalto otti mallia markkinataloudesta, jossa tehokkuuden 

lisäksi avainsanoina toimivat joustavuus ja vapaus (Silvennoinen & Kinnari 

2019, 392). 

Koulutuksen kehittäminen nivoutuu myös globaaliin kontekstiin. Jauhiai-

nen, Rinne ja Tähtinen (2001, 11) toteavatkin, etteivät 1980-luvun muutoksen 

tuulet ole peräisin suomalaisuudesta. Toisen maailmansodan jälkeinen talou-

den kasvu ei jatkunut loputtomiin, kun 1970-luvun alusta siirryttiin hidastuvan 

kasvun aikaan. Tämä puolestaan synnytti globaalisti markkinaliberalistisen hal-

litsemistavan, jossa yläluokka pyrkii palauttamaan taloudellisen ja poliittisen 

vallan itselleen vahvistamalla eliitin etuoikeuksia. Tämä retoriikka sai vetoapua 

etenkin liike-elämän, rahoittajien ja monikansallisten yritysten intresseistä. (Sil-

vennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 14.) Suomeen uusliberalistinen koulutuspo-

litiikka rantautui laman seurauksena 1990-luvulla (ks. luku 3.2), jolloin suoma-

lainen koululaitos koki isoja muutoksia (Lampinen, Poropudas & Volanen 2003, 

42). Koulutuksen kehittämisen trendi oli kuitenkin nähtävissä jo ennen 1990-

lukua. Koulutustoimenpiteet mainitaan ensimmäistä kertaa selkeästi erillisenä 

kehittämiskohteena vuoden 1982 Kalevi Sorsan III hallituksen ohjelmassa 

19.2.1982, joka pyrki muun muassa vähentämään opintojensa keskeyttävien 

lukumäärää (Valtioneuvoston kanslia 1982). Sorsa jatkoi koulutuksen kehittä-

mistä seuraavassakin hallitusohjelmassa 11.5.1983 lupaamalla uudistaa keskias-

teen, jonka yhtenä tavoitteena oli kehittää kansallista kulttuuria (Valtioneuvos-

ton kanslia 1983). 

1990-luvulla koulutuksella pyrittiin edistämään yhä enemmän yhteiskun-

taa ja sen kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla ja koko koululaitos laitettiinkin 

remonttiin (Lampinen, Poropudas & Volanen 2003, 42).  Esko Ahon 26.4.1991 

hallitusohjelmassa kansakunnan voimavarana ja avaintekijänä nähtiin sivistys, 

johon pureuduttiin koulutusjärjestelmän toiminnan tehostamisella ja sisällön 
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uudistamisella (Valtioneuvoston kanslia 1991). Paavo Lipposen hallitus puoles-

taan pyrki vastaamaan muutokseen ja kansainvälistymiseen kohottamalla koko 

väestön koulutustasoa. Koulutuksella pyrittiin myös vastaamaan väestön 

ikääntymisen tuomiin haasteisiin. (Valtioneuvoston kanslia 1995; 1999.) 1990-

luvun remontti jätti perintönä deregulaation ja desentralisaation lisäksi koulu-

piirirajan hävittämisen. Koulutusta ohjaava hallinto haluttiin hajauttaa ja yhte-

näistävästä koulusta haluttiin tietoisesti eroon. (Lampinen, Poropudas & Vola-

nen 2003, 42.) Moni alkoi peräänkuuluttaa omia reittejä lahjakkaille ja eriytyvää 

koululaitosta (Jauhiainen, Rinne & Tähtinen 2001, 11). Valtio vetäytyi ohjaajan 

roolista ja antoi enemmän vastuuta ja valtaa kunnille ja kouluille. Tämän lisäksi 

koulupiirirajan hävittämisen myötä vanhemmat saivat yhä aikaisemmassa vai-

heessa vaikuttaa lastensa koulupolkuihin. (Lampinen, Poropudas & Volanen 

2003, 42–43.) 

2000-luvulle siirryttäessä koulutuspoliittisessa puheessa siirryttiin selke-

ämmin yrittäjyyden ja tehostamisen aikakaudelle. Matti Vanhasen hallituksen 

ohjelmassa 24.6.2003 koulutuksen avulla tavoiteltiin aktiivista kansalaista ja 

tuloksellisesti toimivaa koulua. Vanhanen asetti myös yrittäjyyden tukemisen 

osaksi koulutuksen tehtävää. (Valtioneuvoston kanslia 2003.) Yrittäjyyden voi-

mistamisen taustalla oli vahvasti vuoden 2000 Eurooppa-neuvoston kokous 

Lissabonissa, jossa asetettiin seuraavan kymmenen vuoden tavoitteeksi muo-

dostaa unionista ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen ta-

lous, joka kykenee ylläpitämään talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työ-

paikkoja ja luomaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta” (Opetusministeriö 2004, 6). 

Entistä tuottavamman yritystoiminnan ja kansalaisten yrittäjähenkisyyden näh-

tiin olevan edellytys tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutusjärjestelmä sai vas-

tuulleen näiden tekijöiden vahvistamisen. (Korhonen 2012, 1.) Ikosen (2006, 13) 

mukaan tämän toiminnan taustalla oli selkeästi unionin kilpailukyvyn edistä-

minen USA:n ja Japanin kaltaisiin kaupan suurvaltoihin nähden. 

Tehostaminen ja yrittäjyyden vahvistaminen jatkui Vanhasen toisella halli-

tuskaudella, jonka aikana tulevaisuuden talouskasvun turvaamiseksi pyrittiin 

muun muassa pidentämään työuria ja nopeuttamaan nuorten työelämään siir-
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tymistä (Valtioneuvoston kanslia 2007). Katainen jatkoi Vanhasen viitoittamalla 

tiellä tehostamalla työelämään siirtymistä korkeakoulujen ensikertalaiskiintiöil-

lä ja asettamalla yrittäjyyden yhdeksi maan kilpailutekijäksi globaaleilla mark-

kinoilla. Maan kehityksen painopistealueena oli koulutus ja hallituksen tavoit-

teeksi asetettiin suomalaisten nostaminen maailman osaavimmaksi kansaksi 

2020 vuoteen mennessä. (Valtioneuvoston kanslia 2011.) Vuoden 2015 Sipilän 

hallitus toi koulutuksen tehostamisen aivan uudelle tasolle tavoitteenaan uudis-

taa korkeakoulujen valintakoemenettelyt ja nopeuttaa tällä tavoin työelämään 

siirtymistä. Tavoitteena oli myös laskea koulutuksen keskeyttäneiden määrää ja 

nopeuttaa nuorten valmistumista. Myös yrittäjyyden edistäminen oli voimak-

kaasti läsnä Sipilän hallitusohjelmassa. (Valtioneuvoston kanslia 2015.) 

Tämän kehityksen perusteella onkin nähtävissä, että suomalaista koulu-

tuspolitiikka ohjaa nykyään yhä enemmän talouselämä, aiemman kansallisuus-

aatteen tai yhteiskunnallisen tasa-arvon sijaan. Koululaitoksen hallinnon mene-

telmiin on otettu mallia managerialismista, jossa johtamisen perustana on tu-

loksellisuus (Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2010, 22–23; Varjo 2007, 

26). Lisäksi opetussisällöt ja menetelmät on muokattu vastaamaan talouden 

tarpeita. Myös tavoitteet on muotoiltu uudelleen käyttäen hyväksi valmiiksi 

tuttuja ja moraalisesti arvokkaita merkityksiä, kuten tasa-arvoa. (Keskitalo-

Foley, Komulainen & Naskali 2010, 22–23.) Tasa-arvoihanne esimerkiksi koh-

distui ennen yksilöiden välisen tasa-arvon toteutumiseen, joka edellytti erilai-

sista lähtökohdista tulevien opiskelijoiden huomioimisen. Kilpailukykyvaltion 

tasa-arvoajattelua puolestaan ohjaavat erilaiset mahdollisuudet, joita erilaiset 

yksilöt itselleen rakentavat tarjottujen vaihtoehtojen avulla. Enää ei halutakaan 

korostaa, että kaikki olisivat valintojensa jälkeen samalla viivalla, vaan kilpailu-

kykyvaltion keskiössä on valinnanvapauden toteutuminen. (Varjo 2007, 67.) 

3.2 Uusliberalistinen koulutuspolitiikka 

Patomäki (2007, esipuhe) määrittelee uusliberalismin oppina, joka pyrkii ratkai-

semaan kaikki yhteiskunnan ongelmat markkina-ajattelun kautta. Ihanteina 
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nähdään oikeudenmukaisuus, vapaus ja tehokkuus itseään säätelevillä kilpai-

lullisilla markkinoilla. Suomeen tämä oppi levisi, kun sodan jälkeinen hyvin-

vointivaltio joutui kritiikin kohteeksi julkisten varojen tuhlaajana. Sen koettiin 

holhoamalla passivoivan kansalaisia estäen yhteiskunnan luonnollisen kehityk-

sen (Hilpelä 2001, 139; Ikonen 2006, 37–38). Vaadittiin kustannussäästöjä julkis-

ten palveluiden karsimisen, yksityistämisen ja tehostamisen avulla. Tehotto-

maksi koetun valtion koneiston tilalle otettiin mallia yritystoiminnasta, jossa 

tehokkuus nousee kaikkien arvojen yläpuolelle. (Hilpelä 2001, 139.)  Suomessa 

Paasikiven, Kekkosen ja Koiviston luoma omanlaatuinen pohjoismainen hyvin-

vointivaltio (Lampinen, Poropudas & Volanen 2003, 19) sai kritiikkiä poliittisel-

ta ja taloudelliselta eliitiltä, joiden mielestä lama oli seurausta siitä, että julkinen 

sektori oli kasvanut kohtuuttomaksi ja tuloja oli siirretty liian avokätisesti sosi-

aalipolitiikkaan (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 16). Tällaisen kritisoimi-

sen taustalla on kilpailukykypuhe, joka näkee juurikin valtion syyllisenä laman 

jälkeisen talouden surkeaan tilanteeseen (Pyykkönen 2014, 33). 

Lamaa seurasikin kilpailuvaltion läpimurto (Harni 2015, 71), jolloin hy-

vinvointivaltion poliittiset ajatukset avautuivat vaihtoehdoille ja julkisia menoja 

jouduttiin leikkaamaan. Kriisin avuksi tarjottiin talousoppeja uusliberalismista. 

(Silvennoinen & Kinnari 2019, 395.) Syvä taantuma ja talouskriisi jouduttikin 

tämän ylikansallisen ilmiön, eli uusliberalistisen koulutuspolitiikan soveltamis-

ta ja käyttöönottoa 1990-luvun Suomessa (Silvennoinen & Kinnari 2015, 72). 

Ilmiön ideaalina on, että markkinoilla tähdätään saamaan kaikki asiat yksityis-

omistukseen kauppatavaraksi. Näin ollen uusliberalismi pyrkii syrjäyttämään 

demokratiaa korvaamalla kaiken julkisen yksityisillä kilpailevilla markkinoilla. 

Uusliberalismin perusideana on ajatus, että kaikki ovat oman onnensa seppiä 

yhtiöistä, valtioista ja EU:n kaltaisista organisaatioista lähtien (Patomäki 2007, 

237). 

Yritysmaailmasta omaksutun kielen avulla kulttuuria aloitettiin rakenta-

maan uudestaan. Tässä puheessa kapitalistien ja työläisten välinen vastak-

kaisuus katoaa, sillä jokainen henkilö on oman elämänsä yrittäjä (Hilpelä 2001, 

140). Valtion instanssit muotoutuvat yritysmäisiksi palveluntarjoajiksi, jotka 
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kilpailevat muiden tuottajien kanssa markkinoilla. Valtiot ja kunnat kirjoittavat 

strategioita, laativat toimintaympäristön analyyseja, määrittelevät omat pää-

määränsä ja rakentavat aktiivisesti imagojaan. Valtio myös itsessään kilpailee 

kokonaisuutena maailmanmarkkinoilla muiden yritysten eli kansakuntien 

kanssa. (Peters 1996, 88–89.) Tästä voidaankin nähdä miten uusliberalistinen 

ajattelu voidaan nähdä hallintana, joka ulottuu aina koulumaailmaan asti. 

Länsimaiden menestysstrategian taustalla avainasemassa on koulutus, sil-

lä sen uskotaan luovan kilpailukykyä kansainvälisesti (Peters 1996, 89). Keskita-

lo-Foleyn, Komulaisen ja Naskalin (2010, 22) mielestä koulutuksella on myös 

helppo toteuttaa uusliberalistista hallintaa, sen kohdistuessa yksilön mieleen, 

kuten joustavuuteen, luovuuteen, uteliaisuuteen ja oppimiskykyyn, suunnaten 

näitä sisältöjä kohti tuotantoa. Hallinnan tehokkuutta lisää myös se, että uusli-

beralistisessa yhteiskunnassa koulutus käsittää koko ihmisen elinkaaren. Lisäk-

si elinikäisen oppimisen käsite on syrjäyttänyt elinikäisen koulutuksen käsit-

teen, siirtäen huomion pois rakenteista kohti yksilöitä ja luonut jatkuvan kou-

luttautumisen pakon. (Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2010, 25–26.) 

Näin ollen oppimisen vastuuta on siirretty hallinnolta yksilöille ja yksilön vas-

tuulla on jäänyt olla jatkuvasti paras versio itsestään. 

Uusliberalistisessa ajattelussa kilpailu on keskiössä ja koulutuksen saralla 

se näkyy oppilaitosten kilpailuna parhaista opettajista ja opiskelijoista, ja opis-

kelijat puolestaan kilpailevat parhaiden oppilaitosten paikoista. Tämä yhtälö 

puolestaan lisää yritteliäisyyttä, optimoi kykyjen käyttöä ja parantaa koulutuk-

sen laatua. (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 16.) Koulutusmarkkinat myös 

rohkaisevat yksilöiden kilpailuun tuhoten yhteisöllisyyttä, jolloin selviytymi-

nen tulee osaksi yhteisten tarkoitusten perusteita (Ball 2001, 31).  Uusliberalisti-

sen ajattelutavan mukaan yksilö ei itsessään ole arvokas, vaan arvo määrittyy 

markkinoiden mukaan. Yksilön hyödyllisyys yhteisölle palkitaan rahalla ja ar-

vostuksella. Keskeisintä on siis se, mitä yksilöllä on tarjottavana markkinoille ja 

mitä lisäarvoa se voi tuottaa. Michael Apple (2000, 235) nostaakin esille koulu-

tuspoliittisena seurauksena sen, että jos ennen pohdittiin, miten koulu voi toi-

mia oppilaan edun mukaisesti, pohditaankin enemmin mitä lisäarvoa oppilas 
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voi tuoda koululle. Tämä tukee uusliberalismin havittelemaa kulttuurin muu-

tosta, jossa syntyy suosittuja kouluja ja niihin pääsystä asiakkaat eli opiskelijat 

kilpailevat (Hilpelä 2001, 152). Koulujen profiloitumisen lisäksi uusliberalistisen 

koulutuspolitiikan ideoita ovat vapaa kouluvalinta, koululainsäädännön va-

pautuminen, koulun johtaminen managerialistisesti ja koulujen lisääntyvä pää-

tösvalta opetussisältöjä koskien. Myös koulujen tulosvastuu, kokonaisbudje-

tointi, koulujen yksityistäminen, koulujen ulkopuolinen rahoitus, julkisten in-

vestointien leikkaaminen ja lahjakkaiden erikoiskoulut ovat markkinaperustai-

sen ajattelutavan tuotoksia. (Antikainen & Rinne 2012, 449.)  

Lindbergin (2013, 11) mukaan kaikkein selkeimmin markkinamekanis-

mien soveltaminen näkyy yliopistoissa. Perusopetuksen markkinaistuminen on 

sen sijaan ollut maltillisempaa ja esimerkkinä tästä on vanhempien vapaus vali-

ta lapselleen koulupaikka (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2016, 16). Tämä 

mahdollistaa myös oppilaiden valikoimisen koulujen taholta, joka korostuu 

etenkin tiettyihin painotuksiin erikoistuvien koulujen kohdalla (Seppänen 2001, 

186). Kouluvalintapolitiikka onkin lisännyt Suomessa huolta, sillä sen koetaan 

lisävään koulujen välisiä eroja oppimistuloksissa ja kasvattavan yhteiskunnal-

lista eriarvoisuutta (Lindberg 2013, 12). Varjo (2007, 5) puhuukin vanhempain-

vallan ideologiasta, jossa vanhempien varallisuus ja toiveet ohjaavat yhä 

enemmän lapsen koulutusta kyvykkyyden sijaan.  Voidaanko tulevaisuudessa 

edes puhua enää yhtenäiskoulujärjestelmästä, on täysin riippuvainen erilaisista 

kouluhallinnon harjoittamista toimintapolitiikoista (Seppänen 2001, 186). Näh-

täväksi jää kuinka paljon uusliberalistisen koulutuspolitiikan annetaan vallata 

alaa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. 

Uusliberalistisen koulutuspolitiikan esimerkkiä ja seurauksia ei tarvitse et-

siä kaukaa. Iso-Britannia on uusliberalistisen koulutuspolitiikan edelläkävijä 

markkinalähtöisyydellään ja valinnanvapaudellaan. Johtamismallit on lainattu 

liike-elämästä ja koulujen toimintaa ohjaa kansallinen opetussuunnitelma ja 

oppimistuloksia tarkastellaan kansallisten testien perusteella. Koulut ovat myös 

tilivelvollisia oppimistuloksistaan ja testitulokset julkaistaan kaikkien nähtä-

väksi. (Lindberg 2013, 9; Whitty 2011, 27.) Valtio ei ole siis mukana toteuttamas-
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sa opetusta, vaan asettaa tavoitteet ja valvoo tulosten perusteella niiden toteu-

tumista. Liike-elämästä lainattu johtaminen korostaa tulosvastuuta ja toiminnan 

näkyvyyttä. Tähän vedoten koulujen tulokset ovat julkisia kuluttajien valin-

nanvapauden edistämiseksi ja koulujen toiminnan tehostamiseksi. (Lindberg 

2013, 9.) Esimerkkejä löytyy myös lähempää naapurimaastamme Ruotsista, jos-

sa on maailman eniten yksityistettyjä kouluja, joiden hallinnasta ja tulokselli-

suudesta vastaa yhä useammin ulkomainen sijoitusyhtiö. Ilmiötä arvostellaan, 

sillä sen koetaan eriarvoistavan oppilaita ja hukkaavan maan verorahoja pörs-

siyhtiöille. (Suominen 2018.) 

Uusliberalistisen ajattelun mukaan hyvinvointiajattelu rakentuu pääsään-

töisesti koulutuksen kautta. Näin ollen valtiolla ei ole hirveästi työkaluja yh-

teiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi ja markkinavoimien tasoittamiseksi. 

Valtio tarjoaa avaimet työllistymiseen ja menestymiseen koulutuksen kautta, 

mutta vastuu onnistumisesta on kuitenkin yksilöllä. (Lindberg 2013, 12.) Yksi-

löistä on siis tullut oman elämänsä yrittäjiä markkinoille ja koulutus on jokaisen 

henkilökohtainen investointi, josta odotetaan tuottona palkkaa, asemaa ja ar-

vostusta (Hilpelä 2001, 140). Tästä voidaan tulkita, että uusliberalistista koulu-

tuspolitiikkaa voidaan pitää hallintana, sen ohjaillessa kansalaisia panostamaan 

omaan elämäänsä koulutuksen avulla, ikään kuin se olisi ainut keino menestyä 

ja saavuttaa yhteiskunnan hyväksyntä. 

3.3 Koulutuspolitiikan muutokset ja yhteiskunnan muutos-

vauhti opinto-ohjauksen haasteena 

Opinto-ohjaajan työn muuttuva luonne on huomioitu jo 1990-luvun kirjallisuu-

dessa.  Lairio ja Puukari (1999, 11) mainitsevat, että muutoksien taustalla vai-

kuttavat yhteiskunnan, työelämän uudet kvalifikaatiovaatimukset, koulutuspo-

liittiset muutokset sekä ohjausalan tutkimus- ja tiedeperustan kehittyminen. 

Sosiaalisen ja taloudellisen ympäristön monimutkaistuessa yritys- ja alueraken-

teet muodostuvat mosaiikkimaisesti, jolloin dynaamisen toimintaympäristön 

kilpailuvaltteina ovat oppiminen, mukautumiskyky ja joustavuus. Varsinkin 
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viimeisenä mainittu joustavuus mainitaan usein koulutukseen ja työelämään 

liittyvissä keskusteluissa. (Hyyryläinen & Leminen 2003, 98; Lairio & Merimaa 

1992, 91.) Muutokset vaativat oppilaanohjauksen työtehtävien ja työnjaon uu-

delleenmäärittelyä, jossa päävastuu on opinto-ohjaajalla itsellään koulukohtai-

siin opetussuunnitelmiin siirtymisen myötä. (Lairio & Puukari 1999, 11.) Lairio 

ja Merimaa (1992, 91) mainitsevatkin opinto-ohjaajan tärkeyden työmaailman 

muuttuvien trendien välittämisessä oppilailleen. Olivathan kansalliset tarpeet 

suomalaisen opinto-ohjauksen rakentamisen pohjana, joten tämän vuoksi opin-

to-ohjaus on seurannut ajassa muuttuvia koulutuspolitiikan trendejä (Vuorinen 

2000, 71). Viime vuosikymmenten aikana käydyissä keskusteluissa opinto-

ohjaus on laajentunut opinto- ja uraohjauksesta yleisemmäksi elämänsuunnitte-

lun ohjaukseksi, jossa työ ja opinnot käsitetään osana hyvää elämää (Onnismaa 

2007, 15). 

Koulutuspolitiikalla on pyritty reagoimaan yhteiskunnallisten muutosten 

synnyttämiin muutostarpeisiin. Päätökset koulutuspolitiikassa muovaavat 

opinto-ohjauksen toimintaympäristöä ja -edellytyksiä, sekä opinto-ohjaajien 

asiantuntijuutta (Lairio & Puukari 2003, 5–6.) Lairio, Puukari & Nissilä (2003, 

77) muodostavat koulutuspoliittisesta keskustelusta kolme päälinjaa, jotka kä-

sittävät lahjakkaiden työpanoksen tehokkaan hyödyntämisen, työttömien kou-

lutustarpeen ja elinikäisen oppimisen korostamisen. Näistä linjoista elinikäinen 

oppiminen on erityisesti osana tämän päivän koulutuspoliittista keskustelua 

(esim. Tuomisto 2012). 

Elinikäinen oppiminen on noussut jälkiteollisen yhteiskunnan työmarkki-

namuutosten vuoksi keskeiseksi käsitteeksi koulutuspolitiikassa, sillä se voi-

daan nähdä hallintana, jonka avulla yksilöitä rohkaistaan ottamaan vastuuta 

omasta oppimisesta. Näin ollen ihmisiä myös kannustetaan pyrkimään kohti 

yhteiskunnan ja työelämän tarpeiden mukaisia taitoja. (Saari 2016, 4.) Elinikäi-

nen oppiminen vaatii joustamista, jatkuvaa uuden oppimista ja mukautumista. 

Erilaisten epävarmuustekijöiden ollessa osana nykyistä työelämää, opinto-

ohjaus voi osaltaan vaikuttaa siihen osaavatko nuoret varautua ajoissa heidän 

elämäänsä koskettaviin epävarmuustekijöihin, vai joutuvatko he oppimaan asi-
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at omien kokemuksiensa kautta. (Onnismaa 2007, 70.) Toisaalta opinto-

ohjauksen tehtävänä on myös luoda uskoa tulevaisuuteen ja vahvistaa nuorten 

omia vaikuttamismahdollisuuksia. (Opetushallitus 2014, 5.)  

Hyyryläinen ja Leminen (2003, 100) esittävät, että ohjauksen haasteeksi voi 

muodostua tulevaisuuden tekemisen ja osaamisen käsityserot. Lisäksi he ky-

seenalaistavat tulevaisuuden osaamistarpeiden ennustamisen mahdollisuuden. 

Ammatinvalinnan ja ohjauksen haasteeksi muodostuu myös “oikein” toimivien 

ja “oikeita” valintoja tekevien subjektien tuottaminen markkinoille politiikan 

ohjaillessa voimakkaasti koulutusmarkkinoiden toimintaa ja siellä tapahtuvia 

valintoja (Mietola 2010, 159). 

Ohjaukseen liittyvässä koulutuspoliittisessa diskurssissa mainitaan useasti 

Euroopan Unionin ja OECD:n vaikutukset. Ohjausta ja elinikäistä oppimista 

esimerkiksi korostetaan Euroopan Unionin ja OECD:n toimesta (Lairio & Nissi-

lä 2003, 14). Ahola ja Mikkola (2004, 7) puolestaan mainitsevat EU:n ja OECD:n 

koulutuksen tehostamisen näkökulmasta. He näkevät EU:n ajaman tehostetun 

koulutuksen “nopeasti sisään- nopeasti ulos”-politiikkana. Onnismaa (2007, 

124) taas kokee tahojen ajamien asioiden välillä ristiriitaa, sillä molemmat ko-

rostavat ohjauksen asemaa, mutta ovat myös tunnettuja ankarasta talouspolitii-

kasta. Hän tarkentaakin, että myös ohjauksen voi yhdistää talouden tehokkuu-

teen, vaikka sitä ei välttämättä heti ensiksi osaisikaan liittää avaintekijäksi ta-

loudellisessa kasvussa. OECD:n jäsenmaiden haasteena on ylläpitää työvoiman 

kysynnän ja saatavuuden tasapainoa nostaen väestön osaamistasoa. Juuri nämä 

tausta-ajatukset ovat tuoneet elinikäisen oppimisen kansallisiin tavoitteisiin. 

(Vuorinen 2003, 181.)  OECD:n (OECD 2004, 1) päätöksentekijöille laatiman kä-

sikirjan mukaan laadukas ohjaus voi tukea väestön työllistymisen tehostamista, 

kun strategiana on elinikäinen oppiminen ja koulutus- ja urasuunnittelun toteu-

tumisen varmistaminen. Käsikirjan mukaan uraohjaus voi myös auttaa koulu-

tuksen keskeyttäneitä nuoria työelämään siirtymisessä tai koulutuksen pariin 

palaamisessa. Tämäkin luo lisää vastuuta opinto-ohjaajien suuntaan. 

Työelämä on kokenut muutoksia myös muuttuneiden työurien suhteen. 

Peavy (2000, 15; 2004, 41) toteaa, että yksi elämän mittainen ura on käymässä 
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yhä käyttökelvottomammaksi ajatukseksi ja hän ennustaa, etteivät työurat ole 

enää niin keskeisiä tulevaisuudessa. Teollisen yhteiskunnan ihanteessa nuori 

valitsi aikaisin oman uransa ja pysyi valitsemallaan tiellä koko työuransa. Täl-

laisen elämänikäisen uran aika on kuitenkin ohi ja lojaalisuus työnantajaa tai 

yhtiötä kohtaan on katoava arvo. Sen sijaan tilalle on tullut arvoja, kuten kekse-

liäisyys, älykkyys ja elinikäinen oppiminen. (Peavy 2004, 41.) Peavy myös lisää, 

että spontaani hetkessä kiinni oleva koulutus tulee korvaamaan pitkän aikavä-

lin urasuunnittelun ja kouluttautumisen. Tämä aiheuttaa haasteita opinto-

ohjaajien työssä uusien tietojen ja taitojen päivittämisessä. Myös Puhakka ja 

Silvonen (2011, 256) kirjoittavat ammatillisten urien monimutkaistumisesta ja 

työmarkkinoiden kasvavasta epävarmuudesta, jotka vaikeuttavat työhön orien-

toitumista. Heidän mukaansa ohjauksen merkitys kasvaa, kun halutaan suju-

voittaa työmarkkinoille siirtymistä. Toisaalta siirtymävaiheiden ohjaaminen ja 

urasuunnittelu hankaloituu työurien pirstalemaisuuden vuoksi (Onnismaa 

2007, 81). Edellä mainittujen muutosten valossa voidaan tulkita, että opinto-

ohjaajien työn merkitys korostuu ja samanaikaisesti työ itsessään hankaloituu. 
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 KANSALAISSUBJEKTIVITEETIN HALLINTA 

4.1 Yrittäjyyden eetos ja yrittäjäminä 

Tässä luvussa esittelen yrittäjyyden eetosta, joka nähdään yritysten ja yksilöi-

den toivottavana toimintatapana. Eetoksella viittaan siihen, että ihmisen toi-

mintaa ja moraalista ajattelua ohjaa tavoitteellisuus jonkin eetoksen mukaisesti. 

Yrittäjyyden eetoksessa tavoitteena on yrittäjäkansalainen ja yrittäjyysyhteis-

kunta moraalisesti hyvän ja oikean elämän tuottajana. (Pyykkönen 2014, 13.) 

Käsittelen luvussa myös Foucault’n tutkimussuuntausta hallinnan analytiikas-

ta, jota käytetään pohjana käsitteelle hallintavalta. Tämän avulla yritän tuoda 

näkyväksi sitä näkymätöntä valtaa, jolla yksilöitä ohjaillaan etäältä tiettyjen 

päämäärien saavuttamiseksi ja miten subjektiviteetteja muovataan kohti sen 

hetken ihannetta. Edellä mainittujen avulla esitän lopuksi, kuinka pääsykoeuu-

distusta voidaan pitää hallintana. 

Viimeaikainen yhteiskunnallinen keskustelu kansalaisen oikeuksista, vas-

tuista ja vapauksista korostaa uudenlaista taloudellista toimijuuden tapaa. Tä-

hän tapaan on otettu mallia yrittäjyydestä, jolla pyritään turvaamaan kansalli-

nen kilpailukyky, talouden kasvu ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Yrittäjyyden 

ihannetta pidetään myös jokaisen kansalaisen avaintaitona.  (Harni, Pyykkönen 

& Mononen-Batista Costa 2016.) Yrittäjyys on ilmiönä laaja-alainen ja perintei-

sesti sitä on määritelty taloudellisista lähtökohdista, tarkastellen esimerkiksi 

yrityksen liikevaihtoa tai työntekijämäärää. Yrittäjyyskasvatuksen piireissä kui-

tenkin korostetaan näkemystä, jossa yrittäjyys nähdään toiminta- ajattelu- ja 

suhtautumistapana ja se voi ilmetä ilman omaa yritystä työskenneltäessä jon-

kun muun palveluksessa. (Laitinen & Nurmi 2007, 81; Komulainen 2004, 545.) 

Opetusministeriö (2009) kuvailee yrittäjyyttä yksilön kyvyksi muovata ideoista 

toimintaa. Siihen liittyvät myös luovuus, innovaatiokyky, riskinotto, suunnitte-

lukyky ja toiminnan johtaminen. Nämä kyvyt auttavat jokapäiväisessä elämäs-

sä niin yritystoiminnassa, kuin muussa työnteossa ja mahdollisuuksien kartoit-
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tamisessa.  Yrittäjyydestä on tullutkin hyvän kansalaisen ihannemalli, minkä 

mukaan yksilön tulee olla aktiivinen, yritteliäs ja itsenäinen toimija. (Komulai-

nen, Keskitalo-Foley, Korhonen & Lappalainen 2010, 9–10.) Tällainen ih-

misihanne mukailee tämän hetkistä yhteiskunnallistaloudellista eetosta, jossa 

yksilön tulisi toimia ikään kuin olisi itse itsensä yritys (Harni, Pyykkönen, Mo-

nonen-Batista Costa 2016). Yrittäjyyden ajatellaan koskevan kaikkia kansalaisia, 

ja siksi voidaankin puhua yrittäjyyden eetoksesta. 

Tämän eetoksen nousuun nähdään eniten vaikuttaneen 1990-luvun lama, 

minkä seurauksena talous- ja yhteiskuntapolitiikassa tapahtui suunnanmuutos 

ja yrittäjyys nostettiin vaihtoehdoksi työttömyydelle (Harni, Pyykkönen & Mo-

nenen-Batista Costa 2016; Komulainen ym. 2010, 8). Pyykkönen (2014, 38) täy-

dentää, että 1990-luvun alkupuolen jälkeen yksi pääajatus talouspolitiikassa on 

ollut menojen leikkaaminen ja taloudellisen vastuun siirtäminen yksilöille. Kyse 

muutoksessa on ollut hyvinvointivaltion murroksesta, jota on muun muassa 

tehty ymmärrettäväksi uusliberalismin näkökulmasta. Uusliberalismi voidaan 

ajatella poliittisena hallintana, jonka tarkoitus on korostaa yrityksen mallia ylei-

sen olemassaolon ihanteena. (Komulainen ym. 2010, 9.) Uusliberalismi myös 

korostaa globalisaatiokehityksen lisäksi yksilön vapautta ja vastuuta, jonka seu-

rauksena yrittäjyysajattelu ja -kasvatus on vahvistunut Suomessa (Suominen 

2013, 189; Ikonen 2006, 64).  

Harni (2014, 8) kuvailee yrittäjyyden eetosta ilmiönä, jossa on kyse itsen 

yrittäjyydestä tai yrittäjähenkisyydestä ja sitä voidaan nimittää kansalaissubjek-

tiviteetin muodoksi. Yrittäjyys juridiselta muodoltaan ja liiketaloudellisesti viit-

taa yrittäjien monimuotoiseen joukkoon sisällyttäen freelancerit ja itsensä työl-

listäjät. Itsen yrittäjyyttä Harni (2014, 8) määrittelee kaikkia kansalaisia koske-

vaksi ajattelutavaksi, jossa oma elämä nähdään yrityksenä. Komulainen ym. 

(2010, 9–10) käyttävät käsitettä yrittäjäminä, jonka taustalla on koulutuksen ja 

työvoimapolitiikan synnyttämä eetos yrittäjyysmäisyydestä yksilöpsykologise-

na ominaisuutena ja asenteena. Yrittäjyyden eetos on siis kokonaisuus, joka si-

sällyttää ajattelutavat, käytännöt, järjen ja moraalin ja pyrkien ohjaamaan ihmis-

ten valintoja ja toimintaa (Harni 2014, 8). Suominen (2013, 187) toteaa, että his-
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torian näkökulmasta yrittäjyyden eetos on yleisesti liitetty yrittäjäpersoonaan ja 

yksilöön. Ajan saatossa eetokseen liittyvät odotukset ovat muuttuneet yhä 

enemmän yksilökeskeisimmiksi ja yksilön toimijuudessa on aloitettu arvosta-

maan riippumatonta itsenäisyyttä, vastuun ottamista ja itsensä työllistämistä. 

Oma osaaminen, riskinottokyky ja omistautuminen tulisi näin ollen osata “tuot-

teistaa”. (Suominen 2013, 189.) Menestystä haluava yksilö rakentaa oman mi-

nuutensa myyntituotteeksi, erottautuu muista ja brändää itsensä (Keskitalo-

Foley, Komulainen & Naskali 2010, 22). 

Yrittäjyyden eetoksen vallitessa yhteiskunnallisella tasolla, on sen innoit-

tamat suorittamiseen ja suorituskykyyn painottuvat kasvatukselliset ihanteet 

siirtyneet myös koulumaailmaan (Suominen 2013, 189). Harni ja Pyykkönen 

(2018, 281) puhuvatkin koulutuksesta yrittäjyyden eetoksen välittäjäorganisaa-

tiona ja koulumaailmassa tätä eetosta välitetään yrittäjyyskasvatuksen avulla. 

Yrittäjyyttä ihannoiva puhe on siis levinnyt tehokkaasti julkisia palveluita myö-

ten ja Pyykkönen (2014, 13) toteaa yrittäjyyden ohjaavan kokonaisvaltaisesti 

yhteiskunnassa tapaa olla, toimia ja ajatella. Hän ei kuitenkaan pidä sitä itses-

tään selvästi hyvänä asiana, vaan mainitsee yrittäjyyden tavoittelun lisäävän 

eriarvoisuutta, tuottavan alistavaa kulttuuria työelämässä ja lisäävän pärjäämi-

sen pakkoa, tuoden lieveilmiönä neurooseja, ahdistusta ja pelkoja. Yrittäjyys-

puhe myös jakaa ihmisiä voittajiin ja häviäjiin, eli vahvoihin pärjääjiin ja niihin, 

jotka eivät täytä yritteliäisyyden mittareita. (Pyykkönen 2014, 13.) 

4.2 Hallintavalta 

Michael Foucault’n yhteiskuntatieteellinen tutkimussuuntaus hallinnan analy-

tiikasta on johdateltu suomenkieleen hallintavaltana. Hallintaan liittyvät vakiin-

tuneet vallankäytön piirteet ovat Foucault’n ajattelun perintöä ja kyseistä tut-

kimussuuntaa ovat myöhemmin kehitelleet muun muassa Peter Miller ja Niko-

las Rose.  Suomessa tämä tutkimussuuntaus pohjautuu pitkälti edellä mainittu-

jen henkilöiden kirjoituksiin ja tutkimuksiin. (Korvela 2010, 166; Kaisto & 

Pyykkönen 2010, 7.) Tässä yhteydessä käytettynä hallinnalla (government) ei 
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tarkoiteta valtion ylimmän instituution eli hallituksen vallankäyttöä, vaan Fou-

cault’n käsityksen mukaista tapaa harjoittaa valtaa, jossa valta on levinnyt mo-

ninaisten toimijoiden verkkoon (Helén 2010, 28–29). 

Miller ja Rose (2010, 43) pohjaavat yhteiskunnassa tapahtuvaa yksilöiden 

hallintaa Foucault’n hallinnan käsitteen avulla, jossa yhteiskuntaa ja yksilöitä 

hallitaan yhteiskunnallisten vallankäyttäjien aikomusten mukaisesti. Painoar-

voa he laittavat “epäsuorille” toiminnoille, joilla ohjataan yhteiskunnallista, po-

liittista ja henkilökohtaista käyttäytymistä yhteiskunnallispoliittisten päämää-

rien saavuttamiseksi. Taustalla on ajatus, että asiantuntijat muiden yhteiskun-

nallisten auktoriteettien kanssa ovat määrittäneet normeiksi tietyt erityistaidot 

ja -tiedot, joita subjektit itsehallinnallaan tavoittelevat. Hallintaa toteutetaan siis 

subjektien avulla, valjastamalla yksilöiden henkilökohtaiset ominaisuudet 

avuksi yhteiskunnallisesti haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  (Miller & 

Rose 2010, 44, 66–67.) Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan nähdä uusliberalisti-

sen koulutuspolitiikan luoma yrittäjyyden eetos, jossa yrittäjämäinen yksilö 

nähdään kansalaisuuden ihanteena. Uusliberalismin tuomalle markkinamallille 

ominaista onkin uudenlaisen subjektiviteetin vaatiminen (Helén 2010, 38). 

Vallankäyttö on aiemman poliittisen tutkimuksen mukaan määritelty ta-

pahtuvan valtion toimesta tietyllä alueella maantieteellisesti. Näin ollen valtaa 

käyttävät vain tietyt tahot yhteiskunnassa, muodostaen joukkoja, joilla ei ole 

valtaa. Foucault’n hallinnan analytiikassa puolestaan valta ei ole rakenne, vaan 

se kehittyy, muuntuu ja organisoituu, ilmentyen subjektien välisissä suhteissa. 

Se siis tuottaa käytännöissä toimivan subjektin. (Kaisto & Pykkönen 2010, 10.) 

Täysin aukoton hallintavalta ei kuitenkaan ole. Korvela (2010, 120) tuo esille, 

että nykyisen hallinnan analytiikka vastuullistaa yksilöä olemaan yritteliäs ja 

kouluttautumaan läpi elämän, jotta valtio pärjäisi mukana kansainvälisessä kil-

pailussa. Voitot menevät talousjärjestelmälle, mutta kriisin sattuessa kaikki kär-

sivät. Tämän lisäksi taloudelle alistettu politiikka ja kilpailukyvyn tavoittelemi-

nen ohittaa politiikan tavoitteen hyvästä elämästä. 

Kaisto ja Pyykkönen (2010, 10–11) esittävät hallinnan levittäytyvän kaikille 

yhteiskunnan osa-alueille vallankäytön muotona. Hallinta on tästä näkökul-
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masta laskelmoitua ja johdonmukaista toimintaa, joka tavoittelee yhteiskunnan 

ohjailua kohti sen hetken tärkeäksi koettuja päämääriä. Taustalla on ajatus yksi-

lön tukemisesta kohti aktiivista, luovaa ja innovatiivista toimijaa, jonka avulla 

vaikutetaan kilpailukykyyn ja talouden tuottavuuteen. (Kaisto & Pyykkönen 

2010, 11.) Pakottavaa uusliberalistinen hallinta ei kuitenkaan ole, vaan toimijat 

voivat itse haastaa, vastustaa, tulkita, myötäillä ja hyväksyä tarjottuja ideoita. 

Esimerkkinä opinto-ohjaajat koulumaailman toimijoina, voivat omassa merki-

tyksen annossaan toteuttaa koulutuspoliittisia ideoita. (Korhonen, Komulainen 

& Räty 2012, 8.) Vallan ulkopuolelle ei voi kuitenkaan jäädä, vaan se vaatii aina 

osallisuuden tunnistamista, tapahtuipa se sitten vastarintana tai myötäilynä 

(Brunila 2009, 38, 173). 

Miller ja Rose (2010, 28–29) ovat ottaneet käyttöönsä Foucault’n uudissa-

nan hallintamentaliteetti (governmentality), josta he erottivat kaksi eri hallintata-

van (governing) aspektia: hallinnan rationaliteetit tai ohjelmat ja teknologiat. He 

kutsuvat rationaliteeteiksi niitä ajattelutyylejä ja tapoja, joilla todellisuudesta 

tehdään laskelmoitava ja ohjailtava. Polttopiste on tiedossa, joka väittää olevan-

sa totta ja asettaa samalla virheiden poistamisen normeikseen. Kaisto ja Pyyk-

könen (2010, 15) kutsuvat rationaliteettia järkeilyn tavaksi, joka kertoo kuinka 

asiat ovat tai kuinka niiden tulisi olla. Teknologia taas sisältää ihmiset, teknii-

kat, instituutiot ja käyttäytymisen ohjausvälineet (Miller & Rose 2010, 29). 

Luokkahuonejärjestykset ja opetussuunnitelmat ovat esimerkki tekniikoista, 

joilla muokataan kohteista toimivia yksilösubjekteja (Kaisto & Pyykkönen 2010, 

16). Rationaliteetti siis käyttää teknologiaa toteutuakseen, tehden itsestään väli-

neellisen. Näitä teknologioita voidaan kutsua ihmisteknologioiksi, joilla ihmis-

ten henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen toimintaan pystytään vaikuttamaan 

hyvinkin etäältä vallan haltijoiden toimesta. (Miller & Rose 2010, 30.) 

Etähallinta teknologioineen hallinnoi muun muassa arviointien, budjet-

tien, standardien ja riskinhallinnan avulla. Tämä puolestaan lisää yksiköiden, 

alueiden ja ihmisten autonomiaa. Ihanteena olisikin, että hallittavat subjektit 

olisivat vapaasti valitsevia, autonomisia ja vastuullisia yksilöitä. (Miller & Rose 

2010, 32.) Vapaus ei ole kuitenkaan mitä tahansa yksilöiden määrittämää va-
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pautta. Sitä määritellään ja ohjaillaan, jolloin vapaus onkin rajoitettua vapautta 

valita vaihtoehdoista, jotka ovat ennalta valittuja. Yksilöä ohjaillaan valitse-

maan rajatuista ja annetuista vaihtoehdoista ja valinnasta muodostuukin velvol-

lisuus. (Rose 1999, 84.) 

4.3  Pääsykoeuudistus koulutuspoliittisena hallintana 

Tässä alaluvussa sovellan edellä käytyjen tekstien lisäksi Nelli Piattoevan (2013) 

tutkimusta Venäjän koulutuksen arviointijärjestelmän peruspilarista, eli yhte-

näisestä valtiollisesta kokeesta EGE:stä, joka yhdistää koulun päättökokeet ja 

yliopiston sisäänpääsykokeet. Piattoevan tutkimus kohdistuu EGE:hen hallinta-

tekniikkana. Edellä tarkasteltujen käsitteiden ja Piattoevan tutkimuksen valossa 

myös pääsykoeuudistus voidaan tulkita hallintatekniikkana, joka ohjailee eri-

laisia toimijoita kohti haluttuja päämääriä. Uudistuksellahan halutaan nopeut-

taa korkeakouluopintoihin siirtymistä ja vähentää tarpeettomia välivuosia ja 

eriarvoistavia valmennuskursseja. Uudistusta voidaan myös pitää hallintatek-

niikkana, sillä se ei ole yksittäinen pedagoginen tapahtuma tai käytäntö, vaan 

se liittyy laajasti eri kouluasteiden ja maantieteellisten alueiden hallintaan. Se 

muovaa pehmeästi koulutuksen kenttää, mutta valtiovallan ei tarvitse olla jat-

kuvasti säätelemässä sitä. (Piattoeva 2013, 13.) 

Dahler-Larsen (2012, 173) käyttää englanninkielistä termiä constitutive ef-

fect, joka keskittyy ilmaisemaan miten eri testit, indikaattorit ja mittaristot aut-

tavat määrittämään niihin liittyviä sosiaalisia totuuksia. Termiin liittyy ajatus 

siitä, että kokeet ja mittarit alkavat osallistua määrittelemään asioita, tapahtu-

mia ja suhteita osana laajempaa maailmankatsomusta. Samainen tanskalainen 

tutkija puhuu myös lukkiutumisesta (lock-in), jolla hän tarkoittaa tietynlaisten 

testien ja mittareiden institutionalisoitumista. Ihmiset ovat motivoituneita pär-

jäämään tällaisissa testeissä ja huonosti pärjäävät voidaan nähdä epäpätevinä, 

tai osallistumatta jättäminen naurettavana toimintana. (Dahler-Larsen 2012, 

173-174.) Piattoeva yhdistää Darler-Larsenin huomiot foucault’laiseen hallinnan 

analytiikkaan, jossa huomio on siinä, kuinka esimerkiksi pääsykoeuudistus 
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vaikuttaa sosiaaliseen todellisuuteen ja muovaa subjekteja. Eli omalla tavallaan 

pääsykoeuudistuskin tekee koulutuspolitiikkaa, vaikuttamalla koulutuksen 

kentän toimijoihin. 

Pääsykoeuudistuksen aikaansaamat minimipistemäärät ovat mittareita te-

hokkuudelle ja tulostavoitteille, jolloin voidaan puhua suorituskeskeisyydestä 

(performativity) tällaisen lähestymistavan yhteydessä (Piattoeva 2013, 19; Ball 

2001, 34– 35). Ballin (2004, 14) mukaan suorituskeskeisyys näyttelee isoa roolia 

koulutuksen hallinnassa, sillä se helpottaa valtion etäältä ohjaamista. Valtio 

pääsee myös huomaamattomasti tunkeutumaan julkiselle sektorille ja organi-

saatioiden kautta subjektiviteetteihin, työntekijöihin, kulttuuriin ja käytäntöi-

hin. Suorituskeskeisyyden avulla muokataan käsityksiä, rakenteita ja työtapoja 

“oikeaan linjaan” ja avuksi otetaan mukaan tilivelvollisuus, tehokkuus, laatu ja 

kehittäminen. Koulumaailmassa esimerkiksi tietotyö esineellistetään ja se ilme-

nee laatuna, suoritustasoina ja tuotoksina. Muutoksesta ja sen tavoittelusta tu-

lee väistämätöntä, varsinkin silloin kun suorituksen mittarit toimivat kannus-

timina. (Ball 2004, 14.) Pääsykoeuudistus onkin hyvä esimerkki hallinnasta suo-

rituskeskeisyyden avulla. Se on myyty kansalle vedoten taloudellisiin syihin, 

eikä sille ole annettu vaihtoehtoa. Tämän lisäksi ylioppilaskirjoituksista on tul-

lut yksilön tuotos omasta työskentelystään lukiossa ja pääsykoeuudistuksen 

tarjoama varma opiskelupaikka korkeakoulutuksen parissa toimii kannustime-

na ylioppilaskirjoituksissa pärjäämiselle. 

EGE:n numeroilla mittaaminen liittyy yleisesti eurooppalaiseen konteks-

tiin ja se kytkeytyy samalla maailmanlaajuisiin koulutuspoliittisiin linjauksiin 

edustaen globaalia koulutuspoliittista ideaalia (Piattoeva (2013, 21). Samoin 

voidaan ajatella pääsykoeuudistuksesta. Olen jo todennut, että pääsykoeuudis-

tusta voidaan pitää hallinnanvälineenä ja yhtä tärkeäksi koen tuoda esille uu-

distuksen linkittymisen laajempaan hallinnan kenttään. 

Suomalainen koulutuspolitiikka on omaksunut 1980-luvulta lähtien yhä 

voimakkaammin kansainvälisiä vaikutteita ja kaksi suurinta taustalla vaikutta-

vaa tahoa ovat Euroopan unionin komissio ja OECD (Silvennoinen & Kinnari 

2019, 389–397).  Muun muassa nämä ylikansalliset voimat ovat painostaneet 
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Suomea sisäistämään kansainvälisiä agendoja ja omimaan koulutukseen kansal-

liset rajat ylittäviä yhtenäisiä piirteitä (Rinne 2019, 474–475). Suomi liittyi Eu-

roopan Unioniin vuonna 1995, jolloin koulutuksen järjestelyt saivat uusia reu-

naehtoja EU:n sisäisen yhteistyön toimesta.  Myös OECD vaikutti seuraten ak-

tiivisesti jäsenmaiden koulutusta, tuottaen vertailukelpoisia arvioita. Tämä taas 

asetti suomalaisen yhteiskunnan Euroopan kontekstiin, jolloin päättäjien oli 

helpompi perustella muutosehdotuksia vetoamalla eurooppalaisiin vertailutu-

loksiin. (Ahonen 2001, 161–162.) Silvennoisen ja Kinnarin mukaan (2019, 390–

392) OECD on tuonut mukanaan Suomen koulutuspolitiikkaan uusliberalistisia 

vaikutteita ja ideologian elinikäisestä oppimisesta. Varjo (2007, 13) puolestaan 

listaa OECD:n tuoneen suomalaiseen koulutuspolitiikkaan elementtejä tulos-

vastuullisuudesta ja koulujen profiloitumisesta. 

Voidaankin todeta, että uusimmat koulutuspoliittiset ilmiöt ja trendit tu-

levat valtion rajojen ulkopuolelta. Näin ollen myös Suomea hallinnoidaan etääl-

tä, kun ylempien tahojen poliittiset vaikuttajat perustelevat omia intressejä tu-

kevia päätöksiään kansainvälisesti vertailtavilla mittareilla ja numeroilla. 
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 TUTKIMUKSEN   TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimustehtävä ja –kysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää miten opinto-ohjaajat suhtautuvat 

pääsykoeuudistukseen. Tutkimuksen tehtävä on vastata siihen, miten uudistus 

näkyy heidän työssään ja onko se vaikuttanut heidän työnkuvaansa. Lisäksi 

tarkastelun kohteena olivat opiskelijat uudistuksen keskellä opinto-ohjaajien 

näkökulmasta. Työtä ohjaavien alkuperäisten tutkimuskysymysten rinnalle 

muodostui vielä kolmas tutkimuskysymys aineiston analysoinnin pohjalta, joka 

ohjasi paljon myös tutkimuksen teoriaosion sisältöä. Aineistossa toistuivat mai-

ninnat lukioaineiden keskinäisestä arvottamisesta ja pääsykoeuudistuksen 

muovaamista pisterajoista. Tulkitsin analyysini pohjalta näiden olevan yhtey-

dessä yksilöiden hallintaan pääsykoeuudistuksen avulla.  

Selvitän vastauksia tutkimustehtävään seuraavien tutkimuskysymyksien 

avulla: 

1. Miten opinto-ohjaajat suhtautuvat pääsykoeuudistukseen ja millaisia 
ajatuksia se heissä herättää? 
 

2. Miten korkeakoulujen pääsykoeuudistuksen sisältö näyttäytyy konk-
reettisesti opinto-ohjaajien työssä? 

 
3. Millaisia hallinnan elementtejä pääsykoeuudistuksesta voidaan tulki-

ta opinto-ohjaajien puheessa? 
 
 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrin saamaan vastauksia siihen, millai-

sia ajatuksia korkeakoulujen pääsykoeuudistus opinto-ohjaajissa herättää ja 

miten he suhtautuvat uudistukseen. Toisella tutkimuskysymyksellä selvitän 

opinto-ohjaajien kertoman perusteella millaisena korkeakoulujen pääsykoeuu-

distus näyttäytyy heidän arjessansa ja työssä, sekä millaisia mahdollisia vaiku-

tuksia uudistuksella koetaan olevan sekä opinto-ohjaajien työhön että ohjatta-

viin opiskelijoihin. Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla tulkitsen opinto-
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ohjaajien kertoman perusteella, miten pääsykoeuudistus voidaan nähdä hallin-

tana. 

5.2 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tämä tutkimus toteutettiin käyttäen laadullisia menetelmiä. Tutkimuskohteena 

olivat opinto-ohjaajat ja heidän ajatuksensa korkeakoulujen pääsykoeuudistuk-

sesta. Tutkittavat työskentelevät opinto-ohjaajina joko lukiossa, sekä lukiossa 

että yläkoulussa, tai yläkoulussa. Tutkimuksen tutkimusfilosofinen lähestymis-

tapa mukailee fenomenologista lähestymistapaa, jossa tutkijana on ihminen ja 

tutkimuksen kohteena ovat ihmisen kokemukset. Tällaisen tutkimuksen taus-

talla pohditaan ihmiskäsityksen lisäksi sitä, millaista kokemusta koskeva tiedon 

luonne on. Kokemusten lisäksi keskiössä ovat myös yhteisöllisyys ja merkityk-

set. (Laine 2018, 29.) 

Tutkimuksen tärkeimpänä tarkastelun kohteena on opinto-ohjaajien ko-

kemusmaailma pääsykoeuudistuksesta, joten tutkimus on tausta-ajatukseltaan 

fenomenologinen. Pääsykoeuudistus on näyttäytynyt konkreettisesti syksyllä 

2018 ylioppilaskirjoitusten pisteyttämisen myötä, joten tutkittavilla opinto-

ohjaajilla oli jo muodostunut kokemuksia uudistuksesta ja sen etenemisestä 

prosessina. Jokaisella tutkittavalla oli tutkimuksen mukaan oma kokemus ja 

näkemys tutkittavasta ilmiöstä, joten he ymmärsivät pääsykoeuudistuksen 

omien kokemuksien ja niille luomien merkityksiensä kautta.  

Näkökulmalle ominaista on tutkijan ennakko-oletusten huomioiminen. Se 

mitä aiheesta jo tiedetään tai oletetaan etukäteen, tulee sulkeistaa, ymmärtää ja 

tulkita. (Laine 2018, 29). Aiheesta oli syntynyt väistämättä ennakko-oletuksia 

omien kokemuksien kautta, eli tutkijalla oli esiymmärrys asiasta (Laine 2018, 

34). Myös aiheeseen perehtyminen ja sosiaalisen median uutisointi saattoivat 

ohjata ajattelua moneen eri suuntaan. Tiedostin tämän inhimillisen tekijän koko 

tutkimuksen ajan ja pyrin olemaan mahdollisimman objektiivinen tulosten ana-

lysointi- ja tulkintavaiheessa. 
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Laine (2018, 30) toteaa, että jokaisen suhde toisiin ihmisiin, esineisiin, 

luonnonilmiöihin ja sosiaalisiin tapahtumiin on erilainen. Opinto-ohjaajat ko-

kevat esimerkiksi koulumaailman eri tavalla kuin opiskelijat. Tutkimuskysy-

mysten kannalta olikin olennaista valita tutkimushenkilöiksi opinto-ohjaajia 

opiskelijoiden sijaan. Koin, että opinto-ohjaajat pystyivät tarjoamaan pää-

sykoeuudistuksesta laajemman kuvan yleisemmästä näkökulmasta. Opiskeli-

joiden haastatteleminen olisi vienyt tutkimustani mahdollisesti henkilökohtai-

sempaan suuntaan, joka ei ollut tarkoituksenmukaista. 

Sekä Pattonin (2015, 115) että Siljanderin (2014, 72) mukaan hermeneutii-

kassa on yleisesti ottaen kysymys ihmisen kyvystä ymmärtää ja tulkita sosiaa-

lista todellisuutta merkityssuhteineen sekä pyrkiä määrittelemään näitä periaat-

teita. Laineen (2018, 29) mukaan tätä tutkimusmetodia on perusteltua käyttää 

osana laadullista tutkimusta silloin, kun tutkimuskohteena ovat ihmisen koke-

musmaailma ja pyrkimys sen ymmärtämiseen. Kokemus käsitetään melko laa-

jasti ”ihmisen kokemuksellisena suhteena omaan todellisuuteensa” fenomeno-

logian kontekstissa. Yksilön kokemus rakentuu myös vuorovaikutuksessa to-

dellisuuden kanssa, jolloin yksilön suhde maailmaan, kulttuuriin ja toisiin yksi-

löihin esiintyy yksilön kokemuksissa. Voidaankin todeta, että fenomenologisen 

tutkimuksen kohteena on ihmisen suhde omaan elämäänsä ja todellisuuteensa. 

(Laine 2018, 30.) 

Laineen (2018, 33) mukaan fenomenologiseen tutkimukseen liittyy usein 

myös hermeneuttinen ulottuvuus, millä tarkoitetaan ymmärryksen ja tulkinnan 

liittämistä kokemuksiin. Tutkimusaineisto koostuu yleensä haastatteluista, joita 

tutkija pyrkii tulkitsemaan mahdollisimman totuudenmukaisesti. Miten erilai-

set kokemukset välittyvät tutkijalle, riippuvat siitä, miten haastateltava ilmaisee 

kokemuksiaan, miten tutkija esittää kysymyksiä ja sen jälkeen tulkitsee ja ym-

märtää haastateltavan vastauksia. Lisäksi Laine (2018, 33) tuo myös esille ilmai-

sujen merkityksen hermeneuttisen tulkinnan kohteena, joita ovat kielelliset ja 

keholliset ilmaisut. Kehollinen ilmaisu käsittää muun muassa eleet, ilmeet ja 

liikkeet. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain kielellisiin ilmauksiin. 
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Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on saavuttaa syvä ymmärrys tutkitta-

vasta ilmiöstä, eikä pyrkiä osoittamaan tilastollista paikkansapitävyyttä (Eskola 

& Suoranta 2014, 18; Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Kiviniemi (2018, 73) toteaa, 

että laadullisessa tutkimuksessa on pyrkimys päästä lähelle tutkittavia henkilöi-

tä ja tarkastella tutkittavaa ilmiötä heidän näkökulmastaan eli tavoittaa tutkit-

tavien näkemys tutkittavasta ilmiöstä. Eskolan ja Suorannan (2014, 16) mukaan 

tällöin voidaan puhua myös naturalistisesta otteesta. Laadullinen tutkimus 

nähdään prosessina, mikä mahdollistaa tutkimuksen eri osa-alueiden, kuten 

aineistonkeruun ja –analysoinnin tai jopa tutkimusongelman, kehittymisen 

joustavasti läpi tutkimuksen (Eskola & Suoranta 2014, 15–16; Kiviniemi 2018, 

73).  

Tässä tutkimuksessa prosessimaisuus ja joustavuus ovat korostuneet to-

della voimakkaasti. Työskentely alkoi parityönä ja tärkein mielenkiinnonkohde 

oli opiskelijoiden keskinäisessä tasa-arvossa pääsykoeuudistukseen liittyen. 

Matkalla tutkimus muuttui yksilötyöksi ja aineiston analysointi ohjasi tutki-

musta ja tuloksia ennalta odottamattomaan suuntaan. Alun perin teoriaosuu-

dessa piti tarkastella muutoksen viemistä koulutukselliseen yhteisöön, amma-

tinvalinnan rakentumista ja oppilaanohjausta laajemmassa mittakaavassa. Ai-

neistosta pystyi erottelemaan runsaasti erilaisia teemoja ja ilmiöitä ja niiden yh-

distäminen teoreettiseen ja käsitteelliseen taustaan muodostui haasteelliseksi. 

Tarvitsin siis aineistoni analysointini tueksi tarkemman näkökulman. Haastatte-

luja tulkitsemalla ja ohjaajieni avulla pystyin kuitenkin liittämään pääsykoeuu-

distuksen osaksi isompaa ilmiötä, eli koulutuspolitiikan muutosta. Tämän jäl-

keen tutkin muutosta tarkemmin ja tulkitsin aineiston avulla, että pääsykoeuu-

distuksessa on piirteitä uusliberalistisesta koulutuspolitiikasta, joka puolestaan 

auttoi yhdistämään tuloksia hallintavaltaan. Uusi näkökulma auttoi rajaamaan 

sisällönanalyysia ja syventämään omaa tulkintaani opinto-ohjaajien puheesta.  

Fenomenologisessa tutkimuksessa on myös merkityksellistä tiedostaa ai-

heen teoreettiset mallit, eli se mitä aiheesta on jo ennalta tutkittu. Nämä tulisi 

unohtaa tutkimuksen ajaksi, etteivät ne vaikuttaisi tutkijan omaan tulkintaan. 

Teoreettiset mallit voivat olla jopa esteenä toisen kokemusmaailman ymmärtä-
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misen kannalta. (Laine 2018, 36–37.) Tässä tutkimuksessa teoreettiset mallit ei-

vät ohjanneet aluksi tulkintaa, sillä tutkimusote oli aineistolähtöinen. Ilman 

strukturoitua haastattelulomaketta aineisto tuotti monipuolisesti vastauksia eri 

aihealueisiin liittyen, joka hidasti analysointia ja tulosten tulkintaa. Tutkimusot-

teen ongelmaksi muodostui se, ettei haastatteluissa mainittuja eri aihealueita 

pystynyt yhdistämään sellaisenaan mihinkään yhteen laajempaan ilmiöön. 

Työn näkökulma alkoi rajautumaan koulutuspoliittisen viitekehyksen avulla, 

jonka jälkeen tulosten kokonaiskuva alkoi hahmottumaan. Tämän jälkeen teo-

reettiset mallit olivat apuna rajaamassa työn näkökulmaa. Tutkimuskysymykset 

ohjasivat koko ajan työskentelyäni, mutta tarkennettu näkökulma auttoi saa-

maan niihin tämän työn kannalta tärkeimmät vastaukset. 

5.3 Tutkimukseen osallistujat ja aineistonkeruu 

Tutkimukseen osallistui yhteensä kuusi opinto-ohjaajaa Keski-Suomen, Pohjois-

Karjalan sekä Kainuun alueelta. Tutkimukseen osallistuneista opinto-ohjaajista 

neljä työskenteli lukiossa, yksi työskenteli sekä lukiossa että yläkoulussa, ja yksi 

työskenteli yläkoulussa. Tutkittavia oli sekä kaupungeista että pienemmistä 

kunnista. Haastateltavat valikoituivat sähköpostitse ja sosiaalisen median kaut-

ta lähetettyjen haastattelupyyntöjen perusteella. Tutkittavien valinnassa toteu-

timme harkinnanvaraista otantaa, eli toisin sanoen haastattelupyyntöjä lähetet-

tiin lukiossa tai yläkoulussa toimiville opinto-ohjaajille (Eskola & Suoranta 

2014, 18). 

Tutkittavia lähestyttiin myöhemmin sähköpostiviestillä, jossa kerrottiin 

tutkimuksen aihe sekä tutkimuksen aikataulu. Tutkittavat saivat myös arvion 

haastattelun kestosta sekä eri vaihtoehdoista haastattelun toteuttamiseen, joita 

olivat haastattelu kasvotusten, puhelinhaastattelu tai videohaastattelu. Haastat-

telut toteutettiin kuitenkin kasvotusten, sillä se sopi kaikille haastateltaville. 

Päätökseen vaikutti myös se, että kasvokkain toteutettujen haastattelujen koet-

tiin osoittavan arvostusta haastateltavaa sekä tutkimusta kohtaan ja kasvotus-

ten tehdyt haastattelut koettiin merkityksellisemmiksi haastateltaville. Tutkitta-
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vien kanssa sovittiin haastattelujen äänittämisestä sekä tallenteiden hyödyntä-

misestä tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa. Lisäksi sähköpostin liitteenä 

olivat tutkimukseen suostumuslomake sekä tietosuojailmoitus, joihin tutkitta-

vat saivat tutustua rauhassa ennen haastattelujen toteuttamista. Sopimukset 

allekirjoitettiin haastattelujen toteutuksen yhteydessä. 

Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto koostuu kuudesta haastattelusta, 

jotka toteutettiin helmikuun 2019 aikana. Haastattelun idea on yksinkertainen, 

sillä kun haluamme tietää mitä ihminen ajattelee, on järkevää kysyä asiaa hänel-

tä itseltään (Tuomi & Sarajärvi 2018, 84; Eskola & Suoranta 2014, 86). Hirsjär-

ven, Remeksen ja Sajavaaraan (2016, 205) mukaan tiedonkeruumenetelmä tulee 

valita siten, että se soveltuu parhaiten kyseisen ongelman ratkaisuun. Halusin 

selvittää opinto-ohjaajien ajatuksia, joten haastattelun käyttäminen aineistonke-

ruumenetelmänä oli perusteltua tässä tutkimuksessa. 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, missä edetään tiettyjen etu-

käteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymyksien varas-

sa. Haastattelutilanne pyrittiin luomaan mahdollisimman luontevaksi ja kes-

kustelunomaiseksi, jotta vastaukset olisivat mahdollisimman totuudenmukaisia 

(Eskola & Suoranta 2014, 88). On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka haastatte-

lu muistuttaakin keskustelua, on se kuitenkin ennalta suunniteltua päämää-

rähakuista toimintaa ja näin ollen poikkeaa keskustelusta (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 42). Yhtenä teemahaastattelun etuna on, että se tarjoaa haastattelijalle 

mahdollisuuden tarttua haastattelun aikana esiin tuleviin mielenkiintoisiin 

seikkoihin. Haastattelu on myös joustava aineistonkeruumenetelmä, sillä haas-

tattelija voi toistaa, tarkentaa tai muotoilla kysymyksen aina uudelleen, sekä 

korjata mahdollisia väärinkäsityksiä haastattelun aikana (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 36; Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88). 

Haastatteluiden kesto vaihteli noin 40 minuutista noin puoleentoista tun-

tiin. Haastattelut äänitettiin tutkittavien suostumuksella ja myöhemmin äänital-

lenteet litteroitiin tekstimuotoon, eli haastatteluäänitteistä kirjoitettiin litteraatti. 

Litteroitua tekstiä kertyi yhteensä 50 303 sanaa. Eskolan ja Suorannan (2014, 18) 

mukaan laadullisessa tutkimuksessa keskitytään varsin pieneen otantaan, mut-



38 
 

 

ta aineisto pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. Toisin sa-

noen aineiston tieteellisyys ei riipu aineiston määrästä, vaan sen laadusta (Esko-

la & Suoranta 2014, 18). Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleis-

tyksiin, vaan pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään tiettyä tapahtumaa tai il-

miötä (Eskola & Suoranta 2014, 61; Tuomi & Sarajärvi 2018, 98).  Alasuutari 

(2011, 39) lisää, ettei laadullisen tutkimuksen tarkoitus ole edustaa yleistä lain-

alaisuutta. Näiden seikkojen perusteella aineiston koettiin olevan riittävän laaja 

tämän tutkimuksen toteuttamiseen. 

Haastatteluja varten hahmoteltiin haastattelurunko, joka koostui viidestä 

eri teemasta: pääsykoeuudistusprosessi, pääsykoeuudistuksen sisältö, amma-

tinvalinnan rakentuminen, tasa-arvo sekä oppilaanohjaus. Pääsykoeuudistus-

prosessilla tarkoitettiin sitä, miten uudistus on edennyt prosessina. Esimerkkinä 

tästä voidaan mainita tiedonkulku; miten tietoa on saatu ja mistä sitä on saatu. 

Pääsykoeuudistuksen sisältö tarkoittaa nimenmukaisesti uudistuksen sisältöä, 

eli mitä muutoksia uudistuksen myötä on tullut ja miten nämä muutokset näyt-

täytyvät opinto-ohjaajille. Ammatinvalinnan rakentumisella viitataan opiskeli-

joiden valmiuteen tehdä valintoja yläkoulun ja lukion aikana omaan uraan liit-

tyen opinto-ohjaajien näkökulmasta. Tasa-arvolla pyrittiin selvittämään onko 

uudistus opinto-ohjaajien mielestä tasa-arvoinen, ottaen huomioon opiskelijoi-

den näkökulman. Oppilaanohjauksen teemassa selvitettiin onko uudistus ai-

heuttanut muutosta ohjauksessa, sen laadussa tai määrässä ja miten koulut ovat 

mahdollisiin muutoksiin reagoineet. Tutkittavat eivät saaneet paljoa tietoa 

haastattelun sisällöstä etukäteen. Tämä oli tietoinen ratkaisu, sillä näin toimi-

malla pyrittiin varmistamaan mahdollisimman todenmukaisten ja aitojen vas-

tausten saaminen ulkoa opeteltujen sijaan. Haastateltaville oli kuitenkin etukä-

teen ilmoitettu mitä haastattelut käsittelevät pääpiirteisesti. Lisäksi ennen haas-

tattelua kerrattiin vielä mitä haastattelu koskee ja miksi se toteutetaan. Ruusu-

vuoren ja Tiittulan (2005, 24–25) mukaan tällaisen yhteisen maaperän luominen 

on tärkeää ja tarpeellista, jotta haastateltavalla on selvä käsitys haastattelun tar-

koituksesta. 
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5.4 Aineiston sisällönanalyysi 

Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä sisällönanalyysia. Analyysin teke-

minen aloitettiin rajaamalla aineistosta kaikki kiinnostava, tai toisin sanoen mi-

kä vastasi parhaiten tutkimuskysymyksiin. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 104) koros-

tavat, että on valittava jokin tarkkaan rajattu ilmiö, mutta siitä tulee kertoa 

kaikki, mitä siitä saa irti. He myös painottavat, että tutkimuksen kiinnostuksen 

kohteen on oltava linjassa tutkimuksen tarkoituksen sekä tutkimustehtävän 

kanssa. 

Aineistolähtöisen analyysin tarkoitus on luoda aineistosta teoreettinen ko-

konaisuus. Keskeistä tällaiselle analyysille on, että analyysiyksiköt eivät ole 

etukäteen päätettyjä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108.) Tämä tarkoitti sitä, ettei 

aineiston analysointi pohjautunut tietyille ennalta valituille teemoille, vaan ne 

muodostettiin analysointivaiheessa toistuvista ilmauksista. 

Alasuutari (2011, 39) pelkistää laadullisen analyysin jakautuvan ainoas-

taan kahteen osaan – havaintojen pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen. 

Tässä työssä analysointivaihe haluttiin tehdä läpinäkyvämmäksi tulosten kan-

nalta, joten analyysin kulkua ohjasi Milesin ja Hubermanin (1994) kuvaus ai-

neistolähtöisen analyysin etenemisestä. Tutkimuksen sisällönanalyysi eteni seu-

raavasti 1) aineiston pelkistäminen eli redusointi, 2) pelkistettyjen ilmauksien 

teemoittelu eli klusterointi, 3) alaluokkien muodostaminen, 4) yläluokkien 

muodostaminen ja lopuksi 5) kokoavan luokan rakentaminen. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 114.)  Aineiston redusointi tarkoitti sitä, että aineistosta etsittiin tut-

kimuskysymyksien kannalta keskeisiä ilmauksia, jonka jälkeen ne pelkistettiin. 

Ilmauksia kirjattiin yhteensä 338 kappaletta. Kaikki muu tutkimukselle epä-

olennainen karsittiin pois. Tämän aineistosta etsittiin samankaltaisia tai samaa 

tarkoittavia pelkistettyjä ilmauksia, ilmauksia sijoitettiin tiettyihin teemoihin 

(Eskola 2018, 219; Taylor & Bogdan 1998, 143). Teemoittelu poikkeaa luokitte-

lusta siten, että teemoittelussa ei lasketa ilmauksien esiintymismäärää vaan nii-

den merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105; Eskola 2018, 221). Teemoittelu oli 
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perusteltua tässä tutkimuksessa, sillä aineisto ei ollut riittävän laajaksi luokitte-

lemiseen. 

Seuraava vaihe oli muodostaa näistä pelkistetyistä ilmauksista alaluokkia. 

Yhteen alaluokkaan sijoitettiin kaikki samankaltaiset tai samaa tarkoittavat il-

maukset ja alaluokka nimettiin mahdollisimman hyvin sen sisältöä kuvaavaksi 

(ks. Taulukko 1). Alaluokkien muodostaminen on yksi analyysin kriittisimmistä 

vaiheista, sillä tutkija tekee päätöksen oman tulkintansa mukaan, mihin luok-

kaan mikäkin pelkistetty ilmaus luokitellaan. Luokittelussa aineistoa siis tiivis-

tetään sisällyttämällä yksittäiset ilmaukset yleisempiin käsitteisiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 114; Alasuutari 2011, 40.) Alaluokkia muodostui aluksi 19, jotka 

olivat; tiedonkulku, opiskelijoiden tasa-arvoisuus, oppiaineiden pisteytys, tak-

tikointi, ammatinvalinnan rakentuminen, välivuodet, valmennuskurssit, yliop-

pilaskirjoitusten uusiminen, opiskelijoiden ahdistus ja stressi, soveltuvuuden ja 

motivaation mittaaminen, muutokset ohjaustyössä, aikataulutus, opinto-

ohjaajien työtehtävät, opinto-ohjaajien ajatukset uudistuksen motiiveista, huolet 

ja epävarmuus, positiiviset ajatukset uudistuksesta, opinto-ohjaajien työssä jak-

saminen, parannusehdotukset ja muut huomiot. Työn edetessä ja näkökulman 

rajautuessa aineistosta muodostettiin vielä yksi alaluokka, hallinta, johon yhdis-

tyi myös alaluokkia, kuten oppiaineiden pisteytys ja taktikointi. 
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TAULUKKO 1 Esimerkki pelkistettyjen ilmauksien ja alaluokkien muodostamisesta 

Tämän jälkeen alaluokkia yhdistelemällä muodostettiin yläluokkia. Alaluok-

kien yhdistely tehtiin samalla periaatteella kuin ilmauksien yhdistäminen ala-

luokiksi. Eli samankaltaiset alaluokat koottiin samaan yläluokkaan, ja yläluokka 

nimettiin vastaamaan mahdollisimman tarkasti sen sisällä olevia alaluokkia (ks. 

Taulukko 2). Yläluokkia muodostui aluksi yhteensä viisi, jotka olivat; opiskelijat 

uudistuksessa opinto-ohjaajien näkökulmasta, opinto-ohjaajien ajatuksia mah-

dollisista uudistuksen seurauksista, opinto-ohjaajien ajatuksia uudistuksen si-

sällöstä, parannusehdotukset ja muut huomiot ja opinto-ohjaajien työnkuva. 

Tämä tutkimus on aineistolähtöinen, joten analyysin ensimmäisessä vai-

heessa ala- ja yläluokkia muodostui runsaasti, sillä näkökulma ei ollut vielä ra-
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jautunut. Näin laajaan kokonaisuuteen oli mahdotonta löytää yhtenäistä lähde-

kirjallisuutta, joten vaadittiin lisää syventymistä aineistoon. Työskentelyä jou-

dutti ohjaajilta saatu käsite yrittäjyyden eetos, jonka avulla koko tutkimusta 

lähdettiin rajaamaan. Yrittäjyyden korostamisen pystyi liittämään koulutuspo-

liittisiin muutoksiin ja uusliberalismiin. Näiden käsitteiden ja aineiston analy-

soinnin avulla opinto-ohjaajien haastatteluista tulkitsin, että pääsykoeuudistus 

voidaan nähdä hallintana, sillä se rohkaisee opiskelijoita tiettyihin ainevalintoi-

hin lukiossa ja ylioppilaskirjoituksissa. 

TAULUKKO 2 Esimerkki yläluokkien ja kokoavan pääluokan muodostamisesta 

Analyysin viimeisessä vaiheessa yläluokiksi muodostuivat opinto-ohjaajien 

työnkuva, opiskelijat uudistuksessa opinto-ohjaajien näkökulmasta ja pää-

sykoeuudistus hallintana. Yläluokista rakentui ainoastaan yksi kokoava pää-

luokka – “Opinto-ohjaajien ajatuksia korkeakoulujen pääsykoeuudistuksesta”. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 114–115) huomauttavat, että aineiston rikkauden mu-

kaan voidaan tehdä myös useampia pääluokkia. Aineiston kohdalla tämä ei 

ollut kuitenkaan perusteltua. Tutkimuskysymyksiin pyritään vastaamaan ala-

luokkien, yläluokkien ja pääluokan avulla. Aineistolähtöisessä sisällönanalyy-

sissa käsitteitä yhdistelemällä vastataan tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 115, 127.) 

Sisällönanalyysi eteni pelkistetyistä yksittäisistä ilmauksista samankaltais-

ten tai samanlaisten ilmaisujen joukoiksi eli alaluokiksi. Alaluokkia yhdisteltiin 

samankaltaisuuden mukaan yläluokiksi. Lopuksi yläluokat koottiin yhden ko-

koavan pääluokan alle. Aineiston sisällönanalyysi eteni yksittäisistä ilmauksista 



43 
 

 

yleiseen luokitteluun, joten analyysin voidaan todeta edenneen induktiivisesti. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 107–116; Patton 2015, 524–529; Eskola & Suoranta 

2014, 19.) Tutkimuksen sisällönanalyysin toteutus viittaa yhdysvaltalaiseen tut-

kimusperinteeseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 121).  

Fenomenologinen lähestymistapa tarvitsee myös hermeneuttisen ymmär-

tämisen näkökulmaa. Hermeneutiikassa on kyse ymmärtämisen ja tulkinnan 

teoriasta, eli tulkinnalle yritetään etsiä mahdollisia sääntöjä. Tärkeimpänä on 

ymmärtää ja oivaltaa tutkittavien ilmiöiden merkityksiä. Ihmisen kokemusmaa-

ilmaa tutkittaessa pelkkä ymmärtäminen ja käsitteellistäminen ei riitä, vaan 

aihetta on rajattava tulkinnan kautta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 30, 32.) Tässä 

tutkimuksessa minun oma tulkintani onkin tärkeässä roolissa, sillä se auttoi 

rajaamaan aineistoa vielä lisää lopullisia tuloksia varten. Tulkinta korostuu 

etenkin hallintaan liittyvässä analysoinnissa, sillä haastatteluissa ei kysytty hal-

lintaan liittyvistä asioista. Se, että pääsykoeuudistus voidaan nähdä hallintana, 

on aiempien tutkimusten ja aineiston analysoinnin avulla tekemää tulkintaani. 

Oman tulkinnan korostaminen on mielestäni tärkeää tutkimuksen eettisyyden 

kannalta. 

5.5 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen tekemiseen liittyy valtavasti erilaisia eettisiä kysymyksiä, mutta jo 

niiden tiedostaminen kertoo, että tutkija tekee todennäköisesti eettistä tutki-

musta. Isoimmat eettiset kysymykset liittyvät tiedon hankintaan ja tiedon käyt-

tämiseen. (Eskola & Suoranta 2014, 52.) Edellä mainittu tutkijan tulkinta on osa 

tutkimuksen eettisyyttä. Tulkinnan lisäksi tämän tutkimuksen eettiset ongel-

makohdat liittyivät tutkimuslupakysymyksiin, aineiston keruuseen, tutkijoiden 

vaikuttamiseen tutkimusyhteisössä ja tutkimuksesta tiedottamiseen (Eskola & 

Suoranta 2014, 52). Jokaiselle haastateltavalle lähetettiin etukäteen sähköpostilla 

tutkimukseen suostumuslomake ja tietosuojailmoitus. Suostumuslomake kertoo 

tutkimukseen osallistujan oikeuksista ja allekirjoittamalla sen, hän antaa suos-

tumuksensa tutkimukseen ja hyväksyy tutkimusta koskevat käytänteet. Tieto-
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suojailmoitus kertoo tutkittavalle muun muassa tutkimuksen tarkoituksesta, 

tutkimuksen toteuttamisesta ja luottamuksellisesta aineiston käsittelystä ja säi-

lyttämisestä. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 henkilötietojen 

suojaamisesta tuli voimaan 24.5.2018 ja sen soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tieto-

suojalaki 1050/2018 täydentää ja täsmentää asetusta henkilötietojen käsittelemi-

sestä (L 5.12.2018/1050). Uusi asetus vaikutti tutkimukseen siltä osin, että tut-

kimukseen osallistuville oli tiedotettava miten ja missä heihin liittyvää tietoa 

prosessoidaan. Heille tuli myös kertoa mihin tarkoitukseen kerättyä tietoa käy-

tetään. Lisäksi tutkittavilla henkilöillä on oikeus tulla unohdetuksi. (GDPR 

2019.) Tämä kaikki kerrottiin tutkimukseen osallistujille etukäteen lähetetyssä 

tietosuojailmoituksessa. Kerättyä aineistoa käytettiin apuna etsittäessä vastauk-

sia tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen aineistonkeruussa, säilytyksessä ja kä-

sittelyssä noudatettiin tietosuojalakia.  Litteraateista poistettiin kaikki tunniste-

tiedot, kuten muun muassa paikkakunnat, koulut ja tutkittavien nimet. Tutkit-

tavat pystyvät tunnistamaan itsensä ainoastaan suorista lainauksistaan ja niiden 

käyttämiseen oli tutkittavien suostumus. Äänitallenteet tuhottiin litteroinnin 

jälkeen. 

Kaikki haastattelut toteutettiin kasvotusten, sillä sen koettiin lisäävän luot-

tamusta tutkittavan ja tutkijan välillä. Tähän liittyi myös tutkimukseen osallis-

tuvien arvostaminen menemällä paikan päälle. Tutkimus on myös todennäköi-

sesti merkityksellisempi sekä tutkijalle että haastateltavalle, kun aineisto kerät-

tiin kasvotusten. Kaikille haastateltaville kerrottiin etukäteen tutkimustehtävä. 

Toimimalla näin, haluttiin saada mahdollisimman aitoja vastauksia ulkoa ope-

teltujen sijaan. Haastatteluissa pyrittiin välttämään haastateltavan ajatusten oh-

jailemista ja monessa haastattelussa ei tarvinnut edes käyttää apukysymyksiä, 

sillä puhetta syntyi luonnollisesti aiheeseen liittyen. Haastattelut etenivät kes-

kustelunomaisesti, joiden aikana pyrittiin mahdollisimman neutraaliin toimin-

taan esimerkiksi välttämällä asenteellisia kysymyksiä. Inhimillisiä tekijöitä ei 

voi kuitenkaan unohtaa tutkimusta tehdessä. Aiheesta oli esimerkiksi muodos-

tunut ennakkokäsityksiä työn alkuvaiheessa selvitystyötä tehdessä. Lisäksi tut-
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kimuksen aihe valikoitui henkilökohtaisten kokemusten ja mielipiteiden pohjal-

ta. Nämä on pyritty ottamaan huomioon kaikissa tutkimuksen vaiheissa, joten 

tutkimus on noudattanut hyvää laadullisen tutkimuksen tutkimuskäytäntöä 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 150). 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 150) mainitsevat eettisen sitoutuneisuuden oh-

jaavan hyvää tutkimusta. Tässä tutkimuksessa haluttiin noudattaa vastuullisia 

ja oikeita toimintatapoja edistäen tutkimuksen uskottavuutta (Tuomi & Sarajär-

vi 2018, 150). Tämän vuoksi tutkimuksen alussa on käytetty paljon aikaa esi-

merkiksi tietosuoja-asioihin perehtymiseen ja niihin liittyvien lomakkeiden 

täyttämiseen. Aineiston hankkimisessa, käsittelyssä ja säilyttämisessä on myös 

käytetty hyvää tieteellistä käytäntöä. Eettisyyttä lisää myös työn raportoinnin 

läpinäkyvyys, sillä tutkimus on kohdannut monta ongelmaa ja ne on pyritty 

tuomaan esille. 

5.6 Oman työni kipupisteet 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista on tutkia monimutkaisia prosesseja ja 

ilmiöitä. Tutkittavia ilmiöitä ei tunneta vielä hyvin tai sitä koskevia muuttujia ei 

ole vielä tunnistettu. Tämän lisäksi tutkimuskysymykset saattavat muuttua 

matkan varrella ja se on täysin luonnollista aineiston vaikuttaessa taustalla 

Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 43). Pääsykoeuu-

distus on niin ajankohtainen ja tuore tapaus, ettei siitä sellaisenaan ollut saata-

villa aiempaa tutkimustietoa. Tämän vuoksi alkuperäiset tutkimuskysymykset 

olivat todella laajoja, sillä niillä ei haluttu rajata etukäteen mitään tietoa pois. 

Laaja tutkimuskysymys aiheutti kuitenkin ongelmia tutkimuksen rajaami-

sen kanssa, sillä haastatteluista ilmeni monia eri ilmiöihin linkittyviä asioita. 

Sisällönanalyysin jälkeen näkökulma haettiinkin teoreettisen viitekehyksen 

kautta, jonka avulla tarkastelin analysoimaani aineistoa uudelleen. Tuon kui-

tenkin työssäni näkyväksi tutkimuskysymysten muovaantumisen, jolloin työni 

prosessiluontoisuus tulee näkyväksi lukijalle. Sisällönanalyysiin valitut teemat 

pysyivät samana, sillä ne olivat edelleen niitä asioita, joita halusin tutkia. Toisel-
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la tarkastelukierroksella katselin vain aineistoani uudesta näkökulmasta, kun 

olin teorian avulla päässyt syvemmälle aineistosta löytyneisiin ilmiöihin. Toi-

sella kerralla aineistosta rajautui todella paljon pois alaluokkia, mutta tilalle tuli 

yksi uusi alaluokka. Työn rajaaminen karsi puolestaan aiemmin muodostettuja 

yläluokkia lopullisesta analyysista ja tuloksista. Työstä rajattiin pois esimerkiksi 

uudistuksen prosessiin ja tiedotukseen liittyviä asioita, sillä mielenkiinto koh-

distui pääsykoeuudistuksen koulutuspoliittiseen näkökulmaan. 

Tämä tutkielma oli myös alun perin parityö, mutta eriytyi matkan varrella 

yksilötyöksi. Tutkimus on toteutettu aineiston ensimmäisen analyysivaiheen 

jälkeen yksilötyönä. Käytän työn raportoinnissa passiivi- ja minämuotoa sel-

keyden vuoksi.  Haluan tuoda tämän esille, sillä en voi ottaa kaikkea kunniaa 

työstä ja osoitan kiitokseni avusta graduparilleni Atte Ampujalle. 
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 TULOKSET

6.1 Ohjaustyön kasvanut merkitys 

Tämän alaluvun keskiössä on opinto-ohjaajien työnkuva ja se, miten korkea-

koulujen pääsykoeuudistus on mahdollisesti sitä muokannut opinto-ohjaajien 

kokemusten perusteella (Kuvio 1). Pääsääntöisesti uudistuksen ei koettu vielä 

näkyvän merkittävästi opinto-ohjaajien työssä. Joitakin muutoksia, kuten oh-

jauksen lisääntynyt tarve ja sen aikaistuminen, oli kuitenkin havaittavissa ai-

neiston perusteella. 

KUVIO 1 Pääsykoeuudistus ja opinto-ohjaajien työnkuva 

Työnkuva. Tulosten perusteella yksi opinto-ohjaajien työtehtävistä lukiossa oli 

ohjata opiskelemaan ahkerasti korostaen ylioppilaskirjoitusten arvosanojen 

merkitystä. Ohjaaminen keskittyy pääsääntöisesti kuitenkin edelleen opiskeli-

joita kiinnostaviin oppiaineisiin. Työtehtävät liittyivät lukion kurssisuunnitte-

luun, uraohjaukseen ja ylioppilaskirjoitussuunnitelmien ja hajautuksien tekemi-

seen opiskelijoiden kanssa. Tehtävänä oli myös tuoda esille lukion prosessimai-

suus, johon sisältyy tietynlaisia valintoja. Opinto-ohjaajien vastuulla oli ohjata 

opiskelijoita ajattelemaan tulevaisuuteen liittyviä valintoja ja tukea opiskelijoita 

itsetutkiskelun aloittamisessa. Opinto-ohjaajat pystyvät myös auttamaan nuoria 

varautumaan elämän epävarmuustekijöihin (Onnismaa 20017, 70). Omalla toi-

https://www.lucidchart.com/documents/edit/aa852487-b7a9-4e09-9439-1307bafbfe68/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=491&s=595.4399999999999
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minnalla koettiin myös pystyvän vaikuttaa opiskelijoiden ahdistuksen lisäämi-

seen tai vähentämiseen, josta esimerkkinä seuraava kommentti. 

Ja siin on tietysti opon rooli, ku ajatellaan lukioon tulevia ni että kyllähän se että miten 
sää asiat esität niille opiskelijoille ni kyllähän sillä voi olla ja on merkitystä siinä et li-
säätkö sä sitä ahdistusta vai lievitätkö sitä. — —Ni kyllähän sillä on tosi paljon merkitys-
tä et millä tavalla me puhutaan niistä asioista. H5. 

Oleellisena työnkuvaan liittyvänä asiana mainittiin myös jatkuva ajan hermolla 

oleminen. Omaa osaamistaan tulee päivittää koko ajan, kun kaikki koulutusas-

teet ovat jatkuvassa kehityksen ja muutoksen kierteessä.  

Nii ei nykyään tarttee opinto-ohjaajan niin ku muistaa et parempi ku ei muista, koska ne 
on, se vaihtuu niin nopeasti, et ei sano mitään vanhaa tietoa. H6. 

Niin, mut sen mitä mä oon kuullu lukion opoilta ni he on sanonu kanste et he ei hekään 
tiedä, ku opiskelija tulee ni ne opiskelijan kanssa yhessä kattoo sieltä et ei voi niinku mi-
tenkä osata ees niitä kaikkia asioita ja pysyy kärryillä et kaikki pitää varmistaa kuitenki 
netistä opintopolusta tai tai yliopistojen korkeakoulujen sivuilta. H1. 

Jatkuva kouluttautumisen pakko onkin osa elinikäisen oppimisen perintöä 

(Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2010, 26). Opinto-ohjaajien kokemus-

ten perusteella työnkuvaan liittyivät myös muutokset tiedonhaussa. Uudistuk-

sen myötä tiedonhankinnan merkityksen koettiin kasvaneen ja tiedonhaun 

luonne oli muuttunut yksityiskohtaisemmaksi. 

Tiedonhankinnan avulla pystyttiin myös rauhoittelemaan opiskelijoita 

näyttämällä ja kertomalla mahdollisimman paljon uudistukseen liittyvää tietoa. 

Omalla aktiivisuudella ja tietämyksellä koettiin olevan suuri merkitys sille, 

kuinka hyvin voi toimia työssään.  

Mut just mitä mää aattelen niinku korkeakouluja tässä vaiheessa nii, niinku jotenki mää 
vielä edelleen haluun korostaa, et ne elää jotenki niin hetkessä että vaikka mulla, et mää 
koen et tää on tärkeetä et mullon sitä tietoo, vaikka mää oonki peruskoulun opona nii 
mää haluaisin vielä enemmän tietoo, mää haluaisin et se ois pelkästään et mun ite pitäis 
ottaa selvää, vaan mää haluaisin et ois niinku semmosia infopäiviä tai jotain missä meille 
kerrottais myös peruskouluopoille entistä enemmän noista ajankohtasista jutuista. Et ta-
vallaan, kun mulla on se tieto, nii sit mää voin oppilaan kanssa ehkä on vastaanottavai-
nen sille tiedolle ni voin niinku sitten hänen kanssaan sitä käyä läpi ja jakaa— —. H1. 

Tämä aiheutti osan kohdalla epävarmuutta siitä, oliko tietoinen aivan kaikesta 

tarvittavasta, sillä muutosten viemisessä käytäntöön päävastuu on opinto-

ohjaajilla (Lairio & Puukari 1999, 11). 
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Toki suurin osa opinto-ohjaajistahan on aivan niinku hullun aktiivisia ja hullun valveu-
tuneita ja tuota tekee pieniä ihmeitä ja seisoo päällään ja heiluttaa jalkojaan, jotta saa 
niinku tar- varmasti niinku tarpeeksi sitä tietoo ja sinne ja tänne ja tuonne. H3. 

Opinto-ohjaajia kuvailtiin kuitenkin työlleen omistautuneeksi ammattiryhmäk-

si, jotka tekevät kaikkensa opiskelijoidensa hyväksi. 

Muutokset ohjaustyössä. Kysyttäessä uudistuksen tuomista mahdollisista 

muutoksista ohjaustyössä, konkreettinen vaikutus työnkuvaan ja arkielämään 

oli ollut vielä vähäistä tai päinvastoin todella voimakasta, riippuen haastatelta-

vasta.  

Mutta en mää koe että se nyt vielä ois niinku mun työtä mitenkään silleen merkittävästi 
muuttanu. H1. 

Että tuntuu silleen että aika paljo painetta lyyään tänne opinto-ohjauksenki suuntaan, et 
jos pitäs oikeesti saaha niistä nuorista kaavittuu esille mikskä ne haluaa ku lukio alkaa— 
—. H3. 

Moni mainitsi jatko-opintoja koskevan ohjauksen tarpeen aikaistuneen ja nyt jo 

yläkoulussa ja lukion ensimmäisenä vuotena katsotaan opiskelijoiden kanssa 

kiinnostavien alojen vaatimuksia. 

Ää no sitte tietysti se että niille, ketkä ei vielä tiedä niin niille aiheuttaa ehkä sitä ahdistus-
ta miettiä, että osaako ne tehdä oikeita ainevalintoja, ja siihe myös yritetään lukiossa tie-
tysti vastata, että me on siirretty nytte yhä aikasempaa sitä ohjausta. H6. 

Tietoa muutoksesta on haluttu varmistella myös toisen vuosikurssin opiskeli-

joille, josta voidaan tulkita, että tiedon välittämisen merkitys on korostunut oh-

jaustyössä. Usean haastattelun perusteella ohjauksen tarve oli myös lisääntynyt, 

mutta jokainen haastateltava koki pystyvänsä antamaan riittävästi ohjausta 

opiskelijoilleen. 

Ohjauksen koettiin myös muuttuneen ylioppilaskirjoitusten ainevalintojen 

osalta määrällisesti ja sisällöllisesti. Aiemmin kirjoituksissa riitti neljän aineen 

kirjoittaminen, mutta nyt ohjataan selkeästi kirjoittamaan viisi ainetta korkea-

koulujen uusia pisteytyksiä ajatellen.  

Ja sitte se ohjaukseen vaikuttaa erityisesti voimakkaasti se että nyt nyt täyttyy ohjata abi-
turientteja tai jo oikeestaan lukion kakkosia viimeistään nii laatimaan opinnot sillä tavalla 
että he kirjottaa niinku minimissään viis ainetta. H3. 
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Lähtökohtaisesti opinto-ohjaajat halusivat tukea opiskelijoita kirjoittamaan ai-

neita oman kiinnostuksen perusteella, mutta uudistuksen myötä lukion kurssi-

valintojen kanssa taktikoiminen oli lisääntynyt. 

Ja sit seki tietysti et niinku öö joutuu entistä enemmän tekemään opiskelijoitten kanssa 
tiiäkkö semmosta taktikointia, että okei millä tasolla sä oot nyt tässä, paljoko sulla menee 
aikaa siihen, että oot vaikka siinä pitkässä matikassa niinku tuolla suoritustasolla ja sit si-
tä et mistä se aika on niinku pois. Koska sittehä seki tietyllä lailla sellanen valheellinen 
niinku kuva tullee, et jos hulluna joutuu ponnistelee, vaikka sen pitkän matikan hyvään 
arvosanaan tai keskinkertasen arvosanan eteen ni sittehä suoriutuu ehkä muualla huo-
nommin, mikä taas sitte alentaa sitä kokonaispistepottia. H2. 

 Uudistuksen myötä ohjauksessa suosittiin kuitenkin pitkää matematiikkaa ja 

lyhyttä matematiikkaa, fysiikkaa, uskontoa ja kieliä, sillä niiden tiedettiin tuot-

tavan parhaimmat pistemäärät monilla eri aloilla korkeakoulujen kriteeristöis-

sä. 

6.2 Pääsykoeuudistus tukemassa huippuopiskelijoita 

Opinto-ohjaajat pohtivat haastatteluissa korkeakoulujen pääsykoeuudistuksen 

mahdollisia vaikutuksia tai seurauksia opiskelijoihin. Opiskelijoihin liittyvät 

teemat olivat opiskelijoiden välinen tasa-arvo, opiskelijoiden kokema ahdistus 

ja stressi, nuorten ammatinvalinnan rakentuminen, välivuodet ja valmennus-

kurssit (Kuvio 2). 
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KUVIO 2  Opiskelijat uudistuksessa opinto-ohjaajien näkökulmasta 

Opiskelijoiden tasa-arvoisuus. Aineistosta löytyi eniten mainintoja opiskelijoi-

den välisestä tasa-arvosta. Moni totesi haastattelussa, että uudistuksesta kärsi-

vät eniten vuoden 2019 abiturientin, joille uudistus tuli “täysin puskista”.  

Kärsii (vuoden 2019 abiturientit), neki kärsii, kaikki kärsii. H2. 

Noh siis sanotaan näin, että tää on nyt niin kun nykyisille abeillehan tää tuli puskista. 
Niitä on nyt koko ajan heidän kanssaan katottu et jos ei pääse nyt ja näit on nyt jo kau-
heesti spekuloitu et minkälaiset valintaperusteet nyt tämä vuonna 2019 on ja sitte 2020 
eteenpäin. Sitte joku harmitellu kun ei tienny näitä 2020, ku epäilee ettei pääse nyt että ois 
ottanu ehkä vähä toisella lailla ja näin. Minusta se on vähän epäreilua tälle nykyiselle abi-
ikäluokalle. H4. 

Uudistus koettiin epäreiluksi heitä kohtaan ja yksi haastateltava totesikin, että 

moni abiturientti olisi valinnut aivan toisenlaiset kurssivalinnat, jos olisi tiennyt 

ajoissa. Abiturienttien koettiin myös olleen ärsyyntyneitä siitä, etteivät he olleet 

tienneet tulevista muutoksista ajoissa. Lukion ensimmäisen ja toisen vuoden 

opiskelijoiden koettiin puolestaan ennättävän varautua tarpeeksi hyvin uudis-

tuksen tuomiin muutoksiin. 

Tasa-arvosta puhuttaessa uudistukseen liittyi myös selkeästi taloudellinen 

näkökulma, joka jakoi haastateltavien mielipiteitä.  Osa opinto-ohjaajista koki, 

ettei uudistus luo taloudellista epätasa-arvoa, sillä ylioppilaskirjoitukset miel-

lettiin edullisiksi, eikä perheen taloudellisella tilanteella koettu olevan merkit-

https://www.lucidchart.com/documents/edit/aa852487-b7a9-4e09-9439-1307bafbfe68/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=1418&s=595.4399999999999
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sevää vaikutusta opintoihin tai esimerkiksi kirjoitusten uusimismaksuihin. Kir-

jahankinnoista puhuttiin kustantajien bisneksenä, mutta suomalainen lukiokou-

lutus miellettiin kuitenkin kansainvälisesti vertailtuna edulliseksi. 

Juu kyllä mää näkisin, että ne maksut on kuitenkin sen verran pieniä, mut toki monessa 
asiassa tässä yhteiskunnassa kyllä totta kai se perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa 
ihan alkane siitä että tota tarviiks kikkailla et miten saa oppikirjan käyttöön kurssin ajaks 
vai onks se vaa niin et sä meet ostaa sen ja se on sillä siisti. H5. 

Osa puolestaan ilmaisi selkeän huolen perheiden taloudellisten taustojen ai-

heuttamasta eriarvoisuudesta. Yläkoulun opinto-ohjaaja kertoi, että perheiden 

taloudellinen tausta voi vaikuttaa jo yläkoulun jälkeiseen kouluvalintaan. Tämä 

markkina-ajattelun luoma kouluvalintapolitiikka huolestuttaa Suomessa laa-

jemminkin, sillä sen pelätään lisäävän yhteiskunnallista eriarvoisuutta (Lind-

berg 2013, 12). Yläkoulun opinto-ohjaaja oli myös huomannut työssään tuloero-

jen näkyvyyden ja kasvun koulun arjessa. Yhden opinto-ohjaajan työssä talou-

dellinen epätasa-arvo näyttäytyi hyvinkin konkreettisena, kun opiskelijoilla ei 

ollut varaa esimerkiksi lukiokirjoihin ja sitä kautta tiettyihin kursseihin, tai 

opiskelussa tarvittaviin kannettaviin tietokoneisiin. Samaisessa haastattelussa 

keskusteltiin hyvän kielitaidon saavuttamisesta, jota ei välttämättä saavuta lu-

kio-opintojen aikana. Kaikilla opiskelijoilla ei koettu kuitenkaan olevan saman-

laisia mahdollisuuksia lähteä hankkimaan lisää kielitaitoa ulkomailta. Myös 

keskustelut avoimesta yliopistosta toivat esille taloudellisen eriarvoisuuden. Se 

nähtiin helpompana väylänä päästä yliopistoon, jos vain löytyi rahaa kurssi-

maksuihin. Toisaalta nykyisessä muodossa oleva väylä koettiin marginaalisek-

si, jossa paikat menevät nopeimmille ilmoittautujille. 

Että onks se sitten ihan oikein et korkeakoulut on jaossa samalla periaatteella ku kansa-
laisopiston selkäjumppa. H5. 

Aineiston perusteella pystyi tulkitsemaan, ettei jatko-opintoihin hakeutuminen 

todistuvalinnalla ole tasa-arvoista, sillä huonosti kirjoittaneiden siirtyminen 

jatko-opintoihin voi hidastua ja hankaloitua. Huonolla todistuksella ei mennä 

välttämättä edes vaihtoehtoista reittiä, kun pisteet eivät riitä pääsykoekutsuun. 

Ylioppilastutkinnon korotettu painoarvo koettiin eriarvoistavaksi ja uudistuk-

sen koettiin suosivan jo valmiiksi menestyviä opiskelijoita ja nopeuttavan hei-
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dän sijoittumistaan jatko-opintoihin, jolloin opiskelijoiden voidaan tulkita ja-

kaantuvan voittajiin ja häviäjiin (Pyykkönen 2014, 13).  

Ne opiskelijat, jotka lukiossa näkee vaivan ja tekee työn, että minusta se ei ole paha asia, 
että siellä on isompi kiintiö sille porukalle. Heidän ei tarttee sit taas uudestaan lähtee lu-
kemaan ja hankkimaan niin ku kauppakorkeakouluun neljä kirjaa ja ruveta ihan eri ai-
hesisältöjä opiskelemaan mitä lukiossa ei oo opiskeltu ollenkaan, koska todennäköisesti 
se on se sama porukka pääsee kuitenki sisälle— —. H4. 

Tietysti ne loisto-opiskelijat, joilla on eetä (E) ja ällää (L) niin niitten on helppo ihan missä 
tahansa järjestelmässä, ne todennäkösesti pääsee tai sitten niil on niin hyvä pohja et ne 
valistautuu pääsykokeisiin ja sitten sitä kautta. H6. 

Haastatteluissa pohdittiin myös sukupuolten välistä tasa-arvoa uudistukseen 

liittyen. Kaikki haastateltavat kokivat, että lukio-opinnot ja ylioppilaskirjoituk-

set ovat yleensä olleet hieman haastavampia pojille. Aineiston perusteella pys-

tyi myös tulkitsemaan, että pojilla voi olla useammin huonompi motivaatio 

opintoja kohtaan ja “myöhäisherääjät” ovat useimmiten poikia.  

No jos mä mietin mun opiskelijoita nii en mä nää tätä tasa-arvosena ja sanotaanko että 
erityisesti niinku sellanen mmm pojat joilla on, on ehkä niinku lukioaikana vielä semmos-
ta henkistä kypsymistä tapahtumassa ja muuta niin, aika meneee tosi nopeesti sitte et 
kerkeekö he siihen kelkkaan. H2. 

Nii et onhan siellä niitä ketkä ei oo vielä heränny ja aatellaan et ne on usein poikia. Ja ne 
onkin. H4. 

En mää nyt mikkään tämmönen sukupuolisyrjijä ole, mutta kyllä noi kirjotukset ja lukio 
pojille yleensä vähän hankalampia on tupannu olemaan. H1. 

Opinto-ohjaajien kokemusten mukaan poikien joukossa on myös hieman 

enemmän epävarmuutta lukion jälkeisistä suunnitelmista ja lukion koettiin li-

säävän tasoeroja tyttöjen ja poikien välillä. Yksi opinto-ohjaaja mainitsi kuiten-

kin, ettei parhaiden opiskelijoiden joukossa ollut sukupuolieroja.  

 Opiskelijoiden välillä koettiin myös isoja eroja sukupuolesta riippumatta. 

Opiskelijoiden tasoerot voivat olla valtavat jo yläkoulussa ja lukioon tullessa on 

huomattavissa ketkä tulevat hyvältä pohjalta. Lukion myös koettiin kasvatta-

van jo valmiina olevia tasoeroja entisestään. 

Ne erot niin ku kärjistyy täällä et osa on hirveän hyvä ja ne nii ku tajuaa lukion merkitys 
et tää niin gäppi lisääntyy. H4. 

Tämä näkyy muun muassa sisäisenä motivaationa opiskelemiseen ja eräässä 

haastattelussa mainittiinkin, kuinka suuret motivaatioerot voivatkaan olla lu-
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kio-opintoja kohtaan. Toisaalta kilpailukykyvaltion tasa-arvoajattelun mukaan 

kaikkien ei tarvitsekaan olla valintojensa jälkeen samalla viivalla, kunhan kai-

killa on samanlaiset vapaudet tehdä omia valintoja (Varjo 2007, 67). Eniten uu-

distuksen uskottiin syrjivän hitaasti lämpeneviä ja syttyviä opiskelijoita. Opis-

kelijoiden tasa-arvoisuuden välillä koettiin olevan eroja myös alueellisesti ja eri 

koulujen välillä ja suurimmat erot koettiin olevan pääkaupunkiseudulla.   

Muut opiskelijoiden tasa-arvoa koskevat asiat liittyivät opinto-ohjaajiin ja 

perhetaustoihin. Useassa haastattelussa tuli esille, että opinto-ohjauksen laatu 

on täysin itse opinto-ohjaajasta kiinni ja esimerkiksi isoissa kouluissa henkilö-

kohtaiselle opinto-ohjaukselle voi olla haastavampaa löytää aikaa. Perhetausta 

tai luokkaerot näkyivät siinä miten tietoisia vanhemmat ovat koulutuksellisiin 

kysymyksiin liittyvissä asioissa. Eniten perillä koettiin olevan hyvätuloisten 

vanhempien perheissä. 

Opiskelijoiden ahdistus ja stressi. Ylioppilaskirjoitusten ajateltiin luovan 

yleisesti stressiä opiskelijoille sen kasvavan merkityksen myötä ja uudistuksen 

koettiin lisänneen nuorten ahdistusta ja stressiä etenkin kurssi- ja kirjoitusvalin-

toihin liittyen.  

Joo ja siis mun mielestä tämmönen niinku hullu taktikointi ja pelailu ni, niin siis sehän 
syö niinku resurssia siltä opiskelijalta jotenki tosi paljon, et sen pitää et niinku ressata 
ihan paineessa mitä mun nyt kannattais tehä ja multaki tosi usein et no mitä mun kannat-
tais opiskella. Mä et no opiskele nyt hyvä ihminen sitä mikä sua kiinnostaa, et sehä on 
ihan tuskaa jos sun pitää vääntäytyä et tuota opiskelemaan kolme vuotta tai meillä on 
urheilijoita tosi paljon ni ne neljä vuotta sellasia aineita mitkä ei nappaa sua yhtään ni 
vaan pelkästään jonki taktikoinnin vuoksi. H2. 

Ja ehkä just se tieto, et näil on niinku vielä ehkä enemmän merkitystä, kun on aikasem-
min ollu näillä arvosanoilla ni kyllä se sitä stressiä lisää. H5. 

Lisääntynyt ahdistuksen ja stressin määrä näkyi etenkin epävarmoissa ja tun-

nollisissa opiskelijoissa. Yksi opinto-ohjaaja kertoikin huomanneensa, että uu-

distukseen ovat heränneet vasta tunnollisimmat opiskelijat ja heidän koettiin 

olevan stressaantuneita ajatuksesta. Toisaalta yksi haastateltavista oli sitä miel-

tä, ettei pääsykokeista tarvitse stressata, jos tietää jo oman jatko-

opiskelupaikkansa. Eräs haastateltava huomautti, että opinto-ohjaajilla saattaa 

olla jopa vääristynyt kuva opiskelijoiden stressistä, sillä tunnolliset opiskelijat 
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eivät vieraile kovin usein opinto-ohjaajan luona. Eniten apua tarvitsevat eivät 

välttämättä stressaa samalla tavalla tulevasta, kuin tunnolliset opiskelijat. 

Opinto-ohjaajien ajatuksista nousi myös yleinen huoli lukiolaisten hyvin-

voinnista, joka ilmentää markkinatalouden tuomaa tehokkuusajattelua koulu-

maailmaan (Silvennoinen & Kinnari 2019, 392; Hilpelä 2001, 139). Ahdistuksen 

ja masentuneisuuden koettiin lisääntyneen lukio-opinnoissa haastateltavien 

näkökulmasta. Yhdessä lukiossa myös burnoutin oireet ja viikoittaiset psykolo-

gin palvelut olivat yhä yleisempiä, jota ilmentää erään opinto-ohjaajan turhau-

tuneisuus. 

Ne on ihmisiä, se on niitten ainutkertainen lukiokokemus, ei niit voi niinku sillai vaan 
vääntää niinku märkää rättiä ni yhä tiukemmille kierroksille ja sit siellä voi olla niinku 
kotoa tosi paljon paineitaH3. 

Samaisen lukion opinto-ohjaaja oli huolissaan vanhempien luomista paineista 

opiskelijoiden lukio-opintoja ja kirjoitusmenestymistä kohtaan. 

Ammatinvalinnan rakentuminen. Monessa haastattelussa mainittiin, että 

lukioon tullaan monesti, kun ei vielä tiedetä mitä halutaan tehdä tulevaisuu-

dessa ja halutaan saada lisää miettimisaikaa.  

Nii kyllä mää hyvin ymmärrän nuorta, joka haluaa sen välivuoden pitää ja mietiskellä 
vähän et mikä se mun juttu on. Et hirmu moni sanoo et mä tulin lukioon sen takia ku mä 
en oikein tienny mitä mä haluan mut en mä niin ku oikee vieläkää tiedä mitä mää haluan, 
että ikään kuin ei oo vieläkään ollu niin ku ajankohtasta se että tota et ois jaksanu tehä 
töitä sen eteen. Et sehän se opon rooli on et koittaa vähä tökkiä sitä, vähä ärsyttää niin ku 
mun kollega sano et me aina härnätään teitä tällä ajatuksella et vähän niin ku sysiä siihen 
tota pääöksen tekemiseen, mut kaikki ei oo siihen valmiita. H5. 

Osa opiskelijoista ei lukion jälkeenkään vielä tiedä mitä haluaa tehdä seuraa-

vaksi. Toisaalta mainittiin, että välillä alansa tietäjätkin saattavat vaihtaa suun-

nitelmiaan.  

— —meijän talon opiskelijoista, meillon semmonen sata, satakakskyt alottaa vuosittain 
niin tuota suurin osa ei tiedä taloon tullessaan, että mitä he haluu tehdä isona, ei he vält-
tämättä pysty sanomaan ees sitä haluaaks he yliopistoon vai ammattikorkeekouluun ja 
sitten niistäki, jotka on vaikka taloon tullessaan on olleet ihan varmoja, et hei mä haluun 
lääkikseen, ni tosi moni sit siinä vaiheessa, ku hakua yhessä tehhään ni ei hae lääkikseen, 
vaan hakee jonnekki ihan muualle. Että aika, aika niinku vaihtelevaa se sitten on loppu-
jen lopuks. H2. 

Erään haastateltavan huolena oli, että ehtiikö hän kypsytellä tarpeeksi opiskeli-

joita valitsemaan viisaasti kursseja. Samainen ohjaaja koki uudistuksen myös 

epäreiluksi siltä osin, että hänen kokemuksensa mukaan osa nuorista tulee ha-
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kemaan lukioon lisää miettimisaikaa, mutta miettimisaika on selkeästi lyhenty-

nyt uudistuksen myötä. Kaikkien lukioikäisten ei vielä koettu olevan valmiita 

tekemään päätöksiä tulevaisuuden suhteen ja huolena olikin se, siirretäänkö 

nuorille liian ajoissa ja liikaa vastuuta opinnoista ja tulevaisuudesta tai joutu-

vatko nuoret liian aikaisin isojen muutosten eteen. Pohdintaa herätti myös se, 

onko lukio se oikea paikka missä harjoitellaan vastuunottamista ja päätöksente-

koa. Yksi haastateltavista koki kohtaavansa yhä enemmän oppilaita, jotka ovat 

aivan “kujalla” ja samainen opinto-ohjaaja koki, että pidempiaikaiset suunni-

telmat ovat mahdollisia vasta aivojen kehityttyä täysin.  

Kyllä mä ite ajattelisin, että lukiossakin on niitä, jotka suurin osa tai iso osa miettii, että 
voisinpa pitää välivuoden, että en tiiä niinku vielä et mitä niinku haluan, että ja nehän on 
käsittääkseni aivot kehittyy sinne yli kakskymppiseks asti kuitenkin nii ja sit sit ollaan 
vasta kykeneviä tekemään semmosia pidempiaikasia suunnitelmia, että et jotenki silleen. 
H1. 

Toisaalta uusliberalistisen ajattelun mukaan jokainen on oman onnensa seppä ja 

oppimisen vastuu on yksilöllä (Patomäki 2007, 237; Keskitalo-Foley, Komulai-

nen & Naskali 2010, 25). 

Haastattelujen avulla tulkitsin, että opinto-ohjaajien kokemusten mukaan 

hyvien oppilaiden joukossa ammatinvalinnan suuntautumisen hahmottumista 

tapahtuu jo yläkoulussa. Tämä hahmottuminen koettiin näkyvän myös lukioon 

tullessa jonkinlaisena ajatuksena urasuuntautumisesta.   

Et ne jotka tietää, ni ne yleensä on näitä jotka haluaa lääkikseen taikka diplomi-
insinööriks ja usein se on se perhe, suku ja se tausta vähän jo semmonen. H4. 

Oma ammatinvalinnan hahmottuminen jakoi kuitenkin mielipiteitä opinto-

ohjaajien kokemusten perusteella, sillä yhden mielestä määrä oli noin neljäsosa 

aloittavista, yksi käytti ilmaisua “yllättävän moni” ja yhden mielestä valtaosalla 

oli pääpiirteinen ajatus tulevaisuuden suuntautumisesta. Haastattelujen perus-

teella pystyi tulkitsemaan, että opinto-ohjauksella pyritään siihen, että jokaisella 

opiskelijalla olisi hahmotelma tulevaisuuden suunnitelmista lukiosta lähdettä-

essä. 

Mutta kyllä niitä on, jotka mielensä muuttaa tai eivät edes tiedä tai keksivät täällä tai jää 
keksimättä. Mut lähtökohta on jokaisella olis joku suunnitelma, kun he lähtevät täältä. 
H4. 
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Muutama ohjaaja pohti tulisiko ohjausta lisätä entisestään lukiossa uudistuksen 

myötä. Toisaalta ajateltiin, etteivät nuorten ajatukset välttämättä kypsy yhtään 

sen nopeammin ja tehokkaammin, vaikka heille tarjoaisi kuinka paljon tietoa 

tahansa.  

— —Sit jos taas aatellaan että vaikka me lisättäs sitä ohjauksen määrää ni kypsyykö se 
uravalinta-ajatus nuoren päässä sitten sen tehokkaammin tai nopeemmin vaikka sille jat-
kuvasti pumpattas että täällä on nyt tämmösiä ja täällön tämmösiä, tutustu tähän tutustu 
tähän, tee tämä ammatinvalinta testi ja tee tämä että kyllä se vaan vaatii niinku elämän 
elämistä sen jonku vuoden, toki toisilla se on kirkkaana ja 14 vuotiaana et mikskä ne ha-
luu mutta toiset ei tiiä vielä kakskymppisenäkkää jotkut ei tiiä ees kolmekymppisenäk-
kää vielä että mitä ne halluu. H3. 

Nuoren kypsyminen koettiin niin yksilölliseksi prosessiksi, ettei sitä välttämättä 

pysty ulkopuolisten tahojen toimesta nopeuttamaan. Yhden opinto-ohjaajan 

mukaan ammatinvalintaan liittyvä päätöksenteko koettiin ahdistavaksi ja opis-

kelijat eivät uskaltaneet tehdä selkeitä valintoja. Osien opiskelijoiden koettiin 

tarvitsevan enemmän tukea elämän hallinnassa ja elämän taidoissa. Näiden 

asioiden tukeminen on onneksi laajentunut osaksi opinto-ohjaajien työnkuvaa 

(Onnismaa 2007, 15). 

Välivuodet. Opinto-ohjaajat eivät kokeneet uudistuksen vaikuttavan väli-

vuosiin tavoitellulla tavalla, sillä välivuosien ajateltiin olevan osa nuorten käyt-

täytymistä ja valintoja. Tulkintani mukaan opinto-ohjaajien kokemusten perus-

teella nuorille ominaiseen käyttäytymiseen on vaikea vaikuttaa ulkopuolisten 

tahojen toimesta. 

Mut jotenki mää aattelen vielä tosta niinku noist välivuosista ja muista et mun mielestä 
niinku nykyajan nuoret on myös hyvin semmmosia niinku, että ne haluaa elämältä myös 
muutaki ku opiskelua ja tota niinku semmosta tulevaa uraputkee, et moni niinku haluaa 
just lähtee ulkomaille vuodeks, ne haluu ehkä tehä töitä, ne ei ehkä jaksa lähtee heti opis-
kelemaan. H1. 

Iso osa lukiolaisista haaveilee välivuosista ja nuoret haluavat elämältään muu-

takin, kuin opiskelua ja uraputkea. Välivuoden avulla nuorten myös ajateltiin 

hakevan jotakin uutta elämäänsä.  Opinto-ohjaajien ajatuksista kävi myös ilmi, 

että lukion kuormittavuus saattaa olla osasyynä välivuosiin. Lukio-opintojen 

jälkeen ollaan niin väsyneitä, ettei jakseta vielä ajatella seuraavia vaihtoehtoja. 

Mut et niinku tavallaan et nuoret nuoria, ja käyttäytyy nii ku nuoret käyttäytyy ja jos ne 
haluaa pitää välivuoden ni ne pitää sen välivuoden, ja se mitä valtion tai päättäjien tahol-
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la tehään erilaisia ratkasuja ni loppujen lopuks sillä ei viime kädessä oo, suuressa massas-
sa ihan hirveesti niinku vaikutusta. H5. 

Useamman haastattelun perusteella opinto-ohjaajat suosittelivat kuitenkin heti 

lukion jälkeen korkeakouluun hakemista, jolloin akateemiset taidot pääsykokei-

ta ja korkeakouluopintoja varten ovat vielä tuoreessa muistissa. Välivuoden 

aikana opiskelutaidot voivat rapistua, joten välivuotta suositeltiin pidettäväksi 

mieluummin korkeakouluopintojen aikana. 

Valmennuskurssit. Kaikissa haastatteluissa puhuttiin myös valmennus-

kursseista pääsykoeuudistuksen seurauksiin liittyen. Suhtautuminen valmen-

nuskursseja kohtaan vaihteli opinto-ohjaajien välillä. Tämä on tietenkin luon-

nollista, sillä jokaisen haastateltavan näkemykset perustuvat henkilökohtaisiin 

kokemuksiin. Valmennuskurssien koettiin tukevan opiskelijoita jatko-

opiskelupaikan saavuttamisessa. Toisaalta valmennuskurssit koettiin eriarvois-

taviksi taloudellisesta näkökulmasta, sillä kaikilla opiskelijoilla ei koettu olevan 

samanlaisia taloudellisia resursseja osallistua valmennuskursseille. 

Nyt jos aatellaan vaikka, vaikka nyt joku joka halluu lääkikseen ni jos se sinne oikeesti 
halluut ni sie teet kaiken sen etteen et sie sinne pääset, jos se valmennuskurssi auttaa sin-
nuu sinne pääsemisessä nii mitä pahaa siinä on. Sie osaat paremmin ne asiat koska joku 
joka osas tukea sinnuu siinä prosessissa et sie opit ne asiat mitä siun pitää osata. Toki se 
maksaa mutta niinku Suomihan on aika harvinainen siinä mielessä että meillä on aika 
edullista opiskella niinku korkeakoulututkintoo, et aika monessa maassa se maksaa 
vaikkei kävis valmennuskurssejakkaan ni maksaa mannaa se tutkinnon saaminen. H3. 

Nii, niin ni tää ei kuulosta mun mielestä kauheen reilulta sitte opiskelijoita kohtaan ja täl-
läki hetkellä ni tosi paljon öö sitte se valmennuskurssi ja tavallaan semmonen kaupallis-
ten materiaalien tuottaminen ja kaupallisten materiaalien myyminen, ni on niinku just 
siirtymässä lukiopuolelle sitten, et mitä mää oon kysyny omilta ohjattavilta, ni kyllä niin-
ku peliliike on tehty sitte siellä kaupallisten toimijoitten puolella. H2. 

 Myös valmennuskurssien välillä koettiin eroja koulu- ja kuntakohtaisesti ja 

esimerkiksi pääkaupunkiseudulla miellettiin olevan eniten kilpailua valmen-

nuskursseihin liittyen. Opinto-ohjaajien kokemusten perusteella yleiseksi mie-

lipiteeksi koettiin kuitenkin se, että valmennuskurssit siirtyvät lukio-opintojen 

rinnalle valmentamaan kirjoituksia ja tämä ilmiö oli jo nähtävissä haastattelujen 

aikana. 

Niin no ne valmennuskurssithan siirtyy varmaan sit sinne lukion puolelle, että tälleen 
näin äkkiseltään ajateltuna, että mää sanosin varmaan niinku ylipäätään asioissa on aina 
kaks puolta— —. H1 
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Et okei jos nää yo siis yliopiston ja ammattikorkeen valmennuskurssit jää pois ni ne kyllä 
siirtyy sitte tänne lukioon ylioppilaskokeen kirjotusaineitten valmennuskursseiksi ja niitä 
on toki olemassa jo nytki. H3. 

Pääsykokeiden valmennuskurssien koettiin puolestaan iskevän edelleen opiske-

lijoihin, jotka hakevat todistusvalinnan sijaan pääsykoereittiä pitkin korkeakou-

luun. 
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6.3 Pääsykoeuudistus hallintana 

Aineiston mielenkiintoisin löydös oli oma tulkintani hallinnasta ja siitä, miten 

se liittyy pääsykoeuudistukseen haastateltavien puheessa. Korostan vielä sitä, 

ettei hallinnasta kysytty suoranaisesti haastatteluissa, vaan tulkintani pohjau-

tuu työni teoriaosuuteen ja aineiston analysointiin. Hallinta opinto-ohjaajien 

puheessa liittyi selkeästi oppiaineiden eriarvoistamiseen ja sen kautta opiskeli-

joiden ohjailuun kohti oikeita valintoja. Väärät valinnat johtivat puolestaan hä-

viämiseen tai huonompiin lähtökohtiin esimerkiksi korkeakoulujen pisteytyk-

sissä. 

Yksi minusta tärkeä on ni on tuo matematiikka. On se sitten pitkä tai myös lyhyt ni se 
kannattaa kirjoittaa. Koska ammattikorkeakouluunhan se pisteyttää kanssa. Eli ne hävi-
ää, jotka ei kirjoita matematiikkaa. H4. 

 Tämän lisäksi löysin erillisiä mainintoja ylempään hallintaan ja siihen, kuinka 

opinto-ohjaajia hallitaan ja ohjaillaan (Kuvio 3). 

KUVIO 3 Pääsykoeuudistus hallintana 

Yliopistojen muodostamat pistetaulukot aiheuttivat paljon keskustelua ja 

kummastusta. Eräs haastateltava mainitsi pisteytyksen erittäin kaavamaiseksi 

https://www.lucidchart.com/documents/edit/aa852487-b7a9-4e09-9439-1307bafbfe68/0?callback=close&name=docs&callback_type=back&v=2040&s=595.4399999999999
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ratkaisuksi ja monessa haastattelussa toistui, ettei todistusvalinta kerro välttä-

mättä soveltuvuudesta ja motivaatiosta kaikille korkeakoulualoille.  

Ei se kyllä (mittaa soveltuvuutta), kun ajatellaan mitenkä ne pisteytykset tulee ni nehän 
tulee suoraan kurssien määristä. Sehän siellä pitkä matematiikkaa jyrää ja fysiikka, jossa 
paljon kursseja. Siellähän ei ole huomioitu ollenkaan sitä, että sit niin ku alaa. Et kauppa-
tieteet ja oikis ni on ihmetelty et et yhteiskuntaopista ei saa juuri, saa tosi vähän pisteitä. 
Mutta siinä ku on niin vähän kursseja et uskontoki menee ohitse ja näin. Miten se tulee 
vaikuttamaan sitte jatkossa joku terveystiedostahan ei saa paljon mitään. H4. 

Just tää motivaation mittaaminen, et jos sä oot käyny lakitiedon kurssin lukiossa niin ta-
vallaan onks sulla ymmärrys siitä, ku sä viis kuus vuotta luet sitä niitä lakitekstejä, sitä 
oikeustiedettä ni antaaks se oikeen kuvan et tiedät sä mihin sä oot menossa. Että tota sii-
nä mielessä se pääsykokeen merkitys et niin ku saa testata itteesä et onks tää mun ala. 
H5. 

Opinto-ohjaajien puheesta pystyi tulkitsemaan, että he olivat jo selkeästi mietti-

neet, miten opiskelijoiden kannattaisi jatkossa toimia kurssivalintojen ja yliop-

pilaskirjoitusten suhteen. Pisteytykset nimittäin koettiin epäloogisiksi oppiai-

neiden välillä ja suhteessa jatkokoulutuspaikkaan. Opinto-ohjaajat kertoivat, 

että lukion oppiaineiden pisteytysten painoarvot muodostuvat oppiaineiden 

peruskurssien ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärästä. Eli pai-

noarvoa saavat eniten oppiaineet, joita pystyy suorittamaan lukiossa kurssi-

määrällisesti eniten. 

Juu kyllä se korreloi juuri tähän. Eli koska fysiikassa on ja mitä kursseja nii siihen laske-
taan niinku pakolliset plus valtakunnalliset syventävät, joita on fysiikassa eniten niin sen 
arvo on sitä myöten suurin reaaliaineista. H3. 

Ja täst tulee tällasia aika vekkuleita tiiätkö juttuja sitte, että esimerkiks yhteiskunnallisiin 
tuota aloihin niin vaikkapa uskonnon arvosana on noussu ihan arvoon arvaamattomaan 
koska siinä on niinkun paljon kursseja, mikä johtuu siitä, että Päivi Räsänen uhkasi kaa-
taa hallituksen, jos uskonnosta vähennetään niinku viime opskierroksella, et jos siitä vä-
hennetään niinku yhtään tavallaan siit kokonaispotista kursseja— — ni hän kaataa halli-
tuksen. No ne ei halunnu et Päivi kaataa hallituksen, Päivi sai pitää uskonnonkurssinsa, 
minkä seurauksena uskonto on merkittävämpi vaikkapa tuota yhteiskunnallisille aloille 
hakiessa, ku esim yhteiskuntaoppi, mikä on aika vekkulia. H2. 

Haastatteluissa painottui uskonnon, fysiikan ja matematiikan korostaminen 

todistusvalinnassa.  

Joo siis tää fysiikkahan on nyt nostettu enemmän ku jalustalle— —. H3. 

Matematiikan kohdalla mainittiin vielä useasti pitkän matematiikan arvottami-

nen korkeammalle suhteessa lyhyeen.  
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Ni ne tipahtaa ja vaihtaa lyhyelle (matematiikka). En mä tarkota et se huonompi vaihto-
ehto on mut erilainen. Ja tässä korkeakoulujen valintakoepisteytyksessä niin näköjään on 
et sitte häviää siinä asiassa.H4. 

Haastatteluista ilmeni, että terveystiedon ja filosofian ja yhteiskuntaopin merki-

tys on laskenut vähäisen oppimäärän vuoksi, eikä osa opinto-ohjaajista suora-

naisesti suosittele niitä kirjoitettavaksi ylioppilaskirjoituksissa.  

No, noo jossain määri voi mutta sitte esimerkiks meillä, ni meil on tosi paljo ollu terveys-
tiedon opiskelijoita, terveystiedon kirjottajia…Meillä, ni eihä niitten nyt kannata sitä ter-
veystietoo kirjottaa, ku ei siit saa paljo banaaniakkaa pisteitä, koska siinä öö yks plus 
kolme, niinku elikkä yhteensä neljä kurssia ni sen painokerroin on tosi alhainen. Terveys-
tiedon laudaturista saa jonkun suurimpaan osaan koulutuksista niin hakuvaiheessa 
kuustoista pinnaa. H2. 

Ku fysiikassahan niit on seitsemän mut sit taas jossain terveystiedossa on yks öö yks pa-
kollinen ja kaks syventävää, se tekee niinku terveystiedosta kaikista vähiten arvoste-
tumman aineen et haetpa minne tahansa ni se terveystieto antaa kaikkein vähiten pisteitä 
mut vaikka siitä kirjottas tyyliin laudaturin sä todennäköset saat jollai fysiikan C:llä tai 
Magnana nyt ainakkii paljo enemmän pisteitä haitpa sit opiskelemaan vaikka kulttuuri-
tutkimusta. H3. 

Uudet pisteytykset ovat myös opinto-ohjaajien mukaan aiheuttaneet kirjoitetta-

vien aineiden vaihtamisia opiskelijoiden toimesta esimerkiksi terveystiedon 

kohdalla. Selkeää eriarvoistumista koettiin siis matemaattisluonnontieteellisten 

ja humanististen tieteiden välillä. Tämä nähtiin jo yhdessä haastattelussa ylei-

sesti tiedostettuna asiana yhteiskunnassa, kuten seuraava kommentti sitä ilmen-

tää. 

Ei ne lähe rajaamaan pois että se on niin kun turha huoli et voi voi kun en tienny et tämä 
onkin näin niin kun se tieto niin ku on tässä yhteiskunnassa niille jo iskostunut nuorille et 
pitkää matikkaa ja mielellää fysiikkaa, kemiaa, näitä ni sieltähän ne parhaat jatkoon, hy-
vät mahdollisuudet saada jatko-opiskelupaikka— —. H4. 

Edellisestä kommentista tulkitsen, että matemaattisluonnontieteellisten ainei-

den paremmuus on hyväksytty itsestäänselvyys. Tämä ei kuitenkaan koskenut 

kaikkia haastateltavia, vaan matematiikan ihannointi sai myös kyseenalaistavia 

kommentteja ja se kytkettiin osaksi laajempaa hallinnan kokonaisuutta. 

Et et sillä tavalla, että se mikä tässä ärsyttää ni on just se että kenties siellä on näistä päät-
tämässä ollu jotkut matemaatikot— —että niinku en ymmärrä mikä tässä nyt halutaaks, 
halutaaks kaikista kaikille suomalaisille aloille niinku pelkästään sellasia jotka hallitsee 
fysiikkaa ja kemiaa ja muita tällasia niin sanottu kovia tieteitä— —. H3.  

Eräs haastateltava esitti myös mielenkiintoisen huomion siitä, miten matematii-

kan korostamista on syötetty meille vääristyneiden tulosten avulla. Esimerkki-
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nä hän kertoi, että maantieteen professori Jarmo Rusanen ja kemian professori 

Jouni Pursiainen ovat tutkineet miten pitkän matematiikan kirjoittaneet pääse-

vät paremmin yliopistoon. Kyseinen opinto-ohjaaja kyseenalaisti tutkimustu-

loksen, vetoamalla siihen, että edellä mainitut professorit ovat olleet määrittä-

mässä pitkän matematiikan korkeaa pistemäärää pääsykoekriteeristössä. Häntä 

myös ihmetytti miten hyvin tulokset ovat menneet kyseenalaistamatta läpi yh-

teiskunnassa. 

— —just mää matikanopettajan kanssa juttelin tästä ikään ku täst matikan kuviosta ja että 
ku nytten korostetaan hurjasti sitä pitkän matikan osaamista muun muassa professori 
Jouni Pursiainen, terveisiä Oulun yliopistoon, on niinku kauheesti tuonu esiin niissä tuo-
ta puheenvuoroissana omissa tutkimuksissaan, oot ehkä tutustunukki niihin— — ni sit 
sitä et miten he on tutkineet maantieteilijä Jarmo Rusasen kanssa, entinen opettajani, niin 
tuota sit sitä, et miten pitkä matikka on  niin merkityksellinen yliopistossa ja et miten pit-
kän matikan kirjottaneet pääsee paremmin sisään yliopistoon ja miten ne menestyy pa-
remmin yliopistossa. Mä kerran kysyin nält tuota herrasmiehiltä, et anteeks että tuota 
korjatkaa jos mää on väärässä mutta se että pitkän matikan opiskelleet pääsee paremmin 
yliopistoon ni sehän johtuu, että te ootte määrittäny ne sisäänpääsykriteerit nii että pit-
kästä matematiikasta saa enemmän pisteitä, et ihan yhtälaillahan te voisitte pojat tehä 
tutkimusta, että annetaan ruotsista viiskytäseittemän pistettä ruotsin laudaturista ja sitten 
te teette hienon tutkimuksen että hei ruotsin tuota ällällä opiskelleet pääsee niinku kaik-
kein parhaiten sisään yliopistoon— — mun mielest hämmästyttävintä siinä on se, et mi-
ten hyvin se on valtakunnassa niinku lyöny läpi. Et siel pietään nyt ihan validina tiiätkö 
tuloksena et joo-o, et pitkän matikan niinku menestyksekkäästi kirjottaneet pääsee pa-
remmin yliopistoon, kirjottakaa pitkää matikkaa. HALOO! H2. 

Opinto-ohjaajien haasteena tänä päivänä on auttaa opiskelijoita toimimaan oi-

kein tekemällä oikeita valintoja, samalla kun politiikka ohjailee koulutusmaail-

maa (Mietola 2010, 159). Pystyin tulkitsemaan aineistosta, että opinto-ohjaajien 

mielestä oli olemassa selkeästi oikeita tai parempia valintoja liittyen kurssiva-

lintoihin ja ylioppilaskirjoitusten ainevalintoihin, jolloin valintoihin liittyi rajoi-

tettua vapautta (Rose 1999, 84).  

Yks minusta tärkeä on ni on tuo matematiikka. On se sitten pitkä tai myös lyhyt ni se 
kannattaa kirjoittaa. Koska ammattikorkeakouluunhan se pisteyttää kanssa. Eli ne häviää 
jotka ei kirjota matematiikkaa. H4. 

Näillä paremmilla tai oikeammilla valinnoilla opiskelijoilla koettiin olevan pa-

remmat mahdollisuudet jatko-opiskelupaikan saavuttamisessa. Suurimmaksi 

osaksi parhaimpana valintana pidettiin matematiikkaa, fysiikkaa ja uskontoa 

pisteytysten näkökulmasta, sillä opinto-ohjaajien kertoman mukaan niistä ai-

neista sai monessa hakukohteessa eniten pisteitä kaikki lukion oppiaineet huo-

mioiden. Erään haastateltavan kommentoinnista näkyi, että myös opiskelijat 

pohtivat oikeita valintoja. 
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Ehkä enempiki sellasta, että voi olla nuoret kokee vähän jotain ahdistusta et osaako tehdä 
oikeita päätöksiä, osata valita oikeita aineita— —. H6. 

Haastatteluista pystyi myös tulkitsemaan selkeitä mainintoja ulkopuolisesta 

hallinnasta. Eräässä haastattelussa valtiovallan uskottiin puuttuvan jossain vai-

heessa siihen, että opiskelijat tulevat jatkossa mahdollisesti tietoisesti pidentä-

mään lukio-opintojaan kirjoittaakseen paremmat paperit. Toinen opinto-ohjaaja 

puolestaan totesi, että lukion kasvavalla merkityksellä Suomi haluaa pitää sta-

tuksensa korkeakoulutettujen maana ja tämän hän näki yhtenä motiivina uudis-

tuksen takana. Tällöin siis yksilöiden henkilökohtaiset ominaisuudet olisi val-

jastettu avuksi pyrkimyksenä saavuttaa yhteiskunnallisesti haluttuja tavoitteita 

(Miller & Rose 2010, 67). Hallintaa kritisoitiin myös tehostamisen yhteydessä, 

johon liittyi myös selkeästi huoli opiskelijoiden jaksamisesta. 

Et ku ei näit vaan voi ajatella et raha raha raha ja lisää tehoja ja lisää kierroksia, nopeem-
min valmistumaan, nopeemmin sitä tätä ja tuota ni ei se vaan toimi. Ne on ihmisiä, se on 
niitten ainutkertainen lukiokokemus, ei niit voi niinku sillai vaan vääntää niinku märkää 
rättiä ni yhä tiukemmille kierroksille. H2. 

Hallinta liitettiin myös valtion toimesta tapahtuvaksi yksilöä ohjailevaksi toi-

minnaksi, jossa kansalaisen vapaus kyseenalaistettiin. 

Nää on aika mielenkiintosia kysymyksiä, että et moni noista jotenki tuntuu, että jotenki 
haluttaan, haluttaan niinku ihmisiä aika ohjata aika tällee valtiojohtosesti toimimaan tie-
tyllä tavalla et missäs se oli se kansalaisen vapaus et jos välivuosiki alkaa olla kohta kri-
minalisoitu tai ulkomaille opiskelemaan lähtö on paha juttu ni kuulosta kyllä todella hul-
lunkuriselta. H3. 

Hallinnan taustalla suurimpana vaikuttavana tekijänä koettiin olevan raha tai 

sen puute. Rahalla ei ajateltu olevan kuitenkaan inhimillistä ajattelukykyä. Hal-

lintaan liittyviä ristiriitaisuuksia koettiin myös ylemmän tahojen valintojen ja 

tavallisen koulun arjen kesken. Tämä voidaan tulkita kuuluvan etähallintaan, 

jossa yksilöihin vaikutetaan etäältä ja kannustetaan toimimaan autonomisina 

yksilöinä tekemällä yhteiskuntaa hyödyttäviä vastuullisia päätöksiä (Miller & 

Rose 2010, 30). Eräässäkin haastattelussa harmiteltiin filosofian laskenutta mer-

kitystä, vaikka juuri sen koettiin kasvattavan yliopisto-opintojen kannalta tär-

keitä ajattelun taitoja toimien “mielen kuntosalina”. Haastateltavien kokemus-

ten perusteella tulkitsin, ettei uudistusta tehdessä ole kuunneltu kentän ääntä, 

eikä kartoitettu kunnolla sitä mitä lukiossa tehdään. Eräs haastateltava myös 
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kyseenalaisti, ettei itse uudistusten laatijoiden joukossa ole ollut “kentän vä-

keä”.  

Tuntuu sillee vähä, että kentältä ei kysytä kyllä mitään, että mikä tääl on tilanne tai että ei 
ees kartoteta kunnolla, että mitä lukiossa tehään ja millä perusteella yo niinku aineet vali-
taan, että keksittään vaan että nyt vaadittaan taas jotain uutta, että se kyllä se vähän yllät-
tää mut tiesti mukana pittää elää. H3. 

Koko nykyinen koulumaailma koettiin politikoinniksi, jonka sisältöä ohjaa kul-

loinenkin opetusministeri omine tarkoitusperineen. Uudistuksia tehdään uudis-

tusten päälle vain sen takia, että saadaan jätettyä oma jälki politiikkaan.  

Et me on yritetty niin ku totta kai meiän tehtävä on sitte sopeutua ulkoapäin tulleisiin 
niin ku ööö ohjeisiin ja yhteiskunnan niin ku vaateisiin lukion ohjaukseen. Eihä me voija 
sitä niin ku lähtee vasten tuulta tekemään, ku sillohan se on pois meijän opiskelijoilta. 
H6. 

Opinto-ohjaajien kokemusten perusteella kaikkiin uudistuksiin tuli kuitenkin 

sopeutua osana työnkuvaa, sillä vastaan taistelun koettiin olevan poissa opiske-

lijoilta. 
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 POHDINTA 

7.1 Pääsykoeuudistuksen jäljillä 

Opinto-ohjaajien kokemusten mukaan pääsykoeuudistus ei ollut vaikuttanut 

merkitsevästi opinto-ohjaajien varsinaiseen työnkuvaan, vaan keskeisimpinä 

työtehtävinä olivat edelleen opiskelun ohjaus, kasvun ja kehityksen tukeminen 

ja ammatillisen suuntautumisen ohjaus (SOPO ry 2019b). Vähäinen muutos voi 

johtua siitä, että tutkimus toteutettiin niin aikaisessa vaiheessa pääsykoeuudis-

tuksen ollessa vielä kesken. Tulkintani mukaan tiedonhankinnan merkitys oli 

kuitenkin kasvanut, sillä siitä keskusteltiin jokaisessa haastattelussa.  Työnku-

vaan liitettiin vahvasti jatkuva ajan hermolla oleminen, johon vaikutti oma ak-

tiivisuus tiedonhankinnassa. Oman tietotaidon jatkuva päivittäminen aiheutti-

kin epävarmuutta opinto-ohjaajien keskuudessa. Lairion, Puukarin, Peltosal-

men ja Variksen (1999, 115) mukaan opinto-ohjaajan työnkuvalle ominaista on 

jatkuva epävarmuus, joka liittyy osaksi tulevaisuuden ennustamattomuuteen. 

Epävarmuuden tunnetta luovat myös oman kehityksen prosessi ja jatkuva ti-

lannekohtaisuus ohjauksessa. Ohjaus-ala ammattina vaatiikin jatkuvaa koulut-

tautumista ja ammattitaidon kehittämistä muun muassa täydennyskouluttau-

tumalla (SOPO ry 2019a). Tämä taas heijastelee OECD:n tuomaa ideologiaa elin-

ikäisestä oppimisesta myös opinto-ohjaajien kohdalla (Silvennoinen & Kinnari 

2019, 390–392). Hallinnolta siirretty vastuu opinto-ohjaajille näkyy jatkuvana 

kouluttautumisen pakkona, jolloin heidän on oltava jatkuvasti paras versio it-

sestään. Tulosten perusteella tulkitsin, että opinto-ohjaajille oli asetettu lisää 

paineita nuorten uraohjauksen suhteen, kun uravalintojen pitäisi olla yhä selke-

ämpiä aikaisemmassa vaiheessa. 

Selkeimmät muutokset keskittyivät itse ohjaustyön muuttuneeseen sisäl-

töön, eikä työnkuvaan kokonaisuutena. Ohjauksen tarve oli aikaistunut ja li-

sääntynyt ja ohjauksessa painottuivat lukion kurssivalinnat ja ylioppilaskirjoi-

tusten ainevalinnat. Kosonen (2002, 315) esittää, että ohjauksella tuetaan ohjat-

tavan itseohjautuvuutta ja turvataan autonomiaa. Samanaikaisesti opinto-
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ohjaajien tulisi ottaa huomioon koulutuspoliittiset muutokset ja välittää työ-

maailman muuttuvia trendejä oppilailleen (Lairio & Puukari 1999, 11; Lairio & 

Merimaa 1999, 91.) Opinto-ohjauksen lähtökohtana olivatkin opiskelijoiden 

omat kiinnostuksen kohteet, mutta samanaikaisesti tiedostettiin pääsykoeuu-

distuksen tuomat muutokset oppiaineiden pisteytyksien välillä. Eräs vastaajista 

jopa naureskeli sarkastisesti ohjaustyön helpottuneen, kun voi ohjata vain ot-

tamaan esimerkiksi fysiikkaa ja uskontoa, sillä ne tuottavat suurimmat piste-

määrät monessa hakukohteessa. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pää-

sykoeuudistusta varten muokatut pisteytysmallit ohjailivat opinto-ohjaajien 

työskentelyä ja tämä aiheutti ristiriitaisia tuntemuksia. Kaikki eivät todellakaan 

hyväksyneet uusia kriteeristöjä, mutta vastustus tuntui epätoivoiselta, eikä asi-

aan vaikuttamismahdollisuuksia nähty olevan. Vaikkakin ohjauksen määrän 

tarve oli lisääntynyt ja aikaistunut, kaikki opinto-ohjaajat kokivat pystyvänsä 

antamaan riittävästi ohjausta opiskelijoille. Tämän voidaan tulkita kertovan 

opinto-ohjaajien luonteesta ja omistautumisesta työlleen ja opiskelijoilleen. 

Opinto-ohjaajat ymmärsivät uudistuksen tarkoituksen lähtökohtaisesti, 

mutta rakensivat samalla ristiriitaista kuvaa pääsykoeuudistuksen merkitykses-

tä lukio-opiskelijoiden elämään. Opinto-ohjaajat olivat huolissaan opiskelijoista 

ja uudistuksen koettiin aiheuttavan epätasa-arvoa etenkin eri vuosikurssien ja 

tyttöjen ja poikien välillä. Tutkimuksen tuloksista ilmeni sama huoli johdannos-

sa mainitun professori Juha T. Hakalan kanssa. Kilttien suorittajatyttöjen ja hi-

taasti lämpenevien poikien välillä koettiin olevan eroja, joita pääsykoeuudis-

tuksen pelättiin mahdollisesti kasvattavan. Myös sosioekonominen tausta, 

asuinalueiden ja koulujen väliset erot, ylioppilaskirjoitukset ja opiskelijoiden 

väliset tasoerot toistuivat tuloksissa. Opinto-ohjaajien ajatusten mukaan eniten 

uudistuksesta kärsivät vuoden 2019 abiturientit, jotka eivät ennättäneet reagoi-

da uudistukseen tarpeeksi ajoissa. Muuttunut koulutuspolitiikka onkin selkeyt-

tänyt nuorten välisiä eroja ja yhteiskunnallisista kriiseistä tulee yksilötason krii-

si. Näin ollen nuorella on yhä suurempi vastuu omasta elämästä vaikeuksien 

keskellä. (Järvinen 2001, 67.) Yksilön kasvava vastuu korostaa puolestaan enti-

sestään lasten ja nuorten sosiaalisen taustan merkitystä (Tervasmäki & Tomperi 
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2018, 184). Tällainen yrittäjyyden eetokselle ominainen piirre muodostuu mie-

lestäni ongelmalliseksi, sillä kaikkiin asioihin ei voida vaikuttaa ja nuorilla se on 

esimerkiksi perheen taloudellinen tilanne. Pahimmassa tapauksessa tämä yksi-

lön vastuullistaminen vain lisää nuorten syyllisyyden tunnetta. Merenluoto 

(2009, 185) huomauttaa, että opintojen nopeuttamiseen liittyvässä poliittisessa 

puheessa unohdetaan tarkastella juuri sitä, miten muutokset vaikuttavat tasa-

arvoon ja tasa-arvon ongelmiin. Tämän vuoksi tutkimuksen tasa-

arvokysymysten tuominen esille on merkitsevää. 

Opinto-ohjaajat olivat myös huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta. Pää-

sykoeuudistuksen koettiin lisäävän nuorten ahdistusta ja stressiä ylioppilaskir-

joitusten kasvavan merkityksen myötä. Kaikkien nuorten ei myöskään koettu 

olevan valmiita tekemään tulevaisuutta koskevia isoja päätöksiä esimerkiksi 

liittyen ammatinvalintaan. Jatkuva tehostaminen ja suorittaminen koettiin epä-

reiluna opiskelijoita kohtaan. Suorittamisen ja suorituskyvyn siirtyminen kou-

lumaailmaan tukee Suomisen (2013, 189) väitöskirjassaan tekemää huomiota. 

Haastateltujen opinto-ohjaajien kokemusten perusteella ilmeni huoli, että opis-

kelijoiden pelättiin menettävän heidän ainutlaatuinen lukiokokemuksensa suo-

rituskeskeiselle ilmapiirille. Suorituskeskeisyydestä onkin tullut julkisen vallan 

tapa kontrolloida yksilöitä saavuttaakseen erilaisia taloudellisia päämääriä 

(Suominen 2013, 189). Pohdin kuitenkin tavoitteiden saavuttaminen eettisyyttä, 

jos hintana on nuorten mielenterveys. Haluammeko työmarkkinoille jo valmiik-

si uupuneita yksilöitä? 

Opinto-ohjaajien kokemuksia tulkitsemalla uudistuksella ei koettu olevan 

vaikututusta opiskelijoiden välivuosiin. Välivuodet nähtiin nuorten normaalina 

toimintana, sillä heidän koettiin haluavan elämältään muutakin kuin koulutus- 

ja uraputkea.  Nuorten ajateltiin pitävän enemmänkin tietoisia ja vapaaehtoisia 

välivuosia pakollisten sijaan, jolloin koulupaikan saaneetkin saattoivat pitää 

välivuoden. Välivuosia ei myöskään pidetty täysin huonona asiana, sillä sen 

aikana koettiin saavutettavan elämänkokemusta, työkokemusta ja lepoa. Osaan 

samaistua nuorten asemaan, sillä mielestäni elämä ei ole eläkettä varten raken-

nettu putki, vaan täynnä tienhaaroja, muutoksia ja mahdollisuuksia. Tutkimus-
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ta tehdessäni olen monesti pohtinut, että missä vaiheessa välivuodesta on tullut 

niin paha kirosana? Olen samaa mieltä Korvelan (2010, 120) kanssa, että talous-

ajattelu ja kilpailukyky vievät pohjaa hyvältä elämältä. Ihmisen arvon määrit-

täminen talousajattelun perusteella tuntuu epäreilulta ja absurdilta, sillä raha ei 

saisi olla ainut hyvää elämää määrittävä mittari. 

Uudistuksella ei koettu olevan myöskään vaikutusta valmennuskurssien 

poistumiseen opinto-ohjaajien kokemusten perusteella. Tulkitsin haastatteluis-

ta, etteivät valmennuskurssit ole häviämässä, vaan siirtymässä lukion puolelle 

valmentamaan ylioppilaskirjoituksiin. Siirtymää oli havaittavissa jo haastattelu-

jen aikana. Valmennuskurssit koettiin niin laajaksi bisnekseksi, että niiden koet-

tiin tavoittavan aina asiakkaansa. Tämän lisäksi valmennuskurssien uskottiin 

säilyvän normaalisti pääsykoekiintiöiden kautta hakevien opiskelijoiden elä-

mässä. Tuloksena tämä ei yllättänyt ollenkaan, vaan tuntui itsestään selvältä. 

Uudistus korostaa ylioppilaskirjoituksia, jolloin paine kirjoituksissa menestymi-

seen kasvaa, jolloin niihin halutaan luonnollisesti lisäapuja. Tuloksien perus-

teella tämä ilmiö eriarvoistaa kouluja ja opiskelijoita, sillä kaikilla lukioilla ei ole 

tarjota samanlaisia abikursseja, eikä kaikilla opiskelijoilla ole mahdollisuutta 

osallistua maksullisille valmennuskursseille. 

Pohdin paljon tutkimuksen aikana sitä, miksi uudistuksella ei ainakaan 

tässä muodossa koettu saavutettavan haluttuja tuloksia. Dahler-Larsenkin 

(2012, 171) toteaa vedoten aiempaan kirjallisuuteen, että testit, indikaattorit ja 

arviointijärjestelmät aiheuttavat myös ei-haluttuja vaikutuksia. Tämä toistui 

myös tutkimustuloksissa, kun uudistuksen koettiin tuottavan jopa päinvastaisia 

tuloksia ja lieveilmiöitä. Esimerkkeinä mainittiin, että lukio-opinnot pidentyvät 

neljään vuoteen taktikoinnin vuoksi tai, että ylioppilaskirjoitusten korottamiset 

aiheuttavat lisää välivuosia. Uudistuksenhan piti myös helpottaa lukiolaisten 

paineita poistamalla pääsykokeisiin vaadittavaa lukutaakkaa, mutta stressin ja 

ahdistuksen koettiin siirtyvän lukio-opintoihin ja kirjoituksiin. Tuloksien perus-

teella syy voi olla myös se, ettei kentän ääntä ole otettu huomioon uudistusta 

laadittaessa. Monen haastateltavan puheesta sai käsityksen, ettei päättäjillä tun-

tunut olevan mitään käsitystä koulun normaalista arjesta ja käytänteistä. Tämä 
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luo varmasti lisää painetta opinto-ohjaajille, sillä silti kaikki halusivat auttaa 

parhaansa mukaan, vaikka taustalla oli iso ristiriita ulkoa tulevan hallinnan ja 

oman työn kanssa. Oman kokemukseni perusteella tämä on valitettavan kasva-

va trendi, kun päätöksiä tehdään ylemmällä tasolla taloudellisista näkökulmis-

ta, tietämättä miten asiat käytännössä toimivat.  

Tärkein löydökseni uudistuksen toimivuuteen liittyen oli kuitenkin haas-

tateltavien puhe nuorten yksilöllisyydestä ja sen merkityksestä. Monet eri tahot 

haluavat erilaisilla toimenpiteillään ja politikoinnillaan maksimoida yksilöiden 

panoksen yhteiskunnalle. Tämän tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena tulkitsen 

kuitenkin, että jokaisen nuoren kypsyminen ja kasvuprosessi on niin yksilölli-

nen, ettei sitä voi nopeuttaa väkisin minkään ylemmän tahon toimesta. On niin 

monta erilaista koulutuspolkua ja tarinaa kuin on yksilöitäkin, eikä kaikkia pi-

däkään asettaa samaan muottiin samojen odotusten kanssa. Toivonkin, ettei 

lukiosta muodostu kolmen tai neljän vuoden pääsykoetta korkeakouluihin, 

vaan se säilyisi samanlaisena henkisen kasvun ja ystävystymisen paikkana niin 

kuin se minulle oli. 

7.2 Hallinnan pelinappulana? 

Kaiken edellä mainitun lisäksi tuloksista selvisi mielenkiintoisia löydöksiä, jot-

ka voidaan liittää osaksi laajempaa koulutuspoliittista muutosta ja uusliberalis-

tista hallintaa. Tuloksien avulla voidaan tulkita, millaista kansalaisuuden sub-

jektiviteettia hallinnalla yritetään tällä hetkellä tavoitella tai muokata. Uuslibe-

ralistinen koulutuspolitiikka tavoittelee markkina-ajattelun mukaisesti, että jo-

kainen kansalainen käsittäisi oman elämänsä yrityksen kaltaisena kokonaisuu-

tena, jossa tehostaminen ja jatkuva itsensä kehittäminen tulisi sisäistää omaa 

toimintaa ohjaaviksi arvoiksi. Kyllähän yritystoiminnassakin halutaan jatkuvas-

ti kasvattaa yrityksen arvoa ja tehdä rahaa (Suominen 2013, 205). Jokainen on 

siis vastuussa omasta pärjäämisestään yrittäjämäisesti, mutta samalla vastataan 

myös valtion kilpailukyvystä. Yhdessä menestytään, mutta yksilö kokee epä-

onnistumiset. Uskon, että näin käy myös pääsykoeuudistuksen kanssa, jos se ei 
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toimikaan halutulla tavalla. Ennen mahdollisia korjauksia tai muutoksia moni 

yksilö on kuitenkin kokenut epäonnistumisen henkilökohtaisena kriisinä. Tu-

losten mukaan näin voi käydä esimerkiksi, jos opiskelija ei pärjää luonnontie-

teissä, jolloin osa unelmista voi murtua tai lykkääntyä jo lukio-opintojen aikana. 

Tämän tutkimuksen tulokset paljastavat hieman sitä millainen rooli valti-

olla on koulutuspolitiikan säätelijänä ja millaista toimintaa se haluaa luoda eri 

koulutusasteiden välille. Pääsykokeesta on muodostunut joustava hallintatek-

niikka, joka sitoo ympärilleen erilaisia toimijoita ja kouluasteita. Tulkintani mu-

kaan se myös pyrkii tuottamaan tietynlaisia kansalaisia. Tuloksia avulla tulkit-

sin, että Suomeen halutaan luonnontieteiden osaajia ja humanistinen osaaminen 

jää toisarvoiseksi. Humanistia aloja ei tyrmätä täysin, mutta yleinen oppiai-

nearvostus ja osaaminen painottuu selkeästi matemaattisluonnontieteellisille 

aloille. Tämä tukee Aittolan ja Ylijoen (2005) näkemystä vallitsevasta yhteis-

kunnallisesta ja taloudellisesta muutoksesta, joka korostaa tiedettä kilpailuteki-

jänä tuottaen teknologisia innovaatioita. Tämä on luonut korkeakoulutukselle 

uuden luonnontieteitä ja teknologiaa painottavan ihanteen, jonka tarkoituksena 

on ympäröivän yhteiskunnan palveleminen. Aiemmin ihanteena oli humanisti-

nen sivistysyliopisto tutkimuksineen ja opetustehtävineen. 

Uudistuksessa korostuvan mittaamisen ja vertailun avulla hallinta voi-

daan linkittää laajempaan kansalliseen kontekstiin. Numeroiden avulla oppi-

mistuloksia on helpompi vertailla kansainvälisesti ja yhtenevät mittauskatego-

riat luovat yhtenäisempää eurooppalaista koulutuslinjaa. (Piattoeva 2013, 21.) 

Myös todistusvalinnan korostamista perusteltiin sillä, että korkeakoulut saavat 

luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa hakijasta. Olen haastateltavien kanssa sa-

maa mieltä, etteivät ylioppilaskirjoitukset kerro aina esimerkiksi hakijan sovel-

tuvuudesta tai motivaatiosta alalle. Näin ollen todistusvalinta ei ole kaikissa 

tapauksissa paras vaihtoehto. 

Tulkintani perusteella opinto-ohjaajat toteuttivat hallinnan strategiaa uus-

liberalistisen ihanteen mukaisesti eli hallitun autonomisesti, jossa hallinta oli 

sekä tiedostettua että tiedostamatonta. Yhden haastateltavan puheessa luon-

nontieteiden korostaminen oli itsestään selvä yhteiskunnallisella tasolla hyväk-
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sytty asia, jonka oppilaiden tulisi jo tiedostaa. Hänen mielestään ei voinut kuin 

syyttää itseään, jos ei älynnyt valita ajoissa esimerkiksi pitkää matematiikkaa.  

Moni kuitenkin tiedosti selkeästi, kuinka heitä ja heidän opiskelijoitaan halli-

taan ja hallinta yhdistettiin politikointiin, päättäjiin ja valtiovaltaan. Esimerkki-

nä tuloksissa mainittu tulosten vääristely liittyen pitkän matematiikan pistera-

joihin koulupaikan saavuttamisessa. Kyseinen maininta heijastelee mielestäni 

sitä, kuinka helposti kriittinen ajattelu unohtuu, kun jollakin on näyttää nume-

roita ja tutkimustietoa asioista. Toimiiko tällainen asioiden syöttäminen meille 

isommassakin mittakaavassa esimerkiksi EU:n ja OECD:n toimesta? Mielestäni 

Suomeen tarvittaisiin kriittisempää otetta koulutuspoliittisissa linjauksissa, tai 

olemme pian varoituksista huolimatta samassa veneessä Ruotsin ja Englannin 

kanssa. 

Tulosten mukaan nykyisessä koulutuspolitiikassa on korostunut yksilöi-

den hallinnallisuus. Etäältä tulevan hallinnan avulla voidaan ohjailla sekä opin-

to-ohjaajia että opiskelijoita. Tutkimukseni siis vahvistaa jo paljon tutkittua uus-

liberalistisen koulutuspolitiikan avulla tapahtuvaa hallintaa ja sen leviämistä 

yhä syvemmälle suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Tutkimus tuo myös esille 

yhteiskunnan ristiriitaisuuksia ja yksilöille asettamia paineita. Kärkihankkeen 

tavoitteena oli saada nuoret nopeammin koulutuksen kautta pidemmille työ-

urille, mutta se on mielestäni ristiriidassa nykypäivänä vallitsevan epävarman 

ja pirstalemaisen työelämän kanssa. Työelämän lisäksi, myös koulutuspolut 

ovat pirstaloituneet ja pitkittyneet. Tie peruskoulusta jatko-opintoihin ja työ-

elämään ei ole enää suora, vaan ennemminkin kokeileva ja katkeileva. Tämä 

reflektoituu yksilöllisyyden korostamisesta ja se tuo mukanaan aiemmin itses-

tään selvänä pidettyihin asioihin lisää vaihtoehtoja ja ristiriitoja. (Komonen 

2001, 72). Yksilöllä on siis paljon enemmän mahdollisuuksia ja varaa mistä vali-

ta, mutta vain tietyt ennalta määrätyt valinnat ovat “oikeita” ja tuottavat hyvää 

kansalaisuutta. Väärät valinnat puolestaan tuottavat häviäjiä ja ohjaavat yksilöä 

hyväksynnän ulkopuolelle. Tämä tuo lisää haasteita ja ristiriitoja opinto-

ohjaajille, sillä heidän tehtävänä on tuottaa oikein toimivia ja oikeita valintoja 

tekeviä subjekteja markkinoille (Mietola 2010, 159), mutta tulosten perusteella 
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totean, että heillä pitäisi myös olla mahdollisuus vaikuttaa siihen mitkä niitä 

oikeita valintoja ovat ja miten toimitaan oikein. 

7.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimushaasteet 

Pääsykoeuudistus aiheena on erittäin ajankohtainen, eikä siitä ole juurikaan 

aiempaa tutkimusdataa. Tämä onkin tutkimukseni vahvuus, sillä se avaa yh-

denlaisen puheenvuoron aiheesta. Tämän lisäksi työn vahvuutena voi nähdä 

haastateltavien valinnan. Opinto-ohjaajat ovat tärkeässä roolissa opiskelijoiden 

siirtymävaiheessa ja he ovat mukana suunnittelemassa opiskelijoiden tulevai-

suutta ja seuraavia siirtoja elämässä. Opinto-ohjaajat myös tapaavat pelkästään 

yhden vuoden aikana satoja opiskelijoita, joten heille muodostuu varmasti ylei-

nen näkemys opiskelijoiden ajatuksista ja näkemyksistä. Vahvuutena voidaan 

pitää myös tutkimusaineistoa, jota ei ollut ohjailtu tietyillä tarkoilla kysymyksil-

lä. Tämä mahdollisti syvällisemmän tulkinnan haastateltavien vastauksista, 

jolloin itse aineistoista tuli myös runsas, vaikka haastateltavien määrä oli pieni. 

Toisaalta aineiston tulkintaa voidaan pitää myös tutkimuksen rajoitteena, 

sillä tulkinta tapahtuu tutkijan kokemusmaailman kautta. Tutkimus olisi voinut 

olla tuottoisampi, jos haastateltavilta olisi kysytty suoraan hallintavallasta, eikä 

aihe olisi tullut minun tulkintani kautta. Myös tutkimukseen osallistujien jouk-

ko voidaan ajatella pienen kokonsa puolesta rajoituksena. Toisaalta tämä tutki-

mus on laadullinen, joten se on pyrkinyt kuvaamaan ja käsitteellistämään tiet-

tyä tapausta, eikä luomaan yleistävää tietoa tilastollisen tutkimuksen tavoin 

(Eskola & Suoranta 2014, 65–66).  Tarkoituksena ei siis ollut saavuttaa Suomen 

opinto-ohjaajien mielipidettä asiasta, vaan tuoda esille uudistukseen liittyviä 

ajatuksia ja kokemuksia. 

Aihetta on tärkeä tutkia, sillä se paljastaa yhteiskunnassa tapahtuvaa nä-

kymätöntä hallintaa ja ohjailua ja tuo näkyville hallinnan luomia ristiriitaisuuk-

sia. Uudistuksia ja uusia toimintatapoja otetaan jatkuvasti käytäntöön ylemmän 

toimeenpanovallan toimesta, odottaen mullistavia tuloksia. Monesti tulokset 

eivät olekaan halutunlaisia ja tähän olisi voinut auttaa esimerkiksi kokonaisval-
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taisempi yhteistyö ja pidemmälle tähtäävät suunnitelmat. Esimerkiksi Tomperi 

ja Tervasmäki (2018) epäilevät, että Sipilän hallituksen isot nopeat muutokset 

ovat vaikutukseltaan lyhytkestoisia. Tätä ajatusta vahvistavat myös tulokset, 

sillä uudistuksia koettiin tehtävän vain uudistusten vuoksi, jolloin kaikki saisi-

vat jättää jälkensä politiikkaan. Suurin osa haastateltavista myös koki, ettei uu-

distus ole jäämässä sellaisenaan voimaan, vaan myös sitä tullaan uudistamaan 

ja muokkaamaan pian. 

Tämän vuoksi olisikin mielenkiintoista tutkia asiaa parin vuoden päästä, 

kun uudistus on astunut kokonaisuudessaan voimaan ja selvittää ovatko aja-

tukset muuttuneet samojen opinto-ohjaajien osalta. Tutkimuksen löydöksiin 

vetoamalla olisi myös tärkeää tutkia lisää koulutuspoliittisia muutoksia ja eri-

tyisesti sitä, miten ne vaikuttavat koulutukseen tasa-arvoistavana tekijänä. 
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