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TIIVISTELMÄ 
 
Kehityshankkeessa tarkasteltiin käyttöteorian suhdetta käytännön opetustyöhön. Johto-
ajatuksena oli, että käyttöteorialla on tärkeä asema opettajan työn kehittämisessä ja ope-
tuksen suunnittelussa. Käyttöteoria vaikuttaa käytäntöön ja käytäntö vaikuttaa käyttö-
teoriaan. Hankkeen tulokset vahvistavat tätä oletusta. 
 
Hanke toteutettiin ryhmätyönä. Ryhmässä oli neljä henkilöä, joista kullakin oli jossain 
määrin toisistaan poikkeava näkökulma aiheeseen. Kehityshankkeen raportissa on yh-
teisesti kirjoitettuja lukuja sekä kunkin ryhmäläisen omaa näkökulmaa esittelevä osuus, 
joissa käyttöteorian ja käytännön välistä suhdetta tarkastellaan sisäisestä ja ulkoisesta 
näkökulmasta.  
 
Sisäisestä näkökulmasta käyttöteoriaa tarkastelevat kirjoittajat arvioivat itse omaa käyt-
töteoriaansa ja sen suhdetta käytännön opetustyöhön. Ulkoisen näkökulman valinneet 
kirjoittajat keräsivät arviointimateriaalia kyselylomakkein ja haastattelemalla. 
 
Honkala pohti käyttöteoriaansa laajasti. Käytännön opetustyön vaikutukset käyttöteori-
an muuntumiseen liittyivät oppimis- ja opettamistyyleihin sekä arviointiin.  
 
Mäntylän käyttöteoria oli pohjana hänen opetustyönsä kehittämisessä. Luottamus 
omaan ammatilliseen kasvuun ja oman työn tekemiseen olivat olennainen osa käyttöteo-
rian kehittämistä.  
 
Brandtin oma käyttöteoria vaikutti hänen tapaansa lähteä toteuttamaan alkuvaiheen 
opintojen kehittämistä omassa oppilaitoksessaan. Haastattelu- ja kyselylomakkeiden 
avulla hän päätyi tekemään ehdotuksen alkuvaiheen opintojen sisällöstä.  
 
Nokireen käyttöteorian ja käytännön opettajantyön välillä on suhde. Tutkittavien asioi-
den osalta käyttöteoriassa määritellyt ilmapiiriin, kannustamiseen ja opettajan suhtau-
tumiseen liittyvät asiat toteutuivat hankkeen perusteella Nokireen käytännön opettajan-
työssä.  
 
 
Asiasanat:  käyttöteoria, opettaminen, itsearviointi 
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1 Johdanto 
 

Kehityshankkeemme aiheena on oman opetuksen kehittämissuunnitelma ja testaus. 

Johtoajatuksemme on, että käyttöteorialla on tärkeä asema opettajan työn kehittämises-

sä ja opetuksen suunnittelussa. Käyttöteoria vaikuttaa käytäntöön ja käytäntö vaikuttaa 

käyttöteoriaan. Hankkeessa tutkimme, millainen suhde käyttöteorioillamme ja käytän-

nöillä on omissa opetustöissämme.  

 

Hankettamme ohjaavia kysymyksiä ovat:  

• Miten teoria näkyy opetustilanteessa?  

• Miten käytäntö vaikuttaa teoriaan?  

 

Toteutamme hankkeemme ryhmätyönä. Ryhmässämme on 4 henkilöä, joista kullakin on 

hieman toisistaan poikkeava näkökulma aiheeseen (ks. kuvio 1). Näkökulmiemme erot 

johtuvat kiinnostuksen kohteistamme, työnkuviemme erilaisuudesta sekä opettamisko-

kemuksistamme.  

 

Kuvio 1. Toisistaan poikkeavat erilaiset näkökulmat symbolisesti kuvattuna.  

 

Kehityshankkeemme raportti jakaantuu viiteen lukuun. Johdannossa esittelemme han-
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kettamme ja sen taustaa yleisesti. Toisessa luvussa tarkastelemme käyttöteoriaa ope-

tuksen suunnittelun apuvälineenä ammattikirjallisuuteen tukeutuen. Kolmannessa ja 

neljännessä luvussa kukin meistä neljästä esittelee oman osahankkeensa.  

 

Kolmas luku keskittyy käyttöteorian sisäiseen tarkasteluun. Sisäinen tarkastelu tarkoit-

taa käyttöteorian ja käytännön pohtimista itsereflektion avulla. Toni Honkala ja (Tapaus 

1) ja Tommi Mäntylä (Tapaus 2) esittelevät omat osahankkeensa, joissa he keskittyvät 

oman toimintansa analysoimiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen. Honkalan osahanke 

on vahvasti teoriapainotteinen. Hän keskittyy muotoilemaan käyttöteoriaansa käyttäen 

apuna integraalipsykologista viitekehystä, joka mahdollistaa ihmisille laajat kasvu- ja 

kehitysmahdollisuudet. Honkala hahmottelee myös käytännön apuvälinettä, jota voi 

käyttää apuna arvioinnissa. Mäntylän osahanke käsittelee oman käyttöteorian ja oppi-

misympäristön sekä tulevaisuuden opettamisen muutoksia LVI-alan tutkintoalalla Ori-

veden toimipisteessä.  

 

Neljäs luku keskittyy käyttöteorian ulkoiseen tarkasteluun. Ulkoinen tarkoittaa sitä, että 

käyttöteorian ja käytännön välistä yhteyttä tarkasteltaessa ihmisten välistä (intersubjek-

tiivista) palautetta on käytetty merkittävänä arviointikriteerinä. Ilse Brandt (Tapaus 3) ja 

Johanna Nokireki (Tapaus 4) esittelevät omia osahankkeitaan, joissa he keskittyvät 

oman toimintansa analysoimiseen, arvioimiseen ja kehittämiseen itsereflektion ja ulkoi-

sen palautteen avulla.  

 

Ilse Brandt esittelee oman osahankkeensa, jonka aineisto on kerätty haastattelujen ja ky-

selylomakkeiden avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää alkuvaiheen opintoja omassa 

oppilaitoksessa, pintakäsittelyalan aikuisopiskelijoille. Johanna Nokireki esittelee oman 

osahankkeensa, jossa hän tutkii oman käyttöteoriansa mukaisten arvojen, käsitysten ja 

kokemusten toteutumista käytännön opettajantyössä. Aineisto on kerätty kyselylomak-

keella hänen omilta opiskelijoiltaan.  

 

Käyttöteoriasta ovat kirjoittaneet muun muassa Kirsi Meriranta opettajanpedagogisten 

opintojensa opinnäytetyössä (Meriranta 2008) sekä Kasperi Viitanen (Viitanen 2005) 

kasvatustieteiden pro gradu -tutkielmassaan. Meriranta (mt.) rakensi opinnäytetyössään 
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omaa käyttöteoriaansa selvittämällä didaktisia ja pedagogisia asioita Taiteen perusope-

tuksen musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteista konservatorio- ja 

musiikkiopisto-opetuksessa. Viitanen (mt.) tutki opiskelijan näkökulmasta, millaista 

hyötyä käyttöteorian käsitteestä on ollut opettajana kehittymiselle.  
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2 Käyttöteoria opetuksen suunnittelun välineenä  
 

Opettajankoulutuksemme alussa meille esitettiin käyttöteorian olevan tärkeä työkalu 

opettajan työn kehittämisessä, muun muassa opetuksen suunnittelussa. Käyttöteorian 

mainittiin vaikuttavan käytäntöön ja käytännön puolestaan käyttöteoriaan. Me päätimme 

lähteä tutkimaan asiaa omissa työelämäyhteyksissämme.  

 

Lisäpontta saimme Viitasen (2005) pro gradu -tutkielmasta, jossa hän tutki opetta-

janopintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita. Viitasen tutkimuksen mukaan käyttö-

teorian käsitteen merkitys oli näille opiskelijoille epäselvä. Alkuvaiheessa opiskelijat 

olivat soveltaneet saamaansa käyttöteorian määritelmää itselleen parhaaksi katsomal-

laan tavalla. Yksi Viitasen haastattelemista tutkimushenkilöistä oli hylännyt kokonaan 

käyttöteorian käsitteen.  

 

Viitasen (mt.) tutkimuksessa tutkimushenkilöt olivat käyttäneet oman käyttöteoriansa 

kuvaamiseen ja kehittämiseen enimmäkseen kirjoittamista, joskin tämän lisäksi myös 

yksinkertaisia käytännöllisiä kokeita. Tutkimuksensa perusteella Viitanen (mt.) päätte-

lee, että käyttöteorian käsitteen avaamisen tapa heti opintojen alkuvaiheessa vaikuttaa 

suoraan siihen, millaiseksi käsite opintojen loppuvaiheessa mielletään. Viitanen (mt.) 

ehdottaa, että opiskelijoita tulisi rohkaista tutkimaan oman ajattelunsa ja toimintansa 

suhdetta empiiristen kokeiden avulla. Viitasen (mt.) mielestä keskeistä on myös se, että 

käyttöteorian rakentumisen lähtökohtana tulisi olla opiskelijan omat kokemukset.  

 

Käyttöteorian käsitteen määrittely on opettajankoulutuksen lisäksi yleisemminkin on-

gelma opettajan ajattelua käsittelevässä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa - opettajan 

ajattelua kuvaavia käyttöteorian kanssa rinnakkaisia käsitteitä on lukuisia ja käyttöteori-

an sisällölle annetaan tutkijoiden näkökulmasta riippuen erilaisia määritelmiä (Viitanen 

2005, 84).  

 

Itse miellämme käyttöteorian käsitteen siten, että käyttöteoria on opettajan henkilökoh-

tainen tietämystä ja uskomuksia koskeva olettamus laadukkaasta opetuksesta. Käyttö-

teoria kuvaa opettajan toiminnan ohjaukseen liittyviä mielellisiä ja ruumiillisia element-
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tejä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti arvot, ihmiskuva, ihmiskäsitys, asenteet, ko-

kemukset, tietokäsitys ja oppimiskäsitys. Käyttöteorian on tarkoitus olla elävä, ja opet-

taja voikin palata sen äärelle säännöllisin väliajoin - tarpeen mukaan. 

 

Työssään opettajan voi ajatella kohtaavan ainakin kolmenlaisia teorioita: a) omia ja 

muiden piileviä, ei-tietoisia teorioita, b) omia ja muiden tietoisia käyttöteorioita ja c) 

tieteellisiä kasvatuksen teorioita. Piilevien ei-tietoisten teorioiden taustalla on ajatus sii-

tä, että ei ole olemassa teoriatonta käytäntöä ja arkipäivän toimintarutiinien taustalla on 

teoreettisia oletuksia ja näkymättömiä sisäisiä säännöstöjä. Tällaisia ei-tietoisia piileviä 

teorioita voisi kutsua hiljaiseksi tiedoksi, joista opettajan olisi omalla kohdallaan hyvä 

tulla tietoiseksi. Käyttöteorian työstäminen voi toimia hyvänä apuvälineenä tällaisissa 

opettajan itsestään ja omasta toiminnastaan yhä tietoisemmaksi tulemisen prosesseissa.  

 

Omasta toiminnastaan yhä tietoisemmaksi tulemisen prosesseista seuraa yhä tietoisempi 

käyttöteoria. Tällöin toiminnan ja teorian suhde on käsitteellisesti näkyvä, ja toimija on 

tietoinen teoriastaan. Teorian oikeutuksen takeena on käytännön toimivuus, ja käyttö-

teoria on rajoittunut tiettyyn tilanteeseen, ympäristöön ja/tai henkilöihin.  

 

Opettajan käyttöteorian työstämiseen vaikuttavat myös tieteelliset kasvatuksen teoriat. 

Ne ovat kielellisesti ilmaistuja, intersubjektiivisesti tuotettuja ja tieteellisen perustelun 

vaatimukset täyttäviä. Niiden eräänä tehtävänä on tehdä piileviä teorioita näkyväksi.  

 

Käyttöteoriassa erityisesti tietoon ja tietämiseen liittyvät asiat ovat perustavanlaatuisia 

kysymyksiä, joihin vastauksen hakeminen itsensä ulkopuolelta on ristiriitaista: en voi 

kysyä toiselta ihmiseltä, olenko olemassa, sillä tuo toinen ihminen on minun mieleni 

tuotosta siinä mielessä, että havaitsen ja merkityksellistän hänet omassa mielessäni. 

Konstruktivismin näkökulmasta idea objektiivisuudesta on hieman harhaanjohtava, 

vaikka sillä on keskeinen asema arkiajattelussa ja positivistisessa tieteenihanteessa. 

Konstruktivisti voi kuitenkin puhua objektiivisuuden sijasta intersubjektiivisuudesta.  
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3 Sisäisiä näkökulmia käyttöteoriaan  
 

3.1 Tapaus 1: Oman käyttöteorian ja käytännön työkalujen muotoilua 
(Toni Honkala) 
 

”Ihmisen tahto on liikkuva varjo hänen omassa käsitysmaailmassaan. Ja ihmis-

kunnan oikeudet syntyvät ja häviävät kuin syksyn lehdet”, (Gibran 1996).  

 

”Ikä ei ole elämän arvon mitta. […] sillä kunnioitettu vanhuus ei ole sama kuin 

pitkä ikä, eikä sitä mitata vuosien luvuilla, vaan ymmärtäväisyys on ihmisen oi-

kea harmaapäisyys, ja nuhteeton elämä oikea vanhuus”, (Viisauden kirja 

1938/1976, 50). 

 

Jos ihminen löytää elämälleen itseään suuremman tavoitteen ja astuu sen palve-

lukseen, hän voi löytää reittejä mielekkääseen ja hyvään elämään.  

 

Teoreettisesti painottuneessa osahankkeessani kehitän käyttöteoriaani ja pohdin sen 

suhdetta käytännön opetustyöhöni. Johtoajatuksenani on saada käyttööni ajatuksellisia, 

asenteellisia ja käytännöllisiä työkaluja, joilla voin kohdentaa opetusta opiskelijoiden 

tarpeet ja mahdollisuudet sekä yleiset opetussuunnitelmat huomioon ottaen.  

 

Opettajan on tärkeää pohtia alati käyttöteoriaansa, varsinkin kun käyttöteoria näyttää 

olevan vahvasti kytköksissä maailmankatsomukseen. Teorian käymistila pitää ajattelun 

tuoreena ja avoimena elinikäiselle oppimiselle ja kasvulle. Avoimuus mahdollistaa 

myös käytännön ja teorian vuoropuhelun.  

 

Tällä hetkellä opetusaloinani ovat musiikki, kulttuurintutkimus, kitara, jooga ja filoso-

fia. Musiikkia ja kulttuurintutkimusta opetan AMK:ssa tuntiopettajana. Kitaraa opetan 

vapaan sivistystyön alalla taiteen perusopetusta antavassa yksityisessä musiikkikoulussa 

yksityisopetuksena sekä kansanopistossa ryhmäopetuksena. Filosofisia keskustelukurs-

seja vedän työväenopistossa.  
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Käsillä olevan osahankkeeni luvussa 3.1.1 Käyttöteoreettista pohdintaa tarkastelen 

aluksi yleisemmällä tasolla opetustyötä ja siihen liittyvää ajatteluani. Tätä lukua voi sa-

noa käyttöteoriani suppeaksi ilmaisuksi. Seuraavassa luvussa tarkastelen ihmisen kehi-

tystä kuvailevaa integraalipsykologista mallia osana käyttöteoriaa. Integraalipsykologia 

mahdollistaa ihmisenä ilmenevälle tietoisuudelle laajat kehityshorisontit. Luvussa 3.1.3 

Oppijatyypit ja taitotasot hahmottelen käytännön työkalua, jolla voi asemoida oppijoita 

eri oppijatyyppeihin ja sen avulla kohdentaa kullekin sopivaa aineistoa ja opetustapaa. 

Toiseksi viimeisessä luvussa pohdin käytännön opetustyöni suhdetta opettamistyyleihin 

vastinparin behaviorismi–konstruktivismi avulla. Lopuksi vedän yhteen osahankkeeni 

antia ja hahmottelen tulevaisuuden tehtäviä.  

 

3.1.1 Käyttöteoreettista pohdintaa  
 

Ihmiskäsitys  

On mahdollista pitää yllä samaan aikaan monia ihmiskuvia, joiden avulla voi rakentaa 

oman henkilökohtaisen ihmiskäsityksensä. Nämä ihmiskuvat voivat ilmitasoillaan olla 

toisiaan poissulkevia, mutta ne on erilaisin tavoin mahdollista sisällyttää komplemen-

taariseen eli toisiaan täydentävään synteesiin. Tiedollisen epävarmuuden sietokyvyn 

kasvattaminen mahdollistaa laajemman suvaitsevaisuuden. Toisaalta komplementaaris-

ten synteesien rakenteleminen henkilökohtaisina maailmankatsomuksina mahdollistaa 

laaja-alaisen inkluusion: maailmankatsomukseen voi sisältyä toisensa poissulkevia nä-

kemyksiä, mikä on mahdollista esimerkiksi pätevyysalan käsitteen avulla. Tällöin esi-

merkiksi taideteoksen kokemista ja sen arvoa ei yritetä selittää vain neurobiologian nä-

kökulmasta aivosähkökemiallisena ärsyke-reaktio-tapahtumana, vaan sitä kuvataan 

muillakin näkemyksillä.  

 

Ihmiskäsitykseni koostuu monista ihmiskuvista. Yksi tapa on jakaa ihminen neljään 

osa-alueeseen: henkeen, sieluun, mieleen ja ruumiiseen. Näistä henki on jotain trans-

sendenttista, mutta samalla immanenttista. Henki on älykäs kaikkitietoisuus ja -ykseys, 

jonka kaiken kattava ymmärtäminen rajoittuneen ihmismielen ymmärryskyvyllä saattaa 

olla kuin kaivossa elävän sammakon kapasiteetti käsittää valtameren laajuus.  
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Sielun ulottuvuus koostuu yksilölliseksi tekevistä tekijöistä (esim. syvemmät tunne-

elämän tunnelmat, syvemmät halut, temperamentti, persoonan piirteet), jotka suodattu-

vat mielen ja ruumiin kautta psykososiaaliseen ruumiilliseen intersubjektiivisuuden 

maailmaan. Sielun ulottuvuutta voi tutkia tieteellisesti vaikkapa psykologian avulla, jo-

ka positivistisesti painottuneissa muodoissaan tosin palauttaa sen helposti mielen tason 

toiminnaksi puhumalla vaikkapa aivosidonnaisista kognitiivisista toiminnoista. Myös 

astrologian parissa esitettyjen näkemysten avulla voi tarkastella sieluntason piirteisiin 

liittyviä ajatuksia.  

 

Mielen ulottuvuus rakentuu mm. mekaanisesta älykkyydestä (logiikka), tunne-, ajatus- 

ja uskomuselämän pintailmiöistä, mielen keskittämisestä (tosin on hieman epäselvää, 

voisiko ajatella perimmältään hengen ulottuvuuden keskittävän mieltä, ohjaavan sen 

huomiokyvyn keskittymistä joihinkin kohteisiin ja suuntaavan ajatuksia) ja sosiohistori-

allisesta persoonaidentifikaatiosta.  

 

Ruumiin ulottuvuus on vahvasti kytköksissä mielen ulottuvuuksiin. Myös hengen ja sie-

lun ulottuvuudet suodattuvat ruumiin ulottuvuuteen. Esimerkiksi meditaatioharjoituk-

sessa on mahdollista tulla tuntemaan ruumiillisuudessa vaikuttavia ”energioita”, joiden 

voi käsitteellisesti ajatella alun perin ilmenneen alkuykseydellisen hengen tasoilta sie-

lun, mielen ja ruumiin ulottuvuuksille. Näistä energioista vaikuttaisi syntyvän tunne-

ajatus-toiminta-reaktio-palautejärjestelmä (sosiohistoriallinen persoonallinen olento), 

joka toimii arki-ihmisen näkökulmasta katsottuna kulttuurisilla ja biologisilla tasoilla. 

Meditaatioprosessin avulla voi sukeltaa tai nousta tämän palautejärjestelmän taakse 

energiatasoille ja sieltä sielun tasojen lävitse hengen kaikkiykseyden, todistavan läsnä 

olevan tietoisuuden tasoille.  

 

Perimmältään ajattelua, tunne-elämää ja tietämistä voi ajatella Maailmanhengen (Abso-

luutin) ohjaamina toimintoja, jotka liittyvät subjektiiviseen, sosiaaliseen ja biologiseen 

toimintaan. Ajattelu, tunne-elämä ja tietäminen mahdollistavat olennon toiminnan sie-

lullis-mielellisen (psyykkisen), sosiaalisen ja fyysisen olemassaolon ulottuvuuksissa. 

Niiden avulla syntyy kokemus yksilöllisestä erillisestä sosiohistoriallisesta ruumiillises-

ta identiteetistä, itseohjautuvuudesta ja elämänhallinnasta.  
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Aistihavainnoissa hahmotetulla maailmalla näyttää olevan muuttuva luonne. Ajattelun, 

tunne-elämän ja tietämisen avulla meille syntyy vaikutelmia, joiden mukaan voisimme 

vaikuttaa havaitsemamme aistimaailman tapahtumiin omiksi kokemiemme tarkoitusten 

toteuttamiseksi ja tahtomustemme tyydyttämiseksi. Tunne-elämän ja tietämisen avulla 

koemme arvioivamme tulevaisuuden kokemusta: ajattelu toimii kokeellisesti ennakoi-

den suorittamiemme toimintojen seurauksia ja organisoiden tulevaisuuden havaintojen 

ja kokemusten ehtoja.  

 

Tietokäsitys 

Käsitteellisen ajattelun ulottuvuudessa ihmisen tieto vaikuttaa olevan aina uskomus 

(esim. Lammenranta 1997, 197). Toiset uskomukset vaikuttavat kuitenkin tuottavan he-

delmällisempiä tuloksia niin yksilöllisessä kuin yhteisöllisessäkin käytännöllisessä elä-

mässä. Uskomuksien käytännön sovellettavuus voi olla eräs peruste arvioida uskomus-

ten ”hyvyyttä” tai ”huonoutta”. Tiedollisen epävarmuuden sietokyky on ihmiselle tärke-

ää, sillä se mahdollistaa jatkuvan kasvun ja kehittymisen. Tiedollisesti ajatellen olemme 

aina uskon varassa, vaikka haluaisimmekin uskoa olevamme tiedossa.  

 

Opetus ja opettaminen eivät voi perustua vain ja ainoastaan tieteelliseen tietoon, sillä se 

voi kaventaa jo lähtökohtaisesti käsityksiä ihmisestä, maailmasta ja elämästä. Tämä joh-

tuu siitä, että esimerkiksi niinkin keskeisen asian kuin yksilöllinen kokemus tutkiminen 

ja määrittely vaikuttavat haastavilta. Yksilöllisen kokemuksen perustalle kuitenkin ra-

kentuvat niin arkitieto ja tieteellinen tieto kuin aistihavainnot, merkitykset ja käyttäyty-

minen.  

 

Ongelmia voikin seurata siitä, että positivistien luonnontieteellisen maailmankuvan 

olemus hypoteettisena oletuksena unohdetaan ja aletaan pitää sitä ainoana oikeana ku-

vauksena ihmisestä, maailmasta ja elämästä. Tällöin tieteelliseen toimintaan kuuluva 

neutraalisuuden pyrkimys on häipynyt taka-alalle, ja tilalle on astunut tiedollinen usko, 

uskonnollissävyinen suhtautuminen ”omaan totuuteen”. Tällaista suhtautumista kutsu-

taan skientismiksi, tieteisuskoksi. Työkaluna positivistinen luonnontieteellinen maail-

mankuva sinänsä vaikuttaa olevan oivallinen. Sen perustalle nykyinen teknologiamme 
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paljolti rakentuu.  

 

Voikin olla hyvä pitää mielessä tieteenfilosofi Thomas S. Kuhnin näkemys, jonka mu-

kaan koko tieteen kehitys on vain voittajien kirjoittaman historian illuusio. Tieteellä ei 

myöskään Kuhnin mukaan olisi itsensä ulkopuolista päämäärää. Tiede ei esimerkiksi 

kehittyisi suhteessa johonkin itsensä ulkopuoliseen, kuten Totuuteen, vaan se kehittyisi 

vain oman sisäisen järjestelmänsä puitteissa. (Kiilakoski 2005, 150 viittaa teokseen 

Kuhn 1970, 166–177)  

 

Tieteenfilosofi Paul Feyerabend ajatteli tieteen saavuttaneen saman, arvostelun ulko-

puolella olevan aseman, joka keskiajalla oli ollut kirkolla. Feyerabend pitää tärkeänä 

yhteiskunnan suojaamista tieteen ylivallalta. Tiedettä ei hänen mukaansa olisi syytä hy-

väksyä kritiikittä kasvatuksen keskipisteeksi. Ellei tieteen tuloksia ja rajoja ymmärretä, 

se muuttuu vapauttajasta tyranniksi. Oleellista on hahmottaa, millaisiin kysymyksiin 

tiede vastaa ja kuinka rajallisia vastaukset ovat. (Kiilakoski 2005, 150–151 viittaa teok-

seen Feyerabend 1983) 

 

Olisi myös mielenkiintoista pohtia ja selvittää, mitkä tahot hyötyvät (vallanjaollisesti 

ja/tai taloudellisesti) erilaisten maailmanselitysten valtavirtaistamisesta laajempien kan-

sankerrosten käyttöön. Kenties vielä noin 100 vuotta sitten suuren osan suomalaisista 

maailmankatsomus oli ilmeisestikin enemmän tai vähemmän luterilaisen kristillisyyden 

oppien mukainen. Oletettavasti tätä katsomusta tukivat myös talouselämä, poliittinen 

ilmapiiri ja median yleiset linjaukset. Nyttemmin järjestäytyneen uskonnollisuuden 

kannattaminen ei näytä olevan enää niin suosittua suomalaisessa yhteiskunnassa. Ilmiö-

tä voidaan selittää vaikkapa tieteeseen perustuvan koulutuksen lisääntymisellä, median 

asenteiden ja poliittisen ilmapiirin muutoksilla sekä talouselämän tarpeilla.  

 

Yhteiskunnallista ja taloudellista vallankäyttöä ajatellen voi olla hyvä pohtia myös, 

kumpi palvelee nykyisenkaltaista Suomessa vallitsevaa kilpailu- ja yrittäjäyhteiskuntaa 

ja markkinataloutta paremmin: luterilainen (tai mikä vaan muu uskonnollissävyinen tai 

henkisyyttä korostava sisäiseen ja sosiaaliseen elämään ja vähään tyytyvä ideologia) vai 

luonnonvalintaa, kilpailua sekä vallan ja omaisuuden kartuttamista tukeva evoluutioteo-
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reettinen ideologia?  

 

Filosofisesti kristinuskon ja positivistisen järkiuskon suhteita on pohtinut esimerkiksi 

dosentti Matti Luoma (1991). Kansatieteellisestä näkökulmasta katsottuna niin Raama-

tullisia kuin positivistiseen tieteenfilosofiaan nojaavien luonnontieteiden parissa esitet-

tyjä kuvaelmia elämän, maailmankaikkeuden ja ihmisen synnystä sekä niiden kehitty-

misestä voi tarkastella tarinoina. Tarinoina niihin voi suhtautua samalla tavalla kuin 

muihinkin alkuperää, syntyä ja kehittymistä selittäviin myytteihin eri puolilla maailmaa 

ihmiskunnan historian eri vaiheissa – jopa koko historiakäsitystämme voi pitää tarinana. 

Tietoteoreettisesti ajatellen on mahdollista sanoa, että emme tiedä mitä olemme, missä 

olemme ja mihin olemme menossa. Joku radikaali epäilijä (skeptikko) voisi vielä lisätä, 

että meillä ei ehkä ole edes mahdollisuutta tietää (mistään mitään).  

 

Ajattelen, että tiedollisen epävarmuuden sietokyvyn kasvattaminen ja omakohtaisten 

komplementaaristen maailmankatsomusten rakentumisen tukeminen oppijoissa voisi 

johtaa kohti hedelmällisempää, konfliktittomampaa ja yhteistyökykyisempää maail-

mankulttuuria. Myöhemmin esittelemästäni integraalipsykologisesta mallista voi olla 

apua tällaisessa työssä.  

 

Oppimiskäsitys  

Tietoisessa tai tiedostetussa oppimisessa on kyse joko aistien kautta tietoisuuteen välit-

tyvän tai sisäsyntyisen ärsykkeistön ja mieleksi kutsutun kokemuksellisen olemassaolon 

tavan keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tiedostetussa oppimisessa on läsnä tietoisuus 

siitä, että oppimista tapahtuu ja/tai on pyrkimys oppimiseen.  

 

Tiedostamattomassa oppimisessa on kyse joko aistien kautta välittyvän tai sisäsyntyisen 

ärsykkeistön ja tiedostamattoman mielen sektoreiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 

Tiedostamattomassa oppimisessa ei ole läsnä välitöntä tietoisuutta oppimisesta, vaikka 

pyrkimystä oppimiseen saattaa kuitenkin olla. Esimerkiksi ihmisruumiin liikeratojen ja 

toimintojen automatisoituminen, ja niiden jatkuva hienosäätyminen koko ruumiin elä-

mänkaaren ajan, on suurelta osin tiedostamatonta oppimista. Myös ns. sosiaalisen ”hil-

jaisen tiedon” ja tapakulttuurin omaksuminen voi olla paljolti tiedostamatonta: ”seura 
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tekee kaltaisekseen”, sanotaan vanhassa kansansanonnassa.  

 

Oppimisesta seuraa aina muutoksia ymmärryksen ja siten havainnon, mutta usein myös 

toiminnan alueella. Ymmärryksessä (mielessä) rakentuvat merkitykset, joiden avulla 

aistien välityksellä ymmärrykseen (eli mieleen) vastaanotettu ärsykkeistö kategorisoituu 

ja muodostuu havainnoksi. Tätä voisi kuvata niin, että ”valo tulee silmistä sisään ja 

merkitys menee niistä ulos maailmaan.” ”Valo” kuitenkin vaikuttaa vahvasti merkityk-

siin.  

 

On olemassa monenlaisia tapoja selittää oppimista. Positivististen luonnontieteiden 

(esim. neurobiologia) mahdollistamat selitykset antavat teknisiä kuvauksia aivojen säh-

kökemiallisista reaktioista, joiden ajatellaan liittyvän oppimisen, tallentumisen ja mie-

leen palauttamisen akteihin. Näissä selityksissä inhimillinen kokemuksellinen mieli ku-

vataan usein hermoston eräänlaiseksi seurannaisilmiöksi. Ajatus siitä, että aivot (ja 

hermosto) ovat plastisia lähestulkoon niiden koko elinkaaren ajan voi antaa jatkuvan 

oppimisen ideoille luonnontieteellistä vakuuttavuutta.  

 

Opetus on abstraktioista puhuttaessa merkityksien rakentumisen ohjaamista. Merkityk-

sien rakentumista voisi kutsua tiedoksi, tieteeksi. Käytännöllisistä, ruumiilla tehtävistä 

asioista puhuttaessa opettaminen on opiskelevan ruumiin liikeratojen, asentojen ja toi-

mintatapojen mukauttamista sekä ohjaamista siihen suuntaan, mikä on opettajan (ruu-

miillinen) näkemys-kokemus asian tekemisestä. Tätä voisi kutsua taidoksi, taiteeksi. 

Sekä tieteen että taiteen opettamisessa opetus on perimmältään opastamista, ohjaamista 

ja avustamista. Se on oppimisympäristöjen ja -tilanteiden sekä opettajan ja oppijan vä-

listen suhteiden saattamista oppimiselle suotuisiin olemisen tiloihin.  

 

Onkohan oppiminen perimmältään jonkin inhimillistä käsityskykyä paljon laajemman 

älykkään kokonaisuuden suunnittelemaa ja ohjaamaa toimintaa? Näin ajatellen inhimil-

lisen käsityskykyjen puitteissa tämä suuri opetuksellinen suunnitelma ilmenisi, ja sitä 

voisi tarkastella vaikkapa konstruktivistisesti, behavioristisesti tai Platonin anamnesis-

oppia mukaillen. Elämä saattaakin olla hyvin moniulotteista ja -tasoista, joista ulottu-

vuuksista me kenties näemme nyt vain pienen osan – kuin kuvastimesta.  
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Kasvatus ja sen päämääriä  

Kasvatuksessa vaikutetaan kasvatettavan itsemääräämisoikeuteen. Samalla tavoitteena 

on kuitenkin kasvatettavan sivistymisprosessin tukeminen eli itsenäisen ja itsemääräy-

tyvän ihmisen ilmaantuminen (Siljander 2002, 28). Näin ajatellen opettajan tehtävänä 

olisi itsensä tarpeettomaksi tekeminen.  

 

Ajattelen kasvatuksen olevan johonkin päämäärään tähtäävää toimintaa. Tuon päämää-

rän voivat määritellä opettaja, yhteiskunta ja opiskelija. Siljander (2002, 47–48) ja Ve-

sioja (2006, 8) määrittelevät kasvatuksen tehtäviksi inhimillisen kasvun edistämisen. 

Heidän mukaansa se koostuu sivistyksestä, yhteiskuntaan sopeutumisesta eli sosiaalis-

tumisesta sekä identiteetin rakentamisesta.  

 

Nämä käsitteet ovat hyvin moniulotteisia, abstrakteja ja niillä voi olla erilaisia tulkintoja 

näkökulmasta riippuen. Puolimatkan (1999, 26) mukaan niitä voi ajatella yhdeltä kantil-

ta erilaisina näkökulmina katsoa samaa inhimillisen kasvun ja kehityksen maisemaa. Ne 

voi ymmärtää myös kasvuun kuuluvina prosesseina.  

 

Myös itse pidän keskeisinä opetus- ja kasvatustyön päämäärinä sivistystä (kauneus), so-

siaalistumista (hyvyys) ja identiteettiprosessia (totuus). Nämä päämäärät lienevät yleen-

sä pikemminkin opettajan ja yhteiskunnan kuin oppilaan itsensä asettamia.  

 

Sivistävän kasvatuksen päämäärinä pidän tietoa, taitoa ja ymmärrystä sekä tasapainoista 

tunne-elämää, empatiaa ja hyviä käytöstapoja sekä kunnioitusta itseä, toisia, elämää ja 

elinympäristöä kohtaan. Sivistystä voi ajatella moniulotteisena sekä ajasta, paikasta ja 

kulttuurista riippuvaisena että yhteisön arvostamana ajatus-, tuntemis- ja käyttäytymis-

tapana. Esimerkiksi meidän nykyisessä kulttuurissamme voidaan puhua kirjasivistyk-

sestä ja sydämen sivistyksestä. Kirjasivistyksen ajattelen tarkoittavan tiedollista taitoa ja 

sydämensivistyksen taas ihmissuhteisiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvää posi-

tiivista tunnetilaa vahvistavaa tietoa, taitoa ja tunnetta.  

 

Sosiaalistuminen tarkoittaa oman paikkansa löytämistä osana ympäröivää yhteisöä. 
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Ympäröivä yhteisö voidaan jakaa pienemmästä suurempaan vaikkapa näin: perhe, 

suku, asuinpaikka, työ- ja koulu, maakunta, kansallisuus/osa-valtio, valtiollisuus, maan-

osa, maapallo, elämä ilmenemismuotoineen, universumi(t) ja absoluut-

ti/kokonaisuus/kaikkeus.  

 

Identiteettiprosessilla tarkoitan samaistumista ja samana pysymisen kokemusta. Perusti-

lassaan ihmisenä ilmenevä tietoisuus samaistaa itsensä kognitiivisten, emotionaalisten, 

sosiaalisten, historiallisten ja ruumiillisten prosessien varaan rakentuneeseen minäkäsi-

tykseen, persoonallisuuteen. Identiteettiprosessin voi ajatella jatkuvan läpi koko ihmisen 

elinkaaren, niin kauan itsetietoisuus on läsnä ihmisessä. Identiteettiprosessi on nähtäväs-

ti yleisinhimillistä.  

 

Kirjailija Eckhart Tolle kertoo oman identiteettiprosessinsa muuntumisesta: ”Olin ollut 

jo pidemmän aikaa ahdistunut ja masentunut. Aika pian 29. syntymäpäiväni jälkeen he-

räsin yhtenä yönä aamutunneilla syvemmin ahdistuneena, kuin koskaan aiemmin. Mie-

lessäni pyöri vain ajatus: minä (I) en voi enää elää itseni (myself) kanssa (I cannot live 

with myself any longer). Sitten yllättäen huomasin, kuinka omituinen ajatus se oli. 

Olenko minä yksi vai kaksi? Ellen minä voi enää elää itseni kanssa, silloin minussa on 

oltava kaksi: minä (I) ja itse (self), jonka kanssa ”minä” en voi enää elää. Ajattelin, että 

ehkä vain toinen niistä on todellinen.” (Tolle 1999, 1.)  

 

Hegelin filosofian eräs keskeinen ajatus oli, että kaikki elämä ja ilmiömaailma on kai-

ken kattavan Absoluutin itsetiedostuksen prosessia. Ihmisen olemus tässä ajattelussa on 

Absoluutin eräs muoto tulla itsestään tietoiseksi. Ihmisen tajunta/itsetietoisuus olisi näin 

ajatellen rajoittunutta siten, että se ei välittömästi tiedosta Absoluutin ja itsensä syvem-

pää olemusta. Ihmisessä toimii kaksi tietoisuutta: ihmisen tietoisuus ja Absoluutin laa-

jempi tietoisuus. Perusidealtaan tämänsuuntaisia ajatuksia näyttää esitetyn jo kauan en-

nen Hegeliä niin idän kuin lännenkin filosofioissa. Hegelin ajatus Absoluutista jakaakin 

Spinozan panteismin (Saarinen 1999, 255–299; 137–175) kanssa yhteistä ajatuspintaa 

sekä antiikin filosofin Parmenideen ykseyden filosofiaan ja Plotinoksen filosofiaan sekä 

hindulaisuuden ja buddhalaisuuden monismiin (Raju 1974).  
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Opetukseen ja kasvatukseen vaikuttavat sekä yksilön että yhteisön tarpeet. Toisaalta 

yhteiskunta mahdollistaa yksilön kouluttautumisen ja panostaa (esimerkiksi Suomessa) 

siihen taloudellisesti. Tällöin on luontevaa odottaa, että yhteiskunta saa vastinetta pa-

nokselleen; yksilö palvelee yhteiskuntaa työnteollaan. Toisaalta kuitenkin ajattelen yksi-

lölle olevan tärkeää saada toteuttaa ja kehittää itseään omien kiinnostuksen kohteidensa 

ja mahdollisuuksiensa puitteissa.  

 

Psykiatri Carl Gustav Jungin mukaan ihmisen on tärkeää olla uskollinen omalle sisäisel-

le luonnolleen, vaikka tämä uskollisuus saattaa ilmentyä sen kaltaisena käyttäytymisenä, 

jota hänen ympäristössään pidetään omituisena tai jopa tuomittavana (Pietikäinen 

1999). Toisessa ääripäässä ovat tahot, joiden mukaan yksilön tulisi olla täysin alisteinen 

yhteiskunnallisille tarpeille.  

 

Keskeisinä ihmisenelämän ja siten koulutukseen vaikuttavina päämäärinä pidän  

a) tasapainon löytämistä yksilöllisen ja yhteisöllisen elämännäyttämöiden välille 

b) oman identiteettiprosessin avoimuutta ja kehittymistä  

c) omien korkeimpien ja syvimpien käsitysten löytämistä sekä avoimuuden säilyt-

tämistä niiden suhteen  

d) omien korkeimpien ja syvimpien käsitysten mukaan elämistä  

 

Opettaja- ja kasvattajakäsitys  

Opettajana ja kasvattajan tehtävänä ovat a) auttaa ja tukea kasvatettavaa löytämään juuri 

hänelle sopivat tavat olla, elää ja toteuttaa itseään (auttaa kasvatettavaa oppimaan elä-

mään omien korkeimpien ja syvimpien käsitystensä mukaan) sekä b) pyrkiä saattamaan 

kasvatettavan itsensä toteuttaminen yhteisöllisesti hyväksyttyihin raameihin, yhteisöllis-

tä toimintaa tukevaksi.  

 

Oppijan kehittymistä tukiessaan opettajan tehtävänä on olla majakka, kalastaja, puutar-

huri ja aurinko. Majakka näyttää tiedon valoa, osoittaa tietä. Kalastaja poimii kyytiin 

verkkoihinsa tarttuneet kalat. Puutarhuri viljelee, ravitsee ja tarpeen tulleen varovaisesti 

kitkee (esimerkiksi kussakin ajassa ja paikassa epätoivottuja käyttäytymistapoja). Au-

rinko paistaa erottelematta niin ”hyville” kuin ”pahoillekin”. Auringon voi symbolisesti 
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ajatella olevan kaiken taustalla oleva elämää ylläpitävä voima tai sen ilmaus. Aurin-

gon energia kasvattaa ja ravitsee. Aurinko valaisee, muttei pakota ketään olemaan itsen-

sä kaltainen. Kukin voi ottaa auringon jakamaa valoa vastaan oman kapasiteettinsa mu-

kaisesti.  

 

3.1.2 Integraalipsykologinen malli  
 

Ihmisenä olemisen kokemusta, kasvamista ja kehittymistä voi selittää integraalipsyko-

logisen mallin avulla. Sen todentaminen, onko tällainen teoria todellisia asiaintiloja ku-

vaava ja onko näitä todellisia asiaintiloja lainkaan olemassa ihmisen mielestä riippumat-

tomana, näyttää jäävän ulottumattomiimme.  

 

Integraalipsykologia kuvaa ihmistä laaja-alaisesti ottaen huomioon sekä länsimaisia 

(moderneja ja postmoderneja) ja ei-länsimaisia (esi-moderneja) käsityksiä ihmisestä ja 

hänen kehitysmahdollisuuksistaan (Wilber 2000, 66). Integraalipsykologian pyrkimyk-

senä on sisällyttää pysyvät ja kestävät oivallukset sekä ”uskonnollisesta” esimodernista 

että ”tieteellisestä” modernista (Wilber 2000, 57).  

 

Esimodernit tarkoittavat ihmisen henkisiä ja uskonnollisia ulottuvuuksia, joita on kartoi-

tettu henkisyyden (hengellisyyden) suurissa järjestelmissä: erityisesti kristillisyydessä, 

juutalaisuudessa, islamissa, buddhalaisuudessa, hinduismissa, taolaisuudessa ja alkupe-

räisuskonnoissa (Wilber 2000, 57). Näillä henkisyyden (hengellisyyden) järjestelmillä 

on suuri vaikutus edelleen modernissa maailmassakin. Esimodernin käsite tässä yhtey-

dessä tarkoittaakin sitä, että näiden järjestelmien perusteet ovat rakentuneet suurelta 

osin esimoderneina aikoina ja niiden maailmankuvat ovat syvästi esimodernien ajatus-

virtailujen muovaamia (Wilber 2000, 57). Moderni puolestaan tarkoittaa valistuksen 

ajan jälkeistä tieteelliseen empirismiin rakentuvaa tietokäsitystä ja maailmankuvaa 

(Wilber 2000, 57).  

 

Integraalipsykologia ei ole saavuttanut vakiintunutta asemaa akateemisessa maailmassa: 

se voitaisiin luokitella ehkä jonkinlaiseksi (elämän)filosofiaksi. Sitä kohtaan on esitetty 

kritiikkiä muun muassa sen teoreettisista lähtökohdista (ks. esim. Forman & Esbjörn-
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Hargens 2010; Visser 2010). Silti esimerkiksi John F. Kennedy-yliopistossa ja Cali-

fornia Institute of Integral Studies -yliopistossa on mahdollista opiskella maisteri- ja 

tohtoritasoisia tutkintoja integraaliteorioiden perustalle opetuksensa sisällön rakentavis-

sa koulutusohjelmissa (CIIS; JFKU).  

 

Integraalipsykologian keskeisenä kiinnostuksen kohteena on kokemus ja erityisesti tie-

toisuuden tilat. Tieteellisesti ajatellen tietoisuuden tilojen, kuten minkä tahansa muunkin 

yksilön sisäisten kokemusten, mittaaminen on vaikeaa. Niinpä koko käsite tietoisuuden-

tila vaikuttaa tieteellisenä käsitteenä hämärältä.  

 

Integraalipsykologinen malli mahdollistaa laajat kehityshorisontit. Esimerkiksi Piagetin 

esittelemän kehitysteorian viimeisimmän vaiheen, formaalisten operaatioiden, jälkeen 

integraalipsykologian mallissa on vielä neljä kehitysvaihetta. Jotkut myöhemmät kehi-

tyspsykologit ovat laajentaneet Piagetin mallia postformaaleilla operaatioilla. Mutta 

nämäkään mallit eivät yksinään vastaa integraalimallin laajuista tietoisuuden kehitysnä-

kemystä (Wilber 2000, 197–217.) Taulukossa 1 on Wilberin (2000, 201) esittelemä ver-

tailutaulukko integraalipsykologisen mallin suhteesta Piagetin malliin.  
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Taulukko 1. Yksinkertaistettu versio Wilberin (2000, 201) esittelemästä tietoisuuden 
kehittymistä kuvaavasta vertailukaaviosta.  
Ikäkausi, jolloin 

keskimäärin 

esiintyy 

Vaiheet  Piagetin malli  

0–18 kk Sensorimotorinen  Sensorimotorinen  

1–3 v Fantasma-emotionaalinen  
Esikäsitteellinen, 

erioperationaalinen  

3–6 v. Liskomieli  Intuitiivinen, esioperationaalinen  

7–10 v. Konkreettiset operaatiot  

Konkreettiset operaatiot (alivaiheet 

1 ja 2) 

 

11–12 v. 

Siirtymävaihe (myöhäiset 

konkreettiset ja varhaiset 

formaaliset operaatiot)  

 

13–14 v. Formaaliset operaatiot (alivaihe 1) 

15–19 v. Form. operaatiot (alivaihe 2) 

19–21 v.  

tai avoin 

Formaaliset operaatiot  

Siirtymävaihe (myöhäiset form. 

operaatiot / varhainen 

monipuolinen)  

 

 

Monipuolinen logiikka, systeemien 

systeemit 

 

21–28 v. 

Postformaaliset operaatiot  

28–35 v.  Psyykkinen (visio)  

35–42 v. 
Hienojakoinen 

(arkkityyppinen) 

42–49 v. Kausaalinen (muodoton)  

49– avoin Ykseys  

 

 

Taulukon 1 sarakkeissa on vasemmalta lukien ikäkaudet, integraalipsykologisen mallin 

mukaiset kehitysvaiheet ja kolmantena Piagetin mallin mukaiset kehitysvaiheet (Wilber 

2000, 201). Tässä työssä en tarkemmin erittele kummankaan mallin kehitysvaiheita. 

Oleellisinta tässä on hahmottaa niiden suhde Piagetin malliin.  

 

Alla olevassa kuviossa 2 on kuvattuna Wilberin (2000; IFa) malli ihmisenä ilmenevän 

tietoisuuden muuntumisesta, kehittymisestä ja kasvamisesta. Mallin ytimenä on (ihmi-

sen) elämän jakaminen neljään näkökulmaan, joita kuvataan pronomineillä minä, se, 

me, ne.  
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Kuvio 2. Neljä näkökulmaa AQAL-mallin kehityskarttana. Ristikkäiset nuolet kuvaavat 
laajenevia kehityssuuntia. (Wilber 2000, 62 ja IFa mukaan)  
 

Nelikentän näkökulmat kuvaavat yksilön (minä, se) ja yhteisön (me, ne) sisäisiä ja ul-

koisia kehitysmahdollisuuksia (Wilber 1996/2009, 18). Vasen yläkulma (minä) kuvaa 

yksilön sisäistä kehitystä. Oikea yläkulma (sinä) kuvaa yksilön käyttäytymistä, ulkoista 

ja objektiivista. Vasen alakulma (me) puolestaan kuvaa yhteisön sisäistä, kulttuurista. 

Oikea alakulma (ne) kuvaa yhteisön ulkoista (Wilber 2000, 66–73; Wilber 1996/2009). 

Nämä neljä näkökulmaa muodostavat kehityskartan, joka tunnetaan nimellä AQAL eli 

All Quadrants All Levels (kaikki näkökulmat kaikilla tasoilla).  

 

AQAL-mallin mukaan yksilön ja yhteisön ideaalikehitys tapahtuu kaikilla nelikentän 

osa-alueilla tasaisesti. Esimerkiksi yksilöä tarkasteltaessa malli kuvaa liikettä kohti laa-

jenevaa identiteettiä. Se lähtee liikkeelle vaistonvaraisesta ”minästä” siirtyen itsestään 

tietoiseen minään (maaginen minä). Siitä se etenee soturi-minän kautta myyttiseen mi-
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nään (järjestäytynyt käsitteelliseen kirjalliseen asuun puettu uskonnollisuus) ja saa-

vuttaja-minän (luonnontieteellis-teknologinen) kautta kohti sensitiivistä (ekologinen, 

moniarvoinen). Nämä kolme viimeistä ”vaihetta” ovat keskenään ottelemassa niin sano-

tuissa kehittyneissä maissa. Niiden jälkeen tulisi vielä kaksi kuviossa 2 esitettyä vaihet-

ta. Ne ovat holistinen ja integraalinen. (Wilber 2000, 47–56)  

 

Kirjassaan Wilber esittelee prosenttilukemina arvioitaan siitä, kuinka suuri osa ihmis-

kunnassa olisi hänen mallinsa missäkin vaiheessa menossa. (Wilber 2000; IFb) Tämä 

onkin eräs seikka, josta Wilberin mallia on kritisoitu. Se arvottaa lineaariselle kehitys-

akselille erilaisia maailmankuvia ja -katsomuksia. Tämä on Wilberin tarkoituskin, sillä 

hän pyrkii eroon täysin relativistisesta moniarvoisesta (”kaikki on suhteellista ja täysin 

samanarvoista”) ajattelusta. Wilberin mukaan laatueroja on olemassa: jotkut asiat ovat 

parempia ja tavoiteltavampia kuin toiset. (Wilber 2000).  

 

Kuviossa 2 eri sektoreiden vaiheita voi vertailla numeroiden avulla. Esimerkiksi Minä-

sektorin vaihe viisi (5, saavuttaja) kytkeytyisi tieteellis-rationaaliseen kulttuuriin ja 

maailmankuvaan, joka on vaihe viisi (5) Me-sektorilla. Yhteiskuntajärjestelmää ja ym-

päristöä kuvaavalla Ne-sektorilla molemmat edelliset liittyisivät jälleen vaiheeseen viisi 

(5, suuriyritys-valtiot).  

 

Joka tapauksessa AQAL-mallin kautta tarkasteltuna esimerkiksi uskonnolliseen mys-

tiikkaan liittyvässä ykseyskokemuksessa olisi kyse siitä, että mystikossa mystikkona il-

menevä tietoisuus on edennyt vasemman yläkulman minä–sektorin kehityslinjaa sellai-

sille alueille, joiden kuvaaminen ei enää onnistu mielekkäästi sanojen avulla (katso lisää 

uskonnollisesta ykseyskokemusta esimerkiksi Stace 1961; Luoma 1994a ja 1994b; Nä-

reaho 2004). Myös aivan sektorin alalaidan (vaistonvarainen minä) kehitysvaiheita lie-

nee vaikea sanallisti kuvata, sillä kyseessä ovat mm. sensorimotoriset toiminnat, aisti-

mukset, aistiperustaiset havaintokyvyt ja impulssit – suurelta osin automaation tasolla 

tapahtuvat toiminnat. Vasta kohdasta 2 (maaginen minä) eteenpäin puhe ja käsitteelli-

nen ajattelu tulevat mielekkääksi. Tällöin voi puhua tunteista, symboleista ja käsitteistä.  

 

Aivan kuten näköaistin avulla voi havaita vain sähkömagneettisen spektrin tiettyjä taa-
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juuksia ja kuulon avulla ilmamolekyylien välittämien värähtelyjen tiettyjä taajuuksia, 

olisi osia itse- ja maailmankäsityksestämme integraalimallin mukaan aisti- ja ymmär-

ryskykyjemme ulottumattomissa. Kasvun ja kehittymisen avulla ymmärrys voisi kui-

tenkin laajeta ja syventyä.  

 

Yksilökehityksestä puhuttaessa integraalimallin mukainen kehityslinja etenee länsimais-

ten kehityspsykologien kuvaamien vaiheiden mukaisesti, kunnes saavutaan formaalisten 

tai postformaalisten operaatioiden vaiheille. Esimerkiksi Piaget ajoitti formaaliset ope-

raatiot jonnekin 19–21-ikävuosien tienoille. Integraalimallissa kehitys tai muutos kui-

tenkin etenee vielä siitä (ks. taulukko 1).  

 

Myöhempien kehityspsykologien harjoittama postformaalisten operaatioiden tai vaihei-

den pohtiminen lienee hyvin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon, että ihmisen sisäinen 

elämä voi muuntua, laajentua ja laadullisesti rikastua hyvin huomattavasti elettyjen vuo-

sikymmenten aikana. Postformaaliset operaatiot voivat sisältää ajattelun ja ymmärryk-

sen kiteytymistä, tunneälyä, ”viisautta” ja ylipäänsä jotain sellaista ajattelun ja tietoi-

suuden laatuun liittyvää, mitä joillain 60-vuotiailla voi olla enemmän kuin 24-vuotiailla; 

eikä kyse välttämättä ole pelkästään elämänkokemusten määrässä (ks. Wilber 2000, 

197–217). 

 

Integraalimallin idea kuitenkin lähtee siitä, että on olemassa yksilöllisen tietoisuuden 

kehitysvaiheita, joita kehityspsykologisilla malleilla ei ole tavoitettu, mutta joista löytyy 

tietoa ja kuvauksia mm. uskonnollisen mystiikan perinteistä, mystikoilta sekä meditaa-

tioperinteistä ja meditaatiokokemuksista. Yksilöllisen tietoisuuden kehityslinjalla eräs 

piirre näyttää selvältä: kehityksen aikana yhden tason minä- tai identiteettikäsityksestä 

tulee seuraavan tason tarkkailtava minä, minun itseni (”[…] the ’I’ of one stage become 

a ’me’ at the next.”) (Wilber 2000, 34).  

 

Toisin sanoen kehityksen aikana määrittelemättömän tarkkailijan eli tiedostavan minän 

ja määritellyn eli tarkkaillun ja tiedostetun minän välinen suhde syvenee ja saa uusia 

muotoja. Tiedostava minä voi jossain vaiheessa olla esimerkiksi kokemuksellisesti mää-

rittelemätön, sisällötön läsnäolevaisuus ja tiedostettava minä sosiohistoriallinen psyko-
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fyysinen minä – tämä tai tuo sieltä tai täältä, sen ja sen lapsi, ammatiltaan tuo tai se.  

 

Integraalipsykologiassa on läsnä vahvasti kehittymisen ja muuttumisen ajatus. Tutki-

muksellisen avoimuuden Wilber ilmaisee siten, että integraalipsykologian tehtävänä on 

koordinoida ja integroida tutkimustulokset kaikilta tasoilta kaikista nelikentän neljästä 

näkökulmasta (kuvio 2) (Wilber 2000, 67). Lisää tietoa integraaliajattelusta löytyy esi-

merkiksi teoksista Wilber 1997 ja Wilber 2009.  

 

Omilla käyttöteoreettisilla käsityksilläni ja integraalipsykologian sisältämillä kuvauksil-

la on laajaa kosketuspintaa. Kuten kaikissa valmiiksi annetuissa malleissa, on integraa-

lipsykologiankin soveltamisessa oman käyttöteorian osana syytä kuitenkin pitää muka-

na kriittinen ote.  

 

Tämän luvun lopuksi tarkastelen vielä muutaman kappaleen ajan tiedostavan minän ja 

tarkkaillun minän väliseen suhteeseen liittyviä asioita. Keskityn erityisesti tiedostamat-

tomaan. Kutsun seuraavaksi tiedostavaa minää syvemmäksi itseksi ja tiedostettua mi-

nää arkiminäksi. Ero arkiminän ja syvemmän itsen välillä tulee esiin myös psykoana-

lyysin historiassa. Psykoanalyysin alalla merkittävä henkilö Sigmund Freud esitti ihmi-

sen persoonan muodostuvan kolmesta elementistä (ego, superego ja id), joista egon (tie-

dostava minä samaistuneena arkiminään) tulisi olla vallitseva. Freudille tiedostamaton 

(id) oli täynnä muun muassa viettejä, aggressiota ja haluja, joita egon tulisi kontrolloida. 

(Bee 1998, 28; Freud 1923, 23; Freud 1933, 80)  

 

Carl Gustav Jung puolestaan piti egoa syvemmän, näkymättömän ja loputtoman paljon 

egoa laajemman suurelta osin tiedostamattoman, positiivisia voimavaroja sisältävän, it-

sen eräänä ilmaisunakanavana. Kun Freud siis pyrki asettamaan egon yksilön elämän ja 

itseymmärryksen keskukseksi, Jungilla omaksi itsekseen tuleminen, yksilöityminen on 

tavallaan jopa vastakkainen Freudin näkemykselle. (Siivola 2008, 66–69.)  

 

Ennen psykoanalyysia filosofit Arthur Schopenhauer ja von Hartmann esittelivät tiedos-

tamattoman käsitteen. Schopenhauer avoimesti rakensi filosofiaansa hindulaisten klas-

sisten kirjojen, Upanishadien, perustalle. Von Hartmann puolestaan nojasi teoksessaan 



 

 

26 
The Philosophy on Unconsciousness (teos julkaistiin 1869 eli 30 vuotta ennen Freu-

dia) Schopenhaueriin. (Wilber 2000, ix.)  

 

Oleellisinta on kuitenkin se, että niin hindulaisessa perinteessä kuin psykoanalyysissa-

kin esitetään tiedostamattoman tekemisen tiedostetuksi olevan ihmisen suurin ja tärkein 

työ (Wilber 2000, ix; Raju 1974). Tällainen päämäärä voi tuoda identiteettiprosessiin 

haasteita, joista on kirjoittanut psykiatri Markku Siivola (2004). Siivola esittelee keinoja 

eritellä identiteettiprosessin haastavia vaiheita patologisista eli sairaudeksi määritellyistä 

tiloista (mt.).  

 

Tiedostamattoman tiedostetuksi tekemisessä on varsinaisten psykologisten keinojen li-

säksi olemassa myös muita keinoja. Asiaa voi lähestyä kehon kautta, kuten Rosen-

menetelmässä tehdään. Menetelmän kehittäjä Marion Rosen esittää, että jokaisen kehon 

kestojännityksen taustalla on aina jokin tiedostamaton syy (Ros1), ja kun tiedostetusta 

tullaan tietoiseksi, poistuu myös jännitys. Marion Rosenin mukaan hänen menetelmäs-

sään on kysymys muuttumisesta – ihmisestä, joka luulemme olevamme ihmiseksi, joka 

todella olemme (Ros2).  

 

3.1.3 Oppijatyypit ja taitotasot – malli oppijoiden arvioimiseksi  
 

Opettajantyössä on tärkeää tunnistaa oppilaiden yksilölliset lähtökohdat, oppimistyylit 

ja oppimistarpeet tai -päämäärät. Yleisessä käytössä on monenlaisia menetelmiä, joilla 

voidaan esimerkiksi selvittää onko opiskelijan pääasiallinen oppimiskanava tai -tyyli 

vaikkapa auditiivinen, kinesteettinen vai visuaalinen. Tässä esityksessä en puutu oppi-

miskanavien tai -tyylien arviointiin. Siihen on olemassa monia hyviä lähteitä.  

 

Seuraavassa esittelen kehittelemääni arviointijärjestelmää, jonka avulla voi asemoida 

oppijoita. Arviointijärjestelmässä on mukana tiedollisten ja taidollisten kriteerien lisäksi 

myös eettinen ja asenteellinen ulottuvuus. Arviointijärjestelmä on hahmotelma, enkä 

ajattelekaan sen olevan lopullinen tai valmis saati kuvaavan väistämättä asioita ja oppi-

joita sinänsä. Se on minulle itselleni väline, kartta suunnistaa opettamisen ja ohjaamisen 

kentällä.  
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Oppijatyypit 

Oppijatyyppejä hahmotellessani käytän apuna Shiva Samhitâ -nimisessä hindulaisessa 

teoksessa esitettyä jakoa neljään joogan oppimistyyppiin (Danielou 1949/55). Shiva 

Samhitâ on länsimaisten tutkijoiden mukaan peräisin noin 1300–1500-luvulta. Esittä-

mänääni hahmotelmaa voi ajatella inhimillisen mielen tapana jäsentää, organisoida ja 

tulkita havaitsemaansa ja kokemaansa olemassaoloa. Jäsennykset ja tulkinnat voivat ol-

la eri asia kuin todellisuus, oppijoiden moninaisuus itsessään. Kenties todellisuus (mitä 

ikinä se sitten oikein olisikaan) on paljon monisyisempi ja käsittämättömämpi kuin ih-

mismieli voi sitä koskaan ymmärtää.  

 

Pidän tärkeänä myös filosofi Ken Wilberin oivallusta, että kyse ei ole ihmistyypeistä 

vaan tyypeistä ihmisissä (”[…] not […] types of people, but types in people.”) (2000, 

45). Näin ajatellen ihminen ei lokeroidu peruuttamattomasti johonkin tiettyyn tyyppiin 

vaan hän voi tietyissä elämän- ja kehitysvaiheissaan ilmentää tiettyjä tyyppejä, ja toisis-

sa vaiheissa taas toisia. Oppijatyyppejä on neljä: Paljon tai erityistä tukea tarvitseva, tu-

kea tarvitseva, oma-aloitteinen ja innokas.  

 

(1) Paljon tai erityistä tukea tarvitseva  

Paljon tai erityistä tukea tarvitseva oppija edellyttää opettajalta paljon huomiota, kärsi-

vällisyyttä, kekseliäisyyttä ja pedagogista rakkautta. Tällaiselta oppijalta saattaa puuttua 

pidemmälle etenemiseen tarvittavaa innostusta, kykyjä tai kapasiteettia – tai niitä kaik-

kia. Innostuksen puute saattaa johtua haluttomuudesta opiskella; oppija voi esimerkiksi 

käydä musiikki-instrumentin opetuksessa vain täyttääkseen vanhempien toiveet. Voi ol-

la myös niin, että alussa innostusta on paljon, mutta se loppuu, kun käy ilmi, kuinka pal-

jon työtä opiskeleminen vaatii. Tätä välttääkseen on hyvä annostella opetettavaa ainesta 

sekä katsoa virheitä ”sormien läpi” ja jättää opintojen syventäminen ja hiominen myö-

hempiin vaiheisiin.  

 

Mikäli innostus ja halu esimerkiksi soittamiseen ei syty ja opiskelija (erityisesti lapsi) 

pakotetaan opiskelemaan, voi olla vaara, että opiskelijalle syntyy inho tai kammo in-

strumentin tai koko musiikin opiskelua kohtaan. Tämä olisi erittäin valitettavaa. Sitä tu-
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lisi koettaa välttää kaikin mahdollisin tavoin.  

 

Kykyjen puuttuminen voi tarkoittaa, että oppijalla on fyysistä tai psyykkistä rajoitteita 

opiskella instrumenttia. Fyysinen rajoite voi olla synnynnäinen (esim. hienomotoristen 

kykyjen kontrollin kehittymättömyys) tai onnettomuudesta johtuva rakenteellinen toi-

mintarajoite. On kuitenkin olemassa esimerkkejä fyysisten valmiuksien puuttumisesta, 

mutta silti merkittäväksi ajatellusta panoksesta musiikin palveluksessa. Esimerkiksi ki-

taristi Django Reinhardtin toimintarajoitteiset sormet eivät haitanneet menestystä. Pelk-

kä ulkoinen menestys ei sinällään ole tärkeä asia musiikin palveluksessa olemisesta eikä 

se kerro instrumentin tai musiikin hallinnasta tai osaamisesta välttämättä paljoakaan. 

Mutta ”mustalaisjazzkitaristi” Reinhardtia kyllä arvostetaan hänen teknisestä virtuosi-

teetistaan ja musiikillisesta tyylitajustaan johtuen.  

 

Psyykkinen rajoite voi olla esimerkiksi jokin kehitysvamma, joka voi vaikeuttaa asioi-

den oppimista. Tällöin oppijan tukeminen voi saada erilaisia painotuksia. Monessa ta-

pauksessa esimerkiksi opeteltavan liikeradan toistomääriä tarvitaan huomattavasti 

enemmän.  

 

Kapasiteetin puuttuminen tarkoittaa tässä yhteydessä asenteellista ulottuvuutta. Oppijal-

la saattaisi muutoin olla valmiuksia vaikka oppijatyyppiin 3 tai 4, mutta hänen asenne- 

ja eettisissä ulottuvuuksissaan on vakavia rajoitteita. Oppija saattaa esimerkiksi käyttäy-

tyä töykeästi ja röyhkeästi tai kritisoida opettajaansa aiheettomasti pyrkien sitä kautta 

vaikkapa korostamaan omaa erikoisuuttaan. Hän saattaa etsiä päämäärää keinojen kus-

tannuksella (yrittää esimerkiksi soittaa jotain selvästi omalle osaamistasolleen liian vaa-

tivaa sävellystä liian kovalla tempolla epäpuhtaasti) sekä olla kyvytön ottamaan vastaan 

ohjeita, opastusta ja opetusta. Tämä voi tuntua opettajasta oppijassa esiintyvältä ylpey-

deltä ja koppavuudelta.  

 

(2) Tukea tarvitseva  

Tukea tarvitsevalla oppijalla on mieli, joka kykenee sietämään musiikki-instrumentin 

opiskeluun useasti liittyviä vastoinkäymisiä ja vaivoja. Hän on halukas työskentelemään 

oppiakseen. Hän on jossain määrin itseohjautuva ja harjoittelee kohtuullisen ahkerasti ja 
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säännöllisesti. Asenteelliselta ja eettiseltä ulottuvuudelta katsottuna hän ehkä puhuu 

lempeästi ja ystävällisesti sekä on maltillisen hillitty useimmissa tilanteissa toki ilmais-

ten omia persoonallisia erityispiirteitään tilanteisiin sopivilla tavoilla. Opettajan olisi 

hyvä erottaa, nouseeko oppijan käyttäytyminen ja asenteet syvältä hänen olemukses-

taan, vai onko hänellä kenties meneillään jokin selviytymisstrategia, esimerkiksi kiltisti 

käyttäytyminen rangaistusten välttämiseksi ja kiitosten saamiseksi tai aggressiivinen 

”kovisrooli” peittämässä huonoa itsetuntoa tai vaikkapa surua. Tunnistaminen voi olla 

vaikeaa. On hyvä muistaa myös, että monesti raja oppijan oman yksilöllisyyden tukemi-

sen ja opettajan häneen kohdistaman käyttäytymistoiveen välillä on kuin veteen piirretty 

viiva.  

 

(3) Oma-aloitteinen  

Oma-aloitteisella oppijalla on vakaa mieli, joka kykenee pitkäjänteiseen systemaattiseen 

harjoitteluun. Hänessä on nöyryyttä, riippumattomuutta, jaloutta, armollisuutta, anteek-

siantavaisuutta, totuudellisuutta, urheutta, kunnioittavuutta ja alttiutta asettua elämän 

palvelukseen. Alalla kuin alalla pitkälle edenneisiin osaajiin voi ilmestyä nöyryyttä, 

jonka ilmestystä on edesauttanut sitkeä, pitkä harjoittelu onnistumisineen ja epäonnis-

tumisineen.  

 

(4) Innokas  

Innokkaassa oppijassa voi ilmetä rohkeutta, ahkeruutta, analyyttisyyttä, tiedonhalua ja 

huolellisuutta. Hänessä on myös tervejärkisyyttä, ja hän kykenee ohjaamaan halutoimin-

tojansa itseään ja toisia loukkaamattomiin uomiin. Hänessä voi olla myös vapautta mo-

nista peloista (klassisen joogafilosofian mukaan kaikkien pelkojen äiti on kuoleman, 

häviämisen pelko). Hänessä voi ilmetä ominaisuuksia, kuten siisteyttä, anteliaisuutta, 

avuliaisuutta, vakautta ja anteeksiantavaisuutta. Innokas oppija pitää hyvät työnsä salas-

sa (ei retostele niillä), on puheessaan hyväntahtoinen ja hellävarainen, omaa hyvät käy-

töstavat sekä palvelee musiikkia (jos on muusikko) ja elämää.  

 

Taitotasot 

Oppijan voi tyypitellä myös taitotason mukaan aloittelijaksi, alempaan keskitasoon, 

ylempään keskitasoon tai edistyneeksi. Aloittelija aloittelee opiskelua. Alempi keski-
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tasoinen on (musiikki-instrumentin soittamisesta puhuttaessa) soittanut jonkin verran, 

osaa perusasioita. Ylempi keskitasoinen oppija on soittanut kauan, harjoitellut kohtuul-

lisen ahkerasti tai hänellä on lahjakkuutta. Hän osaa perus- ja syvempiä asioita teoriassa 

ja käytännössä sekä osaa soveltaa oppimaansa.  

 

Edistynyt opiskelija on soittanut kauan ja harjoitellut ahkerasti. Hänellä on valmiuksia 

(lahjakkuutta). Hän hallitsee instrumentin asioita teoriassa ja käytännössä hyvin syvällä 

tasolla. Hän osaa soveltaa oppimaansa ja mahdollisesti kehittää instrumentin hallintaa 

uusilla tavoilla. En puutu tässä esityksessä hyvin ongelmalliseen lahjakkuuden käsittee-

seen. Tyydyn vain käyttämään sitä opetustyöstä ja arkikokemuksesta nousevana käsit-

teenä: jollain ihmisellä vaikuttaa olevan selvästi keskivertoa enemmän kykyjä tiettyjen 

asioiden hallitsemiseen ja oppimiseen.  

 

Taulukossa 2 olen ristiintaulukoinut oppijatyypit ja taitotasot. Taulukosta näkee, miten 

ajattelen oppijatyyppien suhteutuvan taitotasoihin. Esimerkiksi aloittelija voi olla minkä 

tahansa oppijatyypin mukainen, mutta edistyneessä olisi välttämättä ilmettävä joko 

oma-aloitteisuutta tai innokkuutta.  

 

Taulukko 2. Oppijatyypit ja taitotasot.  

Oppijatyypit 

 

Taitotaso 

Paljon tai 

erityistä tukea 

tarvitseva 

Tukea tarvitseva Oma-aloitteinen Innokas 

Aloittelija X X X X 

Alempi keskitaso X X X X 

Ylempi keskitaso  X X X 

Edistynyt    X X 
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3.1.4 Käytännön pohdintaa  
 

Vastakohtaparien avulla on kätevä tarkastella asioita, mutta on silti pidettävä mielessä, 

että elämää eletään usein ääripäiden välisellä väriskaalalla. Eräs opetustyöhön liittyvä 

vastakkainasettelu on behavioristisen ja konstruktivistisen oppimiskäsitysten välillä. 

Tässä osahankkeessani sisällytän behaviorismin käsitteeseen myös autoritaarisuuden 

käsitteen: opettaja sanoo, mitä tehdään. Konstruktivismissa puolestaan tulee enemmän 

kyseeseen demokratia viimekätisen päätäntävallan ja -vastuun kuitenkin säilyessä opet-

tajalla.  

 

Omassa opetustyössäni olen huomannut välillä pohtivani, miten jokin asia kannattaisi 

opettaa ja miten jotain opetusryhmää olisi mielekästä ohjata. Nykyisen ymmärrykseni 

perusteella näyttää siltä, että toisissa yhteyksissä on mielekästä käyttää enemmän beha-

vioristista otetta ja toisissa taas konstruktivistista. Opettamisotteen käyttökelpoisuuteen 

vaikuttavat opittava aines, oppijoiden ikärakenne, heidän aikaisempi koulutustasonsa 

sekä oppimistyyppinsä ja -tyylinsä. Opettamis- ja ohjausotetta valittaessa tärkeä asema 

on myös oppimisella tähdättävään päämäärään.  

 

Behavioristissävyinen opettamisote toimii monessa kohtaa esimerkiksi ruumiilla opetel-

tavien taitojen opiskelussa. Tällaisia ovat muun muassa musiikki-instrumentin opetus ja 

jooga. Niissä molemmissa ”oikeiden”, hyviksi todettujen asentojen omaksuminen mal-

lioppimisen avulla sekä oman kehonkäytön tiedostaminen ja kontrollointi ovat tärkeitä. 

Joogassa kuitenkin aika pian opastetaan oman ruumiin, mielen ja hengityksen kuunte-

luun ja sitä kautta kunkin oman, ohjaavan ja yksilöllisen ”sisäisen äänen” löytämiseen. 

Toisin sanoen suuntaudutaan ulkoaohjautuvuudesta kohti sisäistä ohjautuvuutta.  

 

Opetuksessani lähden liikkeelle demokratiasta ja palveluasenteesta: elämä on asettanut 

minut syystä tai toisesta paremman puutteessaan opetustehtävään oppijoita varten. Yri-

tän palvella oppijoiden tarpeita mahdollisuuksieni mukaan, ja asioista päätetään yhdessä 

niin paljon kuin mahdollista.  

 

Erityisesti lasten ja nuorten opetuksessa tästä asenteessa on ilmennyt kuitenkin muuta-

mia ongelmia. Lapsi, nuori tai ylipäätään aloittelija ei aina tiedä, mitä hänen kannattaisi 
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tehdä ja harjoitella, jotta hän oppisi esimerkiksi soittamaan. Tekemällä vaikkapa as-

teikkoharjoituksia hän voisi oppia soittamaan jonkun haluamansa kappaleen paljon pa-

remmin kuin vain ja ainoastaan soittamalla kyseistä kappaletta. Sen vuoksi pyrin tuo-

maan esiin myös joidenkin mielestä tylsäntuntuisten tekniikkaharjoitusten tärkeyttä. 

Kovin moni ei niistä kuitenkaan ole kiinnostunut, ja silloin niitä ei tämänhetkisessä va-

paan sivistystyön parissa tapahtuvassa opetuksessani juurikaan tehdä.  

 

Lasten ja nuorten kitaransoitonopettelua ohjatessa mieleeni on monesti tullut ajatus, että 

liekö suuri osa ihmisen tekemistä teknisistä keksinnöistä peräisin eräänlaisesta laiskuu-

desta? Onko niitä ohjannut kysymys: miten tämän voisi tehdä helpommin, tehokkaam-

min ja nopeammin? Itse olin nuorena samanlainen: kaikki olisi pitänyt saada ja osata 

heti.  

 

Oppijoiden innostuksen sytyttäminen ja sen ylläpito opittavaa aineista kohtaan ovat 

oleellisia seikkoja. Esimerkiksi halu oppia soittamaan jokin kappale on kokemukseni 

mukaan ensiarvoisen tärkeä oppijoissa esiintyvä piirre, joka ennustaa taitotason syve-

nemistä. Tässä asiassa opettaja voi joutua tasapainoilemaan oppijoiden miellyttämisen 

sekä opetettavan aineksen laajuuden ja syvyyden kanssa. Joskus oppijat haluavat oppia 

asioita vain pintatasolla syventämättä osaamistaan juuri lainkaan.  

 

Oppijoiden miellyttämisen kanssa tasapainoiluun voi vaikuttaa myös opettajan työym-

päristö. Jos työnantajapuolella on kyse yksityisestä yrityksestä, saattaa opettajalle joskus 

ilmestyä paineita keskittyä enemmän oppijoiden ”viihdyttämiseen” maksavina asiakkai-

na kuin varsinaiseen opettamiseen. Tietenkin ihanteellisinta olisi, että opetus olisi teho-

kasta ja syvää, ja silti oppijat viihtyisivät ja olisivat innokkaita.  

 

3.1.5 Yhteenvetoa ja tulevaisuuden suuntia  
 

Osa-hankkeestani muotoutui vahvasti teoriapainotteinen. Omilla käyttöteoreettisilla kä-

sityksilläni ja integraalipsykologian sisältämillä kuvauksilla näyttää olevan laajaa kos-

ketuspintaa, joskin integraalipsykologian soveltamisessa oman käyttöteorian osana on 

syytä pitää mukana kriittinen ote.  
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Yhtenä tulevaisuuden haasteena on kehittää luvussa 3.1.4 Oppijatyypit ja taitotasot 

hahmottelemaani oppijoiden arvioinninjärjestelmää. Kehittäminen tapahtuu kiinteässä 

yhteydessä käytäntöön. Tämänhetkisenä päämääränä on hamuilla tasapainoa oppijan 

yksilöllisen itseilmaisun tukemisen sekä yhteisöllisten sääntöjen ja velvollisuuksien 

omaksumisen ja niiden täyttämisen välille.  

 

Käytännön opetustyön vaikutukset oman käyttöteoriani muuntumiseen näyttävät eniten 

liittyvän oppimis- ja opettamistyyleihin ja oppijoiden arviointiin. Keskeisenä mahdolli-

suuksia avaavana sekä teoreettisena että käytännöllisenä oivalluksena pidän sitä, että 

oppijassa ilmenevän oppijatyypin ja oman opettamistyylin on mahdollista muuntua. 

Tämä muuntuminen voi mahdollistaa taitotasojen syvenemisen. Oppijatyypin muuntu-

miseen vaikuttaa vahvasti oppijan motivaatio, jonka sytyttämisessä opettajalla voi olla 

tärkeä asema.  

 

Käytännön opetustyön vaikutukset käyttöteorian syvemmillä, perustavanlaatuisemmilla 

ulottuvuuksilla on miedompaa. Syvemmät ulottuvuudet sisältävät metafyysisiä käsityk-

siä, joiden muuntuminen voi olla hitaampaa, koska ne eivät ole niin vahvasti kytköksis-

sä käytännön opetustyöhön.  

 

Opetustilanteessa käyttöteoria näkyy yleisenä asenteena, suhtautumisena työhön, oppi-

joihin, ympäristöön ja opetettavaan ainekseen. Ihmisolento vaikuttaa olevan hyvin mo-

niulotteinen, ja tiedostettu osuus tajunnasta voi olla suhteellisen pienikin. Se, mikä on 

tiedostamatonta voi ohjata opettajan toimintaa hyvinkin vahvasti. Näin ajatellen ei ole 

lainkaan sama, millainen opettajan käyttöteoria on.  

 

Käyttöteorian työstämistä voi ajatella tiedostamattoman tiedostetuksi tekemisenä: tark-

kailemalla omaa toimintaansa ja saamaansa palautetta suhteessa käyttöteoriaansa voi 

laajentaa omia ymmärryshorisonttejaan, parantaa opetuksensa laatua ja palvella parem-

min oppijoita.  
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3.2 Tapaus 2: Oman käyttöteorian ja oppimisympäristön sekä 
tulevaisuuden opettamisen muutokset LVI-alalla (Tommi Mäntylä)  
 

3.2.1 Käyttöteoria 29.11.2009 ja muutokset 30.3.2011 
 

Oma käyttöteoriatarinani alkakoon vuodesta 1985, kun valmistuin ammattikoulusta put-

kiasentajaksi ja siirryin työmarkkinoille. Muutamien putkiasentajavuosien jälkeen pää-

sin opiskelemaan ammattikorkeakouluun Mikkeliin, josta valmistuin 1995. Ensimmäi-

nen työpaikkani koulun jälkeen oli Huber International Oy Vantaalla ja tittelini tarjous-

laskija. Urakoimme Venäjälle, mutta viennin romahdettua minulta kysyttiin halukkuutta 

siirtyä Tampereelle tai Turkuun. Valitsin Tampereen, missä työurani eteni porras por-

taalta ylöspäin. Oma ammattitaitoni kehittyi tasaisesti tehtävien vaihtuessa ”urakointi-

maailmassa” juoksupojasta osastopäällikköön asti. Olen saanut toimia haasteellisissa 

esimiestehtävissä, joissa olen todella joutunut laittamaan ”itseni likoon”. Opettajana 

olemisessa on aivan samat perusasiat, mutta mielestäni se on vieläkin haastavampaa ja 

vaikeampaa, koska olen myös jatkuvasti roolimallina opiskelijoille.  

 

30.3.2011 

Olen nyt ollut noin pari vuotta opettajana, kun olen kirjoittanut elämäni ensimmäisen 

käyttöteorian. Olen yhä samaa mieltä parin vuoden takaisen käyttöteoriani viimeisen 

lauseen kanssa. Voitaneen sanoa, että työn haastavuus ja vaikeus on yllättänyt täydel-

lisesti. Kuva oli aivan erilainen kuin työhön tullessani.  

 

Lasten valmentamisen aloitin oman pojan mukana jalkapallossa ja jääkiekossa vuonna 

2001, lopetin vuonna 2008. Seitsemän vuotta lasten valmennuskuvioiden parissa on an-

tanut minulle nykyiseen työhöni uskomattoman hyvän kasvualustan. Olen nähnyt lähel-

tä, miten hyvä joukkuehenki on kantanut joukkuetta pitkälle. Normaalien käytöstapojen 

kunnioittaminen on ollut jokaisessa harjoituksessa ja pelissä läsnä. Erilaisten nuorten 

liikkujien sopeutumista ryhmään on ollut kiva seurata. On ollut äänekkäämpää ja rau-

hallisempaa pelimiestä. Toiset ovat oppineet asioita nopeammin kuin toiset ja tyylit ovat 

olleet erilaisia: kuka on oppinut kuuntelemalla, kuka näkemällä ja tekemällä. Olen työ-

urallani ja valmennusaikanani saanut mahdollisuuden osallistua koulutustapahtumiin, 

joista ammennan jatkuvasti opettajatyöhöni uusia virikkeitä. Urheiluseuran puolelta 
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olen käynyt valmentamiseen liittyviä kursseja. Myös töissä olen ollut useissa koulu-

tustilaisuuksissa. Yksi parhaimmista on ollut Gustav Gäserin johtamiseen liittyvä koulu-

tus.  

 

30.3.2011 

Lasten valmentamisen parissa olevia vuosia voi pitää itselleni todella tärkeinä oman 

opettajuuteni kasvun kannalta. Valmentamani lapset olivat nuorempia, kuin ne, keitä 

nyt opetan. Olen tuonut omaan opettajuuteeni juuri näitä perusasioita valmenta-

jauraltani ja myös uskon niihin. Opettamisessa ja valmentamisessa on hyvinkin pal-

jon samaa ja käytän osittain tietoisestikin juuri valmentamisessa hyväksi havaittuja 

tapoja ja tekoja opetuksessani. Erilaiset oppimistyylit ovat koulumaailman arkipäi-

vää, ja opettajan on pyrittävä hahmottamaan mahdollisimman nopeasti ”Villen ja 

Kallen” oppimistyylit.  

 

Pari vuotta sitten PIRKOON haettiin kahta päätoimista tuntiopettajaa ja minulla oli 

kiinnostusta jo aiemminkin päästä opettajantöihin, mutta tuolloin elämäntilanteeni oli 

erilainen. Nyt olen PIRKON päätoiminen tuntiopettaja ja toimipisteeni ovat Tampereel-

la ja Orivedellä, joissa toimin myös kahden ryhmän, 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden ryh-

mänohjaajana. Pedagogisen pätevyyden vielä puuttuessa joudun taas ensi keväänä ha-

kemaan työpaikkaani uudelleen ja toivon, että minut valitaan uudestaan. Muu koulutus-

taustani ja työurani kestävät kyllä vertailun muiden hakijoiden kanssa. Miten olen tullut 

tähän? Uskon itse kohtaloon ja siihen, että kun ei mieti liikaa asioita vaan ”antaa mennä 

virran mukana”, elämästä pystyy nauttimaan enemmän. 

 

30.3.2011 

Tällä hetkellä toimipisteeni on Oriveden toimipiste ja olen päätoiminen tuntiopettaja 

ilman pätevyyttä. Haen paikkaani taas ensi lukuvuodeksi uudestaan. 

 

Tällä hetkellä nautin työstäni todella paljon, ns. huonoja päiviä on ollut vähän. Koen jo-

tenkin tekeväni tärkeää työtä yhteiskunnallisesti ja olen laittanut kyllä itseni likoon 110 

%:sti. Tykkään nähdä Orivedellä pidemmällä tähtäimellä oppilaitoksen ja oppilaiden 

sekä itseni kehittymisen. Opetustilat ovat tällä hetkellä osittain aivan hyvät, mutta ko-
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konaisuuden kannalta vielä aivan keskeneräiset. Itselleni on todella haasteellista opet-

taa ja suunnitella samanaikaisesti opetustiloja, missä opettaa. Yritän miettiä kokonais-

valtaisesti ja hätäilemättä asioita enkä vain rakentaa nopeasti jotakin, mistä ei jää mitään 

järkevää oppilaille käteen. Olen saanut muilta kehuja, että minussa on visionäärin vikaa. 

Näen asian niin, että olemme joukkue ja minä olen yksi ”tyyppi” joukkueessa. Minä 

olen se joukkueen tyyppi, joka järjestää pelikentän. Pelikentällä pelataan tosissaan, mut-

tei totisena – pilke silmäkulmassa.  

 

30.3.2011 

On hienoa olla rakentamassa oikeasti jotain ainutlaatuista, mikä tulee välillisesti pal-

velemaan tulevaisuudessa useiden ihmisten jokapäiväistä elämää. Tarkoitan tällä op-

pilaita, mutta myös niitä ihmisiä, jotka saavat sitten valmistuvilta ammattilaisilta eri-

laisia palveluita. Oppimisympäristön kehittäminen on haastavaa työtä jo valmiina 

oleviin tiloihin. Rakennustyö jatkuu edelleen, ja oppimisympäristö kehittyy joka vuosi 

pienen palasen eteenpäin. Olisi hienoa joskus päästä mukaan jo koulurakennusten 

suunnitteluvaiheessa.  

 

Olen opettajana reilu, avoin, rento ja vaativa. Ennen kaikkea pyrin olemaan oikeuden-

mukainen kaikkia opiskelijoita kohtaan ja takaamaan heille mahdollisuuden opiskella 

valitsemaansa ammattiin. Pyrin antamaan heille sen kaiken ammattitaidon, joka minulle 

itselleni on vuosien varrelta kertynyt. Reiluus on minusta sitä, että osaa ottaa kaverit 

huomioon ryhmässä ja palkita silloin, kun on palkitsemisen paikka. Avoimuus on mi-

nulle luontaista, ja olenkin aina ollut avoin kaikelle uudelle ja kokeillut rohkeasti uusia 

asioita.  Rentous tarkoittaa minusta sitä, että pyrin luomaan sellaisen ilmapiirin, jossa 

opiskelijoiden ei tarvitse turhaan jännittää tekemisiään vaan he saavat olla rennosti. 

Vaativa tulen olemaan harjoitustöiden laadun suhteen eli ne pyritään tekemään mahdol-

lisimman hyvin, annettujen ohjeiden mukaisesti. Asenteen ja tekemisen on oltava kun-

nossa joka päivä, jos meinaa pärjätä työelämässä. Tätä asenteen merkitystä korostan jo-

ka päivä työssäni. Ammatillinen osaaminen kehittyy kyllä myöhemminkin lukuisien 

toistojen kautta, mutta jos asenne ei ole kunnossa, on parempi vaihtaa alaa. 
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30.3.2011 

Olen toivottavasti kehittynyt opettajatyyppinä kokonaisvaltaisesti jokaisella osa-

alueella ja pystyn hyödyntämään omasta opettajakoulustani saatuja oppeja opiskeli-

joiden hyväksi. 

 

Rakennan tällä hetkellä itselleni eri oppiaineiden opetusmateriaaleja 1-, 2- ja 3-

luokkalaisten tarpeisiin. Tämä on haastavaa ja mielenkiintoista, kun miettii itse koko-

naisuutta ja niitä rajapintoja, mihin opetuskokonaisuus loppuu. Pitäisikö vielä jotakin li-

sätä vai riittäisikö jo? Asiaa tulee mietittyä päivittäin, mutta olen kuitenkin hyväksynyt 

itselleni ”lite bättre” -periaatteen. Muistutan itselleni myös Rooman rakentamisesta. Pa-

lauduin näin aina maanpinnalle. 

 

30.3.2011 

Olen nyt kasannut itselleni ja muillekin opettajille opetusmateriaalia 1-, 2- ja 3- luok-

kalaisille eri oppiaineisiin. Tehtävä on loputon suo - aina löytää ja keksii uusia juttu-

ja opetusmateriaaleiksi. Rajapinnat tuntuvat olevan vaikeita itselleni, vaikka kuinka 

opetussuunnitelmassa sanotaan sitä ja tätä, niin on se vaikeaa. Yritän pitää kokonai-

suuden määritelmän itselläni selvänä ja sitä kautta pilkkoa opetusmateriaalia pieniin 

palasiin. Olenkin miettinyt tässä, että varmaan täytyy mennä muutama ikäryhmä läpi, 

että löytyy se ”oikea” opetusmateriaali ja taso jokaiselle luokalle.  

 
Omassa opettamisessani on varmasti vielä paljon puutteita, mutta alku on ainakin posi-

tiivisen palautteen perusteella ollut hyvää. Olen myös miettinyt omaan työhöni muuta-

man pääteeman, joita aion noudattaa niin hyvin kuin pystyn. Ja myös sitä, miten työnan-

taja antaa resurssit niiden toteuttamiseen. Olen huomannut myös sen, etteivät harjoitus-

työt saa olla liian vaikeita. Sorruin nimittäin tähän itse, kun tein ensimmäiset asennus-

harjoitustyöt oppilaille. 

 

30.3.2011 

Edelleenkin munaan itseni päivittäin, mutta olen hyväksynyt asian enkä nosta siitä 

enää sellaista numeroa kuin alkuaikoina. Olen jatkanut samalla tyylillä kuin aloitin-

kin enkä hirveästi sitä aio muuttaakaan. Pääteemat eli sovittujen kelloaikojen nou-

dattaminen, asenne opiskeluun, toisten ihmisten huomioon ottaminen sekä kunnioit-
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taminen ja tosissaan, muttei totisena tekeminen. Näillä eväillä uskon pärjääväni 

oppilaitteni kanssa nyt ja tulevaisuudessakin hyvin. 

 

Omien pedagogis-didaktisten taitojen kehittyminen on avainasemassa oman tulevaisuu-

den ja kehittymiseni kannalta. Tällä hetkellä molemmissa on varmasti puutteita, mutta 

usko omaan tekemiseeni on vahva. Myös saamani palaute on lujittanut uskoani siitä, 

miten olen kohdannut opiskelijat ja saanut heidän kanssaan opinnot alkuun. Yksi omista 

pääteemoistani on muistaa, mitä varten minä olen opettamassa:  olen opettaja, psykolo-

gi, kaveri ja välillä jonkinlainen isähahmo oppilaitani varten. Didaktiset taidot kehitty-

vät varmasti sitä mukaa, kun lopulliset opetustilat sekä niissä sijaitsevat harjoitustyöpis-

teet saadaan rakennettua valmiiksi. Pedagogisten taitojen opettelu jatkuu koko opetta-

jauran, koskaan tuskin tulee ihan valmiiksi. Omat päiväni rakentuvat noin 2 tunnin teo-

riajaksoihin ja noin 6 tunnin työjaksoihin. Olen huomannut, että opiskelijat tykkäävät 

tästä käytännöstä ja niin pidän itsekin. 

 

30.3.2011 

Olen kehittynyt pedagogisten ja didaktisten taitojen osalta huimasti siitä, mistä lähdin 

liikkeelle vuonna 2009. Omassa ”opekoulussa” saamani opetus ja sieltä saamani vih-

jeet ovat auttaneet minua omalla opettajan taipaleella paljon. Tampereen ammatilli-

sen opettajakorkeakoulun näkökulmaopinnot ovat kaikkinensa hyvin rakennettu ko-

konaisuus.  

 

Harjoitustyöpisteitä rakennetaan edelleenkin, mutta 2011 keväällä tilanne on paljon 

parempi kuin aloittaessa. Olen sanonut esimiehilleni, että Oriveden toimipisteen ra-

kentaminen vie viisi vuotta ja olen edelleenkin samaa mieltä. Pedagogisten taitojen 

opiskelu ja kehittyminen ei todellakaan lopu ikinä. Joka päivä tulee eteen erilaisia ti-

lanteita ja on tehtävä ratkaisu johonkin suuntaan. Illalla sitä sitten miettii, tuliko teh-

tyä oikea ratkaisu. 

 
Tulevaisuudessa haasteita riittää ryhmäkokojen kanssa, ja erilaisten opiskelijoiden in-

tegroituminen ryhmiin ei aina suju ongelmitta. Onpa opetusmenetelmä mikä tahansa, 

sen on oltava opettajalle luontainen valinta, koska on tärkeää tuntea menetelmä omak-

seen. Opetusmenetelmien valintaan vaikuttaa olennaisesti se, mitä opettaa. Opetusym-
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päristön on luotava hyvät tilat itse oppimistilanteisiin. Omassa opetuksessani oppi-

miskäsitykset seuraavat toinen toistaan. Näen asian erilaisten harjoitustöiden ja tietysti 

erilaisten opiskelijoiden muutosprosessina. Kallen kanssa käydään behavioristisesti op-

pimistilannetta läpi ja Villen kanssa kognitiivisesti. Tunnistamalla mahdollisimman no-

peasti oman ryhmän opiskelijoiden havaintokanavat, eli kuka oppii parhaiten visuaali-

sen, auditiivisen tai kinesteettisten harjoituksen avulla, opetustyö helpottuu huomatta-

vasti. 

 

30.3.2011 

Toivoisin tulevaisuudelta ryhmäkokojen pienentämistä, mutta tiedän sen olevan ai-

nakin nyt haaveajattelua. Uskoisin ”omasta koulusta” saamieni oppien kautta op-

pineeni näkemään nyt aiempaa nopeammin erilaisia oppijatyyppejä. Opetusmenetel-

miä uskallan käyttää rohkeammin, kuin aloittaessani opettajan työni. Uskallan olla 

oma itseni oppilaiden kanssa eikä minun tarvitse enää niin hirveästi jännittää. Olen 

luomassa omaa opettajuuttani: kasvamassa ja kehittymässä Oriveden yksikössä. On 

ollut todella mielenkiintoista, mutta myös haastavaa rakentaa koko ajan lisää oppi-

misympäristöä sekä opettaa samalla aikaa. Oppimisympäristön rakentamisella on 

varmasti ollut myös itseeni erilaisia vaikutuksia, joita en välttämättä ole itse edes 

huomannut. On kuitenkin ollut kiva saada hyvää palautetta vierailijoilta sekä omilta 

esimiehiltäni hyvin tehdystä työstä.  

 

Kasvatustieteiden perusteiden aukeneminen itselle on avannut aivan uusia ulottuvuuksia 

opetustyöhöni. On myös tärkeää olla rohkeasti oma itsensä ja kokeilla uusia harjoituksia 

opiskelijoiden kanssa meni sitten syteen tai saveen. Itse olen kokenut hyviä hetkiä, kun 

on saatu uusi harjoitustyöpiste valmiiksi ja ensimmäinen oikea harjoitustyö on tehty, ja 

oppilas on vielä kehunut, että olipa kiva ja haastava työ. Usko omaan tekemiseen ja sii-

hen, että munaa itsensä päivittäin, on antanut minulle hyvät kasvun juuret uudelle työ-

uralle. Uskalla hyväksyä omat virheesi ja puutteesi, koska kukaan ei ole täydellinen, en 

edes minä.  
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30.3.2011 

Kasvatustieteet ovat olleet insinöörille ”uusi maailma”. On nimittäin tullut huomat-

tua, että 1+1 ei ehkä olekaan 2, vaan jotakin muuta myös henkisellä puolella. Niiden 

harjoitustöiden vaikutusta, joita on joutunut näissä kasvatustieteen opinnoissa teke-

mään, on mahdotonta analysoida vielä tarkemmin, mutta siitä olen täysin vakuuttu-

nut, että itselleni niiden avulla on avautunut uudenlainen näkökanta moneen asiaan. 

Mihin minä olen menossa itseni kanssa? 

 

3.2.2 Miten opetan oppilaitani  

 

Mielestäni oman opetustyylini muuttuu tai pitäisi muuttua, kun opetan 1,2 tai 3 luokan 

opiskelijoita. Skaala on behavioristisesta tyylistä sosiokulttuuriseen. Alla olevassa tau-

lukossa 3 esittelen vertailua erilaisista opettamistyyleistä.  
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Taulukko 3. Erilaisten opettamistyylien vertailua.  

 Behavioristinen Humanistinen Kognitiivinen Konstrukti-
vistinen 

Sosio-
kulttuurinen 

Perusoletus 
oppimisesta eli 
mitä oppiminen 
on? 

Opettaja opettaa. 
Opettajalta 
suoraan oppi 
oppilaalle. 
”Tabula rasa” 
käsite � 
tyhjä taulu. 

Opiskelijan omat 
kokemukset. 
Itsereflektoin- 
ti 

Opiskelija 
prosessoi uutta 
tietoa. Olemalla 
aktiivinen. 

Opiskelija 
lajittelee ja 
kokoaa tietoa 
aina uudestaan. 
”rakennuspro- 
jekti” 

Sosiaaliset 
käytännöt, 
ryhmässä 
työskentelyä. 

Mistä opetuksen 
tavoitteet johde-
taan ja miten ne 
ilmaistaan? 

Opettaja ohjaa 
opiskelijan 
oikeisiin 
ratkaisuihin. 
Opetussuunnitel
ma määrittelee 
tavoitteet.  

Opettaja ja 
opiskelija 
yhteystyössä 
keskenään. 

Opiskelijan tapa 
prosessoida 
tietoa. 
Asettamalla 
tavoitteet 
riittävän väljästi. 
� Suuret 
oppimiskokonais
uudet 

Opetussuun-
nitelmassa vain 
keskeiset 
tavoitteet. 
Pyritään 
rakentamaan 
ongelmakeskeise
ksi. 

Opettajan ja 
opiskelijan 
itsensä 
tuottamasta 
yhteisöllisestä 
materiaalista. 

Mihin 
opiskelijoiden 
motivointi 
perustuu? 

Välttämällä 
rangaistuksia. 
 
 

Opiskelijan 
vastuu omasta 
oppimisestaan 
Omat 
kokemukset. 
Itseohjautuvuus. 

Elävästä 
elämästä 
ongelmia. 
Todenmukaista 

Panostamalla 
oppimisympä- 
ristöön 

Opiskelijoi 
den roolitus. 
Keskinäinen 
motivointi 

Miten opetus 
etenee? Mitä 
ovat opettajan 
ja opiskelijan 
tehtävät? 

Perusteista 
vaikeimpiin 
osiin. Osista 
kokonaisuuksiin. 
Opettaja valvoo 
oppimista ja 
opiskelija ottaa 
oppia opettajalta.  
 
 
 

Asetetaan 
opetukselle 
suuntaviivat 
Opettaja 
valmentaa 
Oppilas asettaa 
itselleen 
tavoitteet. 

   On ongelma. 
Erilaiset 
ratkaisumallit. 
Syntyy uusia 
ratkaisumalleja. 
Opettaja antaa 
lisää tehtäviä. 
Opiskelija 
yhdistelee tietoja 
ja arvioi 
oppimaansa 
kriittisesti. 

Keskeinen 
tavoite. Opettaja 
järjestelee ja 
aiheuttaa 
ristiriitoja 
opiskelijan 
ajattelumallissao
piskelijan tehtävä 
on ymmärtää 
oppimaansa ja 
täytyisi oppia 
lisää. 

Oppimista 
pienryhmissäOpe
ttaja kannustaa ja 
on tasavertainen 
neuvottelija. 
Opiskelijat 
tekevät töitä 
ryhmissä ja ovat 
vastuussa 
ryhmän 
oppimisesta sekä 
itsestä. 

Millaisia 
opetusmenetelm
iä suositaan? 

Ohjelmoitua 
opetusta 

Itseohjautuvuus Parityöt Ongelmakeskeisi
ä 

Ryhmätyöt 

Miten ja millä 
perusteella 
oppimisen tulos 
arvioidaan? 
Kuka arvioi? 

Opittujen 
asioiden  
määrällä. 
Opettaja. 

Opiskelijan  
itseisarviointi. 

Opettaja ja 
oppilas.  
Kriittisyys opis 
kelijalta 

Opettaja ja  
oppilas. 
Opetussuunnitel
massa kriteeristö 

Opettaja ja 
oppilas 
Vertais 
arviointi 

Hyvät puolet Porkkanaa ja 
keppiä 
Palaute tulee heti  
+ tai - 
 

Opiskelija saa 
itse osallistua  
tavotteiden 
asentaan 

Opiskelija joutuu 
itse ratkaisemaan 
tehtävät 

Tiedon 
ymmärtäminen ja 
löytäminen on 
tärkeämpää, kuin 
ulkoluku 

Ryhmän 
yksilöiden 
vaikutus 
oppimiseen 

Kritiikkiä 
kehitettävää 

Opettajakeskeine
n 
Luovat 
opiskelijat 
kärsivät 
 
 

Osa 
opiskelijoista ei 
pysty 
itseohjautuvaan 
opiskeluun 
Arviointi voi olla 
liian kriittinen tai 
sitten liian lepsu 

Opiskelija voi 
joutua ongelman 
vietäväksi niin 
homma ei etene. 
Opiskelijan liian 
kriittinen 
arviointi 

Vaatii hyvän 
opetuksen 
ohjauksen. 

Ryhmän 
roolijako. Kuka 
tekee mitäkin. 

Sopisiko oman 
alani 
opetukseen? 
Kyllä/ei? Miksi? 

Kyllä 
 
Käytän jo nyt 
harjoitustöitä 
tehdessä 
tehtäväkuvaus on 
selkeä ja myös 
arviointi 

Kyllä 
 
2 ja 3 
luokkalaisille 
jotka ovat olleet 
työharjoitte- 
lussa 

Kyllä 
 
Työharjoittelussa 
tulee varmasti 
ongelmia eteen 
mitkä on 
pystyttävä 
ratkaisemaan 
myös itsenäisesti 

Kyllä 
 
2 ja 3  
luokkalaisille 
jotka ovat 
olleet  
työharjoittelus- 
sa 
 

Kyllä 
 
1,2 ja 3 
luokkalaisille 
jotka ovat 
olleet töissä 
ja tehneet 
ryhmässä 
töitä 

Miten olen 
toteuttanut 
omassa 
opetuksessani? 

On tehty 
helppoja 
harjoitustöitä. 
Selkeät ohjeet ja 
arviointi. Autettu 
ja  
näytetty miten 
tehdään. 

On katsottu 
yhdessä harjoi 
tustyön aloitus ja 
opiskelija on sen 
jälkeen tehnyt 
itse. 

Olen rakentanut 
muutaman 
harjoitustyön 
suoraan 
todellisesta 
työmaasta. 

Olemme raken- 
taneet Orivedel 
lä koko LVI- 
osastoa 
itsellemme 
mielekkääksi 
paikaksi. 

Olen pitänyt 
erilaisia 
viestikisoja ja 
sotkenut tasaisin 
väliajoin 
ryhmäjakoja. 
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3.2.3 Pedagoginen suhde  
 
Hermeneuttinen kasvatusfilosofia on minulle itselleni jotenkin ominaista ja näen siinä 

itselleni tärkeitä asioita. Pedagoginen suhde, jonka muodostavat kasvattaja, kasva-

tettava ja yhteiskunta/oppimisympäristö johtaa kysymykseen, mitä kasvatus oike-

astaan on? Teorian ja käytännön suhde ja soveltaminen koulumaailmaan on haasteelli-

nen ja pitkä prosessi, joka ei ole valmis koskaan. Hermeneuttisesta pedagogiikasta on 

kirjoittanut Nohl. Hän julkaisi vuonna 1933 pääteoksensa Die pädagogische Bewegung 

in Deutschland und ihre Theorie. Tässä teoksessa pedagogisen suhteen käsite on keskei-

sellä sijalla. Siljander (2002, 76) toteaa, että voidaan perustellusti katsoa käsitteen ole-

van yksi pedagogiikan peruskäsitteistä. 

 
Pedagogisen suhteen muodostavat siis kolme jäsentä: kasvattaja, kasvatettava ja yh-

teiskunta. Kasvatusta ja kasvattajana toimimista tarvitaan sellaisissa tilanteissa, joissa 

kasvatettavaa ei voida päästää suoraan ilman kasvattajan apua tai välitystä kohtaamaan 

jotakin yhteiskuntaamme kuuluvaa asiaa. Esimerkiksi liikenne ja pienet lapset eivät sovi 

yhteen. Maantieliikenne on yksinkertaisesti liian vaativa ympäristö pienelle lapselle ja 

sinne päästettäessä jälki on tuhoisaa. Liikenteessä liikkuessaan on vaan tiedettävä ja 

osattava mennä sääntöjen mukaisesti ja tämä vaatii ehdottomasti opetusta sekä harjoitte-

lua ”opettajan” kanssa. 

 

Tämä jännitteinen kolmijäseninen suhde on esimerkiksi Nohlin mielestä eräänlainen 

”kasvatuksen ydin”. Pedagogisen suhteen ideassa ei ole kyse reaalisten pedagogisten ti-

lanteiden kuvauksesta, vaan pikemminkin eräänlaisesta muodollisesta kasvatustoimin-

nan perusmallista. Malli on myös normatiivinen. Se antaa ainakin yleisellä tasolla kas-

vatustoiminnan perusmallin. Pedagoginen suhde rakentuu aina sellaisissa tilanteissa, 

joissa yhtä tai useampaa toimijaa ei voida päästää toimimaan suoraan jollekin toiminta-

kentälle. 18-vuotias voi opettaa eläkeläisille tietokoneen käyttökurssia tai kokeneempi 

putkiasentaja varsinaisen työn ohessa kasvattaa nuorempaa putkiasentajaa työn saloihin. 

 

 
Erityisesti tässä yhteydessä on huomautettava, että pedagogisen suhteen perusajatusten 

näkökulmasta opettaminen on aina kasvattamista ja opettaja toimii aina kasvattajana 

(vaikkei puhuisi oppilaille mistään muusta kuin opetettavasta aineestaan). Omien peda-
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gogis- didaktisten taitojen kehittyminen on avainasemassa oman tulevaisuuden ja ke-

hittymisen kannalta. Tällä hetkellä molemmissa on varmasti puutteita, mutta usko 

omaan tekemiseeni on vahva ja saamani palaute on lujittanut uskoani siitä, miten olen 

kohdannut opiskelijat ja saanut heidän kanssaan opinnot alkuun. Yksi omista päätee-

moistani on muistaa, mitä varten minä olen opettamassa: Olen opettaja, psykologi, ka-

veri ja välillä jonkinlainen isähahmo oppilaitani varten. Didaktiset taidot kehittyvät 

varmasti sitä mukaa, kun lopulliset opetustilat sekä niissä sijaitsevat harjoitustyöpisteet 

saadaan rakennettua valmiiksi. Pedagogisten taitojen opettelu jatkuu koko opettajauran, 

ja tuskin koskaan tulee valmista.  

 
Tulevaisuudessa haasteita riittää, ja erilaisten opiskelijoiden integroituminen ryhmiin ei 

aina suju ongelmitta. Onpa opetusmenetelmä mikä tahansa, sen on oltava opettajalle 

luontainen valinta – on tärkeää tuntea menetelmä omakseen. Opetusmenetelmien valin-

taan vaikuttaa olennaisesti se, mitä opettaa. Opetusympäristön on luotava hyvät tilat itse 

oppimistilanteisiin. Omassa opetuksessani oppimiskäsitykset seuraavat toinen toistaan. 

Näen asian erilaisten harjoitustöiden ja tietysti erilaisten opiskelijoiden muutosprosessi-

na. Harjoitustöiden vaikeusastetta muuttamalla luodaan pohjaa oppilaan oman ajattelun 

ja luovan ongelmanratkaisun kehittymiselle. Tunnistamalla mahdollisimman nopeasti 

oman ryhmän opiskelijoiden havaintokanavat eli kuka oppii parhaiten visuaalisen, audi-

tiivisen tai kinesteettisten harjoituksen avulla, opetustyö helpottuu huomattavasti. Tähän 

kuuluu myös potentiaalisesti lahjakkaiden opiskelijoiden tunnistaminen. Opettajan pi-

täisi pystyä tunnistamaan heidätkin.  

 

Tämä tehtävä on erityisen haastava koska kyse on potentiaalista eli vasta mahdollisuu-

desta. Opettajan tulee toisaalta vaatia opiskelijalta jotain sellaista, jota hän ei vielä ym-

märrä tai osaa hahmottaa itselleen tärkeäksi kokonaisuuden osaksi. Opetus voi onnistua 

vain, jos se perustuu jo ennalta opittuun ja oppilas hyväksyy ja ymmärtää asian. Tämän 

takia opettaja tarvitseekin aivan erityisiä tulkinnan ja ymmärtämisen taitoja, joista käy-

tetään nimeä pedagoginen hermeneutiikka. Ihannetilanteessa opettajan pitäisi osata 

muotoilla toimintaansa siten, että opiskelija voi lopulta ilman opettajan apua toimia it-

senäisesti vaativissa ammateissa ja kehittyä itseohjautuvasti niin koulumaailmassa kuin 

työelämässäkin. (Peltonen 2003.). 
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3.2.5 Moodlen hyödyntäminen tulevaisuudessa  
 

Moodlen hyödyntäminen tulevaisuuden opetustyössäni on itselleni ja muille opettajille 

iso muutosprosessi. Tarkoituksena on lähteä rakentamaan tuleville aloittaville ryhmille 

kokonaan uudenlainen opiskelijan oma oppimisen polku. Tähän tullaan hyödyntä-

mään moodlen mahdollisuuksia. Suurin haaste olisi ehdottomasti siinä, jos meillä olisi 

vielä tasoryhmät A, AA ja AAA. Moodleen tehtävät kansiot jakautuvat seuraavasti: 

 

• HARJOITUSTYÖT 

 

• OPETUSMATERIAALIT 

 

• DOKUMENTOINTI 

 

Harjoitustöiden miettiminen ja harjoitustyöpisteiden rakentaminen ovat opettamisen 

kannalta aivan ehdottomia ykkösiä. Jokaisella luokalla on oltava riittävästi laadukkaita 

harjoitustöitä. Oppilaitoksen on pystyttävä tarjoamaan oppilailleen laadukkaat oppi-

misympäristöt. Olen selkeäsi huomannut oppilaiden motivaation lisääntyvän, jos oppi-

misympäristö ja työt, joita siellä tehdään, ovat hyvin suunniteltuja. Itse olen yrittänyt 

miettiä jatkuvasti töitä konkreettisesta näkökulmasta. 

 

Harjoitustyöt jakautuvat 1,2 ja 3 luokalle erikseen. Opetettavat aineet ovat karkeasti 

seuraavat: 

 
• TALOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT 

 
• TALOTEKNIIKAN PERUSTYÖT 

 
• KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄT 

 
• LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

 
• HITSAUSTEKNIIKAT 

 
• ERIKOISPUTKISTOT 
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• NÄYTÖT 

 
Opiskelijan oman oppimisen polun rakentaminen Moodleen tulee olemaan varmasti 

mielenkiintoinen ja työläs haaste. Moodleen laitetaan jokainen harjoitustyö erikseen sil-

le kuuluvalle paikalleen. Harjoitustöitä on satoja erilaisia eli aivan pienestä työstä ei ole 

kysymys. Jokaiselle opetettavalle aineelle, kun on tehtävä ja mietittävä oikeanlaiset ope-

tusaineistot ja harjoitustyöt. ”Kalle” rakentaa itselleen omaa oppimisen kansiotaan, jo-

hon hän siirtää digikameralla otetut kuvat omista töistään. Dokumentointi tulee hoidet-

tua tällä menetelmällä varmasti kuntoon ja laadukkaasti. 

 

3.2.6 Oppimisympäristö  

 
Oriveden talotekniikkaopetuksen fyysiset tilat jakaantuvat kahdeksaan erilaiseen oppi-

misympäristöön eli paikkaan, jossa opettaminen konkreettisesti tapahtuu. Pääopetusti-

loina on neljä työsalia ja teorialuokat. Oma työpisteeni sijaitsee ykkös-, kakkos- ja kol-

mostyösalin keskellä eli minulla on näköyhteys saleihin. Olen jakanut saleissa tehtävät 

työt karkeasti seuraavasti: 

 

1. SALI 

 

Työsalissa sijaitsee tietokone ja tykki sekä taulu. Tila on rajattu harjoitustyöseinillä. 

Opettaja pystyy ottamaan ryhmän hyvin kasaan ja opettamaan ko. laitteilla. Lisäksi 

salissa tehdään sellaisia harjoitustöitä, jotka eivät vaadi tulitöitä. 

 

1. SALI 

 

Kaasu-, puikko- ja TIG-hitsauksen harjoitustyöt. Hitsauksen ja erikoisputkistojen 

näytöt. 

 

2. SALI 
 

Kaasu-, puikko- ja TIG-hitsauksen harjoitustyöt. Hitsauksen ja erikoisputkistojen 

näytöt. Perustyöt mm. poraus ja hionta. Salin yhteydessä on varasto. 
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3. SALI 

 

Vaikeat ja pitkäkestoiset harjoitustyöt. Näytöt. 

 

Lisäksi yhdyskäytävässä meillä on vesivirtojen mittaus- ja säätöharjoitustyöt. Raken-

nuksen pitkällä sivulla ulkona teemme pohjaviemäriharjoitustöitä.  

 

3.2.7 Yhteenveto 
 
Olen kokenut Oriveden toimipisteen talotekniikkaopetuksen käynnistämisen mielekkää-

nä ja erittäin haastavana prosessina. Uuden luominen on jollain lailla ainutkertaista. 

Suurin haaste on saada rakennettua sellainen oppimisympäristö, josta opiskelijat pitävät 

ja oikeasti oppivat tehdessään harjoitustöitään. Oppimisympäristön rakentaminen oppi-

laiden kanssa on tietenkin aivan erilaista ammattilaisiin verrattuna. Nykyinen jako tilo-

jen suhteen on mielestäni pikku hiljaa vakiintumassa, ja aikaa tähän on mennyt noin 

kaksi ja puoli vuotta. Tämän kevään aikana on tarkoitus saada vakiinnutettua koneiden 

ja laitteiden lopulliset sijoitukset eri saleihin. Osa harjoitustyöpaikoista säilyy ennallaan, 

mutta muutamia tulee lisää, kun tilat ovat valmiit. 

 

Moodleen rakennettavien opetusaineiston, harjoitustöiden ja oman oppilaan polku -

kansion tekeminen aloitetaan ensi syksyn aikana. Tulen tarvitsemaan siinä työssä usean 

ihmisen työpanoksen, mutta odotan innolla hankkeen työstämisen aloitusta, koska us-

kon sen helpottavan meidän talotekniikkapuolen opettajien työtä, ja ennen kaikkea sel-

keyttävän jo käytössä olevaa opetusmateriaalia.  

 
Oman opettajuuden kasvun ja kehityksen toivon tietysti olevan nousujohteista. Palaan 

tässä vielä omaan käyttöteoriaani: uskon omaan tekemiseeni ja uskallan nauraa itselleni 

päivittäin sekä hyväksyn omat virheeni ja puutteeni, koska kukaan ei ole täydellinen, en 

edes minä. 
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4 Ulkoisia näkökulmia käyttöteoriaan  
 

4.1 Tapaus 3: Oman käyttöteorian vaikutukset opetuksen kehittämiseen 
(Ilse Brandt)  
 

Ajatukseni ihmisestä on, että ihminen on monien tapahtumiensa summa, hän on 

kokonainen ja monimutkainen yksilö. Uskon, että ihmisen olemassaolo on or-

gaanista, psyykkishenkistä ja elämäntilannesidonnaista. Ihminen on kokonai-

suus.(Holistinen ihmiskäsitys, Rauhala). Uskon että ihmisellä on syntymästään 

asti persoona(muisti, geenit, sielu…) jonka vaikutus elämänkulkuun on merkit-

tävä. Mielestäni kuitenkaan kaikkea ihmisen olemista ei pystytä selvittämään tai 

teoretisoimaan. Ihmisten samankaltaisuuden lisäksi, ihminen on ensisijaisesti 

mielestäni yksilö, jonka lokeroiminen tiettyihin ihmismuotteihin on väärin ja 

vaarallista. Ihminen kykenee myös kehittymään, joten vältän tuomitsemista opis-

kelijaa opintojen alkuvaiheessa tai ensivaikutelman juurtumista käsitykseeni ih-

misestä. Haluan antaa mahdollisuuden ihmiselle ja itselleni oikeuden muuttaa 

käsityksiäni toisesta. Yritän luottaa ihmiseen ja antaa hänelle mahdollisuuksia 

olla luottamuksen arvoinen ja kehittyä. 

 
Opettajana haluaisin olla itsekin luottamuksen arvoinen, kannustava, reilu ja tasa-

arvoinen opettaja. Haluaisin pystyä antamaan oppilaille mahdollisuuksia positiivisiin 

kokemuksiin ja onnistumisiin. 

 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on oppijan tulkintaa tilantees-

ta, joka perustuu aikaisempiin tietoihin ja kokemuksiin. Oppija on aktiivinen, osallistu-

va ja oppimaan oppiminen on tärkeää. 

 

Ihmiset oppivat eri tavoilla ja jokaisella on vahvuutensa, joita hyödyntämällä oppiminen 

on helpompaa. Vaikka itse oppisinkin parhaiten tekemällä, niin joku toinen voi oppia 

parhaiten esim. lukemalla tai katsomalla. Tämän yritän pitää mielessäni opetustyössä. 

Mikään oppimistavoista ei saa olla toistaan parempi tai huonompi. Vaikka maalausalalla 

tekeminen onkin pääasemassa, niin monet opiskelijat tarvitsevat uusia tekniikoita ja asi-
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oita opetellessaan oppimiseensa kirjallista tukea. Tekeminen ja osaaminen ovat 

enemmänkin vasta lopputulos oppimiselle. Siksi paras tapa olisikin antaa ohjeita kirjal-

lisena, suullisena ja kokeilemalla/tekemällä. Oppiminen on koko elämän jatkuvaa ja oli-

si tärkeää säilyttää avoimuus uuden oppimiseen. 

 

Opettajana olen enimmäkseen ja mieluiten kanssakulkija, työkaveri tai neuvonantaja. 

Tällöin oletuksena on, että oppijalla on kyky ajatella/tulkita sekä oppija rakentaa itse 

tietoa. Joskus voi olla tarpeellista ottaa auktoriteetin tai tekijän rooli, jolloin oppilas on 

tiedon vastaanottajan ja jäljittelijän roolissa. Tämä voi olla joskus tarpeellista ja hel-

pompaa esim. uutta tekniikkaa opetettaessa sekä opintojen alkuvaiheessa. Toivoisin 

pystyväni rohkaisemaan opiskelijoita omien hyvien ominaisuuksiensa/taitojensa löytä-

misessä ja vahvistamisessa sekä auttamaan opiskeluvaikeuksissa. 

 

Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Tieto ei ole absoluuttista, vaan esimerkiksi 

opettajana jokainen meistä tuo tiedon opiskelijoille omasta persoonastaan käsin. Sama 

asia kerrotaan eri näkökulmista. Joitain asioita korostetaan ja joitain jätetään kertomatta 

tai väheksytään. Jopa tieteellisten tutkimusten tuloksiin vaikuttaa muun muassa tutkijan 

ennakkokäsitykset aiheesta, ja mitä osia hän haluaa tutkia ja kenen kannalta ja kenen 

toimesta asioita tutkitaan. Maalarintyössä asioita voi tehdä monella eri tekniikalla ja ta-

voilla. Tämän toivon oppilaitten näkevän rikkautena, jonka avulla voi löytää itselle par-

haan tavan tehdä maalarin töitä. Ymmärrys siitä, että monilla erilaisilla tavoilla voi 

päästä samaan lopputulokseen, on tärkeä. 

 

Tieto on myös muuttuvaa, se on erilaista eri aikoina ja eri paikoissa. Siksi on hyvä saada 

opiskelijat ymmärtämään, kuinka tärkeää on osata etsiä tietoa (uudet tekniikat, aineet) ja 

olla avoin uusien asioiden kokeilemisessa (työ voi nopeutua, jälki voi olla parempaa, 

tekniset ominaisuudet voivat parantua yms.) Kannustaminen opiskelijan omiin kokei-

luihin ja pohdintaan olisi tärkeää. Uskon, että opiskelijalla on paljon tietoa, joka vain ei 

tule esille - pohtimalla usein löytyy itseltäkin vastauksia. Kun perusasiat ovat tiedossa, 

yleensä miettimällä löytyvät ratkaisut maalausalan pulmatilanteisiin. Oppimisen kannal-

ta on hyvä linkittää tieto omiin kokemuksiin ja aiempaan tietoon. Tietoa pitäisi tutkia ja 

testata ja olla sitä kohtaan avoin ja kriittinen. 
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Edellä kuvattujen ajatuksieni kautta lähdin toteuttamaan alkuvaiheen opintojen kartoi-

tusta ja kehittämistä. Joten tapaan, kuinka asiaa lähestyin, vaikuttavat omat käsitykseni 

ihmisestä, oppimisesta ja tiedosta. Tämä vaikutti myös lomakkeiden muotoon, esittä-

miini kysymyksiin sekä keneltä ja kuinka kysyn. Tiedossani oli myös ajatus siitä, että 

jokainen meistä lähestyy asioita eri tavalla ja omat ennakkoajatukseni ovat jatkuvasti 

taustavaikuttajina. Yritinkin olla kysymyksissäni mahdollisimman neutraali. Haastatte-

lutilanteissa pyrin olemaan johdattelematta haastateltavaa. Ennen lomakkeiden jakamis-

ta pyysinkin muutamalta opiskelijalta, kouluttajalta ja koulutuspäälliköltä mielipiteitä 

lomakkeesta. Tällä pyrin siihen että omat ennakkokäsitykseni asioista eivät tulisi liikaa 

esille lomakkeen kysymyksissä ja kysymysten muotoilussa.  

 

4.1.1 Hankkeen tavoitteet ja toteutus 
 

Hankkeen tavoitteet 

Haastattelulomakkeen avulla pyrin selvittämään pintakäsittelyalan alkuvaiheen opinto-

jen sisältöä sekä kehittämään alkuvaiheen opintoja. Hankkeen tavoitteena on tehdä eh-

dotus alkuvaiheen opintojen sisällöstä. Kohderyhmä muodostuu pintakäsittelyalan ai-

kuisopiskelijoista, pintakäsittelyalan kouluttajista ja koulutuspäälliköstä. Kyse on ai-

kuiskoulutuksesta, ja se perustuu näyttötutkintojärjestelmään.  

 

Aiheen valitsin koulutuspäällikön toiveesta ja omien havaintojen pohjalta. Alkuvaiheen 

opinnot ovat tärkeä osa koulutuksen onnistumista ajatellen, ja niihin ei havaintojen pe-

rusteella ole ollut selkeää rakennetta. Tärkeäksi koen, että opiskelijat saavat tasavertai-

sen perehdytyksen pintakäsittelyalaan. Halusin myös selvittää onko kouluttajilla sama 

yhteinen tieto alkuvaiheen opintojen sisällöstä ja työnjaosta.  

 

Hankkeen toteuttaminen 

Hanke toteutettiin laadullisin keinoin. Haastattelut tehtiin kyselylomakkeella, joka sisäl-

si avoimia ja monivalintakysymyksiä. Haastattelin pintakäsittelyalan kolmea kouluttajaa 

haastattelulomakkeen avoimilla kysymyksillä ja kirjasin vastaukset lomakkeeseen sa-

manaikaisesti. Tämän jälkeen haastateltava tarkisti ja hyväksyi lomakkeen. Lisäksi yksi 
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kouluttaja ja yksi koulutuspäällikkö vastasivat itse samoihin kysymyksiin lomakkeel-

la. 

 

Vastauksien perusteella tein haastattelulomakkeen opiskelijoille. Lomakkeessa tarkkail-

tiin muun muassa, ovatko esiin tulleet aiheet tulleet kaikille opiskelijoille tutuiksi opin-

tojen alkuvaiheessa. Pintakäsittelyalan opiskelijoista 16 vastasi heille tehtyyn haastatte-

lulomakkeeseen, jonka jälkeen haastattelin kymmentä opiskelijaa vielä henkilökohtai-

sesti lomakkeen pohjalta, vastaukset kirjasin lomakkeeseen samanaikaisesti. Tämän jäl-

keen haastateltava tarkisti ja hyväksyi lomakkeen. 

 

4.1.2 Alkuvaiheen opintojen sisältöön ja kehittämiseen liittyvät vastaukset 
 

Kouluttajien ja koulutuspäällikön (viisi henkilöä) lomakkeet sisälsivät kolme kysymystä 

ja niihin vastattiin omalla nimellä. Kysymykseen alkuvaiheen opintojen sisällöstä vasta-

sivat kaikki viisi haastateltavaa. Osa vastaajista kirjasi vastaukset lyhyesti, johon var-

masti vaikutti se tieto, että haastattelijalla on asiasta jo itsellään tietoa, koska olemme 

kollegoita. Kaikille kouluttajien vastauksille oli yhteistä se, että ne sisälsivät ensimmäis-

ten kahden päivän sisältöihin liittyvää tutustumista tiloihin, työsaliperehdytystä ja peli-

sääntöjä. Neljä viidestä haastateltavasta kertoi kehittämisajatuksia, joita vertasin opiske-

lijoiden ajatuksiin. Näiden yhteistuloksena syntyi kouluttajan starttipaketti. 

 

Kehitin näiden tietojen pohjalta lomakkeen opiskelijoille. Olin jo tehnyt alustavan lo-

makkeen, joka pohjautui omiin tietoihini ja pohdintoihini lomakkeen soveltuvuudesta 

tavoitteen toteutumiseksi. Opiskelijoiden lomakkeeseen lisäsin eritellymmän kyselyn 

alkuvaiheen opintojen sisällöstä. Lomakkeessa kysyttiin, sisältyivätkö kouluttajien ja 

koulutuspäällikön kertomat asiat alkuvaiheeseen. Tarkoituksena oli myös tarkistaa, että 

opiskelijat saavat tasavertaisen perehdytyksen. Näin vältytään väliinputoajilta. Päätin 

myös, että kaikki lomakkeet täytetään omalla nimellä, vaikka se saattaakin vaikuttaa 

vastauksiin joidenkin opiskelijoiden kohdalla. Omalla nimellä esiintymisen vaikutuksen 

pyrin minimoimaan sekä sanallisesti että kirjoittamalla lomakkeen alkuun korostuksen 

tietojen luottamuksellisuudesta ja tutkimukseni tavoitteesta. Oletin myös, että olen luo-

nut oppilaisiin luottamuksellisen suhteen, joka saattaisi vaikuttaa haastatteluun niin, että 
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jotkut jopa haluavat korostaa negatiivisia tuntemuksiaan, toiset toki miellyttää ja osa 

vastaa neutraalimmin. 

 

Opiskelijoiden (16 henkilöä) vastauksien perusteella selvisi, että kouluttajien ja koulu-

tuspäällikön erittelemät alkuvaiheen opintojen aiheet olivat 15 opiskelijalla sisältyneet 

opintoihin tai tulossa pian sisältymään. Kolmella opiskelijalla yksi aiheista oli jäänyt si-

sältymättä, koska he olivat tulleet eri reittiä opiskelemaan kuin yleensä on käytäntönä. 

Opiskelijat vastasivat laajasti kysymyksiin ja heillä oli paljon kehittämisideoita. Alun 

perin tarkoituksena oli haastatella kaikkia pintakäsittelypuolen opiskelijoita yhteensä 40 

henkilöä. Mutta haastateltuani kymmentä opiskelijaa, huomasin sen vievän paljon aikaa 

ja aineistoa kertyi jo niin paljon, että kehittäminen olisi näidenkin pohjalta mahdollista. 

 

Kouluttajat ja koulutuspäällikkö 

Pintakäsittelyalan kouluttajista kaikki viisi osallistuivat kyselyyn. Kolme kouluttajaa 

haastateltiin lomakkeen kysymyksillä, vastaukset kirjattiin lomakkeeseen samanaikai-

sesti. Tämän jälkeen jokainen haastateltava tarkisti ja hyväksyi lomakkeen. Yksi koulut-

taja ja koulutuspäällikkö kirjasivat itse vastaukset lomakkeisiin. 

 

Haastattelukysymykset: 

1. Mitä opiskelijoiden alkuvaiheen opinnot sisältävät? (Esim. Perehdytys, aineet, järjes-

telyt.) 

2. Mitä kehittämisajatuksia sinulla on opintojen alkuvaiheeseen? 

3. Jotain mitä haluat vielä kertoa? 

 

Kysymykseen opiskelijoiden alkuvaiheen opintojen nykyisestä sisällöstä vastasivat 

kaikki viisi haastateltavaa. Osa vastaajista kirjasi vastaukset lyhyesti, johon varmasti 

vaikutti se tieto että haastattelijalla on asiasta jo itsellään tietoa, koska olemme kollegoi-

ta. Vastauksista selvisi, että opiskelijat osallistuvat yhden viikon mittaiseen oppistartti-

orientointijaksoon ennen siirtymistään pintakäsittelyalalle. Tämän jälkeen kouluttajat 

vastaavat perehdytyksestä ja opastuksesta alallaan. Kaikille kouluttajien vastauksille oli 

yhteistä se, että ne sisälsivät ensimmäisten kahden päivän sisältöihin liittyvää tutustu-

mista tiloihin, työvaatetuksen jakoa, työsaliperehdytystä ja pelisääntöjä. Kaikki olivat 



 

 

52 
myös tietoisia siitä, että opiskelijoille jaetaan ensimmäisenä päivänä opiskelijan opas-

opaskansio. Kolme neljästä kouluttajasta kirjasi myös HOPSin teon alkuvaiheen opinto-

jen sisältöön. Jälleen on mahdollista, että yksi haastateltava oletti minun tietävän, että 

hän tietää. Kehitin näiden tietojen pohjalta lomakkeen opiskelijoille. Sisällytin opiskeli-

joiden lomakkeeseen eritellymmän kyselyn (ks. taulukko 4) alkuvaiheen opintojen sisäl-

löstä, muun muassa sisältyivätkö kouluttajien ja koulutuspäällikön kertomat asiat alku-

vaiheeseen. 

 

Taulukko 4. Opintojen alkuvaiheeseen liittyvät kysymykset opiskelijoiden kyselylo-
makkeessa. 

Oppistartti (mm.TAKK:n ja 

rakennusalan esittely, oppimisen testit). 

 

Opiskelijan opaskansio (mm. TAKK:n 

ja rakennusalan esittelyt, tilat ja 

palvelut). 

 

Työturvallisuuskortti  

Työvaatetus (kypärä, liivit, kengät, 

haalarit). 

 

Työsaliperehdytys (aineet, tilat, 

sivellinhuolto, pelisäännöt). 

 

HOPS (lukujärjestys, hyväksiluvut 

opinnoissa, henkilökohtainen 

keskustelu). 

 

 

Kyselylomakkeen toisessa kysymyksessä pyydettiin kehittämisajatuksia opintojen alku-

vaiheeseen. Neljä viidestä haastateltavasta kertoi kehittämisajatuksiaan ja yksi vastasi 

nykyisen tavan olevan toimiva. Kahdella oli ajatuksena Moodle-verkkoympäristön ke-

hittäminen, josta löytyisi aineistoa opiskelijoiden käyttöön esimerkiksi osio: alkuvai-

heen opinnot. Kehittämisajatuksia oli myös alkuvaiheeseen suunniteltu ns. tehtäväjono, 

jossa olisi muutama työ, jotka vaikeutuisivat edetessään (mallia voisi ottaa muurauspuo-
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lelta). Aiheina olivat myös alkuvaiheen perehdytyspäivä tai päivät, joissa käsiteltäi-

siin vielä koulutuksen sisältöä, näyttötutkinnon rakennetta ja muuta yleistä opintoihin 

liittyvää. Välinehuoltoon ehdotettiin myös lisää perehdytystä. Kehittämisideana oli 

myös ns. starttipaketti kouluttajille. Starttipakettiin kirjattaisiin alkuvaiheen opintoihin 

sisältyvät asiat, jotka vastuuhenkilöt toteuttaisivat ja kirjaisivat ylös esim. rasti ruutuun -

periaatteella (tsekkauslista).  

 

Opiskelijat  

Pintakäsittelyalan opiskelijoista 16 vastasi heille tehtyyn haastattelulomakkeeseen (ks. 

liite 1), joka sisälsi avoimia ja monivalintakysymyksiä. Tämän jälkeen haastattelin 10 

opiskelijaa vielä henkilökohtaisesti lomakkeen pohjalta. Vastaukset kirjasin lomakkee-

seen samanaikaisesti. Tämän jälkeen haastateltava tarkisti ja hyväksyi lomakkeen. 

Haastateltavat valittiin satunnaisesti. Haastattelin opiskelijoita, jotka sattuivat olemaan 

työsalissa niinä ajankohtina, jotka olin varannut haastatteluille. Opiskelijat ovat työmail-

la, työsalissa tai teoriapäivillä vaihtelevasti opiskelunsa aikana. 

 

Lomakkeeseen (ks. liite 1) kerättiin hankkeelle oleelliset perustiedot opiskelijoista: 

Opiskelijoista suurin osa suoritti pintakäsittelyalan perustutkintoa (14 opiskelijaa 

16:sta). Vastanneista naisia oli yhdeksän ja miehiä seitsemän. Ikäjakauma oli 20 – 30-

vuotiaista yli 40-vuotiaisiin. Kaksi opiskelijaa oli opiskellut TAKKissa alle yhden kuu-

kauden, yksitoista opiskelijaa oli opiskellut 1 - 6 kk ja kolme opiskelijaa 6 - 12 kk. Työ-

kokemusta maalausalalta oli seitsemällä opiskelijalla vaihdellen kahdesta kuukaudesta 

kahteenkymmeneen vuoteen. 

 

Haastattelulomake sisälsi neljä kysymystä opintojen alkuvaiheen sisällöistä:  

Ensimmäiseen vapaamuotoiseen kysymykseen opintojen sisällöstä alkuvaiheessa vastat-

tiin hyvin monimuotoisesti, tehtävät olivat vaihdelleet opiskelijoilla, jotkut vastasivat 

lyhyesti, toiset yksityiskohtaisemmin. Haastattelutilanteessa mieleen muistui joillain 

enemmänkin aiheita. Kaikki olivat tehneet maalaustöitä, seinänmaalausta, ovia, ikku-

noita, tapetointia ym. Yksi kertoi saaneensa opiskelijan opaskansion, vaikkakin seuraa-

vasta kysymyksestä selvisi, että kaikki muutkin olivat sen saaneet. Alkuvaiheeseen ker-

rottiin myös sisältyneen työhön perehdyttämistä, muiden opiskelijoiden neuvomista, 
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siivousta ja joillain opiskelijoilla kirjallista aineistoa teoriapäiviltä, mm. työturvalli-

suudesta. 

 

Toisen tarkemmin eritellyn kysymyssarjan vastaukset olivat yhdenmukaisempia. Opis-

kelijoiden (16 henkilöä) vastauksien perusteella selvisi, että kouluttajien ja koulutus-

päällikön erittelemät alkuvaiheen opintojen aiheet olivat 13 opiskelijalla sisältyneet 

opintoihin tai tulossa pian sisältymään. Kolmella opiskelijalla yksi aiheista oli jäänyt si-

sältymättä, koska he olivat tulleet eri reittiä opiskelemaan kuin yleensä on käytäntönä.  

 

Kolmannessa kysymyksessä opiskelijaa pyydettiin arvioimaan tiedon määrää: yhdeksän 

opiskelijaa kertoi tietoa tulleen alkuvaiheessa liian vähän ja seitsemän opiskelijaa kertoi 

sitä tulleen sopivasti, liikaa tietoa ei kerrottu tulleen yhdeltäkään opiskelijalta. 

 

Neljännessä kysymyksessä opiskelijaa pyydettiin kertomaan kokemuksistaan. Myös tä-

hän kysymykseen vastattiin monimuotoisesti. Haastattelussa tämäkin kohta vielä täy-

dentyi ja joidenkin kohdalla täydensimme vastaukset opiskelijan omaan kokemukseen 

perustuen. Joillain saattoi vastaus ensin perustua toisen opiskelijan kokemuksiin. Vasta-

uksista kaksi oli selkeästi positiivisesti ladattuja esimerkiksi ”Todella hyvin lähtenyt, 

opiskelijaporukka ja kouluttajat asiallisia ja muutenkin lähtö ollut positiivinen!”. Vasta-

uksista kaksi oli taas selkeästi negatiivisesti latautuneita esimerkiksi ”Odotukset oli 

korkealla, opetus pettymys.” Vastauksista 12 olivat ”neutraalimpeja” - niissä saatettiin 

kertoa negatiivissävytteisistä kokemuksista ja positiivissävytteisistä kokemuksista esi-

merkiksi ”Hieman sekavaa ollut, aina ei varma mitä pitäisi tehdä mutta selvinnyt kyllä 

kysymällä.” tai  ”Sekava, innostunut olo. Kouluttaja oli riittävästi paikalla, muiden kou-

luttajien roolit oli epäselviä.” Työtehtävät mainitsi kahdeksan opiskelijaa. Työtehtäviä 

oli tarpeeksi noin viiden opiskelijan mielestä ja kolmen opiskelijan mielestä niitä oli lii-

an vähän. Muita opiskelijoiden kokemuksia alkuvaiheesta oli esim. huomiot oman ak-

tiivisuuden vaikutuksesta opiskeluun, kouluttajien paikallaolo ja ei paikallaolo, toimin-

tatapojen epäselvyys ja joustavuus opinnoissa 

 

Kehittämisajatuksia kysyttäessä opiskelijat vastasivat laajasti ja monipuolisesti kysy-

mykseen ja heillä oli paljon kehittämisideoita. Kahdeksan opiskelijaa ehdotti lisätiedon 
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antamista maalausalan perusasioista, ehdotuksina oli teoriapäivä aineista, perustek-

niikoista, välinehuollosta yms. tai muutama yhteinen kokoontuminen. Kahdeksan opis-

kelijaa ehdotti myös opintojen selkeyttämistä opiskelijoille. Toiveaiheina olivat koulu-

tuksen rakenne, opintojen sisältö, tutkintosuoritukset ja työmaajaksot. Muita kehittä-

misajatuksia olivat opiskelijoiden osaamisen kartoittaminen ennen työmaajaksoa, ko-

kemusta omaaville haastavampia töitä ja tutkintosuorituksien mahdollistamista, alku-

vaiheeseen selkeämpi rakenne ja sen jälkeen valinnaisempaa, työt alkaisivat perusasi-

oista, ja pohjatöistä edettäisiin pintoihin. 

 

Viimeisenä kysymyksenä opiskelijoita pyydettiin miettimään, olisiko heillä vielä jotain 

lisättävää: yhdeksällä opiskelijalla kuudestatoista löytyi vielä kommentoitavaa: Neljä 

opiskelijaa kertoi vielä kehittämisajatuksistaan koko koulutukseen liittyen. Näistä kol-

men vastaukset liittyivät koulutuksen rakenteeseen. esim.”Koko koulutukseen selkeäm-

pi rakenne.” Myös toiveita siitä, että kouluttajat olisivat enemmän työsalilla ja työmaal-

la esitettiin. Yhden opiskelijan vastaus liittyi tutkintosuorituksien tekemiseen. Viisi 

opiskelijaa antoi positiivista palautetta kouluttajille ja koulutuksesta esim.”Kiitoksia 

kouluttajille positiivisuudesta” ja ”Minua on yritetty opettaa monenmoisissa paikoissa, 

mutta TAKK taitaa onnistua tekemään minusta maalarin.” 

 

4.1.3 Tulosten analysointi ja yhteenveto.  
 

Aineistoa tarkistaessani huomasin yhteneväisyyksiä eri ryhmien vastauksissa. Molem-

mista ryhmistä ehdotettiin alkuvaiheeseen opintojen selkeyttämistä. Aiheina olivat kou-

lutuksen rakenne, opintojen sisältö, tutkintosuoritukset ja työmaajaksot. Myös alkuvai-

heen perehdytyspäivää ehdotettiin. Yhteistä oli myös välinehuoltoon liittyvä lisäpereh-

dytys. Opiskelijat toivoivat myös lisätietoa maalausalan perusasioista, ehdotuksina oli 

teoriapäivä aineista, perustekniikoista, välinehuollosta yms. tai muutama yhteinen ko-

koontuminen. Näiden tarpeellisuuden puolesta kertoo myös vastaukset tiedon määrän 

sopivuudesta: yhdeksän opiskelijaa kertoi tietoa tulleen alkuvaiheessa liian vähän ja 

seitsemän opiskelijaa kertoi sitä tulleen sopivasti, liikaa tietoa ei kerrottu tulleen yhdel-

lekään opiskelijalle. Kummassakin ryhmässä ehdotettiin alkuvaiheeseen suunniteltua ns. 

tehtäväjonoa, jossa olisi muutama työ, jotka vaikeutuisivat edetessään: työt alkaisivat 
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perusasioista ja pohjatöistä edettäisiin pintoihin. Muita opiskelijoiden kehittämisaja-

tuksia oli opiskelijoiden osaamisen kartoittaminen ennen työmaajaksoa. Ajatuksena an-

taa kokemusta omaaville haastavampia töitä ja tätä kautta tutkintosuorituksien mahdol-

listamista. Alkuvaiheen henkilökohtaistamisessa tuleekin huomioida opiskelijan osaa-

minen ja tavoitteet, johon onkin työvälineitä käytössä. Nykyisin käytössä olevat alku-

vaiheen opintojen aiheet ovat edelleen tärkeitä ja hyvin toteutuneita opiskelijoilla, jotta 

yksikään opiskelija ei jäisi näistä ulkopuolelle. Tsekkauslista olisi tässäkin hyödyllinen 

työväline. 

 

Tavoitteenani oli siis kehittää alkuvaiheen opintoja. Tutkimalla yhteneväisyyksiä kou-

luttajien, koulutuspäällikön ja opiskelijoiden vastauksissa päädyin tekemään ehdotuksen 

pintakäsittelyalan ensimmäisen kuukauden opinnoista. Kouluttajien työvälineenä toimi-

si kouluttajan starttipaketti tsekkauslistoineen. Tämän annan pintakäsittelyalan koulutta-

jille ja koulutuspäällikölle kommentoitavaksi ja jatkokehitettäväksi. Kun materiaali on 

muokattu sopivaksi, sen voi liittää jo olemassa olevaan Moodle-verkkoympäristöön, 

josta löytyisi aineistoa opiskelijoiden käyttöön, esimerkiksi osio: alkuvaiheen opinnot ja 

starttipaketti. Opiskelijan opaskansioon voisi liittää myös lisämateriaalia. 

 

 

4.2 Tapaus 4: Käyttöteoria opettajantyön reflektion välineenä - 
Käyttöteoria käytännössä - pala paperia vai käyttökelpoista paperia? 
(Johanna Nokireki) 
 

4.2.1 Johdanto  

 

Tutkin kehittämishankkeessani käyttöteoriaani määrittelemieni asioiden, ilmapiirin ra-

kentumiseen, dialogin toteutumiseen sekä opettajan suhtautumiseen liittyvien asioiden 

toteutumista käytännön opettajantyössäni. Aineistoni koostuu 45, osittain strukturoidun 

kyselylomakkeen, vastauksesta. Kyselyyn vastanneet ovat ammatillisen toisen asteen 

toisen vuoden hotelli- ja ravintola- sekä hotellivirkailija-alan opiskelijoita neljästä eri 

ryhmästä. Aineisto on koottu kaikille oppilaitoksen opiskelijoille pakolliselta taide- ja 

kulttuurikurssilta. Olen asetellut kyselylomakkeen kysymykset niin, että niistä kerätystä 
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ja analysoidusta aineistosta on mahdollista saada tietoa luokan ilmapiiristä, opiskeli-

joiden tuntemuksista, opettajan suhtautumisesta opetustyöhön ja opiskelijoihin sekä val-

tasuhteesta. Aineistoanalyysissäni reflektoin opiskelijoilta kerättyä tietoa käyttöteorias-

tani nostamiini arvoihin ja käsityksiin. 

 

4.2.2 Käyttöteoria  
 

Opettajankoulutukseen kirjoittamani käyttöteoria merkitsee itselleni välinettä, jonka 

avulla voin hahmottaa ja jäsentää niitä esimerkiksi ideologisia valintoja, joiden itse ajat-

telen määrittävän opettajantyöni todellisuutta. Korkeakoski (2000, 162) toteaa käyttö-

teoriaan liittyvän muun muassa erilaisia arvoja, käsityksiä, kokemuksia ja pedagogista 

tietoa, jotka ohjaavat opettajaa hänen työssään. Kehittämishankkeeni antaa toivottavasti 

vastauksia siihen, missä määrin käyttöteoriaani kirjoittamani arvot, asenteet ja ideologi-

set valinnat todellisuudessa toteutuvat omassa työssäni. Millainen on toisin sanoen mi-

nun käyttöteoriaani kirjaamieni asioiden suhde käytännön työhöni tai pikemmin siihen 

kokemukseen, joka opiskelijoilla on opettajan työstäni.  

 

Tutkin laatimani osittain strukturoidun kyselylomakkeen avulla ryhmässä koettua ilma-

piiriä, opiskelijoiden henkilökohtaisia tunnekokemuksia, heidän kokemuksiaan siitä, 

kuinka opettajana suhtaudun heihin sekä keskustelevan, dialogiin tähtäävän oppi-

misympäristön toteutumista.  

 

Oman opetustyöni käyttöteoria rakentuu pääasiallisesti kolmen käsitteen varaan: ajatus 

tiedosta hahmottuu minulle konstruktiona, joka rakentuu ja jota rakennetaan vuorovai-

kutuksessa. Luokkahuonetyöskentelyssä dialogin aikaansaaminen ja siihen kannustami-

nen, kommentointi ja kysyminen, kiinnostus ja läsnäolo, on minulle uuden oppimisen 

lähtökohta niin opettajana kuin opiskelijanakin. Kyseenalaistan objektiivisen tiedon 

olemassaolon – hahmotan ajatuksen tiedosta kontekstisidonnaisena – tieto ja tietoa on 

tuotettu ja rakennettu sekä tuotetaan ja rakennetaan tietyssä tilanteessa, ajallis-

paikallisten tekijöiden, osallistujien ja aiheen vaikutuksessa. Minulle on tärkeä saada 

asetettua oppimani tieto tai opettamani tieto laajempaan kontekstiinsa. Laajempi kon-

teksti näyttäytyy minulle ennen kaikkea sosiaalisena. Minusta näkökulman selvittämi-
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nen lähestyttävään asiaan on tärkeää, ja yhtä tärkeää on miettiä ja perustella, miksi 

jonkin tiedon omaksuminen on tärkeää ja merkityksellistä.  

 

Oppimiskäsitykseni on luonteeltaan sosiokulttuurinen ja konstruktivistinen – käsitys on 

mielestäni konstruktionistisen todellisuudenhahmottamiseni ja tiedonrakentumiseni loo-

ginen jatkumo – oppimisen mielekkyys ja merkityksellisyys rakentuu vuorovaikutuk-

sessa toisten ihmisten kanssa, mutta myös omien ajattelu- ja ymmärtämisen prosessien 

myötä. Oma oppimistyylini, jonka olen määritellyt dialogis-taktiiliseksi vaikuttaa aika 

paljon opettajantyöhöni. Olen selkeästi kyselijä, kommentoija, kokeilija ja tekijä. Myös 

ilmapiiri ja tunnelma - se, miltä asiat tuntuvat, on minulle tärkeää. Pyrin saamaan aikaan 

keskustelevan ja asioista neuvottelevan ilmapiirin - luokkaan sellaisen hengen, jossa 

opiskelijat voivat turvallisesti ottaa esille myös ristiriitoja tai tyytymättömyyttä herättä-

viä asioita. Ristiriitoja herättävät ja/tai neuvottelua vaativat asiat olisi mielestäni ensisi-

jaisesti ratkaistava niitä välittömästi koskevien henkilöiden kesken. Opettajana koen 

olevani enemmän kanssaeläjä kuin opettaja sanan ainakin perinteisemmässä merkityk-

sessä sikäli mikäli, kun opettajan on ehkä aiemmin ymmärretty olevan tiedon jakaja tai 

kaataja ja oppilaiden tyhjiä tauluja. Ajatus kanssaeläjyydestä luo omaan kokemusmaa-

ilmaani antiautoritaarisuuden - vierastan asemavaltaa. Mielestäni ihmisten kunnioitus on 

ansaittava muilla tavoin. Tunnen onnistuneeni työssäni silloin, kun huomaan oppimis-

prosessin olevan kaksisuuntaista, haluan myös itse oppia oppilailtani. Toisaalta myös 

opetettavat aineeni todennäköisesti vaikuttavat keskustelevaa ilmapiiriä ja tätä kautta 

innostavaa (omasta mielestäni) ilmapiiriä tukevasti – kieli-, kulttuuri- ja taideaineissa 

liikutaan harvoin musta-valkoisilla pinnoilla. Monet ilmiöt ovat monimutkaisia – abso-

luuttisen oikeita vastauksia löytyy harvoin. 

 

Konstruktionistinen ja pragmaattinen lähestymistapani opetukseeni on loogisesti taidos-

ta tietoon. Käytännössä esimerkiksi keskiasteen vieraan kielen opetuksessa tämä tarkoit-

taa ensisijaisesti kielen arkikäytön opiskelua – kielioppiasiat, jotka ymmärrän kielitie-

doksi, voidaan johtaa arjessa tarvittavista ilmauksista. Äidinkielen ja viestinnän opetta-

jana lähtökohtani opetukseen on myös pragmaattinen - kieli on käyttöä ja olemassa ih-

misiä varten, se on ensisijaisesti kommunikaation väline, jolla rakennetaan sosiaalisia 

suhteita.  
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Pyrin olemaan ja aika usein olenkin itse innostunut opetettavasta aiheesta, ja esimerkik-

si omakohtaiset tarinamuotoiset esimerkit tuntuvat olevan opiskelijoista kiinnostavia. 

Myös joustavuus ja opiskelijoiden kannustaminen ottamaan kantaa ja antamaan palau-

tetta tuntuu usein toimivan. Parhaimmillaan ainakin omissa aineissani tunnen onnis-

tuneeni silloin, kun opiskelijat löytävät omia voimavarojaan ja itselleen sopivia toimin-

tatapoja - niitä heille itselleen omimpia vahvuuksia.  

 

4.2.4 Itsearviointi ja reflektio 
 

Itsearviointi ja reflektio voidaan nähdä synonyymeina (Korkeakoski 2000, 161), jolloin 

niillä tarkoitetaan omien tuntemuksien, toiminnan ja kokemusten sekä näiden seuraus-

ten ja taustalla vaikuttavien tietorakenteiden ja arvojen pohdintaa (Korkeakoski 2000, 

160). Rauste-von Wright (1996, 172) toteaa itsereflektiivisten valmiuksien tarkoittavan 

sitä, että yksilöltä vaaditaan tietoisuutta oman toimintansa tavoitteista ja siitä, miksi hän 

pyrkii toteuttamaan tavoitteensa jollain tietyllä tavalla. Itsereflektiiviset valmiudet eivät 

ole myötäsyntyisiä, vaan ne on opittava (emt.). Reflektion oppimisen prosessiin vaikut-

tavat yksilön maailmankuva ja hänen minärakenteensa (emt.). Kehityshankkeena toteut-

tamani kyselylomaketutkimuksen aineistoanalyysin pääasiallinen tavoite on arvioida 

omaa opettajan työtäni reflektoimalla opiskelijoiden vastauksia suhteessa omaan käyttö-

teoriaani ja näin kehittää omaa opettajan työtäni ja itseymmärrystäni. Korkeakoski 

(2000, 159) kiteyttää opettajan itsearvioinnin kehittävän opettajaa itseään, opetuksen 

laatua sekä opettajan ja koko koulun vuorovaikutusverkostoa. Rauste-von Wright (1996, 

197) toteaa kokoavasti itsearvioinnin olevan prosessi, jonka välityksellä opettaja oppii 

tuntemaan itseään.   

 

4.2.5 Kyselyaineiston tulokset 
 

Keräsin kyselylomakkeella (ks. liite 3) kerätyn aineistoni taide- ja kulttuurikurssin päät-

teeksi. Kerroin opiskelijoille käsitteleväni vastaukset nimettömänä ja myös sen, että 

heiltä saatujen vastausten avulla teen kehittämishanketta, joka liittyy omaan opettajan-

työhöni. Pyysin heitä vastaamaan kysymyksiin rehellisesti, sillä tavoin, miltä oikeasti 
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tuntuu. Neljällä taide- ja kulttuurikurssilla oli opiskelijoita yhteensä 76. Näistä 45 

opiskelijaa olivat läsnä kurssin viimeisellä tapaamiskerralla ja vastasivat näin ollen ky-

selylomakkeeseeni.  

 

Olen poiminut käyttöteoriastani (ks. luku 4.2.2) kolme mielestäni keskeistä teemaa tai 

aihetta, joiden toteutumista analysoin käytännön opettajantyössäni. Nämä teemat tai ai-

heet ovat ryhmässä kurssin aikana muodostunut ilmapiiri, vuorovaikutus ja dialogin 

mahdollisuus sekä opetustyyli. Aloitan aineistoni analyysin käsittelemällä kyselylo-

makkeeni (ks. liite 3)kahta ensimmäistä kysymystä kartoittaakseni ryhmässä kurssin ai-

kana muodostuneen ilmapiirin. Tämän jälkeen siirryn lomakkeeni kysymyksiin kolme, 

neljä ja viisi, joista analysoin vuorovaikutuksen ja dialogin mahdollisuuden toteutumista 

sekä opettajan suhtautumista, kannustamista ja yhteistyökykyä. Analyysin tässä osiossa 

saan toivoakseni viitteitä myös vallan jakautumisesta luokassa sekä autoritaarisuudesta. 

Viimeisen avoimen kysymyksen vastausten analyysiä limitän aineiston analyysin mui-

hin sopiviin kohtiin. Minusta on perusteltua ja mielekästä käsitellä vuorovaikutusta, 

opettajan suhtautumista ja vallan jakaantumista yhdessä, sillä ne ovat mielestäni tärke-

ässä vuoropuhelussa keskenään silloin, jos opetuksesta pyritään radikaalin pedagogiikan 

tai kriittisen kasvatuksen ihanteiden mukaisesti luomaan yhteistoiminnallista ja osallis-

tavaa. Suorannan (2005, 12) mukaan radikaalissa kasvatuksessa korostetaan kasvamaan 

saattamista ja tasa-arvoisten yksilöiden toisiaan arvostavaa vuorovaikutusta. Radikaalin 

kasvatuksen asetelma toimii vastakohtana perinteelle, jossa kasvatuksella tarkoitetaan 

opettamista ylhäältä päin (emt.). Lopputulemana voisi todeta, että radikaalin pedagogii-

kan tai kriittisen kasvatuksen suuntauksen mukaan olisi vaikea nähdä tilannetta, jossa 

toisensa aidosti kohtaava vuorovaikutustilanne rakentuisi hiearkkiselle ja/tai autoritaari-

selle vallan perinteelle. Oman käyttöteoriani laajempi teoreettinen viitekehys nojaa ra-

dikaalin kasvatuksen tai kriittisen pedagogiikan pyrkimykselle tasa-arvosta, yhteistoi-

minnallisuudesta, osallisuudesta ja antiautoritaarisuudesta.  

 

Ilmapiiri  

Ilmaisen käyttöteoriassani ilmapiirin ja tunnelman olevan minulle merkityksellisiä: --- 

ilmapiiri ja tunnelma - se, miltä asiat tuntuvat, on minulle tärkeää. Pyrin saamaan ai-

kaan keskustelevan ja asioista neuvottelevan ilmapiirin - luokkaan sellaisen hengen, 
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jossa opiskelijat voivat turvallisesti ottaa esille myös ristiriitoja tai tyytymättömyyttä 

herättäviä asioita. ---  Kyselylomakkeeni kahdella ensimmäisellä kysymyksellä pyrin 

kartoittamaan ilmapiirin rakentumista sekä opiskelijoiden omia tuntemuksia kurssin ai-

kana.  

 

Kyselylomakkeeni ensimmäinen kysymys Kuvaile viidellä adjektiivilla (kuvaava sana) 

ryhmän ilmapiiriä taide- ja kulttuuritunneilla tuotti yhteensä 183 adjektiiveja tai ilma-

piirin kuvaukseksi tulkittavia ilmauksia, joista 58 ilmausta olivat keskenään erilaisia. 

Vastaajien käyttämistä adjektiiveista 17 prosentin osuuden sai adjektiivi rento, muka-

vaksi ilmapiiriä luonnehdittiin 12 prosentissa adjektiiveistä, hauska sai 11 prosentin, 

iloinen 5 prosentin ja rauhallinen 5 prosentin osuuden. Luovan, hyvän, viihtyisän osuu-

deksi tuli yhteensä 15 prosenttia. Adjektiivit, jotka oli mainittu yhdestä kolmeen kertaa 

ja tulkittava positiiviseksi saivat 33 %:n osuuden. Tällaisia adjektiiveja olivat muun 

muassa aurinkoinen, hyväksyvä, yhtenäinen, onnistunut, täydellinen, hyvä yhteishenki, 

oma-aloitteinen, asiallinen, voi olla oma itsensä, sosiaalinen, ahkera, hillitön, joustava, 

innostava ja kehittyvä. (ks. kuvio 3).  

 

Kuvio 3. Kuvaile viidellä adjektiivilla (kuvaava sana) ryhmän ilmapiiriä taide- ja kult-
tuuritunneilla. 
 

Kuvaavien sanojen perusteella voi tehdä tulkintaa hengeltään myönteisestä työskente-

lystä. Uskoisin, että tällainen ilmapiiri on hedelmällinen pohja uuden oppimisille ja it-

seilmaisulle. Sinänsä varsinaisesta oppimisesta tulos ei kerro mitään. Rantala (2008, 95) 

toteaa artikkelissaan, että iloa kannattaa tavoitella oppimistilanteissa ja koulussa yli-

päänsä, sillä katsotaan, että sillä on paljon oppimisen laatua parantavia vaikutuksia niin 
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yksilöille kuin yhteisöillekin. Yhteisö ja oppimistilanne, jotka tekevät ilon kokemisen 

mahdolliseksi, koetaan sitoutumisen arvoiseksi (emt.). Näin ilo sitoo oppijan oppimis-

prosessiin ja -tilanteeseen (emt.).   

 

Kaksi aineiston poiminnoista on osittain tulkittavissa negatiivisiksi: negatiivinen (välil-

lä) sekä meluisa (välillä) antavat aihetta olettaa, että toisinaan ilmapiirissä on kahden 

vastaajan mielestä ollut negatiivisia sävyjä, erään vastaajan mielestä myös meluisuutta 

on esiintynyt. Negatiivisuutta ja meluisuutta ei kuitenkaan saata tulkita jatkuvaksi oloti-

laksi, sillä vastausten tarkempi tarkastelu osoittaa, että nämä negatiivisen ilmauksen si-

sältämän vastauslomakkeen muut arviot olivat kuitenkin positiivisia. Osittain negatiivi-

siksi tulkittavien adjektiivien osuus aineistosta oli näin vajaat 2 %. 

 

Kyselylomakkeen toisessa kysymyksessä (ks. kuvio 4) vastaajia pyydettiin kuvailemaan 

viidellä adjektiivilla omia tuntemuksiasi kurssilla käydessäsi. Kohta tuotti yhteensä 64 

erilaista omia tuntemuksia ja kokemuksia kuvaavaa sanaa. Yhteensä kuvaavia ilmauksia 

oli kaikkiaan 172. Omia tuntemuksia kuvaavien sanojen laatu ja esiintymistiheys ovat 

melko vastaavia suhteessa niihin ilmauksiin, joita luokan ilmapiiriä kuvattaessa käytet-

tiin: vastaajien antamista adjektiiveista 34 prosenttia sisälsivät sanat mukava, iloinen, 

hauska ja rento. 12 prosentin joukkoon mahtuivat adjektiivit innostunut, positiivinen, 

luova ja kiva. Taide- ja kulttuurikurssin omia tuntemuksia kuvaaviksi sanoiksi esimer-

kiksi innostunut ja luova ovat mielestäni rohkaisevia tuloksia. Kurssin pyrkimyksenä on 

nimenomaan ollut synnyttää tekemisen riemu ja omia rajoja koetteleva ilmaisu. Positii-

visiksi luokiteltavat adjektiivit, jotka oli mainittu 1 - 4 kertaa tuottivat 52 prosentin jou-

kon.  Tähän joukkoon mahtui muun muassa seuraavanlaisia adjektiiveja tai omia tunte-

muksia luonnehtivia ilmauksia: uskalsin, levollinen, ei kiirettä – ei paineita, motivoitu-

nut, omaperäinen, positiivinen, odottavainen, yritteliäs, kuunteleva, kiinnostunut, aktii-

vinen, paras kurssi jaksossa!, vaihtelua normaaliin, stressitön, täydellinen, kotoisa, on-

nistunut, edistyksekäs, pirteä, osaa tehdä, rentoutunut, mahtava, vapauttava, ihana ja 

Niin sellanen “vapautunu” olo aina ku pääsee tänne!istyksekäs, pirteä, osaa tehdä, ren-

toutunut, mahtava, vapauttava, ihana ja Niin sellanen “vapautunu” olo aina ku pääsee 

tänne! 
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Kuvio 4. Kuvaile viidellä adjektiivilla omia tuntemuksiasi kurssilla käydessäsi. 

 

Edellisiä arvioita lukiessani olen siinä mielessä tyytyväinen, että olen onnistunut luo-

maan sellaisen ilmapiirin, jossa voisi tulkita olevan paljon positiivista yrittämisen ener-

giaa. Itse tulkitsen tällaiset tunteet edelleen varsin hedelmälliseksi pohjaksi oppia uutta 

ja tehdä uusia asioita.  

 

Vaihtelua normaaliin ja erilainen -ilmaukset voisi tulkita liittyvän enemmänkin kurssi-

järjestelyihin kuin opiskelijan omia tuntemuksia selkeäsi kuvaaviin ilmaisuihin. Toteu-

tin nimittäin kurssin luokkaosuudet työpajatyyppisesti (n. 20 tuntia), jolloin opiskelijat 

tekivät kurssiprojektiaan itsenäisesti. Opiskelijat myös päättivät tauoista kukin tahol-

laan. Järjestely toimi mainiosti. Tämä näkyi myös avoimen kysymyksen vastauksissa: 

Oli kiva kun sai päättää tauoista ja työskennellä omaan tahtiin. Olin ennen kurssien al-

kua hieman skeptinen esimerkiksi vapaiden taukojen suhteen, mutta huomasin melko 

nopeasti, että vapaus toi useimmille opiskelijoille myös vastuuta – toiset katsoivat jopa 

kellosta, ettei taukoajat ylittyisi. Toiset opiskelijat jopa katsoivat tarkkaan kellosta, ett-

eivät käytä taukoihin niihin varattua aikaa enempää. Itselleni kävikin sitten päinvastoin 

– taukoja tuli pidettyä huomattavasti normaalia vähemmän, sillä luokassa oli kolmen 

oppitunnin aikana aina joku porukka tekemässä ja kysymässä neuvoja tai apua oman 

projektinsa etenemiseen. 

 

Adjektiivien joukossa oli myös muutama negatiiviseksi tulkittava ilmaus: turhautunut, 
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sekava ja stressaantunut saivat kukin yhden maininnan, joskaan eivät samoissa vas-

tauspapereissa. Tarkempi tarkastelu osoitti, että ilmaukset olivat saman vastauspaperin 

positiivisten luonnehdintojen joukossa. Tilanteesta voisi tulkita, että turhautuneisuuden, 

sekavuuden tai stressaantumisen tunne ei ole ollut vallitseva olotila, vaan ollut vain 

ajoittain päällimmäisenä mielessä. Sen sijaan hymiöllä varustettu epätoivo ja tuskainen 

saattavat kertoa jonkinlaisesta luomisen tuskasta, johon kurssilainen suhtautuu pilke 

silmäkulmassa. Esimerkiksi ilmaus työn täyteinen on sinänsä arvoneutraali, että työn-

täyteisyyden kokemus voi olla niin inspiroiva kuin latistavakin. Kaiken kaikkiaan nega-

tiivisiksi tulkittavien adjektiivien osuus aineistosta oli 2 %.  

 

Vuorovaikutus, dialogi ja opettajan suhtautuminen  

Korostan käyttöteoriassani, että --- luokkahuonetyöskentelyssä dialogin aikaansaaminen 

ja siihen kannustaminen, kommentointi ja kysyminen, kiinnostus ja läsnäolo, on minulle 

uuden oppimisen lähtökohta niin opettajana kuin opiskelijanakin.--- Kyselylomakkeen 

kysymyksessä 4 pyysin opiskelijoita ympyröimään heidän mielestään oikean vaihtoeh-

don. Vaihtoehdot olivat:  

1 = Opettaja ei sallinut keskustelua, kysymyksiä ja kommentteja opetustilanteessa  
2 = Opettaja salli vähän keskustelua, kysymyksiä ja kommentteja opetustilanteessa 
3 = Opettaja salli keskustelun, kysymykset ja kommentit opetustilanteessa  
4 = Opettaja kannusti keskusteluun, kysymysten esittämiseen ja kommentointiin opetus-
tilanteessa 
 
Vastaajista 78 prosenttia olivat ympyröineet kohdan neljä. Kohdan kolme ja neljä olivat 

valinneet 9 prosenttia vastaajista. 13 prosenttia vastaajista olivat päätyneet kohtaan 

kolme. Ainakin tämän tuloksen perusteella on aihetta olettaa, että olen onnistunut hyvin 

pyrkimyksessäni saada opiskelijat keskustelemaan, esittämään kysymyksiä ja kommen-

toimaan opetustilanteessa (ks. kuvio 5). 
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Kuvio 5. Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto (Opettajan tuntityöskentely) 
 
Kysymysten avulla saan viitteitä siitä, toteutuuko radikaalin kasvatuksen pyrkimysten 

mukainen osallistava kasvatus omassa opetuksessani. Osallistavan kasvatuksen periaat-

teiden mukaan ihmisiä pidetään yhteistoiminnan täysivaltaisina jäseninä. Ilmiöstä käyte-

tään eri nimityksiä lähteitä riippuen, esimerkiksi kriittinen tiedostaminen, voimautumi-

nen, valtautuminen tai dialogisuus. Myös jakaminen, yhteistyö ja luokka- ja sukupuoli-

rajojen ylittäminen kuuluvat osallistavaan opetukseen (Suoranta 2005, 20).  

 

Kyselylomakkeen kysymyksessä viisi pyydettiin opiskelijaa niin ikään ympyröimään 

mielestään oikea vaihtoehto: 

1 = Opettaja ei sallinut opiskelijoiden esittää toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi kurs-
sin sisällöistä, työskentelytavoista tai tauoista  
2 = Opettaja salli opiskelijoiden esittää toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi kurssin si-
sällöistä, työskentelytavoista tai tauoista, mutta jätti toiveet ja/tai mielipiteet huomiotta 
3 = Opettaja salli opiskelijoiden esittää toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi kurssin si-
sällöistä, työskentelytavoista tai tauoista ja pyrki huomioimaan mielipiteet ja toteutta-
maan toiveet opetussuunnitelman antamissa rajoissa.  
4 = Opettaja kannusti opiskelijoita esittämään toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi 
kurssin sisällöistä, työskentelytavoista tai tauoista ja pyrki huomioimaan mielipiteet ja 
toteuttamaan toiveet opetussuunnitelman antamissa rajoissa  
 
Erotuksena kysymykseen neljä, jossa kartoitin dialogisuutta, keskustelevuutta, viiden-

nessä kysymyksessä pyrin saamaan tietoa enemmänkin osallisuudesta opetusjärjestelyi-

hin. Tuntuiko opiskelijoita toisin sanoen siltä, että he pystyivät vaikuttamaan asioiden 

kulkuun niin halutessaan. Vastaustulosten mukaan vaikutusmahdollisuuksia näyttäisi 

olevan, sillä vastaajista 73 prosenttia olivat sitä mieltä, että olin kannustanut heitä esit-
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tämään toiveita ja/tai mielipiteitä kurssin sisällöstä, työskentelytavoista tai tauoista. 

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuus näyttäisi toteutuvan, vaikka kohtaan kol-

me oli päätynyt 27 prosenttia vastaajista (ks. kuvio 6). Vastauksista voi tehdä sellaisen 

tulkinnan, että olen melko hyvin onnistunut pyrkimyksessäni kannustaa opiskelijoita 

vaikuttamaan kurssijärjestelyihin.  

 

 
Kuvio 6. Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto (Opettajan opetuksen sisältö) 
 

Mielipiteen ilmaisuun kannustamisen lisäksi, olen myös aidosti pyrkinyt kuuntelemaan, 

mitä opiskelijoilla on sanottavanaan. Viimeisen kysymyksen avoimista vastauksista tul-

kitun perusteella opiskelijoiden aito kuunteleminen on tärkeää: Opetustapa oli todella 

hyvä, hän auttoi ja kuunteli mielipiteitä ja oli joustava. tai Opettaja oli aidosti kiinnos-

tunut opiskelijoiden mielipiteistä ja hänen kanssa oli mukava jutella :-) tai ---otti oppi-

laiden mielipiteet hyvin huomioon. Uusitalo (2008, 121) toteaa, että sillä, kuinka oppilas 

kokee tulevansa nähdyksi ja kuulluksi, on merkitystä. Seuraavien arvioiden mukaan 

voisi tulkita, että kannustavassa ja vapaassa ilmapiirissä on motivoivampaa opiskella: 

Opettajan tapa pitää tunteja oli juuri oikea, sillä hän ei asettanut liian tiukkaa aikatau-

lua, antoi vapaat kädet eikä painostanut oppilaita vaan kannusti. Uusitalo (2008, 122) 

korostaa hyvän opettajuuden eräänä tunnusmerkkinä oppilaistaan välittävää, heitä roh-

kaisevaa ja kannustavaa opettajaa.  

 

Oman vapauden ja vastuun hyväksi kokevista opiskelijoiden arvioista löytyi usein myös 

viittaus siihen, että oli hyvä, kun töitä sai tehdä rauhassa: Opettaja ei hiillostanut ja 

kontrolloinut työntekoa liikaa vaan antoi työskennellä vapaammin kuin opettajat yleen-
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sä. Opetukset olivat selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. --- Oli kiva tehdä töitä niin 

omatoimisesti. --- Työnteko oli aika itsenäistä ja pidin siitä, kun mihinkään ei ollut kii-

re----opettaja auttoi kun pyysi, ja alussa antoi selkeät ohjeet. Päivän kivoimmat ja ren-

touttavimmat tunnit. Uusitalo (2008, 96) toteaa yhdeksi iloa tuottavaksi hyvän työn kri-

teeriksi sen, että työtä saa tehdä itsenäisesti. Työnteko koetaan mielekkäänä ja kannus-

tavana silloin, kun ihmisellä on mahdollisuus osallistua oman työnsä sisällön ja toteu-

tuksen suunnitteluun (emt.). Tällainen tilanne kursseilla on ainakin osittain saavutettu.  

 

Tässä kohdassa on mielenkiintoista todeta oma havaintoni ryhmien toiminnasta – opis-

kelijat tekivät huimasti töitä projektiensa eteen. Harvoin tuntee sellaista tekemisen mei-

ninkiä luokkahuoneessa. Harvinaisia olivat tilanteet, joissa joku olisi vain istunut tylsä-

mielisenä. Usein kävikin niin, että jos minusta näytti, että joku oppilaista on jumissa 

työnsä kanssa, kävin kysymässä, tarvitseeko hän apua tai voinko tehdä jotain. Usein 

vastauksena oli “ajattelutauko”, mikä oli itselleni hyvä muistutus siitä, että ajatellakin 

todella pitää.  

 

Itse huomasin näiden tuntien jälkeen olevani fyysisesti väsyneempi kuin koskaan. Kävi 

usein nimittäin niin, että kymmenen opiskelijaa tarvitsi yhtä aikaa aikaani oman työnsä 

kanssa, ja kaikki kymmenen kysyivät tietysti vähän eri asiaa.  Itselleni kuitenkin tällai-

nen työskentelytapa sopii. Tällä metodilla tulee väkisinkin huomioitua kaikki opiskelijat 

kunnolla ainakin kerran joka tapaamisella. Minulla oli nimittäin näillä kursseilla tapana 

aloittaa päivä niin, että kävin kierroksen luokassa ja kysyin jokaiselta vuorollaan, miten 

hommat etenevät, tarvitseeko jotain, apua tai materiaaleja vai selviääkö yksin eteenpäin. 

Olen ilmeisesti onnistunut pyrkimyksessäni yrittää huomioida opiskelijoita tasa-

arvoisesti – erään vastauksen mukaan Hyvä opettaja ja ottaa kaikki opiskelijat huomi-

oon. 

 

Opettajan suhtautumista oppilaisiinsa tutkin kysymyksen kolme, avulla: Kuvaile viidellä 

adjektiivilla opettajan suhtautumista oppilaisiin. Aineistosta löytyi 57 erilaista opettajan 

suhtautumista kuvaavaa ilmausta. Kaikkiaan ilmauksia oli aineistossa 173. Vastaajien 

käyttämistä adjektiiveista 33 prosenttia käsitti ilmaisut rento, auttavainen, kannustava 

ja mukava. 22 prosenttia vastaajien käyttämistä adjektiiveista koostui sanoista ymmär-
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täväinen, kiinnostunut, positiivinen, hauska, iloinen ja innostava. Yhdestä neljään 

mainintaa saaneita ilmaisuja oli 44 prosenttia, esimerkiksi oikeudenmukainen, rauhalli-

nen, asiallinen, optimistinen, myönteinen, tasa-arvoinen, “jaksava”, ideoiva, kiltti, 

huomioon ottava, luova, ystävällinen, inspiroiva, avarakatseinen, kekseliäs, “huolehti-

vainen” vapaa ja loistava (ks. kuvio 7) 

 

 

Kuvio 7. Kuvaile viidellä adjektiivilla opettajan suhtautumista oppilaisiin. 

 

Ei liene yllätys, että opettajan suhtautumisen, ilmapiirin kokemisen ja omien kokemus-

ten välillä on yhteneväisyyttä; eräs opiskelija toteaakin Opettaja oli todella rento joten 

työilmapiiri oli myös todella rento ja mukava. Tulkintani mukaan pystyn vastaamaan 

yleisesti havaittuihin tarpeisiin, joiden mukaan esimerkiksi yläkouluikäiset odottavat 

opettajalta entistä enemmän tukea, rohkaisua ja osallistumismahdollisuuksia (Uusitalo 

2008, 117). Vaikka omat opiskelijani ovat pari kolme vuotta yläkoululaisia vanhempia, 

tuskin rohkaisun ja tuen tarve sekä osallistumishalukkuus ainakaan kolmessa vuodessa 

mihinkään katoavat.   

 

Tähän kysymykseen tuli ensimmäistä ja toista kysymystä enemmän kokonaisia lauseita, 

vaikka lomakkeessa pyydettiinkin vain adjektiiveja. Jonkinlaisesta tasa-arvoisesta suh-

tautumisesta kertoo esimerkiksi eräs kokonainen ajatus, jonka mukaan ope luotti ja oli 

kaikin puolin “ystävä” ei ope, joka oli hyvä juttu. Ainakin ajatuksen esittäjän mielestä 

opettajan voi tulkita olevan helposti lähestyttävä ja suhtautuvan tasa-arvoisesti oppilaa-

seen. Käyttöteoriani mukaan koen olevani enemmän kanssaeläjä kuin opettaja sanan 
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ainakin perinteisemmässä merkityksessä sikäli mikäli, kun opettajan on ehkä aiem-

min ymmärretty olevan tiedon jakaja tai kaataja ja oppilaiden tyhjiä tauluja. Ajatus 

kanssaeläjyydestä luo omaan kokemusmaailmaani antiautoritaarisuuden - vierastan 

asemavaltaa.  

 

Erään opiskelijan arvioin mukaan ope on Toosi mukava ja rento oppilaille. Juttelee 

muustakin kuin opiskelusta ja Sovit porukkaan saattaa johtua siitä, että olen aidosti kiin-

nostunut sellaisista nykyajan populaarikulttuurin ilmiöistä, jotka koskettavat nuorten 

elämää. Oman kiinnostuksen ja tiedonkin kautta on aika helppoa puhua opiskelijoiden 

kanssa. Myös seuraavan kommentin ---Pitäisi olla enemmän näitä nuoriin samaistuvia 

opettajia--- tai osaa kommunikoida opiskelijoiden kanssa tai hauska ja nuorekas tapa 

opettaa, ei tylsistyttävä tai oli mukana opiskelijoiden jutuissa voisi tulkita niin, että 

opettajan kanssa on helppo jutella. Myös vastauksesta Opettajalta oli helppo kysyä neu-

voa ja hän näytti mielellään auttavan voi rakentaa edellisenkaltaista välitöntä vuorovai-

kutusta suosivaa asetelmaa.  

 

Olen itse tyytyväinen työhöni, kun saan luotua sellaisen ilmapiirin, jossa minua on 

helppo lähestyä. Asioista voi ja pitääkin keskustella – ja aika monet asiat, vaikka kou-

lumaailmassa ollaankin, ovat neuvottelukysymyksiä, jos opettaja todella niin haluaa. 

Asemavallan väärinkäyttö johtaa mielestäni näennäiskiltteyteen, joka saattaa pintapuoli-

sesti tuntua hetken hyvältä, kestävämpää kehitystä tai itseymmärrystä sillä tuskin kui-

tenkaan saavutetaan. Rauste-von Wright (2005, 93) toteaa, että kulttuurillemme tyypil-

linen kommunikointi on monologien sarja, jonka autoritaarisuutta kuvastaa puhumisen 

liittyminen usein jonkinlaisen puheenjohtajan asemassa olevaan, esimerkiksi opettajaan. 

Tällaista asemavaltaista monologikommunikointia haluan välttää. Usein suomalaisessa 

kulttuurissa valitaankin toimintamalliksi hiljaisuus kyselemisen ja kysymyksiin vastaa-

misen sijaan (Rauste von-Wright 2005, 93). Itse olen tietoisesti pyrkinyt rekonstruoi-

maan tällaista suomalaiseen kommunikaatiokulttuurin kuuluvaa skriptiä. Huomiot Saa-

tiin keskustella. Luokassa saa rauhassa ilmaista oman mielipiteen ja asiasta ei synny 

väittelyä--- tukevat edelleen tulkintaani avoimesta keskusteluilmapiiristä.  

 

Aineistosta löytyi tämän kysymyksen kohdalla yksi negatiivinen ilmaus vihainen (välil-



 

 

70 
lä), jonka voi tulkita olevan enintään ajoittaista, ei siis pysyvä piirre opettajan suhtau-

tumisessa opiskelijoihinsa. Arvio välillä vihaisesta suhtautumisesta löytyi myös tar-

kemmassa tarkastelussa positiivisten arvioiden keskeltä.  

 

Käyttöteoriani mukaan Pyrin olemaan ja aika usein olenkin itse innostunut opetettavas-

ta aiheesta, ja esimerkiksi omakohtaiset tarinamuotoiset esimerkit tuntuvat olevan opis-

kelijoista kiinnostavia. Oma innostuneisuuteni taitaa näkyä myös opiskelijoille, ja saa 

heidätkin innostumaan ainakin opiskelijoiden luonnehdinnoista päätellen: Kannustaa 

kaikkia piristämällä :-)  Erään vastaajan mukaan Opettajasta huomasi, että hän oli ite-

kin kiinnostunut siitä, mitä opetti :-) Kiitos! Tai suhtautuu mielestäni intohimoisesti työ-

hönsä. 

 

Opettajan asenne laajemminkin tuntuu olevan merkityksellinen ainakin seuraavan ar-

vioijan mielestä: Asiahan menee näin: jos opettaja on mukava ja tsemppaava, niin mo-

tivaatio kurssia kohtaan on aivan mahtava! Suuret kiitokset opettajalle! :-) 

 

Kyselylomakkeeni viimeisen avoimen kysymyksen kirjoita lopuksi vapaamuotoinen 

muutaman lauseen mittainen arvio kurssin opettajasta: pohdi kirjoittaessasi työilmapii-

riä, opettajan tapaa opettaa, opettajan joustavuutta ja suhtautumista opetustyöhön ja 

opiskelijoihin vastauksia olen analysoinut pitkin matkaa kehittämishanketta kirjoittaes-

sani. Vastauksista ilmeni paljon toistoa, melkein kaikki asiat tulivat jo aikaisempien 

vastausten kohdalta. Asetin yhteenvedonomaisen kysymyksen kuitenkin siitä syystä, et-

tä kokonaisilla lauseilla kirjoitetuista vastauksista saattaa saada vielä tarkennusta ja sel-

vennystä jo kysyttyyn.  

 

4.2.6 Johtopäätökset 
 

Kaikkiaan kysely onnistui hyvin. Sain ainakin pintapuolista tietoa siitä, millaisella poh-

jalla oma opetukseni kulkee. Tällaisen perusilmapiiri- ja tuntemuskartoituksen jälkeen 

on hyvä lähteä miettimään ja kehittämään metodiikkaa ja sisältöjä. Suuri haaveeni olisi 

saada työpajatyyppistä toimintaa myös muihin opetettaviin aineisiini. Vielä en ole kek-

sinyt, kuinka sitä lähtisin kehittämään esimerkiksi venäjän kielen opetuksessa. Kielen-
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opetus on ainakin perinteisesti kovin erityyppistä esimerkiksi kuvaamataitoon näh-

den. Joka tapauksessa kun venäjän kielen kurssini ensi viikolla alkaa, otan asian pu-

heeksi opiskelijoiden kanssa, josko saisin heiltä hyviä vinkkejä kurssin työtapoihin. Mi-

nulla on käynyt sinänsä hyvä tuuri, että venäjänkurssilaiseni ovat kaikki jo käyneet juuri 

tämän kehittämishankkeen kohteena olleen taide- ja kulttuurikurssin. Sinänsä siis 

olemme jo tuttuja, ja avoin keskustelua korostava ilmapiiri on saatu luoduksi.  

 

Tutkimukseni tulosta vääristää jonkin verran taide- ja kulttuurikurssin luonne, sillä ky-

seinen kurssi antaa mitä oivallisimman mahdollisuuden toteuttaa työpajatyyppistä toi-

mintaa, mikä ei sovellu ihan suoraan moniin muihin aineisiin. Tällä kurssilla kurssipro-

jekti oli niin laaja, että siitä riitti oppia ja tekemistä moniksi tunneiksi. Ja vaikka opiske-

lijat ovat harvoin aivan samassa pisteessä, jää opettajalle kuitenkin aikaa viettää hetki 

jokaisella tapaamiskerralla jokaisen opiskelijan kanssa. Näin kaikki tulevat huomioi-

duiksi. Kyseinen kurssi antaa myös hyvät mahdollisuudet toteuttaa itselleni tärkeitä 

ideologisia lähtökohtia, joista vähäisin ei liene opiskelijan omien vahvuuksien löytymi-

sen tukeminen.  

 

Ilmapiirin ja opiskelijoiden kurssinaikaisten tuntemuksien voi sanoa olleen positiiviset. 

Olemme yhdessä onnistuneet luomaan hengen, jossa on ollut vaikkakin satunnaisesti 

työlästä ja stressaavaa, useimmiten kuitenkin positiivista, rohkaisevaa ja kannustavaa. 

Opettajan voi sanoa kannustaneen opiskelijoita ottamaan kantaa kurssijärjestelyihin. 

Myös keskustelevan ilmapiirin syntymistä voi mielestäni sanoa kannustetun. Sinänsä 

oppimisprosessista ei tämän tutkimuksen mukaan voi paljon sanoa, lukuun ottamatta 

yksittäisiä kannanottoja. Toisaalta oppimisprosessi ei ollut tämän tutkimuksen lähtökoh-

takaan. Tällainen tulos kertoo joka tapauksessa maaperästä, josta on hyvä ponnistaa ke-

hittäessä omaa opettajuuttaan.  

 

Mietin kehittämishanketta kirjoittaessani, oliko järkevää valita viisi adjektiivia esimer-

kiksi yhden sijaan? Olisiko ollut hedelmällisempää pyytää vastaamaan täsmällisemmin? 

Olisivatko opiskelijat tällöin miettineet tarkemmin, minkä kuvaavan sanan valitsevat? 

Viiden adjektiivin ideaani puoltaa ajatus siitä, että halusin tarpeeksi materiaalia ja ha-

jontaakin analyysiä varten. Saattaa nimittäin olla, että jos olisin pyytänyt vastaamaan 



 

 

72 
vain yhdellä sanalla, olisivat ajoittaiset negatiiviset tunteet kenties jääneet kirjoitta-

matta. 
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5 Yhteenveto 

 

Lähtiessämme tekemään hankettamme oletuksenamme oli, että käyttöteorialla on tärkeä 

asema opetusta koskevassa ajattelussa ja käytännön työssä. Hankkeen valmistuttua ajat-

telemme yhä samoin. Hanke on syventänyt ymmärtämystämme käyttöteorian ja käytän-

nön välisestä suhteesta. Sen tarkasteleminen sisäisestä ja ulkoisesta näkökulmasta on 

avannut lisää pohdintoja oman työn kehittämisen tueksi.  

 

Honkalan osahankkeesta muotoutui vahvasti teoriapainotteinen. Hänen mukaansa integ-

raalipsykologiankin soveltaminen osaksi omaa käyttöteoriaa vaatii kriittistä otetta. Käy-

tännön opetustyön vaikutukset Honkalan käyttöteorian muuntumiseen liittyvät oppimis- 

ja opettamistyyleihin sekä oppijoiden arviointiin. Mahdollisuuksia avaa oivallus, että 

oppijassa ilmenevän oppijatyypin ja oman opettamistyylin on mahdollista muuntua. 

Muuntuminen voi mahdollistaa taitotasojen syvenemisen. Yhdeksi tulevaisuuden haas-

teeksi hän asettaa hahmottelemansa arvioinnin kehittämisen. Tällöin päämääränä on 

saavuttaa tasapaino oppijan yksilöllisen itseilmaisun tukemisen sekä yhteisöllisten sään-

töjen ja velvollisuuksien omaksumisen ja niiden täyttämisen välille.  

 

Mäntylä päätyi toteamaan, että hänen oma kasvunsa ja kehittymisensä opettajana olisi 

nousujohteista. Hän uskoo omaan tekemiseensä ja pitää omia näkemyksiään voimava-

rana, jonka varassa kasvua ja kehitystä tulevaisuudessa varmasti tapahtuu.  

 

Brandtin itselleen asettamat tavoitteet täyttyivät. Tutkimalla kouluttajien, koulutuspääl-

likön ja opiskelijoiden käsityksiä alkuvaiheen opinnoista hän päätyi tekemään ehdotuk-

sen pintakäsittelyalan ensimmäisen kuukauden opinnoista.  

 

Nokireen osa-hankkeen kyselytutkimuksen vastausten analyysi antoi aiheen olettaa, että 

hänen käyttöteoriansa ja käytännön opettajantyönsä välillä on selkeä suhde. Ilmapiirin 

rakentumiseen, dialogin toteutumiseen sekä opettajan suhtautumiseen liittyvät asiat 

näyttäytyivät kyselyn mukaan opiskelijoille sellaisina kuin Nokireki on ne käyttöteo-

riassaan määritellyt. Osahankkeen analyysin tulosten perusteella voi perustellusti väit-
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tää, että ainakin kyselyyn osallistuneiden opiskelijoiden mielestä työilmapiiri ja opet-

tajan suhtautuminen olivat kurssilla positiivisia - oppimista ja itseilmaisua kannustavia. 

Osahankkeen tulosten kannustamana on mielekästä lähteä tulevaisuudessa miettimään 

ja kehittämään opetuksen metodiikkaa ja sisältöjä.  

 

Johdannossa esitimme hankettamme ohjaavia kysymyksiä. Vastaukset näihin kysymyk-

siin voimme tiivistää seuraavalla tavalla:  

• Opetustilanteessa käyttöteoria voi näkyä yleisenä elämänasenteena sekä suhtau-

tumisena työhön, oppijoihin, ympäristöön ja opetettavaan ainekseen. Opettajalla 

voi olla tavoitteena luoda oppimisympäristöjä ja tilanteita oman käyttöteoriansa 

pohjalta. Käytännön toteutukseen kuitenkin vaikuttavat ympäristön käytännöt, 

puitteet ja tavat - piilo-opetussuunnitelmat.  

 

• Käytännön työ vaikuttaa omaan käyttöteoriaan käytännön toimintatapojen ja -

kulttuurien kautta: teemme ja opetamme asiat niissä puitteissa, kuin realistisesti 

on mahdollista. Opettajan käyttöteoria voi muuntua opettajan käytännön työn 

vaikutuksesta siten, että opettaja arvioi kriittisesti oman toimintansa ja toimin-

taympäristönsä suhdetta käyttöteoriaansa. Lisäksi ulkopuolisen näkökulman 

saaminen voi edesauttaa käyttöteorian muuntumista lähemmäs käytäntöä.  

 

Käytännön opetustyön vaikutukset käyttöteorian syvemmillä, perustavanlaatui-

semmilla ulottuvuuksilla voi olla miedompaa. Syvemmät ulottuvuudet sisältävät 

metafyysisiä käsityksiä, joiden muuntuminen voi olla hitaampaa, koska a) ne si-

sältävät perususkomuksia ja -käsityksiä sekä b) ne eivät ole niin vahvasti kyt-

köksissä käytännön opetustyöhön.  

 

Alla olemme vielä luetelleet ajatuksiamme siitä, mitä hyötyä hankkeestamme voi olla 

seuraaville kohderyhmille.  

 

Oppijalle: Toivottavasti paremmin yksilölliset oppimistavat ja -mahdollisuudet huomi-

oonottava opetus, joka voi johtaa opetuksen laadun parantumiseen. Opetustyön kehittä-

misessä on kaikille osapuolille arvokasta oppijan kuunteleminen, hänen mielipiteidensä 
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ja ajatuksiensa arvostaminen.  

 

Oppilaitokselle: Oppijoiden oppimistyylien moninaisuuden huomioonottava kulttuuri 

tuottaa toivottavasti oppimisen iloa vahvistavia kokemuksia sekä oppijoille, opettajille 

että oppilaitosyhteisölle. Tämä voi johtaa opetuksen laadun parantuminen.  

 

Opettajalle: Oman työn ja osaamisen kehittyminen teorian ja käytännön ulottuvuuksis-

sa, joka voi johtaa opetuksen laadun parantumiseen ja työn mielekkyyden säilymiseen.  
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Liitteet  

Liite 1: Haastattelulomake  
(1/2) 

 
 
Haastattelulomake TAKK: n maalariopiskelijoille       Ilse Brandt/10.1.2011 
 
Tämä haastattelulomake on suunniteltu Takk: nn pintakäsittelyalan opiskelijoille. 
Tarkoituksena on kartoittaa ja kehittää alkuvaiheen opintoja. Tämän kyselyn 
tulokset liittyvät myös osana llse Brandt: n opintoja Tampereen ammatillisessa 
opettajakorkeakoulussa. 
 
Kysely on kaksiosainen: Ensin opiskelija täyttää haastattelulomakkeen, jonka jälkeen 
lomakkeen pohjalta käydään henkilökohtainen keskustelu tiedon syventämistä varten. 
Keskustelu käydään opiskelijan ja Ilse Brandt: n välillä, keskustelu on 
luottamuksellinen. Tuloksista tehdään yhteenveto, jossa yksittäisiä henkilöitä ei mainita 
nimellä. 
Täytäthän lomakkeen vain omiin henkilökohtaisiin kokemuksiisi perustuen. 
Nimi: _______________________________________ 
 
Suoritatko TAKK:ssa Pintakäsittelyalan perustutkintoa? 
   Maalarin ammattitutkintoa? 
 
Sukupuoli  Mies 
   Nainen 
 
Ikä   Alle 20 v. 
   20 - 30 v. 
   30 - 40 v. 
   Yli  40 v. 
 
Kauanko olet opiskellut maalarilinjalla TAKK:ssa?  
   Alle 1 kk. 
   1-6 kk. 
   6-12 kk. 
   yli 12 kk. 
 
Onko sinulla aiempaa työkokemusta tai opintoja maalausalasta? (Paljonko suunnilleen 
kuukausina tai vuosina)?__________________________________________________ 
 
 
Mikä on ollut opintojesi sisältö 1 kk:n aikana? Mitä kirjallista materiaalia siihen on 
sisältynyt? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________(jatkuu) 
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 (2/2) 
Ovatko seuraavat aiheet sisältyneet opintojesi alkuvaiheeseen?  

Oppistartti (mm. TAKK: n ja rakennusalan esit-

tely, oppimisen testit).  

Opiskelijan opas- kansio (mm. TAKK: n ja ra-

kennusalan esittelyt, tilat ja palvelut).  

Työturvallisuuskortti  

Työvaatetus (kypärä, liivit, kengät, haalarit).  

Työsaliperehdytys(aineet, tilat, sivellinhuolto, 

pelisäännöt)  

HOPS (lukujärjestys, hyväksiluvut opinnoissa, 

henkilökohtainen keskustelu)  

 
Onko tietoa tullut alkuvaiheessa mielestäsi liikaa, sopivasti tai liian vähän ? 
 
 
Kerro vapaamuotoisesti kokemuksistasi opintojesi alkuvaiheessa? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Mitä toivoisit sisältyvän ensimmäisen kuukauden opintoihin? Kehittämisajatuksesi? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Jotain mitä haluat vielä kertoa? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
    

KIITOS VASTAUKSISTASI!  
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Liite 2: Starttipaketti ja tsekkauslista 
 
TAKK. Pintakäsittely ja sisustusala            Tsekkauslista     
 
Toiminta                                Päiväys Perehdyttäjänkuittaus/vastuuhenkilö
               
Oppistartti (TAKK: n ja rakennusalan 

esittely, oppimistyylit, oppimisentestit) 

   

Opiskelijan opas-kansio ja ensimmäisen 

kuukauden ohjelma 

   

Työvaatetus ja pukukaapit(Kypärä, liivi, 

kengät, haalari, pölysuojain, käsineet) 

   

Tilojen esittely(Nirva ja pintakäsittely)    

Kouluttajien esittely    

Opintoihin perehdytys: Koulutuksen 

rakenne, sisältö ja tavoitteet 

 - Käsitteet:  hops, tutkinnot 

- Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 

- Tutkintojen sisältö: rakenne, 

tutkintosuoritukset 

- Työmaajaksot ja käytännöt 

- Työsalikäytännöt 

- Teoriapäivien käytännöt 

- Pelisäännöt: Poissaolot, viikkoraportit 

   

Maalausalan perusteet ja 

työsaliperehdytys: 

- Työkalupakki  

- Maalarin työnkuva 
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- Välineet ja välinehuolto 

- Aineet 

- Perusmenetelmät: pohjatyöt, rajaukset, 

maalaus 

- Suojaimet ja työturvallisuus maalausalalla 

                                 

                                                 

 

 

Hops 

- Henkilökohtainen keskustelu 

- Osaaminen ja hyväksiluvut 

- Tavoitteet ja suunnitelma 

- Opintojen sisältö ja lukujärjestys 

   

Työturvallisuuskortti    

Kuvallinen henkilökortti    

Työtehtäväjono (Viikot 1-4) 

- Esikäsittelyt 

- Nauhoitus ja tasoitustyöt 

- Rajaaminen 

- Telamaalaustyöt 

- Suunnittelu ja pintamaalaukset 

   

Moodleen perehdyttäminen    

 
Opiskelijan nimi:______________________________________ 
Tutkinto:_____________________________________________ 
Aloituspvm.:__________________________________________ 
Omakouluttaja:________________________________________ 
 
 
 
     (jatkuu) 
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     Starttipaketti                                             
Oppistartti  on yleensä käyty jo tutustumisjaksolla ja tällöin on myös 
työturvallisuuskortti suoritettu.                       
1. viikon sisältö 
Aloituspäivä: 
- Opiskelijan opas- kansion jakaminen: 
  Tutustutaan yhdessä kouluttajan kanssa kansion sisältöön ja opiskelijat täyttävät 
tuloilmoitukset. 
- Kouluttajien esittely 
  Kouluttajat tulevat esittäytymään ja kertovat työnkuvansa tai yksi kouluttaja esittelee 
muut kuvien perusteella. 
  ( Liite: Pintakäsittely ja sisustusalan kouluttajat, liitetään myös opisk. kansioon) 
- Opiskelijoille annetaan työvaatetus ja pukukaapit(Kypärä, liivi, kengät, haalari, 
pölysuojain, käsineet) 
- Kouluttaja esittelee Nirvan tilat ruokala, terveydenhoitaja, rakennusala, taukotila, 
luokkatilat, sihteeri ja toimistot  
  sekä Pintakäsittelypuolen tilat ja opiskelijat. 
- Kouluttaja kertoo ensimmäisen kuukauden opintojen sisällöstä ja käytännöistä sekä 
pelisäännöistä. 
  Vastuuhenkilö: 
Maalausalanperusteet ja työsaliperehdytys 
Kouluttaja kertoo maalausalan perusteista ja työsalilla toimimisesta. 
 (Kirjallinen materiaali, välinehuollon harjoittelu, aineiden ja työvälineiden tutkiminen 
työsalissa. Mitä, missä?) 
- Maalarin työnkuva 
- Työkalupakin jakaminen 
- Välineet ja välinehuolto( Siveltimien ja telojen pesu, lastat, siivous) 
- Aineet( Etiketit, liuotin ja vesiohenteiset aineet) 
- Perusmenetelmät työtehtäväjonossa: suojaukset, pohjatyöt, rajaukset, maalaus, siivous. 
- Suojaimet ja työturvallisuus maalausalalla.(suojaimet, pukit ym.) 
Vastuuhenkilö: 
Työtehtäväjono (Viikot 1-4) 
Opiskelijat aloittavat työtehtäväjonon töitä työsalissa, kouluttaja perehdyttää aiheisiin. 
- Esikäsittelyt 
- Nauhoitus ja tasoitustyöt 
- Rajaaminen 
- Telamaalaustyöt 
- Suunnittelu ja pintamaalaukset 
Vastuuhenkilö: 
Kuvallinen Henkilökortti 
- Opiskelijoiden valokuvaus ja henkilökorttien tekeminen sekä kouluttajien toimiston 
seinälle kuvallinen opiskelijalista puhelinnumeroineen 
Vastuuhenkilö: 

2. Viikon sisältö 
Opintoihin perehdytys: 
Kouluttaja kertoo koulutuksen rakenteesta, sisällöstä ja tavoitteesta (Opiskelijan 
opas kansio, TAKK: n opetussuunnitelma, selkokieliset tutkinnon osat ja muu 
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kirjallinen materiaali)  
- Käsitteet:  Hops, tutkinnot                                      
- TAKK: n opetussuunnitelma: koulutuksen rakenne, opintojen sisältö 
- Tutkintojen sisältö: rakenne, tutkintosuoritukset 
- Työmaajaksot ja käytännöt                         
- Työsalikäytännöt 
- Teoriapäivien käytännöt 
- Pelisäännöt: Poissaolot, viikkoraportit, työvälineet, hankinnat. 
Vastuuhenkilö: 
Työtehtäväjono (Viikot 1-4)  
Opiskelijat jatkavat työtehtäväjonon töitä työsalissa, töiden vaikeutuessa, kouluttaja 
perehdyttää aiheisiin. 
- Esikäsittelyt 
- Nauhoitus ja tasoitustyöt 
- Rajaaminen 
- Telamaalaustyöt 
- Suunnittelu ja pintamaalaukset 
Vastuuhenkilö: 

Viikkojen 3 - 4 sisältö  
Hops 
- Henkilökohtainen keskustelu 
- Osaaminen ja hyväksiluvut 
- Tavoitteet ja suunnitelma 
- Opintojen sisältö ja lukujärjestys 
Vastuuhenkilö: 
Työturvallisuuskorttikoulutus   
- Raksantorilta teoriapäivän varaaminen 
-kortin antaminen opiskelijalle 
Vastuuhenkilö: 
Työtehtäväjono (Viikot 1-4) 
- Esikäsittelyt 
- Nauhoitus ja tasoitustyöt 
- Rajaaminen 
- Telamaalaustyöt 
- Suunnittelu ja pintamaalaukset 
Vastuuhenkilö: 

Moodle- verkkoympäristö 
Alkuvaiheen opinnot 
- Ensimmäisen kuukauden ohjelma  
- Ensimmäisen kuukauden aineistot. opiskelijan opas-kansio, opetusmateriaalit. 
- Tietoa oppimisen tukipalveluista: Suomen kielen opetus, matematiikan  ja 
lukivaikeuksien tukipalvelut 
- Tietoa opiskelijaetuuksista: Yrittäjäneuvonta, muut. 
- Tietoa tutkinnoista 
-viikkoraportin täyttäminen moodlessa 
Materiaalin keruu ja vieminen Moodleen sekä päivitys. Opiskelijoiden opastaminen 
Moodlen käyttöön. 
Vastuuhenkilö: 
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Liite 3: Kyselylomake  
 
Kyselylomake ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämishanketta varten.  
Vastaukset kerätään nimettömänä.  
 
1. Kuvaile viidellä adjektiivilla (kuvaava sana) ryhmän ilmapiiriä  taide- ja 

kulttuuritunneilla 
 
 
 
 
2. Kuvaile viidellä adjektiivilla omia tuntemuksiasi kurssilla käydessäsi 
 
 
 
 
3. Kuvaile viidellä adjektiivilla opettajan suhtautumista opiskelijoihin  
 
 
 
 
4. Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto:  
1 = Opettaja ei sallinut keskustelua, kysymyksiä ja kommentteja opetustilanteessa  
2 = Opettaja salli vähän keskustelua, kysymyksiä ja kommentteja opetustilanteessa 
3 = Opettaja salli keskustelun, kysymykset ja kommentit opetustilanteessa  
4 = Opettaja kannusti keskusteluun, kysymysten esittämiseen ja kommentointiin 
opetustilanteessa 
 
5. Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto: 
1 = Opettaja ei sallinut opiskelijoiden esittää toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi 
kurssin sisällöistä, työskentelytavoista tai tauoista  
2 = Opettaja salli opiskelijoiden esittää toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi kurssin 
sisällöistä, työskentelytavoista tai tauoista, mutta jätti toiveet ja/tai mielipiteet huomiotta 
3 = Opettaja salli opiskelijoiden esittää toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi kurssin 
sisällöistä, työskentelytavoista tai tauoista ja pyrki huomioimaan mielipiteet ja 
toteuttamaan toiveet opetussuunnitelman antamissa rajoissa 
4 = Opettaja kannusti opiskelijoita esittämään toiveita ja/tai mielipiteitä esimerkiksi 
kurssin sisällöistä, työskentelytavoista tai tauoista ja pyrki huomioimaan mielipiteet ja 
toteuttamaan toiveet opetussuunnitelman antamissa rajoissa  
 
6. Kirjoita lopuksi vapaamuotoinen muutaman lauseen mittainen arvio kurssin 
opettajasta: pohdi kirjoittaessasi työilmapiiriä, opettajan tapaa opettaa, opettajan 
joustavuutta ja suhtautumista opetustyöhön ja opiskelijoihin.  
 
 
 


