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HYVÄ, PAHA OPETTAJA, ELI (POST)MODERNIN NUORISON KOULUTTAMISEN 
ONGELMA ERITYISKASVATUKSEN VALOSSA 
 
1. Johdanto 
 
Kaarlo Laineen väitöskirja (Laine, 2000) nosti uudelleen esille keskustelun, jota 1990-luvun 
alkupuolella käytiin pitkälti Thomas Ziehen ajatusten innoittamana (esim. Aittola ym. 1991; 
ks. Lähteenmaa & Siurala, 1991). Kyse on tematiikasta, jossa koulun ja koulutuksen 
merkitys asetetaan uudelleen puntariin suhteessa nuorten yleisempään 
elämänorientaatioon. Mikä merkitys on sekä ajallisesti että toiminnallisesti rajallisella 
kouluoppimisella, kun yksilölliset oppimiselämänhistoriat rakentuvat yhä useammin 
keskeisiltä osiltaan koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen vaikutteiden välityksellä, ja 
samalla myös koulutuspoliittiset tavoitteet  liittyvät, ei vain nuorisokoulun mittaiseen, vaan 
elinikäiseen oppimiseen.  

Tässä esityksessä lähestyn (post)modernin1 nuorison kouluttamista erityiskasvatuksen 
alueella esiin tulleiden tutkimustulosten tulkinnan kautta. Kyse on ns. heikoimman lenkin 
periaatteesta: oletuksena on, että menettelyt, joista on hyötyä kaikkein vähiten kouluun 
kiinnittyneille oppilaille voisivat olla yleisemminkin hyödyllisiä, kun pohditaan 
toimintamalleja koululle kylmenneen ikäpolven uudelleenlämmittämiseksi. 

Mielenkiintoista kyllä, kyse ei ole uusista tehokkaista “interventioista”, vaan useissa 
yhteyksissä keskeisimmäksi tekijäksi on noussut vuorovaikutus opettajana toimivan 
aikuisen ja nuoren välillä. Toimiva vuorovaikutus muodostuu joustavasta vaihtelusta 
opettajan, ohjaajan, kanssaihmisen ja kurinpitäjän rooleissa. Näitä osatekijöitä pohditaan 
entisten tarkkailuoppilaiden koulukokemusaineistossa esiin tulleiden katkelmien avulla. 
Aineisto on syntynyt entisten erityisluokanoppilaiden seurantatutkimuksen 
(Jahnukainen,1997) yhteydessä omana teema-alueenaan, josta on tulossa laajempi 
yhteenveto toisaalla (Jahnukainen, painossa). Tässä artikkelissa syvennyn laajentamaan 
tärkeimmäksi koetun erityisopetuselementin – opettajan – merkitystä aineistolähtöisin 
katkelmin. 
 

                                                             
1 En ota tässä laajemmin kantaa keskusteluun postmodernin nuoruuden ulottuvuuksista, käytön 
termiä ainoastaan erottelevana tekijänä juuri tämän ajan ja aiempien sukupolvien välillä, joiden 
asennoitumisessa ainakin koulutuksen suhteen on selvä ero (esim. Kauppila, 1996). Mitä itse 
erityisopetuksen oppilaisiin tulee, heidän kohdallaan postmoderni elämänasenne on 
todennäköisesti varsin kaukaa haettu lähtökohta; postmoderni sukkulointi vaatiikin ilmeisesti 
riittävästi kulttuurisia vapausasteita mahdollistuakseen. 
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2. Koulukokemuksia 
 
Lasten ja etenkin nuorten koulukokemuksia on 1990-luvulla lähestytty useissa 
tutkimuksissa. Käytössä on ollut gallup-aineistoja, perinteisiä kyselylomakkeita, 
ainekirjoituksia, ryhmähaastatteluja, yksilöhaastatteluja ja osallistuvaa havainnointia – 
sekä näiden yhdistelmiä. Eri metodeilla on saavutettu varsin yhteneviä tuloksia: näyttää 
siltä, että suomalaiset nuoret eivät viihdy kovin hyvin koulussa (esim. Kannas, 1995) – 
lukuun ottamatta aivan koulun alkua (Aho, 1998). Erityisen huonosti koulussa viihtyvät 
pojat (Linnakylä ym. 1996), ja kaikkein ikävin vaihe on yläaste (Tervo, 1993). Aittolan, 
Jokisen ja Laineen (1991) esitys koulun haihtuneesta lumouksesta ei siis liene kaukana; 
kun vuosisadan alkupuolella syntyneiden osalta koulutus oli ihanne on se muuttunut 
nuorimmalle ikäpolvelle itsestäänselvyydeksi ja hyödykkeeksi (Kauppila,1996), josta 
revitään irti se mitä siitä saadaan. Merkityksellisemmät oppimisympäristöt löytyvät koulun 
ulkopuolelta harrastuksista, internetistä ja medioista. 

Mielenkiintoinen havainto on se, että kaikkien sietämättömimmäksi asiaksi koulussa 
koetaan opettajat (Tervo,1993). Lisäksi opettajan persoonaan tai käyttäytymiseen liittyvät 
seikat katsotaan olevan keskeisesti yhteydessä koulun työrauhahäiriöihin ja poissaoloihin 
(Erätuuli & Puurula, 1990; ks. brittikouluista Kinder, 1997). Opettajat alkavatkin olla puun ja 
kuoren välissä: toisaalta heiltä vaaditaan tuloksellisuutta, laatua, toleranssia ja 
joustavuutta, samalla kunnat ovat lomauttaneet opettajia, sijaisille ei makseta kesäajalta 
palkkoja ja ylipäätään opettajan aiempi annettu auktoriteetti on murentunut.  
 
3. Erityisopetuskokemuksia 

 
Opettajien merkityksen esiintulo keskeisenä ongelma-alueena yleisopetuksen 
kouluviihtyvyyden kannalta muodostuu vieläkin mielenkiintoisemmaksi kun tarkastellaan 
vastaavasti erityisopetuksen oppilaiden koulukokemuksia. Erityisopetustutkimus osoittaa 
pitkälti päinvastaista. Ensinnäkin erityisopetuksessa tai pienryhmässä viihdytään 
paremmin kuin yleisopetuksessa niin verrokkiryhmätutkimuksen (Kuorelahti, 1997) kuin 
omiin yleisopetuksen kokemuksiin suhteutettuna (Kivirauma, 1995; Jahnukainen, 1998, 
painossa; Yhdysvalloissa Guterman, 1995). Ulkomaisissa tutkimuksissa (Guterman, 1995; 
Klingner et al, 1998; Padeliadu, 1995) ja tutkimusten meta-analyysissä (Vaughn &  
Klingner, 1998) on lisäksi havaittu, että erityisoppilaat (oppimisvaikeuksiset) valitsisivat 
useimmiten erityisluokkaopetuksen ja erityisopettajan yleisopetuksen sijaan. Eräs selitys 
on se, että oppilaat ovat kokeneet, että yleisopetuksessa opettajalla ei riitä aikaa heidän 
ohjaamiseensa yksilöllisesti, kun taas erityisopetuksessa opettajat ja vuorovaikutus 
oppilaiden kanssa ovat keskeisiä voimavaroja (Guterman, 1995; Habel et al, 1999; 
Kuorelahti, 1997; Jahnukainen, 1998, painossa; Wade & Moore, 1993). 

Erityisopetuksen kannalta on mielenkiintoista, että vuosikymmenien ajan on ajettu 
kouluintegraatiota – nyttemmin ns. inklusiivista koulua – jossa kaikki oppilaat voisivat 
opiskella samassa luokkaympäristössä. Kuitenkin näyttää siltä, että suomalainen 
peruskoulu ei pysty täysin vastaamaan edes ns. tavallisten oppilaiden asettamiin 
haasteisiin. Vaikka ideologisessa mielessä olisi toki suotavaa, että mahdollisimman moni 
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pystyisi opiskelemaan ilman erityisiä toimia – koska niillä toki voi olla negatiivisiakin 
vaikutuksia kuten poikkeavaksi leimautuminen (Jahnukainen, painossa; Moberg, 1979) – 
on huomattava, että hallitsemattomassa integraatiossa helposti ajaudutaan kohti 
oppilaiden heitteillejättöä (ks. palvelustrategiamalli Hautamäki, 1996; Jahnukainen, 1995; 
käytännön case -kuvaus Kähäri, 2000). 

Yleisemmin kiinnostava kysymys onkin, miten voitaisiin kehittää sellaista opettajuutta, 
joka vastaisi mahdollisimman monen nuoren tarpeisiin ja olisi siten samalla inkluusiota 
edistävää. Erityisoppilaiden koulukokemusaineistojen valossa herää kysymys: onko 
erityisopettajilla käytössään joitain “erityisiä keinoja”, joilla he saavat koulun maistumaan 
myös heikommin kouluun kiinnittyneille oppilaille. Tähän kysymykseen etsitään vastauksia 
tarkastelemalla seuraavassa opettajuuteen liitettyjä toivottavia ja vähemmän toivottavia 
ominaisuuksia. 

Tutkimuksen toteuttaminen. Aineistona on entisten ESY eli tarkkailuluokan oppilaiden 
koulukokemusaineisto, joka on kerätty laajemman tutkimusprojektin (ks. tarkemmin 
Jahnukainen, 1997; 1999; painossa) toisella haastattelukerralla vuonna 1995, jolloin 
haastateltavien mediaani-ikä oli 25 vuotta. On huomattava, että tutkimuksen rajoituksena 
on siis mahdollisuus retrospektiiviseen harhaan, muistojen valikoitumiseen, vaikkakin 
koulukokemusten on kuitenkin havaittu olevan varsin pysyviä (Andersson, 1997). On myös 
muistettava, että kuvaukset kertovat pääosin 1980-luvun alun koulusta ja opettajista, jolloin 
vertailu nykyiseen kouluun on suoritettava varauksin. 

Aineiston käsittely ja raportointi. Haastatteluaineisto on analysoitu käyttämällä apuna 
NU•DIST ohjelmaa, joka on laadullisten aineiston käsittelyyn suunniteltu analyysiohjelma. 
Tässä esitettävät tekstikatkelmat ovat esimerkkejä niistä teemoista, joita haastatteluissa 
tuotiin esiin. Teemat on jaettu karkeasti + ja – teemoihin, sen mukaan onko esitetty 
ominaisuus katsottu suotavaksi vai vähemmän suotavaksi opettajan ominaisuudeksi. 
Haastattelukatkelmissa MJ viittaa haastattelijaan ja koodi H4C haasteltavan 
erityisopetukseen siirtovuoteen. Perässä oleva kirjain erottelee toisistaan samana vuonna 
siirretyt. Naispuolisten haastateltavien koodissa on lisäksi t kirjain. Teksteistä on 
luettavuuden vuoksi poistettu joitain toistoja ja takelteluja. [Hakasulkeisiin] on merkitty 
yksityisyyden suojan vuoksi poistetut paikan- ja henkilönimet. 
 
4. Hyvä, paha opettaja koulusopeutumattomien oppilaiden kertomana 
 
Haastatteluissa tulee esille eniten positiivisia opettajakuvauksia (12 teemaa). Tämä johtuu 
siitä, että haastattelut kohdentuivat erityisopetuskokemuksiin ja erityisopettajat on koettu 
valtaosin myönteisessä valossa, joskin joukossa on myös joitakuita ei pidettyjä 
erityisopettajapersoonia. Negatiiviset opettajamuistot (4 teemaa) tulevat esiin useimmiten 
juuri positiivisten toimintamallien vastakohtina, ”varoittavina esimerkkeinä”. Toisenlaisella 
menettelyllä olisi ehkä saatu esiin enemmän negatiivisia asioita, tämän artikkelin 
tarkoituksiin kuitenkin juuri positiiviset muistot ovat juuri ne tarpeellisimmat. 

Haastatteluissa selkeimmin esiin tuleva seikka on se, että näillä oppilailla on ollut kova 
aikuisen nälkä: jos opettaja on pystynyt antamaan itsestään muutakin kuin päivittäisen 
tietoannoksensa, se on varmasti kohdannut otollisen maaperän. Vaikka opettajan 
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itsestään selvä auktoriteettiasema onkin ehkä murentunut, opettajan tosiasiallinen 
merkitys ei ainakaan ole sitä tehnyt; asema on vain lunastettava, se ei tule 
sisäänrakennettuna opettajan positiosta käsin kuten aiemmille opettajapolville (vrt. Laine, 
2000). Ei siis todellakaan ole samantekevää, millainen opettaja on tai miten hän 
käyttäytyy. Tästä syystä ensimmäisenä havaintonani tuon esiin yleisemmän opettajan 
merkittävyyttä korostavan teeman, jota voidaan kutsua vaikkapa opettajan paikan 
määritykseksi.  
 
”Opettajalla on ratkaiseva asema” 
 
H4C: Niinku sillä, että käykö koulun loppuun vai ei. Ja paljon tekee se että niinku 
koulunkäyntiinkin, että millainen opettaja on. Että se on mun mielestä sellainen ratkaiseva 
tekijä… 
- - - 
MJ: Minkälainen sun  mielestä on hyvä opettaja? 
H5A: Niin ne ei välttämättä taidollisesti mutta ihmisenä. Niin se on tuurista kiinni, että 
mimmoisen opettajan satut saamaan. Se voi vaikuttaa koko sun elämääsi. Loppuelämän 
ajan. Jos joku opettaja ei tykkää jostain ihmisestä niinkun ihmisenä. Niin ei tietenkään ikinä 
saisi ajatella jostain ryhmästä. Sä et vaan tykkää siitä tyypistä. Sen naama ei miellytä sua. 
Tai se ei käyttäydy niin, että sä, että sä olisit sen lempioppilas. Kaikkien pitäisi olla 
neutraaleja oman niinkun. Ihmisen on tietysti vaikea olla neutraali että. Sehän on selvää 
niinkun. Vaikuttaa loppuelämän ajan. 
 
Millainen hyvä opettaja sitten todellakin on? Tähän liittyviä teemoja ovat 
oikeudenmukaisuuden, keskustelevuuden ja vuorovaikutteisuuden vaatimukset.  
 
+Teema  1) Oikeudenmukaisuus 
 
MJ: No millainen sen opettajan pitäisi olla? 
H4C: No sitä mun on niinku hirveän vaikea sanoa, että millainen pitäisi olla, mutta siis se 
just, että kun kerran ollaan niinku erityisluokalla niin mun mielestä silloin ne kaikki  oppilaat 
on niinku just saman arvoisia. Sen niinku ainakin tällaisella erityisluokalla niin pitäisi ottaa 
niinku huomioon kyllä. Ainakin opettajan vaikka. Vaikka ei nyt tavallisella luokalla 
ottaiskaan niin. Mutta siellä ennen kaikkea. 
 
Oikeudenmukaisuuden vaatimus on ymmärrettävä osin kyseisten oppilaiden 
henkilöhistoriasta käsin. Aiempiin koulukokemuksiin liittyy usein väärinymmärryksen 
tuntemuksia ja kokemuksia siitä, että opettajan suosiossa olevien oppilaiden osalta on 
joitain sattumuksia katsottu läpi sormien. 
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+Teema  2) Keskusteleva, vuorovaikutteinen opettaja 
 
Ht8E: Hyvä opettaja... joo...opettaa, ja sit niinku ettei pelkästään vaan opeta, opeta, opeta 
vaan niinku... eikä sit niinku vaan kysy et onks teillä jotain kysymyksiä vaan niinku kiertää 
kattomassa mitä niinku tekee ja pystyy niinku pysähtyy keskusteleen jonkun oppilaan 
kanssa ja niinku saa niitten kanssa sellasen kontaktin et ne niinku sanoo et jos niillä on 
ongelmia, ettei se oo vaa sillee et onks teillä kysyttävää ja kaiki istuu hiljaa... – – –  et 
yrittää saada niinku sellasen jonkinlaisen yhteyden oppilaiden kanssa et, et ne niinku 
aukasee sen suunsa kun niillä on jotain ongelmia ja kysyttävää, eikä vaan anna mennä ja 
miettii sitte ku joku asia jää välistä ni sit niinku se kokonaiskuva siit asiasta mikä se nyt on 
niin ei tuu sit loppujen lopuks niin selväks ku pitäis... 
 
Tärkeää on siis se, että opettaja ei linnoittaudu oman pöytänsä taakse olemaan 
tyytyväinen kun oppilaat tekevät edes jotain. Tärkeää on vuorovaikutus, kontakti ja 
läsnäolo. 
 
Miten hyvä opettaja sitten käyttäytyy? Minkälainen hänen toimintatapansa on 
luokkatilanteessa. Asiaa valotetaan aineistossa siten, että opettajan tulisi olla esillä 
ihmisenä ja persoonana, ei vain opetuskoneena, joka jakaa tiedon pureksittavaksi. Hyvä 
opettaja luo sellaisen oppimisilmapiirin, jossa oppilaat tuntevat olevansa hyväksyttyjä 
mielipiteineen, ja jossa työn alla oleviin tehtäviin haetaan ratkaisuja myös yhdessä. 
Pienryhmässä mahdollistuvan yhteisöllisyyden tukemisella on siis tässä oma asemansa. 
Seuraavassa yhteydessä nämä tulevat esiin myös ei-suotavana teemana, opettaja ei saa 
olla pelkkä harmaa massa, vaan ihminen – luuta ja verta! 

 
+Teema 3) Opettaja on ihminen 
+Teema 4) Välitön ilmapiiri & yhteisöllisyys 
 
H8A: se lähinnä… et sillon niinku se opettaja astu sinne niinku sanotaan… sen koululaisen 
tasolle, että hän on myös ihminen että ei hän oo tämä harmaa massa mikä täällä on vaan 
se, et sehän se justiinsa on se että sen jälkeen kaikki oli periaatteessa yhtä sillä luokalla… 
et ei siellä ollu siinä mielessä opettaja ja tämmöstä näin… vaan monestikin oli just 
semmosta ihan sanotaan vapaata keskustelua ynnä muuta siellä pidettiin ja kysyttiin mikä 
oli kenenkin mielipide asiassa ja siellä sai lataa mielipiteensä vapaasti että…et siinä se on 
melkein sanotaan se ero niinko siihen normaaliin koulunkäyntiin nähden… – – –  …kun 
miettii tämmöstä esimerkkiä, kun joku siellä luokassa lataa että jessus mä en ymmärrä tätä 
laskua että miten tää toimii… ni maikka huutaa vaan että kysy kaverilta, kun taas sitten 
tarkkiksen pojat sit taas maikka tuli kattomaan että mikä täs on sellasta että klikkaa… sit 
sitä voidaan pähkäillä koko ryhmän avulla, no sehän missään nimessä se ei onnistukaan 
normaali luokassa sehän nyt on selvääkin että se on mahdottomus melkeinpä… et siinä 
mielessä siis sehän koskee ihan kaikkia aineita samallailla.. 
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–Teema 1) Opettaja on harmaa massa siellä edessä 
 
… et se mikä opettajilta puuttuu... no nykypäivänä tietysti on vähän vaikeempi sanoo mikä 
se on mutta ainakin siltä opettajasukupolvelta… mitä mun aikana oli… ja sunkin niin justiin 
se että ne vaan on siellä harmaana massana edessä selittämässä ei oteta siinä mielessä 
oikeestaan oppilaita hirveemmin huomioon… et se on melkein taitaa olla nykysenkin 
koulun pahimpia puolia… 
 
Millaisia ominaisuuksia ”ihmisyyteen” sitten kuuluu? Aiempien keskustelevuuden ja 
vuorovaikutteisuuden lisäksi haastateltavien kertomuksissa tulee esiin se, että opettaja voi 
murtaa tiedonjakajaroolinsa ja akateemisten tavoitteiden painotuksensa panostamalla 
retkiin ja erilaisiin koulun ulkopuolisiin aktiviteetteihin ja jopa viemään oppilaita omaan 
kotiinsa. Tämä on omiaan tuomaan opettajaa lähemmäs oppilaita, tekemään hänestä 
enemmän täyden ihmisen kuin vain pelkän opettajaa esittävän pakollisen kulissin. Tämän 
tapaiset kokemukset ovat olleet erityisen tärkeitä niille oppilaille, jotka ovat asuneet 
lastenkodissa, kuten seuraava haastateltava. 
 
+Teema 5) ”ei-akateemiset intressit + opettaja-roolin murtaminen” 
 
MJ: Minkälainen sun mielestä on hyvä opettaja? 
H2A: Hyvä opettaja? 
MJ: Tai sanotaan nyt vielä tarkemmin, että hyvä erityisopettaja.  
H2A: Vaihtelua opiskelussa – – – ja on paljon mukana oppilaitten kanssa ja että tekee 
paljon muutakin kuin vaan sitä kouluasiaa, että paljon muussakin mukana.  
MJ: Joo, eli esimerkiksi.  
H2A: No esimerkiksi  tekee paljon just jotain vaikka jotain retkiä tai jotain semmoisia, että. 
Ja jotain niinkun ja tapahtumia ja. Että on niinkun kaikissa mukana niin – – – [OpettajaY] 
kun oli meidän opettaja. Mehän käytiin [OpettajaY:llä) niinkun himassakin ihan monta 
kertaa, että se oli mun mielestä ihan sellainen niinkun. – – – että se jaksoi opettaa, vaikka 
me jätkät tuli murrosikään tota  teki kaikennäköiset temput, se jaksoi tota… me käytiin 
välillä sen pihaa tossa haravoimassa. Miksi sitä voisi sanoa, terapiaksiko sitä voisi sanoa? 
Käytiin sen pihaa haravoimassa siellä ja meillä oli kaikennäköistä semmoista. Ja sitten  me 
päästiin kyllä niinku muitten mukaan niinku luokkaretkille päästiin.  
 
Vastaavasti opettajan on käyttäytymisellään mahdollisuus jo heti heti alkumetreillä tehdä 
niin kielteinen vaikutus, että myönteinen vuorovaikutus myöhemminkään tuskin onnistuu. 
Seuraavassa toiselta paikkakunnalta muuttanut tyttö kertoo ensi kokemuksestaan uuden 
opettajan kanssa. Kyseessä on tyypillinen rajoja koetteleva tilanne, jossa otetaan 
”miehestä” mittaa. Tällaisen opettaja olisi toki voinut hoitaa huomattavasti 
tyylikkäämminkin. Kiinnostavaa on kuitenkin se, että tämä alkutapaaminen on värittänyt 
haastateltavan muistoissa kaiken myöhemmän. 
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–Teema2) ”Tyly asenne 
 
Ht8E: Mä en tykännyt siitä opettajasta. Mä muistan ensimmäinen kysymys siltä opettajalta 
oli – sillä oli Marlboro aski siinä pöydällä – niin ensimmäinen kysymys, mä sanoin 
”tarjootko yhen tupakan” se sanoi että ”EI”. Mä sanoin, että ”voiko täällä polttaa jossain 
välitunnilla”. ”EI. Ja kaikki mitä te kysytte tästä eteenpäin niin vastaus on EI!”. Se oli vissiin 
ensimmäistä vuotta. Ensimmäistä vuotta tota se oli niinkun tarkkismaikkana ainakin 
[paikkakunta]. Ja tota se ei tosiaan puhunut muusta kuin tyttärestään joka oli lukiolainen ja 
kehui kuinka koulun rehtori kehui hänen tytärtään ja kuinka hän on erinomainen ja hieno ja 
kaunis ja ylioppilaaksi pääsi ja tällaista. Se oli ihan kusipää se opettaja… 
 
Haastateltava korostaakin sitä, että kyseinen opettaja, vaikka olikin pätevä erityisopettaja, 
ei syystä taikka toisesta antanut itsestään sellaista panosta kuin aiemmissa yhteyksissä 
olemme kuulleet. Sen sijaan aiemmin opettajana ollut sijainen pystyi juuri omalla 
persoonallaan tulemaan toimeen oppilaiden kanssa. Opettajan – erityisopettajankaan! – 
pätevyys ei toki sinällään tee kenestäkään täydellistä opettajaa, kyse on siitä miten 
opettajankoulutuksen kautta saatuja taitoja pystyy ja haluaa hyödyntää todellisessa 
elämässä. 
 
–Teema 3) ”ei jääny mitään mieleen ihmisenä…” 
+Teema 6) ”epäpätevä oli kuitenkin hyvä tyyppi (ihmisenä)” 
 
MJ: Just. Eli se alkoi huonosti ja meni loppuun saakka huonosti. Tää yhteistyö…tämän … 
kanssa? 
Ht8E: Joo tai oikeastaan siitä ei jäänyt ihmisenä mulle mieleen mitään silleen muuta kuin 
se [nimi] sitten. Hänen tyttärensä ja se, että aina se… käveltiin koulusta kaupungille niin se 
oli aina Alkon. Sen Saabi oli aina Alkon tota noin parkkipaikalla. Tossa joo, kauhee se oli 
dokaamaan ja muutenkin se oli ärsyttävä. En mä muista mutta se opettaja mikä oli, – – – 
niin no se joka oli se nainen niin tota tuolla kahdeksannella luokalla – – – niin se 
[OpettajaP), niin se sanoi suoraan, että hän ei halunnut tarkkailuluokan opettajaksi hän 
halusi liikunnan opettajaksi mutta ei saanut sitä virkaa että hän ei ole täällä omasta 
tahdostaan. Olkaa hänelle kilttejä hänellä on lyhyt pinna. Ja me tykättiin siitä... Mutta se oli 
hyvä tyyppi. 
 
Kouluviihtymisestä puhuttaessa tulee muistaa se, että koululla on toki myös muita 
tavoitteita kuin viihtyminen. Toisaalla haastatteluissa tulee esiin se, että oppilaatkin 
arvostavat myös erityisopetuksen aikana tapahtunutta arvosanojen parantumista ja 
tunnetta siitä ”että jotain menee päähän” (ks. Jahnukainen, painossa). Seuraavassa 
katkelmassa tämä ankkuroituu juuri opettajan mahdollistamaan muutokseen 
koululaisuudessa. Opettajana on toiminut henkilö, joka on määrätietoisella otteellaan 
saanut tarkkispojat kesytettyä. Tässä yhteydessä opettajan sukupuoli tulee esiin 
positiivisena mainintana, ja joiltain osin asiassa lienee perääkin: maskuliinisuudesta 
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saattaa olla hyötyä juuri tietynlaisten tarkkispoikien ohjaamisessa. Tämä ei kuitenkaan ole 
yleinen sääntö, osalle oppilaista myös naisopettaja on tuntunut mieluisalta vaihtoehdolta. 
 
+Teema 7) Opettaja ”muutosagenttina” 
+Teema 8) Kuri & asenne –kohdallaan 
+Teema 9) Sukupuoli – pojat tarvii miestä 
 
H9: Kyl se oli semmonen, miten sen nyt sanois… siit opiskelust tuli vähän niinku erilaista 
et… [OpettajaX] oli niinku sellanen tyyppi justiin niinku, vähän tavallaan niinku pakotti ja 
sillä lailla mut sit se niinku muuttu et se ei ollu enää, se piti meille niinku hirveen jämptii 
kurii ja meilt jäi niinku semmonen hölmöily ja semmonen, niinku normaaliluokas tuli aina 
sellast possuiluu harrastettuu ja muuta tämmöst tyhmää… nii se jäi kokonaan niinku 
sivuun ja tunneil oltiin niinku siinä ja luettiin ja sillä lailla oltiin niinku… niinku koulus kuuluu 
ollakin… taiteen sääntöjen mukaan… 
MJ: nii, et oisko tullu semmone opettaja joka ois ollu, koska ainakin saa sellasen kuvan 
että se on aika paljo ollu kiinni sitä, että tää opettaja on ollu mieluinen…? 
H9: joo, se on ollu siitä kiinni, kiinni tota… aika paljonkin tietysti et semmonen joka… 
tiukka jäbe, setä siinä ollu, mukana ni kyl se niinku… 
MJ: mitä sä luulet, oisko voinu olla naisopettaja…? 
H9: miksei, miksei tietysti mutta, kyl se, kyl mä uskon ettei se välttämättä ois ollu yhtä 
hyvä, ku tota, tos iäs olevat kundit kuiteskin ja sitten on, se et ne kaipaa sitä miehistä 
auktoriteettia, kyl mä ainakin oon sitä, sillä kannalla, et kyl se niinku pitäs olla mies, ei nyt 
välttämättä, mut kyl mun mielipide on se että kyl mies klaaraa paremmin tollasen 
kundilauman ku nainen..kundit on kuitenkin kundei, ne on tos pahimmas murrosiäs ja 
muuta ni kyl se, ei se sitten sinänsä… sinänsä onnistu, että sitä on ihan… tietyst voihan 
sitä… mut kyl mun mielipide on että kyl sen pitäis olla niinku mies… 

 
Asiakaslähtöisyys on tullut koulumaailmaankin ainakin osana tuloksellisuuden 
mittaustapoja. Tätä tendessiä on myös kritisoitu, osin aiheellisestikin. Monet markkinoinnin 
maailmasta tutut kuviot ovat kuitenkin yllättävän hyödyllisiä lähtökohtia, kun mietitään 
opettamisen peruslähtökohtia. Eikö tilanne, jossa innokas kauppamies yrittää myydä 
asiakkaalle artikkelia, josta asiakas ei ainakaan aluksi ole kovinkaan kiinnostunut, kuulosta 
varsin tutulta analogialta siirrettäväksi myös koulutuksen maailmaan? Seuraavassa 
tekstikatkelmassa haastateltava tuo omasta aikuiselämän kokemusmaailmastaan sopivan 
rinnastuksen hyvään koulunpitoon. 
 
+Teema 10) Opettajuus myyntityönä 
 
MJ: Joo. Millainen on hyvä kasvattaja sitten? 
H5A: Eiköhän hyvä kasvattaja ole kärsivällinen, antaa aikaa opettaa ja ennen kaikkea 
sitten kuuntelee. Niinkun aidosti kuuntelee ja ymmärtää sen kuunnellun ja opettaa sen 
pohjalta niinkun. – – – Mutta just semmoinen, että saa niinkun ymmärtämään kertomansa 
asian. Se on vähän niinkun myyntityössä niin myyntipuhe. Sen myyntipuheen merkitys 
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yhden minuutin aikana voi ratkaista kaupan. Eli se on äänenpainot, mitä, mitä sä annat 
ittestäsi ulos. Kuinka sä käyttäydyt. Jos sä oot niinkun. Tehdäänkö kauppa hermoilet ja 
tälleen niin ei. Se pitää olla niinkun osata kuunnella ihmistä. Sen jälkeen vastata 
olennaisiin ja ohittaa sellaiset niinkun epäolennaiset asiat. Jos joku oppilas kysyy sulta 
kesken tunnin hei kuule opettaja tuu tänne mä viittaan. Se kysyy jotain, ei sitä välttämättä 
tarvii nolaa, että ensin viitataan. Sanot että hyvä kysymys mä palaan siihen sen jälkeen 
kun sä oot viitannut tai jotain muuta. Sen voi aika ovelasti psykologisella otteella sä pystyt 
niinkun manipuloimaan ite ihmisen. 
 
Pelkkä manipulointi ei kuitenkaan riitä kuin alkumetreille, oppilaan opiskelemaan 
pehmittämisen ajaksi. Sen lisäksi opettajalla pitää tietysti olla myös oikeaa asiaa. Tärkeä 
taito, jota opettajankoulutuksessakin korostetaan, on yrittää liittää opetettava aines aina 
jollain konkreetilla tavalla oppilaiden elämismaailmaan. Tällöin korkealentoisestakin 
asiasta jää ainakin jonkinlainen käsitys myös akateemisesti heikoimmille oppilaille. 
 
+Teema 11: ”Puhuu asiaa.” 
 
MJ: Mites tota minkälainen voitsä jollain tavalla... luonnehtia hyvää opettajaa? 
H2B: No hyvä opettaja, mä sanon, että se oli se ruotsin maikka, mutta kun mä en saa sen 
nimeä päähän.  
MJ: Aineella ei ole näköjään väliä. 
H2B: Ei, ei aineella ei ole väliä. Se oli mun mielestä helvetin hyvä opettaja, mutta kun mä 
en saa nyt sen nimeä päähän. Se sano jotakin, niin okei me kuunneltiin sitä. Sitten me 
luettiin sitä ruotsia siellä ja sitten alettiin keskustelemaan jostakin  asiasta, sillä oli se 
tavallaan homma hanskassa. Se tiesi koko ajan mitä se teki. Että se pysty niinku… siinä 
keskusteltiin, että se pystyi sanomaan naama kiinni, niinku se sanoi aina ”naama kiinni”.  
– – – …sitten oli toinen, oisko se ollut [OpettajaN], se niinku puhu aina meille niistä 
aineenvalinnoista. Kun jokainen tiesi, että on aina asiaa kun se puhuu jotakin. Niin 
jokainen tajus olla hiljaa. Joo, eli se ei niinku puhunut tyhjää.  
 
Huonon opettajan teemaan liitetäänkin pelkkä kirjasta pupeltaminen, jolloin opetustyöhön 
sitoutumisen aste on hyvin matala. Oppilaat ovat yllättävän herkkiä huomaavan opettajan 
falskin motivaation. 
 
–Teema 4:  ”ilmantaukojakirjastaopettaja”  
 
MJ: No minkälainen on huono opettaja? 
Mies4b: Kai se on aika lähellä just sen vastakohta, että se avaa kirjan ja pitää sen tunnin 
alusta loppuun ilman katkoja ja ei sitten ottanut mitään ja sanoo, että huomiseksi on nää 
läksyt. Niin tai hoitaa sen työnä sillä tavalla, että se hoitaa vaan sen jämiä.  
 
Viimeisenä havaintonani tuon esiin vaatimuksen yhdestä opettajasta. Tarkalleen 
ottaenhan tässä on kyse enemmän järjestelmään liittyvästä seikasta, mutta toisaalta 
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”yksiopettajaisuus” voidaan tulkita myös toiveeksi siitä, että edes yhden opettajan kanssa 
olisi mahdollisuus luoda järkevä, vuorovaikutteinen opettaja-oppilas-suhde. 
 
+Teema  12)  Yksi opettaja 
 
Ht8F: ... mut se et mikä mä luulen et siinä tarkkailuluokassa oli hyvää niin oli se että ei ollu 
muuta kun justiin vähän opettajia, ku että kun on 20 eri opettajaa ja että sit niistä on 
esimerkiks 5 semmosia et jotenkin vaan on tää kemia sen opettajan välillä ei synkkaa 
ollenkaan ja niinku ettei tarvii ku nähä se ihminen niin tulee niinku pyäh 
[oksentamisele]...ku silleen et jos niinku silleen tuntuu niin on tosi vaikee sitte ottaa niinku 
siitä jotain irti ja… justiin niinku on muutenkin koko maailmaa vastaan sodassa jotenkin... 
 
5. Lopuksi  
 
Kuten haastattelukatkelmista voi päätellä opettaja ei siis edelleenkään ole merkityksetön 
tekijä (post)modernissa koulumaailmassakaan. Ongelmat kiteytyvät siihen kontaktipintaan, 
jonka opettaja pystyy luomaan – tai sitten ei – suhteessa opetettaviinsa. Osa hoitaa 
homman vasemmalla kädellä, osa paneutuu asiaansa, antaa itsensä peliin sekä ihmisenä 
että opettajana – ja saa samalla elinikäisen palkinnon todellisesta kasvatustyöhön 
ryhtymisestä: tuskin aidompia kiitoksia voi kukaan opettaja saada kuin näidenkin 
haastateltavien kertomuksien lomasta voi lukea. 

Nykyisen kouluviihtyvyyden parantamisessa koulun ihmissuhteilla näyttäisi tämän 
aineiston perusteella olevan tärkeä rooli. Kyse ei siis varsinaisesti ole tila- tai 
ryhmäkokotekijöistä2, vaan siitä millainen ihmissuhdekenttä tai kouluilmasto (ks. Lindh, 
1996) eri osatekijöistä muodostuu. Kyse ei ole täysin uudesta asiasta, tämänkaltaisia 
käyttäytymisongelmien suhteen tehokkaan koulun ominaisuuksia on listattu kutsuen näitä 
osatekijöitä jonkinlaiseksi sielunpaimenen hoivaavaksi otteeksi (pastoral care, ks. Charlton 
& David, 1993). Näitä osatekijöitä ovat mm. seuraavat toimenpiteet: 
 

• pyritään huolehtimaan oppilaan persoonallisesta, sosiaalisesta ja akateemisesta 
kehityksestä 

• tuetaan opettajien ja oppilaiden välisten hyvien suhteiden kehittymistä 
• varmistetaan, että jokainen oppilas tuntee vähintään yhden aikuisen ja vähintään 

yksi aikuinen tuntee hänet 
• pidetään huolta siitä, että koulussa on aina henkilö, joka pystyy vastaamaan 

nopeasti ja relevantilla tavalla oppilaiden ongelmiin ja joka pyrkii vaikuttamaan 
myös ongelmien taustoihin. 

 
Ehkäpä näiden kasvatustyön peruslähtökohtein luokse palaamalla myös peruskoulussa 
löydettäisiin parempia eväitä koululle viilenneen sukupolven uudelleen lämmittämiseksi. 
                                                             
2 Toki taustalla tämänkin tutkimuksen kertomuksissa on pienryhmäopetus, mutta jollei 
pedagogiikkaa muuteta tavallisesta luokkaopetuksesta poikkeavaksi, ei ryhmäkoon pienentämisellä 
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Ainakin entisten koulusopeutumattomien kokemukset hyvästä ja vähemmän hyvästä 
opettajuudesta tukevat tätä ajattelumallia. 
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