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ARVIOINNIN UUSIA TWLIA

Sauli Takala
Kawatustieteiden tutkimuslaitos

TZasilla oleva jrrlkaisu on monessa suhteessa poikkeuksellinen. Siinii yhdistyvat
f$innostavalla tavalla monet uudenlaiset toiminta-ajatukset. Julkaisu perustuu
professori Raimo Konttisen eldkkeelle siirtymisen yhteydessi jfiestettyyn tilaisuu-
teen, jossa titd merkittdvdd tapahhrmaa muistettiin tieteellisen seminaarin muo-
dossa 29.-30.11. L994. Seminaarin yleisesitelmid pitivdt professori Konttisen lisdksi
kaksi ulkomaista evaluaatiotutkimuksen asiantuntijaa ja kaksi muuta zuomalaista
asiantuntijaa. Tame osa seminaarista tapahhri englannin kielella. Ensimmdisend
seminaaripdiviind oli lisAksi paneelikeskustelu, jonka aiheena oli tutkimus ja
kouluhrksen arvioinnin haasteet. Seminaarin toinen pnivEi oli zuomenkielinen ja se
rakennettiin professori Konttisen aloitteellisuuden pohjalta kiynnistyneen ja ope-
tushallituksen henkikikunnalle zuunnatun tieteellisen jatkokouluhrsohjelman va-
raan. Kouluhrsohjelmaan osallistujat esitfivet julkisesti fi.rtkimusteemojaan ja
saivat palautetta kommentoijiksi pyydetyiltji yliopiston edustajilta ja kuulijakun-
nalta. Niin ollen seminaarilla oli useita funktioita, joista yksi oli myris jatkokoulu-
tusohjelmaan liittyv6 tieteellisen kirjoittamisen koulutuksen pidttisvaihe - esiinty-
mi nen omalla panoksella julkise ssa tieteelli se ssd semi naari ssa.

1 Koulutustutkimus ja kouluhdlinto - dialogin
synff ja sjnveneminen

1-ltavan julkaisemassa kirjassa "Oppikoulun ongelmia. Reunahuomautuksia kou-
l.-,flun uudistamiskeskusteluun" vuodelta 1943 Yrjii Ora perdAnkuulutti kokeilu-
toimintaa ja kokeilukoulua Hdn kaipasi my<is kasvatusopillista hrtkimuslaitosta.

"Kuten ma.atalouden edistamieeksi on perustettu maatalouskoelaitm ia teknii-
kan edistiimiseksi teknillinen tutkimuslaitos. samoin taffittsisiin koulutuspoli-
tiikan taroeita varten kasvatusopillinen tutkimuslaitm.... Jo yhden keskikoulun
kustannuksilla saataisiin aikaah ainakin pieni laitos. Ja erisi hataanhan olisi
apua jo siitiikin, ettd saataisiin vaikkapa vain yksi tutkija vakinaisesti kiinnite-
tvksi kouluhalliiukseen. "

Vjti Or"o ja muiden kaipaama hrtkimuslaitos perustettiin virallisesti 1968.
I.nitoksen metodologian professoriksi vuonna 1972 nimetty Raimo Konttinen tuskin
oli tietoinen Oran puoli vuosisataa aikaisemmin esittdmisti ajatuksista suunnitel-
lessaan opetushallituksen henkilitkunnalle tarkoitettua tieteellistd jatkokoulu-
tusohjelmaa. Hi.nen ajattelussaan hrli esille mm. seuraavanlaisia seikkoja, jotka
kdyviit ilmi hiinen suunnittelumuistioistaan: Vaikka hallinnollisia tehtiiviii on
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*iinetty alaspiin ja keskushallintoa supistettu voimakkaasti' myiis julkisella

rektorilla koettiin tl-itt""* *rittur,'t"ii"ttt ja voimavaroja uusien rat'kaisujen

kehiftnmisrrn. opfio;ffiil;;lireh";-t"rrtd""r.seen 
toiiia enrisud laaja-arai-

$emDana i, r."o*i.irrtoir"rnp"rr" #iil-i;k;rt"ksena ja asianhrntijana' IGs-

lritI"a piaeftiin henkiltistiin koulutusta
Konnisen *"k; 

-;oisi 
ajaten", Ttui tieteellinen "l"tgl": . 9nnin1!f 

ulenut

tarkkailu auttaa t"t u-iiar, ,riranomaisesL osallistuyan kehittiijiin ja yhteistyti-

kumppanin koututikse. kehituimir"tH.-iol "pJ"*ftAUtuksen henkiliikunta tietii-

si aikaisempaa paremmin, a) miten tffi;;;fiffel *i'F koulu'lI::n eri,tasoilla

rapahtuu - eikii ;;;'i;uii -oia"" t l"*itia, b) mitcn nostaa esiin ongelmia

- "it a etsiii vain,oilutt" i"tkaisuj4 .;;;;;"t#lla omia ratkaisujamme muiden

maiden ratkaisuihti - "i[a "5"tif"r.'uill *"ia"" qTd9" tilltelsta 
ole mitiiiin

opittavaa, uilloin-opdrh"Iltr:r ;fr;;ti;"" ryftigAmisvirasto 
- ja. vaikka

operushallito, -"rriirtir"rti r"f.r.i.i';i";;tt'" hrollaisia taitoja omaavat henkiliit

"iirJ"ti "Ua paljo ssa avuksi Woteh$yrst66n riippurtatta'

Toisaalta Konttisen mukaan ou'marrdollista, etui tieteellinen jatkokouluhrs

supistuu u.ir, ,oo-J' ti.t".lliren uraputken syb5rl,yspanokseksi, jos rinnalle ei

keksih6 uudentyyppisi6 ratkaisuja.. Y#til;*ittitttF aloilla on vilttimitiint6'

ettii tohtorit ovat iih'eet elamtissaa;;;;t'k;kuin koulun seinii' Jatko-opiskelu

on kuitenkin tehotonta, jos tyiiell'massa oltlnat k6yvit-kerran vuodessa muistele-

massa professorin ffi;, rdo' *3rJilil* rr.ii"it"rsissa viimeksi jii'riinknnn'

Ongelma voitiirl Xoitfiser, -"k;;;lk"i'ttt ttott" opetushallitgs piti henki-

ldskin kouluhrsta t6rke6nd, uirtll,oiri-muodgstua luonteva pohja yhteisen

tieteellisen jatkokoulutusohjelman i"ittt*ittut' Tarvittiin perinteisen jatko-opis-

kelun rinnalle myris selke6rajaisia,"""tiltr"" tyoeliimiiiin- liitettyje jatkokoulu-

rusohjelmir, j"irJ ,ab;;;-;Jd;.;;;; urlol*ta sekii opettajille ja korkea-

koutulle etu, opislJlilJiif., -"tt, 1o;;*vds-edellvgkset kantaa tama vastuu'

Suun ni ttel"' 
'iI 

1;ffi #h""til;;"#; Jv" Ti'ittin vlioqi'q ?': alkoi svv s -

lukukaudella r99i opetushallit"t.""^itl"tiioilo""dfe *o*tit'tto tieteellinen jat-

kokoulutus. Koulutui<seen valittii" iS'"p"t*ft"f't"l"essa tyiiskentelev'S' Koulu-

tus kesti kaksi vuotta ja sen poh;ail Jt"tiit"" kasvatu#eteen lisensiaatin ja

i;;;" hrtkintoihin sisdltvvid opintoja'

2 ope ru"*rilHffi 5ffi*#" 
i iiri e stettv

T fliopistot ovat toki jarjestiineet jo aikaisemmin eri-yritvsten tarpeisiin riatiltii'

I tyja jatkokoulutusohjelmia, -"ttJiit""t"it" ohjelma oli ensimmdisid julkisen

*f.t-ii""t"tpeisiin kohdinnettuja koulutusohjelmia"

Koulutuksen organisoi l(asvaturiiGa"ir hrtkimuslaitos' T\rtkinnot suorite'

taan Jyv6skyldn lfiopirton t rsu.tosii;;1il" dedekuntaan normaalin hrtkin'

tosdiinntin -rrr.t*i ii; fi;J; tf;#;iriauiroitv' Tavoitteena on kasvatustie

teen lisensiaatin il;il;; ;tLt"tq aikaisemmasta kouluhrksesta riippuen

opettajat ovat ollJlairl""a jy"e"t;#;e;"fi. noin kolmannekseen opetuksest:

on osallistunut opettajia Englannirdilil;- yliopistosta ja Cambridgesta seki
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USA:sta. Opetus on keskitetty tiiviiksi kursseiksi, joita on hJiydennetty itseopiske-
lulla. Opetuksessa on kiiytetty my<is yliopistossa hankittua kokemusta sdhkcipostis-
ta ja sen avulla on voitu joustavasti hrkea itsendiste tydskentelyd-

JyvdskylAn yliopisto on vastannut normaaleiksi katsottavista jatkokoulutuksen
kustannuksista. Ifuulufusohjelmasta on aiheuhrnut kuitenkin mytis ylimaa.raisia
kuluj4 mm. ulkomaisten opettajien palkkiot. Niistii on vastannut valtaosaltaan
opetushallitus. Nfrmd kulut eivit kuitenkaan ole olleet opetushallituksen kannalta
lisdkustannuksia, vaan kysymys on ollut normaalien henkiltisuin koulutuskustan-
nusten uudelleen suuntaamisesta. Tiima uusi kouluhrsohjelma on siten voitu
toteuttaa p66osin olemassa olevin voimavaroin niitd uudelleen zuunnaten. Opiske-
lijan kustannettavaksi ovat tulleet periaatteessa vain n6s11nalif, jatko-opiskelijan

\uJut, kuten oppimateriaali ja opinn$ytetyiin tekemisestd aiheutuvat kulut. Jlwiis-
kyl2in yliopisto ei ole perinyt jatko-opiskelijoiltaan lukukausimaksua

I(oulutuksen sisiiildllinen tauoite on ollut perehdytH;i opetussuunnitelman
(Lehrplan, curriculum) teoriaan ja ratkaisuihin eri maissa sekd opetussuunnitelmi-
en anriointiin siind mdArin, etti kouluhrkseen osallistuneet voisivat toteuttaa
dueelta omaa hrtkimusta ja toimia alan asiantuntijoina.

Painopisteenii on ollut alan tieteelliseen keskusteluun, ongelmanasetteluun ja
tuloksiin perehtyminen niin, ettd se kehitkiisi osallistujien kykyd analysoida,
kiisitteellistiiA ja problematisoida oman alansa kysymyksiri ja kehitystd. Osallistu-
villa oletcttiin olevan jo ennestiiiin hyvA oman alansa kouluhrksen ja opetuksen
kehittiimi sen hrntemus.

Koulutusohjelmaan oli runsaasti hakijoitt yhteens6 48 (44 opetushallitukses-
t'a,2 Jyvdskykin yliopistosta ja 2 muualta tyiieldmdstd). Koulutukseen ualittiin lS
opetushallituksessa vakinaisgsti tyriskentelevia henkiltta. Heidiin tytitehftivanxi
liittyviit yleissivistdvdfin kouluun, ammatilliseen kouluhrkseen ja aikuiskoulutuk-
seen. Heilld on kaikilla yliopistollinen loppututkinto seki muuta koulutusta ja
kokemusta opetuksen kehitfiimistyiistd. Heidiin hrtkintonsa ovat kuitenkin hyvrn
eri aloilta ja vain osalla on pdflaineena ollut kasvatustiede.

Ohjelman mukainen koulutus kesti noin 2 vuotta. Koulutus alkoi syys-loka-
kuussa 1992 ja ensimmfrinen kurssi marraskuussa 19g2.

Opintnjen koostumus on ollut seurcurua:
(1) IGsvatustieteen opintoja yhteensi noin 35 ov sisdlbiien normaalien tutkintovaa-
timusten mukaisen pfrf,.aineen kidallisuuden (4 ov).

o l(asvatusfilosofia 10-15 ov
o I(asvatussosiologia 10-15 ov
o l(asvatuspsykologia (ml. didaktiikka) 10-1b ov

(2) Ifuulutusohjelman teema-alue: Opetussuunnitelma ja sen arviointi 20 ov
(3) Muut opinnot

o Tieteenfilosofiajahistoria 4 ov
o I\rtkimusmenetelmfrt 4 ov
o Viestintd 4 ov

(4) Opinneytctyrt
o Lisensiaattityd 40 ov
o Tohtorin vditiJskirja 40 ov
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osana jatkokouluhrsohjelmaa- opetushallituksen edustajat osallistuivat mytis

iieteellisen xirjoittanisen ftrssille,-josta vastasi timf,'n esipuheen kirjoittaja ja

rulkaisun toimittaji joka on opettanut usealla vastaavalla kurssilla'
t *^ffi;"ili;;r, 

Erioir*misen rorsi Sai4 estertiin vuonna 1994. Kurssin aikana

iatkokoulu*t*rri.r,'il"ilil"Gd;lfn tieteellisen toiminnan luonteesta ja tie-

jeelliselle kirjoittanisJle asetettaviJ vaatimuksista. Kasiteltiin kirjoittanrisen

.rrosessia ja erilaisJ ti"t""uir"n t<irjoittamisen tuotoksia' Kukin osanottaja laati

rmasta aiheestaan-.Jir.r."ri" tri r"iG."t sen, josta heille annettiin palautetta'

Kukin osanottaja l"kt ;il;*oia"" kirioituksia ja antoi niistir palautetta' Kurssin

aikana herdsi ajatus kouiuUrks"" "i.-i"*.tUi askelta pidemmiille kuin aikaisemmil-

la kursseilla eli oriln;h";" esittely iieteellisell6 foorumilla' hofessori Ibnttisen

idiihyviiiss.-irr*ri tttjoti oivaltisen mahdollisuuden tdm6'n idean toteuttamiseen'

3 Seminaarin antia

Oleminaarin laajasta aineistosta haluan nostaa tissi esille vain muutamia

5[;ffi;," ;.ir;il; p"il;;t ;.*,"it" " itse puolestaan. profe ssori Konttinen

pohdisketi laajasti i.oofirt *t"" at*io:n*n kehityspiirteiti Suomessa peilaten tdtA

myiis ulkomaise"" k;;;;k;;. lra" r."i""i'"ttaitvttnsti an'iointi-innostusta ei voi

ymmirt6d oikein ellei pyri saamaan t.i"iii" millainln ajattelutapa on anriointitoi-

menpiteiden taustalia.-ibavaillero"ri-"Joittttit niik6aloja hiin hahmotteli sek6

kielteisen etUi mytinlisen vision pilrteiUi. Erityisen ajattelemisen arvoisia ovat

kuvaukset epiitoivoltavasta kehityssuunnasta, jo!1" aryrginnin haukat hy6kk66vit'

ajavat kyyhkyset pakosalle ja syiivit ""t'p"t"l. Ytrtiilailla pohtimisen ja toimen-

piteiden arvoisia ovat hanln mytinteisJt *'itiottta konkreettiset piirteet' Niigi

edistamiilln kehitettiiisiin aidosti suomalaista arviointikulttuuria' on toivottavaa'

ettd arviointia kehitettiessa professo.i 
-Ifunttisen 

puheenvuoro saisi osakseen sen

;;;;, ;nf.a koLl"e"n alan huippuosaajan sanominen ansaitsee'

Merkitt'viii kannanottoja esitti;il-ilt; ,,lkomaiset luennoitsijat ja heidan

sekii profe.rori Xor,ltisen oppilar,-op"io*#uvos Reijo Laukkanen - yksi jatkokou-

lutettavista. proresro.i n rr".t R. House kuuluu epiiilemnftii arvioinnin asianhrn-

tijoiden huippukaartiin. Hdn nakee arvioinnin olevan kehittymassii omaksi tunnus-

tetuksi tieteenalakseen, koska sen "di; on hpahhrnut selviig edistystS'Kuitenkin

on syytii pohtia 
-*J"i""in 

lodikk;; *"1*PFlmien logiikkaa, kokeellisen

asetelman merkitystd ja kausanliroolJit Gttt"tUiOn huomionawoista, ettd kvali-

tatiivisen tutkimuksen ja arvioinnin yhtend uranuurtajala- hin.on .huolissaan
kvalitatiivisen hrtk;"i;en netodir"rtr pat vyydesti- Tahen haasteeseen on

varrnaaJr sYYtii tarttua
professori NiseiNorrisin esitys heijastaa selvisti sitd kasvatusfilosofista ja

anriointitoimintalinjaa, jota hinen edo"i"-"ssaan laitoksessa Centre for Applied

Research in Education on pitkiinn f..ftit"tt' ja noudatettu erilaisten ssslqnlisten ja

kouluhrsotrjermien arvioinnissa. H6nen esiluimtinsa anriointitoiminnan perusarvot

ja periaatteet ovat hyvrn t"rt"..rroiit".'ia meillfi* Tietoinen pyrkimys niiden

noudattami see n *io, -"iain arviointitoiminnassamme tekisi arvioinnista nykyistii

selvisti validimmin, oikeude nmukaisemman ja hyiidyllisemmin'
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4 Loppupohdiskelua

sipuheen alussa esille otettuun tematiikkaan viitaten voidaan todeta, ettA
tutkimuksellisen otteen (josta Cronbach keyttiiii nimitystd "disciplined inquiry")

hallinnasta on epdilemiittii hy<itye kaikilla kouluhrsjnrjestelmin tasoilla ja kaikissa
koulutgksen, opetuksen ja kasvatuksen piiriin kuuluvissa ammateissa ja tehtiivis-
sii. Kyky hahmottaa Uimen alan ilmitiiti tutkimuksen kasittein ja erilaisten
teoreettisten rakennelmien mukaisesti lisiii ammatillista kompetenssia. On mah-
dollista seurata kotimaista ja ulkomaista hrtkimusta ja kehittiimistoiminraq
aikaisempaa paremmin. Tillaista kompetenssia voi parhaiten hankkia tekemAlla
itse hrtkimusta.

Mielestdni on kuitenkin syytii miettifr, kuinka pitkiille kouluviranomaisten on
syy1a itse ottaa toimenkuvaansa keskei se sti kouluhrstutkimuk se n ja arvi oi ntitutki -

muksen tekeminen. Kouluviranomaisen tekemid hrtkimusta ja arviointia ei viilttd-
mdttd koettaisi kyllin riippumattomaksi ja uskottavaksi. Vaikka itsearviointi on
tfr.rkeiA ja hyitdyllistd, ja kouluviranomaisten on myiis syyki arvioida tutkimuspoh-
jaisesti pitkdlti itse laatimaansa/toteuttamaansa kouluhrspolitiikkaa, on ulkoinen
j a riippumaton hrtkimus ja arviointi vdlttdmdtdntd. Kouluviranomaisten tehtiivan-
kuvaan kuuluu luontevasti kokonai svaltai se n kouluhrspolitiikan kehittdmi n en, se n
toimeenpano ja sit6 koskevan hrtkimus- ja anriointitoiminnan systemaattinen
edistdminen j a hyiidyntdmine n. Opetusmini steridn hrlisi omalta osaltaan huolehtia
siitd, ettr6 maassamme on koulutustutkimuksen ja arviointitutkimuksen aloilla
riittdvisti asiantuntcvaa hrtkijakuntaa. Tdssi tan'itaan kouluviranomaisten ja

tutkijoiden vdlistd yhteistoimintaa, josta tdssd julkaisussa esille hrleva toiminta-
muoto on uusi ja lupaava avaus.

Piiiitteeksi haluaisin palata professori Konttisen eliinvertaukseen, jossa hd.n
puhui arvioinnin hyiikkiievistrA haukoista, pakenevista kyyhkysistd ja sytih5visLd
varpusista. Haneen itsee n sii voisi saada sam antapai sta v ertailukohtaa mui stam alla
Sir Isaiah Berlinin, tunnetun brittilaisen filosofin ja aatehistorioitsijan, luonneh-
dintaa ketusta ja siilisti. Intellektuaalisella alalla siili on henkil<i, joka haluaa
tietdi yhden asian perinpohjin, ja kettu puolestaan henkilii, joka haluaa tiet'dA
monia asioita ja tutkailla monia asioita. Professori Raimo Konttinen kuuluu selvAsti
kettujen kaartiin - niin lukemattomissa hankkeissa han on ollut aloitteentekijinzi
ja kantavana voimana Tdstd on hyv6 osoitus opetushallituksen henkikikunnalle
j:irjestetty jatkokoulutusohjelma. Hdn on ilmeisen hyvdssd seurassa: omaelAmd.ker-
rassaan Jerome Bruner niiet ilmeisen ylpednd tunnustautuu'ketuksi'.


