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MIKSI KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAS VOI HUONOSTI?
Analyysi hyvinvoinnin ja stereotyyppisen opiskelijakuvan suhteesta

Tavoitteenani on tässä tutkimuksessa etsiä vastauksia kysymykseen miksi kauppatieteiden 
ylioppilas voi huonosti. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ongelmat ovat ajankohtainen aihe 
Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa, ja aineistoni koostuukin 
ylioppilaskunnan internet-sivuilla lukuvuoden 2004-2005 aikana käydystä keskustelusta 
Henkinen hyvinvointi yhteisössämme.

Tutkimukseni kontekstina ovat kauppatieteellinen koulutus sekä opiskelijan arvot ja rooli 
yhteisön jäsenenä. Tarkastelussani ymmärrän yhteisön toimintatavat ja arvostukset 
vuorovaikutuksessa jatkuvasti muuntautuvina ja muutettavina sosiaalisina käytäntöinä (ks. 
Fairclough 2003, 2004). Tämän näkökulman kautta tutkin koulutuksen piilo-
opetussuunnitelman (ks. Ahola & Olin 2000) ja yliopistoyhteisön ulkopuolelta vaikuttavan 
puheen, tässä erityisesti uusliberalistisen retoriikan (mm. Ball 2004; Hilpelä 2004), 
keskinäistä dynamiikkaa opiskelijoiden käsitysten rakentumisessa. Aineiston analyysissa olen 
soveltanut kriittistä diskurssianalyysia (ks. Fairclough 2003, 2004). Analyysin ensimmäisessä 
vaiheessa tarkastelin keskusteluun osallistuneiden opiskelijoiden käsityksiä yhteisön 
hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tämän pohjalta muodostin diskurssit arviointi, kilpailu, 
menestyminen sekä yksilöllisyys. Diskurssien keskinäistä järjestystä tarkastelin edelleen 
teemojen koulutus ja työ, minä ja muut ja stereotyyppinen kylteri kautta sekä suhteessa 
koettuun hyvinvointiin.

Koulutuksen piilo-opetussuunnitelma rakentuu keskustelussa ensisijaisesti opiskelijoiden 
käsityksille arviointikriteereistä, mitkä rekrytoinnissa käytettävien pistekeskiarvovaatimusten 
kautta yhdistyvät käsityksiin vallitsevasta työmarkkinatilanteesta. Vaikka keskustelussa 
välittyy tarve lisääntyvälle vuorovaikutukselle kauppakorkeakoulun arjessa, puhe varsinaisista 
opiskelukäytännöistä jää vähäiseksi. Opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavaksi 
keskeisimmäksi tekijäksi nouseekin käsitys ideaaliopiskelijan (nk. kylteristereotypian) 
ominaisuuksista, jotka määrittyvät keskeisesti yhteisössä vallitsevien menestymisvaateiden 
pohjalta. Markkinaretoriikka ja uusliberalistinen ajattelu näkyvät analysoimassani 
keskustelussa ja erityisesti käsityksissä stereotyyppisestä opiskelijasta. Menestyminen 
työmarkkinoilla myös koetaan yhteisöön hyväksymisen edellytyksenä, mikä äärimmäisyyteen 
vietynä johtaa kilpailun ylikorostumiseen ja liiallisten paineiden kautta opiskelijoiden 
pahoinvointiin. Analyysin yhteenvetona näyttääkin siltä, että varsinaisia koulutuskäytäntöjä 
enemmän opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavat yhteisön jakamat käsitykset, jotka 
rakentuvat pitkälti juuri markkinaretoriikan kautta.

Tutkimuksen avainsanat: Kauppatieteellinen koulutus, opiskelija, hyvinvointi, stereotypia, 
sosiaaliset käytännöt, kriittinen diskurssianalyysi, piilo-opetussuunnitelma, uusliberalismi
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1 Johdanto

Tavoitteenani on tämän tutkimuksen avulla kuvata opiskelijoiden käsityksiä hyvinvointiinsa 

vaikuttavista tekijöistä ja heidän niille antamista merkityksistä. Tutkimuskohteenani on 

kauppatieteiden ylioppilaiden, eli kyltereiden' enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi koettu 

opiskeluyhteisö, tuleva alma mater ini Helsingin kauppakorkeakoulu. Tarkastelussa analysoin 

opiskelijoiden käsityksiä kauppatieteellisessä koulutuksessa ilmenevien akateemisten ja 

ammatillisten käytäntöjen aiheuttamista ristiriidoista sekä opiskelijoiden puheeseen 

vaikuttavista tekijöistä erityisesti ns. uusliberalistisen retoriikan ja piilo-opetussuunnitelma - 

käsitteen kautta.

Opiskelijanäkökulman ajankohtaiseksi tekevät julkisuudessa kiivaana käynyt keskustelu

opiskelijoiden nopeammasta valmistumisesta sekä syksyllä voimaan tulleet asetukset ja

keskustelu yliopistojen tutkinnonuudistuksesta (Valtioneuvoston asetus yliopistojen

tutkinnoista 715/2004) ja uusia opiskelijoita koskevat opintoaikojen rajoitukset.

Korkeakouluopiskelu ja -opiskelijat eivät itsessään ole kuitenkaan kovin uusi tutkimuksen

aihe, kuten ei myöskään valtiovallan huoli opiskelevasta nuorisostaan. Marjatta Marin (1970)

toteaa seuraavasti väitöskirjansa Tiedekunnat opintoympäristöinä. Tutkimus opiskelusta ja

opiskelijoista Helsingin yliopistossa vuosina 1962-68 esipuheessa:

”Korkeakouluopiskelijat ja heidän ongelmansa ovat olleet verraten suosittuja 
keskustelun ja tutkimuksen kohteita jo usean vuoden ajan. ” (...) ”Opiskelijoiden 
itsensä on todettu olevan erityisen huolissaan esimerkiksi 
opintomenestyksestään, taloudellisista oloistaan, ihmissuhteistaan, 
terveydestään ja tulevaisuudestaan (mm. Mäkinen 1965) - siis asioista, joista 
moni muukin on huolissaan. Näiden huolten aiheuttajina on pidetty milloin 
opiskelijaa itseään, milloin taas korkeakoulua ja sen opettajia tai yhteiskuntaa. " 
(Marin 1970, 9.)

Samanaikaisesti lainsäädännön asettamien vaatimusten kiristyessä opiskelijoiden 

hyvinvoint¡ongelmat ovat lisääntyneet ja yhä useampi opiskelija kärsii masennuksesta ja 

kokee olevansa vieraantunut opiskeluympäristöstään. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ongelmat 

ovat olleet aiemmankin tutkimuksen kohteena (mm. Yijälä 2005). Ajankohtaisia, 

opiskelijoiden hyvinvointiin keskittyviä kehittämishankkeita korkeakoulumaailmassa on ollut

1 Kylteri on opiskelijoiden kauppatieteiden ylioppilaasta käyttämä nimitys. Vrt. teekkari



mm. Kehrä-hanke. Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa toteutetun selvityksen 

mukaan erityisesti opintoihin integroitumisen ja koetun itsetunnon yhteydet opiskelijoiden 

hyvinvointiin vaikuttavat vahvoilta (Yijälä 2005). Hyvinvoinnin ongelmat liittyvätkin 

keskeisesti paitsi organisaation sisäisiin tekijöihin, myös opiskelijan kasvuun ja kehittymiseen 

opintojen aikana (mm. Aittola 1992). Aineistona käyttämäni Henkinen hyvinvointi 

yhteisössämme -verkkokeskustelu sai alkunsa opiskelijoiden omasta aloitteesta, keskustelua 

seurattiin aktiivisesti ja onpa sen pohjalta saatu aikaan myös parannuksia opiskelijan arkeen. 

Koska yhteisömme kulttuuri ei varsinaisesti tue arkojen aiheiden käsittelyä ja niistä 

puhumista, voidaan päätellä, että opiskelijoiden pahoinvointi on todellinen ongelma. Jotta 

kehittämiseen edelleen löydettäisiin keinoja ja niitä voitaisiin myös kohdentaa oikein, tartuin 

toimeen ja ryhdyin etsimään vastauksia kysymykseen miksi kauppatieteiden ylioppilas voi 

huonosti.

Tutkimukseni viitekehys perustuu Norman Faire loughin määritelmille sosiaalisten 

käytäntöjen vaikutuksesta todellisuuteen ja sen muodostumiseen. Sosiaalisilla käytännöillä 

tarkoitetaan meidän jokaisen arkielämässä vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi 

toimintatapoja, käytettyä kieltä, suhteita itseen ja muihin ihmisiin sekä toiminnan taustalla 

vaikuttavia arvoja. (Fairelough 2003; 2004.) Kauppatieteellistä koulutusta ja opiskelijoiden 

hyvinvointia tarkastelen kahden aikaisemmissa tutkimuksissa todetun jännitteisen suhteen 

kautta. Ensimmäinen näistä on ammatillisuuden ja akateemisuuden välinen köydenveto 

kauppatieteellisessä koulutuksessa (ks. Parikka 1999; Kokko 2003; Korpiaho & Päiviö 2004; 

Ehrensal 2001 ; Grey 2002); toinen taas opiskelijan ja yliopiston henkilökunnan väliset ja 

keskinäiset suhteet ja vuorovaikutus (mm. Aittola 1992; 1998; Wager 2002). Nämä 

näkökulmat kohtaavat piilo-opetussuunnitelman määritelmän avulla; termillä tarkoitetaan 

niitä usein näkymättömiäkin arvoja, asenteita ja toimintatapoja, joita koulutus tuottaa sekä 

näiden tuottamisen mekanismeja (Ahola & Olin 2000). Piilo-opetussuunnitelman ja 

opiskelijoiden puheen analysoinnin kautta laajennan tutkimustani edelleen poliittiseen 

analyysiin tarkastelemalla tutkimustuloksiani suhteessa uusliberalistiselle retoriikalle ja 

tavoille toimia kohdistettuun kritiikkiin.

Sosiaalisten käytäntöjen näkökulma tarjoaa mahdollisuuden nimenomaan yhteisön 

”näkymättömien” käytäntöjen, siis piilo-opetussuunnitelman, analysoinnille ja 

tuottamismekanismien selvittämiselle. Tutkimukseni menetelmällinen pohja rakentuu 

diskurssianalyysille, jolloin kieli ja sen muodostamat diskurssit eli tulkintakehät nähdään
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osana sosiaalisia käytäntöjä ja niitä edelleen uudistavana ja uusintavana (Jokinen et ai.1993; 

1999; Fairclough 2003; 2004).

Selvitystyöni kohteena ovat kauppatieteiden opiskelijat - tutkimukseni kontekstina esittelen 

ensimmäiseksi kauppatieteellisen koulutuksen piirteitä ja Helsingin kauppakorkeakoulua 

luvussa kaksi; yliopisto-opiskelijaan ja -opiskeluun ja erityisesti opiskelijoiden muuttuneisiin 

arvostuksiin ja elämäntilanteisiin liittyviin tekijöihin keskityn luvussa kaksi. Tutkimukseni 

viitekehys rakentuu koulutuksen kriittiseen tarkasteluun, johon näkökulmina käytän teoriaa 

todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta, mikä puolestaan mahdollistaa piilo- 

opetussuunnitelman ja koulutuksen sosialisaatiomekanismien tarkastelun (luku 3). 

Tutkimukseni empiriaan johdatan lukijan luvussa neljä.

Analyysini esittelen kolmessa osassa, joista ensimmäinen (luku 5) kattaa opiskelijoiden 

keskustelussa ilmaisevat käsitykset hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä (so. yhteisön 

sosiaalisista käytännöistä). Erittelen näitä opiskelijoiden ympäristössään vaikuttaville 

käytännöille antamia merkityksiä neljän keskustelusta nousevan diskurssin kautta luvussa 

kuusi. Näitä diskursseja ovat arviointi, kilpailu, yksilöllisyys ja menestyminen. Samassa 

luvussa kuvaan edelleen diskurssien keskinäistä järjestystä kuvaan keskeisiksi kokemieni 

teemojen ja jännitteisten suhteiden kautta hahmottelemalla kuvaa opiskeluyhteisön, 

kylteristereotypian sekä hyvinvoinnin keskinäisestä vuorovaikutuksesta osana opiskelijoiden 

kokemaa sosiaalista todellisuutta. Kysymykseen miksi kauppatieteiden opiskelija voi huonosti 

vastaan analyysini pohjalta analyysin viimeisessä pohdintaosiossa jossa myös vertaan 

aikaisempia tuloksiani olemassa olevaan tutkimustietoon (luku 7). Lopuksi vielä vedän yhteen 

tutkimustulokseni ja arvioin tutkimusprosessin kulkua, saamiani tuloksia sekä mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita (luku 8).
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2 Tutkimuksen konteksti

2.1 Kauppatieteellinen koulutus

Ensin luon pikaisen katsauksen kauppatieteelliseen alaan tutkimuskohteena ja koulutuksen 

kehitykseen Suomessa, jonka jälkeen esittelen lyhyesti Helsingin kauppakorkeakoulun ja 

ylioppilaskunnan toimintaa. Tämän jälkeen pureudun vielä kauppatieteiden maisterin 

tutkinnolle asetettuihin tavoitteisiin sekä akateemisten ja liike-elämälähtöisten 

toimintatapojen ja päämäärien toteutumiseen koulutuksessa.

2.1.1 Kauppatieteellinen ala tutkimuskohteena

Vaikka kauppatieteellinen ala on koulutusmääriltään Suomen suurimpia2, siihen kohdistuvaa 

(suomalaista) tutkimusta on verrattain vähän. Anu Kokko (2003) on tutkinut vertailevan 

koulutussosiologian alaan kuuluvassa väitöskirjassaan kauppatieteilijöiden koulutuksen ja 

työn vastaavuutta kansainvälisessä kontekstissa, Anu Parikka (1999) selvitti samoin 

ekonomikoulutuksen työelämärelevanssia; vertailukohteenaan hänellä oli tradenomikoulutus. 

Akateemisen työn näkökulmasta kauppatieteellistä tutkimuksen tekoa, opetusta ja yhteisöjä 

tutkii Helsingin kauppakorkeakoulussa nk. MERl-ryhmä3, jonka kiinnostuksen kohteisiin 

myös oma tutkimukseni kiinnittyy.

Omaa tutkielmatyötäni on keskeisesti motivoinut ja opiskeluaikaiseen toimintaani vaikuttanut 

Katja Leppälän ja Hanna Päiviön ns. ”arvogradu" (2001), jossa tekijät esittivät haastattelujen 

perusteella laaditun ”ekonominoviisin moraalijärjestyksen”; työ itsessään herätti runsaasti 

huomiota ja keskustelua erityisesti sen aikaisten ylioppilaskunta-aktiivien joukossa, johon 

itsekin lukeuduin. Anna-Maija Mäkinen on tutkinut pro gradu työssään (2005) 

kauppakorkeakoulun pääainekohtaisia työskentelykulttuureja, joita hän on selvittänyt 

havainnoimalla oppimistilanteita sekä haastattelemalla opiskelijoita.

2 Suomessa ala on 15 000 opiskelijansa voimin Suomen viidenneksi suurin (Kokko 2003, 9).

3 Management Education Research Initiative -projektiryhmä on toiminut v. 2003 lähtien ja siihen kuuluvat 

keskeisesti professori Keijo Räsänen hankkeen vetäjänä sekä tutkijat Anne Herbert, Kirsi Korpiaho, Hans 

Mäntylä ja Hanna Päiviö.
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Akateemisen maailman toimintatavat poikkeavat melkoisesti liike-elämässä arvostettavista 

toiminta- ja ajattelumalleista. Kauppatieteellisellä alalla myös opiskelijoiden arvomaailma ja 

toimintatavat muotoutuvat liike-elämän ja akateemisen maailman ristitulessa; toisaalta opetus 

tapahtuu yliopiston seinien suojassa ja opettajina ovat akateemisesti orientoituneet tutkijat, 

toisaalta suurin osa opiskelijoista on kiinteässä kosketuksessa elinkeinoelämään osa-aikaisen 

työnteon ja ammatillisen suuntautumisen kautta. Mielenkiintoiseksi tutkimuskohteeksi alan 

tekeekin paitsi talouselämään liittyvien kysymysten ajankohtaisuus ja vallitseva asema 

yhteiskunnassamme, myös koulutukseen sisältyvä sisäinen jännite akateemisten ja liike- 

elämän toimintatapojen välillä. Jännite esiintyy koulutuksen järjestämisen arjessa ristiriitoina 

esimerkiksi koulutuksen kehittämisen päämääristä ja opiskelijoiden vaatimuksina opintojen 

”välittömästä sovellettavuudesta” liike-elämään, (mm. Kokko 2003; Grey 2002; Ehrensal 

2001 ; Leppälä & Päiviö 2001 ; Mäkinen 2005.)

2.1.2 Ammatillisuus ja akateemisuus koulutuksessa

Lars Engwall (Kokon 2003, 9 mukaan) havainnollistaa kauppatieteellisessä koulutuksessa 

keskeisenä ilmenevää ”teoreettisen” ja ”käytännöllisen” (tai akateemisen ja ammatillisen) 

keskinäistä köydenvetoa vertauskuvalla roomalaisten Merkurius-jumalan ja Minerva- 

jumalattaren välisestä suhteesta - nämä kaksi eivät antiikin mytologiassa koskaan 

kohdanneet. Helsingin kauppakorkeakoulun logoa koristaa käärmekuvioinen Merkuriuksen 

sauva; Merkurius oli jumalten sanansaattaja sekä kaupankäynnin, kauppiaitten ja 

matkamiesten jumala4, kun taas Minerva symboloi viisautta, järkeä, taidetta ja tiedettä sekä 

suojeli opettajia, opiskelijoita ja käsityöläisiä. Kauppakorkeakoulu on instituutiona kuitenkin 

yhdistänyt Minervan ja Merkuriuksen saman katon alleja ensimmäiset alan korkeakoulut ovat 

toimineet Suomessa jo lähes 100 vuotta5. (Kokko 2003, 9-10.)

4 Kielikuva kertoo ehkä tahattomastikin jotain myös tästä päivästä: Merkuriuksella on kaksoisrooli jumalana ja 

jumalten sanansaattajana; samoin talouselämän rooli yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on merkittävä ja liike- 

elämän suhteesta hyvinvointivaltion ylläpitämisen edellytyksiin käydään keskustelua (ks. Grey & French 1996; 

Ball 2004). Tavallaan talouselämä on siis nykyisinkin sekä itseisarvo sinänsä että hyvinvoinnin tuki, 

sanansaattaja. Merkuriuksen sauvaa koristavat käärmeet taas ovat ihmiskunnan mytologiassa useimmiten 

symboloineet pahuutta ja turmeltuneisuutta, millainen kuva valitettavan monilla käytännön liike-elämästä on. 

Samoin Merkuriuksen suojatit - matkamiehet ja kaupankävijät - muodostavat nykyisinkin menestyvän 

liikemiehen ja-naisen prototyypin.
5 Helsingin kauppakorkeakoulu on perustettu vuonna 1911, Svenska handelshögskolan kahta vuotta aiemmin 

1909.
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Kauppatieteellinen koulutus on koko olemassa olonsa ajan joutunut tasapainottelemaan 

kahden usein keskenään ristiriitaisena pidetyn päämäärän välillä. Akateeminen status, 

tieteellinen ja teoreettinen ajattelu ja koulutus on nähty vastakkaisena käytännön liike- 

elämälle ja siellä vaadituille ominaisuuksille ja taidoille. Samoin muiden, perinteisemmin 

akateemisen statuksen omaavien tieteenalojen suhtautuminen kauppatiedettä ja -tieteilijöitä 

kohtaan on ollut varauksellista koko alan yliopistokoulutuksen historian ajan6. (Kokko 2003, 

47-48.)

Ristiriita akateemisen yhteisön ja ammatillisten valmiuksien välillä ei tosin kosketa yksin 

kauppatieteellistä alaa, vaan on yleinen koko yliopisto instituutiossa ja ilmenee erityisesti 

opiskelijoiden vaatimuksina ammatillisesti perehdyttävästä koulutuksesta akateemisuuden 

kustannuksella. (Kokko 2003, 48, ks. myös Aittola 1992; Leppälä & Päiviö 2001; Ahola & 

Olin 2000.) Yhteiskunnallisessa keskustelussa koulutusjärjestelmä nähdään entistä 

vahvemmin sen elinkeinoelämää palvelevan tavoitteen kautta ja koulutusohjelmien halutaan 

reagoivan entistä nopeammin muuttuvan yhteiskunnan vaatimuksiin akateemiseen 

koulutukseen perinteisesti liitetyn sivistystavoitteen kustannuksella. Kauppatieteellinen 

koulutus on asetettu haasteiden eteen erityisesti innovaatioiden kaupallistamisen lisäämiseen 

ja tutkimuksen tuotteistamiseen liittyvissä kysymyksissä, joiden on nähty olevan keskeisiä 

Suomen tietoyhteiskuntakehitystä edesauttavia tekijöitä. Tällä hetkellä ”ajan henki” ja 

julkinen hallinto lisäksi vaativat yliopistoilta kiinteämpiä kontakteja elinkeinoelämään ja 

lyhyempiä opiskeluaikoja samalla, kun perustoiminta kuitenkin tulisi pystyä hoitamaan 

rajallisin resurssein opiskelijamäärien kuitenkin kasvaessa, (mm. Castells & Himanen 2001; 

Ball 2004; Kokko 2003, 10; Grey & French 1996, 4-5.)

Liike-elämän ”uusliberalistisina” pidettävien käytäntöjen sanotaan kuitenkin muuttavan 

peruuttamattomasti koulutusjärjestelmää ja oppilaitosten arkea (mm. Ball 2004; Filander 

2000; Hilpelä 2004) ja toisaalta puheet oppivista organisaatioista ja elinikäisestä oppimisesta 

on omaksuttu kasvatustieteellisestä diskurssista osaksi konsulttislangia ja sitä kautta yritysten 

arkeen. Merkuriuksen ja Minervan suhde siis näyttää syvenevän epäilyksistä huolimatta. 

Toiminnalla liike-elämän ja akateemisen maailman ristitulessa lienee vaikutuksensa myös

6 "Esimerkiksi Oxfordin yliopisto kieltäytyi ottamasta laskentatoimea opetusohjelmaansa, sillä se ei sopinut 

yliopiston vaalimaan kuvaan puhtaasta tieteestä ja perimmäisen totuuden etsimisestä.” (Locke 1989, 4-5, Kokon 
2003, 47 mukaan.)
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kauppakorkeakoulujen ja taloustieteellisten tiedekuntien sisäiseen dynaamisuuteen ja 

kehittämisorientoituneisuuteen. Muiden muassa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 

(etäopiskelu, virtuaaliyliopistot, uudet opetusteknologiat), täydennyskoulutus ja liike-elämän 

kanssa yhteistyössä toteutetut koulutusohjelmat, osa-aikaisen opiskelun mahdollistaminen 

sekä kansainvälisten akkreditointien hakeminen koulutuksen laadun osoittamiseksi ovat 

alueita, joita valloittamassa bisneskoulut ympäri maailmaa ovat olleet ensimmäisten joukossa 

(Kokko 2003, 10.).

2.1.3 Kauppatieteellinen koulutus Suomessa

Tällä hetkellä kauppatieteellistä koulutusta tarjotaan 15 yksikössä eri puolilla Suomea7 ja 

ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita oli vuonna 2004 jo yli 160008 (Kota- 

tietokanta 2005).

Helsingin kauppakorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1911, jolloin Suomen Liikemiesten 

Kauppaopiston ylioppilasluokat organisoitiin korkeakouluksi. Kipinä kauppatieteellisen 

korkeakoulutuksen perustamiseen lähti liike-elämässä tapahtuneista muutoksista; tuotannon 

teollistuminen, kehittyvä pankkitoiminta ja vilkastunut ulkomaankauppa asettivat liike- 

elämän toimijoille aiempaa suurempia osaamisvaatimuksia. Myös kauppaoppilaitosten 

opettajien kouluttaminen nähtiin kauppakorkeakoulun tehtävänä. (Kokon 2003, 110-111 

mukaan: Kukkonen 1995; Helsingin kauppakorkeakoulu 2000; Saarsalmi 1961.)

7 Suomenkielisen kauppatieteiden maisterin tutkinnon voi suorittaa Helsingin ja Turun kauppakorkeakouluissa 

sekä Tampereen, Jyväskylän, Joensuun, Oulun, Vaasan, Lapin ja Kuopion yliopistoissa ja Lappeenrannan 

teknillisessä yliopistossa. Lisäksi kauppatieteiden kandidaatiksi voi opiskella Helsingin kauppakorkeakoulun 

Mikkelin yksikössä (BScBA -ohjelma) ja maisteriksi Turun kauppakorkeakoulun Porin sivutoimipisteessä. 

Ruotsinkielistä koulutusta tarjoavat Svenska Handelshögskolan, Åbo Akademi sekä Hankenin sivutoimipiste 

Vaasassa.

8 Kauppatieteellisen alan opiskelijamäärät ovat kasvaneet koko alan olemassaolon ajan. Ensimmäisten viiden 

vuosikymmenen ajan opiskelijamäärät vähintään tuplaantuivat kymmenen vuoden välein (vuonna 1920 ylittyi 

100 opiskelijan määrä, 1930 opiskelijoiden määrä lähestyi 400; 1940 opiskelijoita oli n. 700 ja edelleen 

tuplaantuen kymmenen vuoden välein opiskelijamäärä vuonna 1970 oli yli 6000). 1980-luvun alussa 

kauppatieteiden ylioppilaita oli 9500 ja vuonna 2001 jo 14600. (Kokko 2003, 125, ks. myös Kota-tietokanta; 

Suomen tilastolliset vuosikirjat 1925-1980. )
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Ruotsinkielinen kauppatieteellinen koulutus saavutti virallisen korkeakoulustatuksen vuonna 

1927, jolloin Turussa toimintansa aloitti Handelshögskolan vid Åbo Akademi ja aiemmin 

Högre Svenska Handelsläröverket -nimellä toiminut Hanken muuttui Svenska 

HandelshöskoJaniksi; tosin koulussa oli jo aiemmin toiminut nk. korkeakouluosasto. Vuonna 

1950 perustettiin Turun kauppakorkeakoulu. Ensimmäiset kauppakorkeakoulut toimivat 

yksityisinä yliopistoina, ja vuonna 1950 kauppakorkeakoulut saivat oikeuden valtionapuun, 

joka kattoi 70 % toimintamenoista. 1970-luvulla kauppakorkeakoulut valtiollistettiin. (Kokko 

2003, 113-115, 119). 1960- ja 1970 -luvuilla kauppatieteellinen koulutustarjonta laajeni: 

ekonomiksi saattoi opiskella Tampereen yliopistossa (v. 1968 alkaen), Vaasan

kauppakorkeakoulussa (1968) sekä Jyväskylän yliopistossa (1967; aluksi tutkintonimikkeenä 

oli yhteiskuntatieteiden kandidaatti, vuodesta 1977 lähtien ekonomi). (Kokon 2003, 117-118, 

mukaan Kokkonen 1995, 69-70).

2.1.4 Tavoitteet tutkinnolle

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon opiskelu kestää keskimäärin 5,5 - 6 vuotta (Kota- 

tietokanta 2005). Tänä aikana opiskelijan tulisi paitsi kyetä omaksumaan mittava määrä 

tietoa, myös hankkia käytännön työelämässä tarvittavia taitoja. Koulutuksen arjessa sille 

asetetut yhteiskunnalliset tavoitteet yhdistyvät lisäksi yksilön kou luttautum isestaan 

tavoittelemaan hyötyyn, esimerkiksi ammattiin (Grey & French 1996, 4-5).

Vanhan, vuonna 1995 annetun tutkintosäännön9 mukaisen kauppatieteiden maisterin 

tutkinnon laajuus on 160 opintoviikkoa. Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistuneella 

ekonomilla tulisi olla ”kauppa- ja muuhun taloustieteelliseen tutkimukseen pohjautuvat 

valmiudet toimia vaativissa talouselämän johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä tieteellisessä 

työssä muuttuvassa ja kansainvälistyvässä ympäristössä” (Helsingin kauppakorkeakoulun 

tutkintosääntö, 1.8.1995, 10§). Maisterin tulee myös hallita pääaineensa keskeiset oppisisällöt 

ja soveltaa tutkimustietoa käytäntöön. Lisäksi tuoreelta kauppatieteilijältä vaaditaan 

talousviestinnän tuntemusta sekä riittävä kielitaito. (Asetus kauppatieteellisistä tutkinnoista

9
Huolimatta juuri käytäntöön realisoituneesta tutkinnonuudistuksesta ja uudesta yliopistoasetuksesta, esittelen 

tässä valtioneuvoston tammikuussa 1995 antamaan asetukseen (139/1995) pohjautuvan kauppatieteiden 

maisterin tutkinnon tavoitteet ja rakenteen. Tutkimukseni aineisto koostuu lukuvuoden 2004-05 aikana käydystä 

keskustelusta, joten siihen osallistuneiden opiskelijoiden opinnot pohjautuvat vanhan asetuksen mukaisiin 

säädöksiin.
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139/1995.) Kauppatieteiden maisterin tutkintoon kuuluvat laajahkot (31.7.2005 asti 60 ov, 

1.8.05 alkaen 60 opintopistettä eli yhden vuoden opinnot) kauppa- ja taloustieteelliset 

perusopinnot, joiden aikana opiskelijan on tarkoitus hankkia tietämys liiketoiminnan ja 

tieteenalansa perusteista. Tämän jälkeen opiskelija valitsee pääaineen (v. 1995 

tutkintosäännön mukaan opiskelevat) tai koulutusohjelman (v. 2005 tutkintosäännön 

mukainen tutkinto), jossa hän aikanaan suorittaa myös pro gradu -tutkielman. Lisäksi 

tutkintoon kuuluu sivuaineen /-opintokokonaisuuden opintoja ja kieli- ja viestintäopintoja. 

(Helsingin kauppakorkeakoulun opinto-opas 2005-2006.)

Valtiovallan lisäksi myös liike-elämä valmistuneiden ekonomien työllistäjänä asettaa 

odotuksia koulutukselle. Parikka (1999, 114-115) on selvittänyt valmistuneiden 

(suomalaisten) ekonomien koulutukselleen asettamia kehityskohteita; koska suurin osa 

kauppatieteilijöistä sijoittuu liike-elämään, yleistänkin tässä palautteen koskemaan yksityisen 

sektorin valmistuvalle maisterille kohdistamia odotuksia. Kauppatieteelliselle koulutukselle 

asetetaan monia kehitysvaateita: Opetuksen tulisi riittävän teoreettisuuden kautta kehittää 

opiskelijoiden analyyttista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tuottaa valmiudet 

hankkia, muokata ja soveltaa uutta tietoa. Teoreettisen tiedon hallinta ei pelkästään riitä, 

paitsi antaa opiskelijalle riittävät tietotekniset valmiudet ja monipuolisen kielitaidon, 

opintojen tulisi totuttaa opiskelijat erilaisiin työelämän rutiineihin ja käytäntöihin. Tämän 

lisäksi ekonomilta vaaditaan sosiaalisia taitoja: esiintymis-, johtamis-, vuorovaikutus-, 

ryhmätyö- ja neuvottelutaidot ovat kovassa kurssissa liike-elämän arjessa. "Ekonomin pitäisi 

lauseella sanoen olla ydinpätevä sosiaalisesti taitava moniosaaja", Parikka (1999, 115) 

summaa. (Parikka 1999, 114-115.)

2.1.5 Helsingin kauppakorkeakoulu

Tänä päivänä Helsingin kauppakorkeakoulussa voi suorittaa kauppatieteiden tohtorin, 

lisensiaatin, maisterin ja kandidaatin tutkintoja liike- ja kansantaloustieteissä. Vuonna 2003 

maisterin tutkinnon suoritti 378 opiskelijaa ja tohtoriksi väitteli 18. Maisteritasolla 

opiskelijoita oli 3675 ja henkilökuntaa 429. Yliopistossa toteutetun tutkinnonuudistustyön 

tuloksena laitosjako uudistui 1.1.2005 alkaen ja syksystä 2005 lähtien opetus järjestetään

9



koulutusohjelmapohjaisena aiempien pääaineiden sijasta10. (Helsingin kauppakorkeakoulu 

2005.)

Kaikki kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkintoa kauppakorkeakoulussa suorittavat 

opiskelijat kuuluvat Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskuntaan (KY), jonka 

tarkoituksena on tarjota jäsenistölleen palveluja ja valvoa opiskelijoiden etua niin yliopiston 

hallintoelimissä kuin laajemmin opiskelijoita koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. 

Ylioppilaskunnan toiminta perustuu yliopistolakiin. (Yliopistolaki § 40; Helsingin

kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta 2005).

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta selvitti jäsenistönsä ominaisuuksia ja 

mielipiteitä syksyllä 2004 niin kutsutussa Edunvalvontakyselyssä (Palokangas 2004). 

Vastanneiden perustutkinto-opiskelijoiden keski-ikä oli 25 vuotta ja opintonsa aloittaessaan 

he olivat olleet keskimäärin 21-vuotiaita. Kauppatieteiden opintojen ohella toista yliopisto- tai 

ammattikorkeakoulututkintoa suoritti viidennes opiskelijoista, lähes yhtä usealla oli toinen 

tutkinto jo suoritettuna. Selvityksen mukaan 65 % opiskelijoista kävi töissä opintojen ohella. 

Puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista asui joko vapailta markkinoilta vuokraamassaan 

tai itse (tai puolison) omistamassaan asunnossa.11 (mt.)

10 Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus on organisoitu 1.8.2005 alkaen kaksiportaiseksi siten, 

että opiskelijat ensimmäisen vuoden liiketalouden perusteiden kaikille yhteisten opintojaksojen jälkeen valitsevat 

jonkin viidestä kandidaatinohjelmasta (johtaminen, markkinointi, taloushallinto, liiketoiminnan teknologia ja 

kansantaloustiede) ja kandidaatintutkielman suoritettuaan siirtyvät nk. maisteriohjelmaan (yht. 13; 

kansantaloustiede, kansainvälinen yritysviestintä, suomenkieli ja talouselämän viestintä, laskentatoimi, rahoitus, 

yritysjuridiikka, markkinointi, kauppa, johtaminen, kansainvälinen liiketoiminta, yrittäjyys, logistiikka ja 

palvelutalous sekä liiketoiminnan teknologia). Pääsääntöisesti opiskelijat valitaan suorittamaan KTM-tutkintoa.
11 Vertailun helpottamiseksi tutkimustietoa muualta: Helsingin yliopiston valtiotieteellisen, matemaattis

luonnontieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tiedekuntien kolmannen vuoden opiskelijoista 69 % työskenteli 

opintojen ohella, vastanneiden keski-ikä oli 24,8 vuotta ja 23 % opiskelijoista aikoi suorittaa toisen tutkinnon 

(Yijälä 2005).
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2.2 Muuttuva opiskelija

2.2.1 Opiskelijoiden muuttuva profiili

Millainen on tyypillinen opiskelija? Tähän kysymykseen on viimeisten parin vuosikymmenen 

ajan ollut entistä vaikeampaa antaa yksiselitteistä vastausta. Niin kutsuttua klassista 

opiskelijaa ei ole, eivätkä opiskelijat enää koe edustavansa yksiselitteisesti ”yliopisto- 

opiskelijoita”, vaan vapaa-aika ja opiskeluyhteisöt ovat jakautuneet opiskeltavan alan ja 

harrastusryhmien mukaisesti, eikä yliopisto ja siellä opiskelu enää yksiselitteisesti yhdistä 

opiskelijoita. (Aitiola 1992, 105-106.)

Australialaisia kauppatieteen opiskelijoita tutkittaessa huomio kiinnitettiin opiskelijoiden 

keskinäiseen erilaisuuteen: monella oli perhe ja lähes puolet tutkimuksen kohderyhmään 

kuuluneista opiskelijoista teki töitä opintojen ohella. (Pearson & Chatterjee 2004.) 

Opiskelijoiden elämäntilanteiden monipuolistuminen on osa myös suomalaista arkea. 

Opiskelijoiden suhtautumista opiskeluun pidetään aiempaa välineellisempänä, ja 

opiskelijoiden elämälle on tyypillistä sukkulointi eri elämän osa-alueiden (mm. opiskelu, 

ystävät, työ) välillä. Opiskelijoiden taloudellisen tilanteen epävakaisuus ja valmistumisen 

jälkeen uhkaava akateeminen työttömyys on tehnyt opiskeluajasta aikaisempaa ”vaikeamman 

ja työntäyteisemmän” jakson. (Aittola 1992; 1998, 192-193; Aaltola 1995.)

2.2.2 Suhtautuminen opiskeluun

Yliopistolaitoksen massoittumisen myötä yhä suurempi osa opiskelijoista suhtautuu 

opintoihinsa suoristuskeskeisesti ja näkevät opinnot ensisijaisesti tulevan ammatin 

edellyttämien taitojen tarjoajana (Aittola 1992, 106). Kysyttäessä yliopisto-opiskelijat 

korostivat, että opinnoilla tulee olla selkeä päämäärä (Ahola & Olin 2000, 108).

Aittola (1992, 106) toteaakin ”uudenlaisen, 80-luvun opiskelijatyypin” ominaisuuksia 

kuvatessaan yliopiston ulkopuolisten, laajempien kulttuuristen muutosten kuten kulttuurisen 

eriytymisen, yksilöllistymisen sekä uudenlaisten hallintomekanismien synnyn vaikuttaneen 

myös opiskelijakulttuuriinZ-kulttuureihin. Yliopisto-opetuksen koulumaistuminen on osaltaan 

lisännyt opiskelijakulttuurien jakautuneisuutta opiskeltavan alan ja ammatillisten 

professioiden mukaan, ja myös vuosikurssien ja koulutusohjelmien katsotaan jakavan 

opiskelijoita alakulttuureihin, (mt.)



Aholan ja Olinin tutkimat lääketieteen, luokanopettajakoulutuksen ja sosiologian opiskelijat 

suhtautuivat opintoihinsa pääasiassa suorittavalla otteella; onnistumiskokemuksia kuvattiin 

kurssien suorittamisen ja hyvien arvosanojen kautta, mihin myös käytettävien 

arviointimenetelmien koettiin ohjaavan. Sen sijaan yliopisto-opiskelulta oli odotettu suurta 

työmäärää, itsenäistä ajattelua ja opintoihin paneutumista. Opiskelussa menestyminen koettiin 

työnteon ansioksi, eikä lahjakkuudella tai älykkyydellä koettu olevan suurta merkitystä. 

(Ahola & Olin 2000, 144.) Pearson ja Chatterjee (2004, 439-440) raportoivat puolestaan 

kauppatieteiden opiskelijoiden odottavan opinnoiltaan erityisesti työelämärelevanssia ja 

tutkinto koetaan avaimeksi työmarkkinoille. Samaan aikaan opiskelijat ovat heidän mukaansa 

entistä haluttomampia sitoutumaan ja käyttämään opintoihin aikaa tavoitteidensa vaatimalla 

tavalla (ma.).

Opiskelijoiden syyt kauppatieteelliseen koulutukseen hakeutumiseen painottuvat 

ammatillisten valmiuksien ja tietyn uran tavoitteluun. Kauppatieteellistä koulutusta pidetään 

myös monipuolisena yleistutkintona ja tutkinnon nähdään tarjoavan mahdollisuuksia 

turvattuun toimeentuloon ja työllistymiseen. (Kokko 2003, 127; Parikka 1999, 85-88.) 

Erityisesti Helsingin kauppakorkeakouluun hakeutumisen syistä opiskelijat arvioivat 

edellisten lisäksi keskeisimmiksi yleisen kiinnostuksen kauppatieteitä kohtaan sekä 

oppilaitoksen sijainnin. HKKK:n arvostus suhteessa muihin alan yliopistokoulutusta 

tarjoaviin yksiköihin hakijoiden silmissä, samoin kuin yliopiston maine olivat keskeisiä 

valintaperusteita, mikä vahvistaa myös aiempia tutkimusten (ks. Parikka 1999; Kokko 2003) 

perusteella luotuja käsityksiä. (Palokangas 2005, 9-10.)

2.2.3 Opiskelijoiden arvostukset

Katja Leppälä ja Hanna Päiviö (2001) ovat selvittäneet kauppatieteiden opiskelijoiden 

jakamaa ”moraalijärjestystä” ja sen ilmenemistä kolmen pääaineen opiskelijoiden 

haastatteluissa. Tutkimuksen mukaan Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat jakavat 

vahvan heimo identiteetin, jonka pohjana toimii yhteisön jäsenten jakama moraalijärjestys (ks. 

Taulukko I)12, huolimatta koulutuksen tarjoamista monista syventymisvaihtoehdoista ja

12 Termillä tarkoitetaan kaikkea yhteisössä tapahtuvaa erottelua oikean ja väärän sekä hyvän ja pahan välillä 

(Leppälän & Päiviön 2001, 14 mukaan Harré 1983). ”Kauppatieteiden noviisien moraalijärjestys viestii, 

millainen kunniallisen opiskelijan tulee olla, miten hänen tulee opiskella ja elämäänsä elää” (..) "Moraalijärjestys 

ei siten ole mikään kiinteä tai paikallaan pysyvä, opiskelijoiden elämäntapaa ja maailmankatsomusta ohjaava
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akateemisten kulttuurien keskinäisestä kirjosta. Ekonominoviisien ensisijainen sosialisaatio 

kohdistuu ensisijaisesti yhteisön jakamaan ”sosiaalis-kulttuuriseen kauppatieteiden 

opiskelijoiden kulttuuriin”. (Leppälä & Päiviö 2001, 103-106). Kauppatieteiden

opiskelijoiden arvostukset on koottu alla olevaan taulukkoon.

Hyveet Paheet
Työelämä Tutkimus & Tiedemaailma
Yritysmaailma Julkinen sektori
Kauppatieteiden maisterin tutkinto Opiskeleminen opiskelun vuoksi
Suorittaminen Omistautuminen
Hyödyllisyys Hyödyttömyys
Käyttökelpoisuus Vaikea sovellettavuus
Ammatillinen osaaminen Klassinen sivistys
Käytännönläheisyys Teoreettisuus
Kova osaaminen Pyörittely
Haastavuus, vaikeus Helppous
Matemaattisuus Pehmeä osaaminen
Faktatietous Mielipiteisiin nojautuminen
Ajan hermolla oleminen Paikoilleen jääminen
Monitaitoisuus, laaja-alaisuus Tiukka erikoistuminen
Tavallisuus Erikoisuus
Dynaamisuus Radikalismi
Hyvä ura Pitkä opiskeluaika
Status Jumittuminen

Työttömyys
Huono palkka

Taulukko 1: Kylterien moraalijärjestys (Leppälä & Päiviö 2001, 90)

Parikan (1999, 93) mukaan kauppatieteellisen alan opiskelijoiden valintaperusteissa

korostuvat statukseen, arvostukseen ja menestykseen liittyvät tekijät. Hyvä palkka,

taloudellinen ja sosiaalinen asema nähdään avaimina yhteiskunnalliseen arvostukseen.

Menestymistä pidetään tärkeänä, (mt.) Leppälän ja Päiviön (2001) tutkimustulokset

ekonominoviisin hyveistä ja paheista yhtenevätkin mielestäni melko saumattomasti Parikan

(2003, 93) käsitykseen kauppatieteilijän prototyypistä:

” Kauppatie te ilijän stereotyyppiä voidaankin pitää varsin samanlaisena, kuin 
perinteistä tai amerikkalaistyyppistä yksityisyrittäjän stereotyyppiä: 
molemmissa korostuvat vahva elämänhallinta, korkea suoritusmotivaatio ja se, 
että menestys on - ja sen tulee olla - nimenomaan itse ansaittua ja 
aikaansaatua. ”

julkinen normisto tai systeemi, vaan opiskelijoiden itsensä rakentama ja muokkaama, implisiittinen yhteisön 

elämää ja sosiaalisia käytäntöjä ohjaava taustaeetos.” (mt. 14-15)
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Joyce E. Canaan (2004) tuo puolestaan esille mielenkiintoisia tutkimustuloksia opinnoissaan 

hyvin menestyneiden yliopisto-opiskelijoiden ”oppimispuheesta” (’discourses about 

learning’). Hän on tutkinut lukuvuonna 1994-95 haastattelemiaan opiskelijoita ja vertasi 

opiskelijoiden puhetta uusoikeistolaiseen (’New Right’) retoriikkaan tavoitteenaan löytää 

näiden väliltä yhtäläisyyksiä. Hän siis selvitti, oliko keskustelujen perusteella oletettavissa, 

että opiskelijat olisivat omaksuneet uusoikeisto laisia/-liberalist isiä ajattelumalleja. 

Yhdeksänkymmentäluvun puolenvälin opiskelijat perustelivat käsityksiään kuitenkin lähinnä 

sosiaalidemokraattisina tai liberaaleina pidettävillä argumenteilla - Canaan kuitenkin 

spekuloi, että nykyhetken opiskelijapuhe olisi saanut aiempaa enemmän juuri 

uusoikeistolaisia vaikutteita. (Canaan 2004, 750, 764.)

Tarkastelen Canaanin tutkimustuloksia tarkemmin luvussa seitsemän verraten niitä omiin 

tuloksiini. Uusoikeistolaista ja/tai -liberalistista ajattelua valotan edelleen kauppatieteellisen 

opetuksen piilo-opetussuunnitelman yhteydessä seuraavassa luvussa ja analyysini 

pohdintaosiossa. Kauppatieteellisen alan opiskelijoiden arvoista olevan tutkimustiedon ja alan 

läheisten liike-elämäyhteyksien johdosta onkin mielestäni mielenkiintoista tutkia 

opiskelijoiden puhetta myös vallitsevan ”markkinaretoriikan” näkökulmasta.
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3 Tutkimuksen viitekehys

3.1 Kriittinen näkökulma koulutukseen

Tutkimustani ohjaava periaate on löytää vallitseville toimintatavoille vaihtoehtoisia 

näkökulmia. Kriittinen näkökulma tarjoaakin mahdollisuuden olemassa olevan 

kyseenalaistamiseen ja opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden paikallistamiseen. 

Ensin esittelen kauppatieteelliseen koulutukseen kohdistuvaa kriittistä näkökulmaa yleisesti, 

jonka jälkeen kuvaan uusliberalistiselle ajattelulle asetettua kritiikkiä ja lopuksi vielä 

erinomaisuuden ja hyvinvoinnin suhdetta.

3.1.1 Kriittinen kauppatieteellinen koulutus

Kriittinen näkökulma kauppatieteelliseen koulutukseen pyrkii yhdistämään akateemisen ja 

ammatillisen orientaation kauppatieteellisessä koulutuksessa. Näkökulmaa edustavat tutkijat 

ovat lähteneet liikkeelle muuttuneen toimintaympäristön johtamiskoulutukselle asettamista 

haasteista. Ensinnäkin, johtaminen ja hallinto ammattina ja toimintoina ovat keskeinen osa 

nyky-yhteiskuntaa, ja johtamiskoulutus tulevaisuuden liike-elämän toimijoiden tuottajana on 

tällöin keskeisessä roolissa. Koulutuksen sisällöt ja menetelmät ovat kuitenkin perinteisesti 

pohjautuneet managerialistisille ja teollisuustuotantoon perustuville käsityksille alan 

työtehtävistä. Poiketen tästä näkökulmasta, koulutuksessa tulisikin entistä enemmän kiinnittää 

huomiota nimenomaan johtamisen vuorovaikutuksellisuuteen teknisten menetelmien 

hallinnan lisäksi. Koulutukseen kaivataan myös aiempaa analysoivampaa ja kriittistä otetta ja 

sen tulisi välittää opiskelijoille kuva liike-elämästä monimutkaisena ja alati muuttuvana 

ympäristönä, jonka sosiaalisiin käytäntöihin vaikuttamalla pystytään olemassa olevaa 

kehittämään. (Grey & French 1996, 1-10.)

Tämän hetkisen koulutuksen kriittinen tarkastelu yhdistyy monen tutkijan työssä 

yhteiskunnan uusliberalististen ja uusoikeistolaisten vaikutteiden tarkasteluun koulutuksessa 

(mm. Grey & French 1996; Filander 2000; Grey 2002; Ball 2004; Canaan 2004; Hilpelä 

2004; Koski 2004). Kuten Grey (2002, 502) huomioikin, että uusliberalistisen (tai 

uusoikeistolaisen, ’the New Right conceptions’) liikehdinnän lisääntyminen ja 

johtamiskoulutuksen määrän kasvu kulkevat käsi kädessä. Johtamiskoulutuksen on myös 

nähty perustuvan maskuliinisille arvoille, jotka on sisäänrakennettu koulutuksen käytäntöihin
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(Sinclair 1995; Grey 2002, 500 mukaan, ks. myös Korpiaho & Päiviö 2004). 

Johtamiskoulutuksessa tapahtuvaa sosialisaatioprosessia ei voidakaan ymmärtää irrallaan 

laajemmista kulttuurisista ja poliittisista suuntauksista. Greyn (2002, 504-505) mukaan se 

toimiikin näitä trendejä oikeuttavana ja uusintavana tekijänä, (ma.)

3.1.2 Uusliberalistinen ajattelu

Stephen J. Ballin (2004) mukaan poliittisen päätöksenteon ja puheen uusliberalisoituminen 

näkyy erityisesti valtion yhteiskunnallisen roolin muutoksenab. Julkisen sektorin tehtävänä 

nähdään ensisijaisesti yksilön toiminnan mahdollisuuksien takaaminen, ei esimerkiksi 

laajempi palvelujen tarjoaminen, joka puolestaan jätetään yksityisen sektorin hoidettavaksi 

Julkinen sektori arvioi palveluiden tuotantoa, ja julkisen sektorin omat palvelut nähdään 

aiempaa enemmän liike-elämän tukitehtävän kautta. Uusliberalismin taustalla vaikuttaa 

markkinapopulistinen ideologia, jonka mukaan markkinamekanismin avulla ilmaistaan 

kansalaisten tahto. Esimerkiksi demokraattisen päätöksenteon nähdään tuolloin toteutuvan 

markkinoiden kautta, toisin sanoen siis ihmiset ”äänestävät jaloillaan”, jolloin kuluttaminen 

on tahdonilmaisun pääasiallinen väline. (Greyn 2002 mukaan Frank 2001.) Markkinoiden 

uskotaan myös luovan yhteiskuntaan järjestystä ja samalla ihmisen toiminnan rationaalisuus 

ja suunnittelun merkitys kielletään (Hilpelä 2004).

Hilpelän (2004) mukaan uusliberalistinen retoriikka pohjautuu yritteliäisyyden, kilpailun, 

aloitteellisuuden ja lannistumattomuuden ”arvoille”. Hän näkee uusliberalistisen etiikan 

yksilön oman edun tavoitteluna, mikä puolestaan pelkistää elämän tarkoituksellisuuden 

hengissä selviämiseksi, (ma.). Uusliberalististen arvojen ja arvostuksien sanotaan syntyvät 

(kasvottoman) ”pääoman pyrkimyksinä” ja leimaamalla markkinoiden vastaiset toiminnat 

epädemokraattisiksi tai elitistisiksi (Ball 2004; Grey 2002). Uusliberalistinen politiikka 

oikeuttaa yritysten yhteiskunnallisen vallankäytön myös perinteisesti julkisen sektorin alaan

Uusliberalistinen politiikka ja sen päämäärät tulisi kuitenkin erottaa taloustieteellisestä näkökulmasta 

koulutukseen, jota edustaa esimerkiksi inhimillisen pääoman teoria sovelluksineen. Tarkasteltaessa koulutusta 

taloustieteen näkökulmasta, se nähdään työntekijöitä valikoivana ja sosiaalistavana tekijänä ja toisaalta 

kansallisen kilpailukyvyn ja yritysmaailman tehokkuuden edistäjänä. Keskeiseksi määritelmäksi nousee käsitys 

koulutuksesta inhimillisen pääoman tuottajana; yksilön tuottavuutta ja sitä kautta kansantalouden kilpailukykyä 
lisäävänä tekijänä (Schultz 1960, ks. Juva 2004).
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kuuluvilla yhteiskunnallisen toiminnan kentillä, kun markkinat perustellaan niin poliittisesti, 

moraalisesti kuin taloudellisestikin tasa-arvoisena ja tasa-arvoa rakentavina (Grey 2002).

Uusliberalistinen ajattelu totuttaa ihmiset näkemään itsensä ja ominaisuutensa ensisijaisesti 

työmarkkinakelpoisuutensa kautta. Työelämän jatkuvan kasvun oletetaan edellyttävän 

joustavaa työvoimaa, joka puolestaan mahdollistetaan sosiaalistamalla ihmiset kulttuuriin, 

jossa jatkuva muuntautuminen on työnteon edellytys. Yksilön odotetaan muuttavan itseään, ei 

järjestelmää. (Koski 2004.) Yksilön arvon koetaan määrittyvän ensisijaisesti markkinoille 

annetun panoksen (ominaisuudet, tehty työ) kautta (Hilpelä 2004). Työmarkkinat määrittävät 

hyvän ihmisen kriteerit, jolloin ihmisarvo on suhteellinen käsite ja seurausta yksilön 

ominaisuuksien, kykyjen ja taitojen yhteensopivuudesta systeemin kanssa. (Koski 2004.)

Uusliberalistisen politiikan tutkijoiden mukaan uusliberalistisia arvoja välittävä politiikka 

toteutuu koulutuksen käytännössä mm. koulutusmarkkinoina, palveluiden yksityistämisenä, 

koulutussisältöihin ja käytettäviin menetelmiin kohdistuvina muutoksina sekä 

elinkeinoelämän käytäntöjen soveltamisena esimerkiksi koulutusjärjestelmän kehittämiseen. 

Kärjistäen koulutusjärjestelmän ”uusliberalisoitumisen” on sanottu johtavan sekä opiskelijan 

suorituskeskeisempään opiskeluun että opettajan kiihtyvään työtahtiin. (Ball 2004, Hilpelä 

2004).

3.1.3 Erinomaisuuden eetos ja hyvinvointi

Hannu Simola (2001, 1) kutsuu erinomaisuuden eetokseksi sitä koulutuspoliittisessa 

keskustelussa viimeisten parinkymmenen vuoden ajan ilmennyttä puhetta, jossa vannotaan 
erinomaisuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden teesien nimeen. Koulun14 arjessa 

erinomaisuuden eetos ilmenee aiempaa kilpailu- ja suorituskeskeisempänä 

toimintakulttuurina. Kritiikin mukaan jatkuva pyrkimys erinomaisuuteen ja tehokkuuteen 

johtaa lopulta koulujen, oppilaiden ja opettajien eriarvoistumiseen, eikä positiivisia 

vaikutuksia juuri ole havaittu kuin jo valmiiksi erinomaisten opiskelijoiden tai oppilaitosten 

kohdalla.

14 Simola keskittyy puheenvuorossaan nimenomaan peruskoulutukseen, mutta ei ”kiellä hakemasta yhteyksiä 

koulutuspolitiikkaan laajemminkin” (Simola 2001, 2).
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Vertailevan koulutussosiologian alaan kuuluvassa tutkimuksessa (Simola, Rinne & Kivirauma 

2000) selvitettiin ”erinomaisuuden eetokseen” nojautuvan koulutuspolitiikan ja -suunnittelun 

vaikutuksia Suomessa ja yhdeksässä muussa EU-maassa. Huomioitavaa tutkimustuloksissa 

oli niiden samanlaisuus maiden välillä. Erinomaisuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden 

nimeen vannova puheenparsi oli valtiollisella tasolla samankaltainen kaikissa tutkimuksessa 

mukana olleissa maissa, samoin koulutasolla aiheutuneet ongelmat opettajien jaksamisessa 

muistuttivat toisiaan. (Simola 2001, 4.) Edelleen opettajien muuttuva työ on ollut 

kiinnostuksen kohteena singaporelais-hongkongilaisessa artikkelissa (Walker & Stott 2000). 

Tulokset puhuivat tässäkin tapauksessa karua kieltään - kiristyvät tulosvaatimukset ja 

erinomaisuuden tavoittelu yhä pienemmillä määrärahoilla aiheuttivat lähes kaikissa kouluissa 

opettajien turhautumista, sosiaalisten suhteiden heikkenemistä kouluyhteisössä ja loppuun 

palamisia. Erityisesti kyynisyys ja työuupumus koettelivat työhönsä kaikkein sitoutuneimpia 

opettajia. (Walker & Stott 2000, Simolan 2001, 2-3 mukaan.)

3.2 Sosiaalinen todellisuus ja puhe

Koulutuksen piilo-opetussuunnitelman vaikutusten ja opiskelijoiden keskuudessa vallitsevien 

mielikuvien sekä niitä aiheuttavien, osittain näkymättömien mekanismien tarkasteluun 

näkökulman tarjoaa teoria todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Sosiaalinen 

konstruktionismi on näkemys, jonka mukaan todellisuus ei näyttäydy objektiivisesti 

samanlaisena ja muuttumattomana meille kaikille, vaan sen sijaan sosiaalinen elämä on 

jatkuvasti liikkeessä ja muotoutuu vuorovaikutuksen seurauksena (Berger & Luckmann 

1966). Näin koulutuksenkaan käytäntöjä ei nähdä ylhäältä annettuina ja siten 

muuttamattomissa olevina, vaan meistä jokainen vaikuttaa omalla toiminnallaan olemassa 

oleviin toimintatapoihin ja arvostuksiin, eli ympäristömme sosiaalisiin käytäntöihin.

3.2.1 Sosiaaliset käytännöt

Norman Fairclough määrittelee sosiaaliset käytännöt verrattain pysyviksi sosiaalisen elämän 

muodoiksi. Sosiaalinen käytäntö muodostuu elementeistä, joita ovat toiminnot, tekijät ja 

heidän väliset sosiaaliset suhteensa, välineet, kohteet, aika ja paikka, tietoisuuden muodot, 

arvot sekä diskurssi. Nämä elementit ovat vaikutussuhteessa toisiinsa, mutta eivät silti 

toisistaan erillisiä. (Fairclough 2003, 25; 2004, l.) Tutkimuksessani keskityn nimenomaan 

analysoimaan muita sosiaalisen käytännön elementtejä niihin kohdistetun ja niistä käytetyn

18



diskurssin kautta, tämän takia erittelen diskurssin käsitettä ja suhdetta muihin käytännön 

elementteihin tarkemmin.

Käytetty kieli muokkaa ja luo käytäntöjä, jolloin sanat eivät ole pelkkä kommunikaation 

väline ja kohteestaan irrallisia. (Jokinen et ai. 1993.) Diskurssi on aina osa sosiaalista 

käytäntöä, ja se muokkaa niitä sekä yhtenä elementtinä että asioiden ja ilmiöiden 

uudelleenkäsitteellistämisen kautta. Diskurssi käsitteenä voidaan yhtäältä ymmärtää 

sosiaalisen elämän kielellisenä elementtinä kuten edellä, toisaalta taas spesifimmin tapana 

ymmärtää tietty ilmiö ja näkökulmana johonkin asiaan (Fairclough 2003, 26, 214-215). 

Jälkimmäisestä tavasta käsitteellistää termi ’diskurssi’ voidaan käyttää myös nimityksiä 

tulkintakehä ja merkityssysteemi15 (Parker 1992, 6-17; Jokinen et ai. 1993, 60-61 mukaan). 

Käsitteiden selventämiseksi käytän omassa analyysissani kuvatessani diskurssin ominaisuutta 

sosiaalisena elementtinä nimitystä kieli tai yleisesti puhe sekä erityisesti aineistooni viitaten 

keskustelu ja diskurssi -käsitettä puolestaan sen spesifimmässä muodossa viitatessani 

aineistosta nousseisiin teemakokonaisuuksiin, kuten näkemykseen ideaaliopiskelijan (ts. 

kylteristereotypian) ominaisuuksista.

3.2.2 Sosiaalinen muutos ja kieli

Sosiaaliset käytännöt ovat verkottaneita keskenään ja muodostavat edelleen monimutkaisia 

sosiaalisia rakenteita, mikä esimerkiksi kauppatieteellisessä koulutuksessa ilmenee liike- 

elämän ja akateemisten käytäntöjen lomittumisena kauppakorkeakoulun arjessa. Fairclough 

'2003, 223) määrittelee sosiaalisten rakenteiden, tapahtumien ja käytäntöjen välisen suhteen 

seuraavasti: ”Sosiaaliset rakenteet määrittävät toiminnan mahdollisuudet, jotka realisoituvat 

sosiaalisina tapahtumina; todellisen ja mahdollisen välinen suhde neuvotellaan edelleen 

sosiaalisissa käytännöissä, ”(mt. vapaasti suomentaen)16. Muutokset sosiaalisessa elämässä 

muodostuvat tapahtumien, käytäntöjen ja sosiaalisten rakenteiden välisenä liikkeenä. 

Yksittäiseen organisaatioon, esimerkiksi kauppakorkeakouluun, keskittyminen mahdollistaa 

abstraktien sosiaalisten rakenteiden ja konkreettisten tapahtumien välisen suhteen analyysin 

nimenomaan sosiaalisia käytäntöjä tarkastelemalla. (Fairclough 2003, 23, 223.)

15 Yhtenäiseksi diskurssiksi voidaan tunnistaa merkityssysteemi, joka on näkyvissä ja realisoituu tekstissä, 

sisältää toimijat ja rakentaa toiminnalle objektin. (Parker 1992, 6-17; Jokinen et ai. 1993, 60-61 mukaan).

I6“ Social structures define what is possible, social events constitute what is actual, and the relationship between 

potential and actual is mediated by social practices.“ (Fairclough 2003,223.)
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Kieli (1. diskurssi sosiaalisen käytännön elementtinä) muokkaa sosiaalisia käytäntöjä kolmella 

tavalla. Ensinnäkin toiminnan ja vuorovaikutuksen muotona kieli ilmenee kirjoittamalla ja 

puhumalla. Erilaiset tavat käyttää kieltä muodostavat genrejä17. Toiseksi, vakiintuneet 

sosiaaliset käytännöt muodostavat tyylejä, joiden osana on myös tyypillinen diskurssi, 

esimerkiksi alan ammattislangi tai vaikkapa kauppatieteiden opiskelijoille tyypillinen puhe 

sekä tavat perustella asiat. Tyyli voidaan käsittää myös ’tapana olla’, jolloin kielen merkitys 

ulottuu yksilön henkilökohtaisen tai sosiaalisen identiteetin rakenteisiin. Käytetty kieli 

käyttäytymisen (’bodily behaviour’) ohella myös muuttaa tyyliä18 (ja sitä kautta mahdollisesti 

edelleen identiteettiä), ja tämä tulee omassa analyysissani esille nimenomaan opiskelijoiden 

puheessa ideaali-opiskelijan ominaisuuksista. Kolmanneksi, kieli vaikuttaa asioiden 

esittämisen (representaatio) kautta. Tiettyyn tyyliin kuuluva tapa käyttää kieltä vaikuttaa 

edelleen tapoihin käsitteellistää niin muita sosiaalisia käytäntöjä, materiaalista maailmaa kuin 

refleksiivisestä kyseessä olevaa sosiaalista käytäntöä/tyyliä. Hyvä esimerkki 

itserefleksiivisestä tavasta käsitteellistää kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa 

vallitsevia käytäntöjä (so. tyylejä) on aineistonani käyttämä, opiskelijoiden itsensä aloittama 

keskustelu yhteisönsä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. (Fairclough 2003, 26; 2004, 3-4.)

Keskenään verkottuneet sosiaaliset käytännöt muodostavat edelleen sosiaalisen järjestyksen 

(’social order’); diskurssin tasolla tämä tarkoittaa järjestystä, jolla eri genret, diskurssit ja 

tyylit ovat linkittyneet yhteen. (Fairclough 2004, 3.) Diskurssin järjestys kuvaa kielellisesti 

ilmaistujen (1. semioottisten) erojen sosiaalista rakennetta - tiettyä sosiaalista järjestystä eri 

merkityksenantotapojen välillä. Järjestäytymiseen liittyy eri genrejen, tyylien ja diskurssien 

dominanssi tai hegemoninen asema tietyssä tilanteessa ja yhteisössä. Jotkin tavat 

merkityksellistää asioita ovat yleisempiä tai voimakkaampia, osa taas marginaalisia, 

vastakkaisia tai ’vaihtoehtoisia’. Tietyn diskurssin hegemonistinen asema ei ole kiveen 

hakattu, vaan vallitsevaa tapaa toimia kyseenalaistetaan jatkuvasti. (Fairclough 2004, 3-4.)

17 Esimerkiksi haastattelu on yhtenäinen, verrattain vakiintunut kielenkäytön tapa eli genre. Yksittäinen teksti tai 

media ei sellaisenaan muodosta genreä, vaan vaikkapa sanomalehdessä tekstityyppinä käytetään useampia tapoja 

käyttää kieltä, esimerkiksi haastattelu voi olla osa artikkelia jne. (Fairclough 2003, 23, 38)

18 Esimerkkinä uuden opiskelijan sosialisoituminen kyltereiden opiskeluyhteisöön; nopeasti omaksuttavat puheet 

jonkin arkisen (ei-liike-elämään liittyvän) asian ’lisäarvosta’, ’vaihtoehtoiskustannuksista’ tai ’subventioista’ 

ovat kokemusteni mukaan vieraita yhteisöön kuulumattomille.
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Diskurssit sisältävät tulkintoja niin jo tapahtuneesta, nykyisestä kuin kuvitellusta 

tulevaisuudesta. Muutos tai muutostarve ilmenee puheessa ’mahdollisina maailmoina’ tai 

’mahdollisina identiteetteinä’ (’possible worlds’, ’possible selves’), jolloin puhe käsittelee 

tulevia tai mahdollisesti tulevia sosiaalisia käytäntöjä elementteineen ja niiden muodostamia 

verkostoja. (Fairclough 2004, 4.)

3.2.3 Käytäntöjen siirtyminen

Ihmiset toimivat erilaisten sosiaalisten käytäntöjen luomissa verkostoissa tulkiten omaa ja 

muiden toimintaa. Tulkinnat ja reagointi tilanteeseen muokkaavat niin yksilöiden toimintaa ja 

käsityksiä ja sitä kautta edelleen uusia ja tulevia diskursseja ja käytäntöjä. Vuorovaikutuksen 

tavat ja muodot sekä ”tavat olla” eli tyylit (1. identiteetit tietyissä tilanteissa) muuttuvat ja 

siirtyvät diskurssien sisällä ja välillä ja ilmenevät myös muissa sosiaalisen käytännön 

elementeissä. (Fairclough 2004, 4.) Tulkinnan ja käsitysten muodot puolestaan ovat 

riippuvaisia yksilön asemasta tietyssä sosiaalisessa järjestelmässä ja tulkinnasta ja asemasta 

riippuen henkilöt reagoivat tilanteisiin eri tavoin, jolloin sosiaaliset käytännöt muotoutuvat 

toimijoiden tulkintojen mukaan. (Fairclough 2004, 2-4.)

Kirsi Juhila (Jokinen et ai. 1999, 182-186) kuvaa puolestaan diskurssia 

vuorovaikutustilanteena, jossa läsnä on vaihteleva määrä päällekkäisiä kulttuurisia 

kerrostumia ”kehinä”. Tutkimusasetelman kannalta keskustelu tai tutkittava teksti on 

ydintilanne, joka sisältää aineksia näistä kerrostumista. Ulommat kerrostumat toimivat 

keskustelun resursseina ja ovat luonteeltaan historiallisesti muuntuneita. Suunta keskustelussa 

voi olla sekä ytimestä kerrostumiin (kyseenalaistaminen) tai kerrostumista ytimeen (käyttö 

tulkintaresurssina). (Jokinen et ai. 1999, 182-186.) Yhteisön jäsenten puheesta voidaan siis 

löytää useampia kerrostumia ja yksilö voi käyttää aineksia useammasta diskurssista tai 

”kulttuurisesta resurssista”.

3.2.4 Sosiaaliset käytännöt ja valta

Sosiaaliset käytännöt, esimerkiksi opetustilanteessa opiskelijoiden ja opettajan väliset 

vakiintuneet vuorovaikutuksen muodot, voidaan ymmärtää myös valintatilanteina - opetuksen 

suhteen tekemillään ratkaisuilla opettaja sekä avaa mahdollisuuksia opiskelijoiden toiminnalle 

että sulkee samalla joitakin toimintatapoja pois. Kyse on siis kontrollista ja vallasta. Valta ja 

mahdollisuus kontrolloida muita puolestaan legitimoidaan ja liittyy laajempiin sosiaalisiin 

rakenteisiin (esimerkiksi yliopiston institutionaalinen asema, käsitykset opettajan roolista) ja
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konkretisoituu sosiaalisina tapahtumina opetustilanteessa. Yliopisto-opettajan valta ilmenee 

kontrollimahdollisuutena tiettyihin asioihin (opetus- ja arviointimenetelmät, opetettavat 

sisällöt), suhteena muihin toimijoihin (esim. opiskelijat) sekä itseen (akateeminen vapaus). 

(Fairelough 2002, 23-25; ks. myös Korpiaho & Päiviö 2004, 3-419)

Diskurssi määrittää itseään jatkuvasti, ja kentän sisäiset tapahtumat vaikuttavat sen suhteisiin 

muihin diskursseih in. Erilaisten todellisuuden tulkintatapojen välillä on havaittavissa jatkuva 

kamppailu siitä, millaiset tiedot, käsitykset ”totuudesta”, sosiaaliset suhteet ja subjektipositiot 

saavat oikeutuksen ja millaisiksi diskurssien keskinäiset suhteet muotoutuvat, jolloin tietyn 

diskurssin sisäisiä valtasuhteita ei ole järkevää tulkita kontekstista erillään. (Fairclough 1989, 

74-74; Jokinen et ai. 1993, 88-89 mukaan.) Tällöin esimerkiksi tietyn alan ja oppilaitoksen 

opiskelijoiden tuottama puhe saa merkityksensä vasta tulkittaessa sitä suhteessa 

syntytilanteeseensa ja kontekstiinsa.

Tutkimukseni keskeinen tavoite on kuvata opiskelijoiden käsityksiä yhteisönsä hyvinvointiin 

vaikuttavia vakiintuneita käytäntöjä olemassa olevien diskurssien kautta. Valtanäkökulman 

avulla esimerkiksi piilo-opetussuunnitelmaan vaikuttavien tekijöiden tarkastelu mahdollistuu 

ja siten esimerkiksi voidaan analysoida olemassa oleviin käytäntöihin mahdollisesti 

vaikuttavia rakenteellisia tai ideologisia tekijöitä. Omassa tutkimuksessani huomioin 

näkökulman myös suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan tarkastellessani uusliberalististen 

käsitysten ja sitä kautta liike-elämän oletettujen arvostuksien mahdollisia ilmenemismuotoja 

opiskelijoiden puheessa20.

19 Pohjautuen sosiaalisten käytäntöjen näkökulmaan, Korpiaho ja Päiviö (2004, 4, vapaasti suomentaen) esittävät 

seuraavat viisi kysymystä, joihin kauppakorkeakoulun opettaja voi kiinnittää huomion halutessaan uudistaa 

opetustaan: 1) Kuinka liike-elämän arki esitetään? 2) Mistä näkökulmasta liiketoiminnasta keskustellaan? 3) 

Mitä yrityksiä käytetään esimerkkeinä? 4) Mitkä liiketoiminnan alat ovat tarkastelun kohteena? 5) Kuka 

esitetään auktoriteettina (esim. ekspertti, asiantuntija) suhteessa käytännön liike-elämästä olevaan tietoon?
20 Myös Fairclough käyttää esimerkkinä ’uuskapitalismin’ (’new capitalism’) vaikutuksia sosiaalisten 

käytäntöjen muodostamissa verkostoissa kuvatessaan käytäntöjen keskinäistä muutosprosessia 

yhteiskunnallisessa diskurssissa. (Fairclough 2003, 38, )
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3.3 Koulutuksen käytännöt

Pierre Bourdieun mukaan johtamiskoulutus toimii yksilölle pääsylippuna liike-elämään ja 

tietynlaisen kulttuurisen pääoman omistukseen (Bourdieu 1984, Greyn 2002, 501 mukaan). 

Kauppatieteellinen koulutus yksilön useampivuotisena urakkana muokkaa keskeisesti 

opiskelijoiden tulevaa ammatillista identiteettiä (Ehrensal 2001 ; Grey 2002). Miten tämä 

käytännössä tapahtuu? Mitä opiskelija opiskellessaan todellisuudessa oppii?

Suomalaisessa tutkimuksessa on havaittu opiskelijoiden asenteissa kauppatieteellisen 

koulutuksen myötä tapahtuva muutos ei-tehtäväsuuntautuneisuudesta kohti 

suorituskeskeisempää opiskelua ja työntekoa (Parikka 1999, 88). Näiden tutkimustulosten 

perusteella uteliaisuus herää: Miten opiskelu siis vaikuttaa opiskelijoihinsa? Ja mitä 

koulutuksesta ”jää käteen”? Kysymysten tarkasteluun erään näkökulman tarjoaa opiskelun 

ymmärtäminen nimenomaan tiettyyn ”ryhmään” tai alakohtaiseen profession 

sosiaalistumisena. Koulutuksen näkymättömiä, pitkälti yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen 

perustuvia vaikutuksia esittelen piilo-opetussuunnitelma -käsitteen kautta.

3.3.1 Opiskelu sosialisaationa

Oppiminen voidaan ymmärtää paitsi yksilön kognitiivisena toimintana ja psykologisena 

prosessina, myös sosiaalisesta näkökulmasta yksilön sosialisaationa tietyn yhteisön arvoihin 

ja tapoihin toimia, eli sosiaalisiin käytäntöihin. Tämä näkökulma laajentaa oppimisen 

tarkastelun myös luokkahuoneen ja varsinaisen opetuksen ja opiskelun ulkopuolelle. (Wenger 

1998.) Oppimista (so. sosiaalistumista käytäntöihin) tapahtuu myös muualla kuin luennoilla. 

Kuten Aittola (1998, 190) korostaa, on yliopisto-opiskelun antia arvioitaessa perusteltua 

huomioida osana oppimisympäristöä myös varsinaisen opetuksen lisäksi sosiaaliset tekijät, 

kuten yliopiston ilmapiiri ja opiskelijoiden kontaktit toisiinsa ja oppilaitoksen henkilökuntaan. 

Samoin ylioppilaskuntatoiminta ja työssäolo ovat oppimisen areenoja (Aittola 1998, 190), 

joiden kautta kokemusta kertyy monelle. Kun oppimisen ajatellaan yhteisöön sosiaalistumisen 

edellytys, oppiminen yksilön identiteetin rakentamisen välineenä perustuu paitsi olemassa 

oleville, yhteisön jakamille toimintatavoille ja arvostuksille, myös esimerkiksi yhteisön 

medioiden luomille odotuksille (mm. Wenger 1998; Fairclough 2004).

Opiskelijoiden ja henkilökunnan vähäiseen kanssakäymiseen, samoin kuin opetuksen ja 

tutkimuksen pinnalliseen yhteyteen ovat huomion kiinnittäneet Maaret Wager (2002) ja 

Juhani Aalto la (1995). Opiskelijan jäsenyyttä osana tiedeyhteisöä ei ole totuttu korostamaan
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ja tutkimushenkilökunnan keskuudessa opetus on usein lapsipuolen asemassa suhteessa 

tutkimuksen tekemiseen (Wager 2002). Opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä tuntuukin 

häämöttävän molemminpuolisten ennakkoluulojen värittämä kuilu (Aaltola 1995, 26; Wager 

2002). Onkin siis oletettavaa, että sosiaalisten suhteiden kautta välittyvä ns. hiljainen tieto 

organisaatiossa vallitsevista ”oikeista” ja ”vääristä” tavoista ajatella ja toimia on keskeisesti 

nimenomaan opiskelijoiden keskinäisen kommunikaation tulos.

3.3.2 Koulutuksen piilo-opetussuunnitelma

Tarkastelunäkökulman yliopisto-opiskelun osittain näkymättömiinkin käytäntöihin ja tapoihin 

sosiaalistaa opiskelijansa tarjoaa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa käytetty piilo- 

opetussuunnitelman käsite. Ahola ja Olin (2000, 2) määrittävät piilo-opetussuunnitelman 

koskemaan erityisesti opiskelun sosiaalista ulottuvuutta; niitä yhteisössä itsestään selvinä 

pidettäviä, usein tiedostamattomia toimintatapoja, jotka ohjaavat opiskelijoiden (ja koko 

yhteisön) toimintaa. Koulutuksen tuloksena opitut asenteet, arvot, vuorovaikutussuhteet, 
toimintatavat ja sosiaaliset taidot, joita ei ole mainittu varsinaisessa opetussuunnitelmassa21 

lukeutuvat piilo-opetussuunnitelman alle. (Ahola & Olin 2000, 6.) Gerholm (1990) puolestaan 

kuvaa piilo-opetussuunnitelmaa yhteisön ns. hiljaisen tiedon välittymisenä opiskelijoille.

Piilo-opetussuunnitelmanäkökulman huomiointia tukee myös muiden opiskelijoiden 

merkittävä rooli tietolähteinä koskien tietoa yliopisto-opiskelun arjesta. Opintojen 

alkuvaiheessa tutorin ja muiden opiskelijoiden kautta hankitun, ns. ”puolivirallisen” tiedon”, 

eli kertomusten yliopistossa opiskelun arjesta, merkitys on tärkeämpi kuin esimerkiksi opinto- 

oppaan tai muiden virallisten tahojen kautta saadun informaation. (Ahola & Olin 2000, 66.) 

Samoin Gerholm (1990, 270-271) toteaa jatko-opiskelijan sosialisoituvan akateemisessa 

maailmassa kahteen alakulttuuriin; tutkimusalansa ja alan senioreiden tapoihin toimia sekä 

opiskelijoiden keskinäiseen kulttuuriin, joka syntyy heidän pyrkiessään jäsentämään yhteisön 

heihin kohdistamia odotuksia.

Yliopisto-opiskelussa piilo-opetussuunnitelman merkittävyyttä korostaa varsinaisen 

opetussuunnitelman väljyys ja opettajien ”akateeminen vastuu” kurssien toteuttamisessa.

21 Kasvatustieteellisen opetussuunnitelmien taksonomian muut osat Aholan ja Olinin (2000, 6) mukaan ovat 

virallinen, kirjoitettu, toteutunut, testattu, opittu sekä ”nolla” opetussuunnitelma, jolla tarkoitetaan asioita, joita ei 

ole opetettu esimerkiksi resurssipulan takia.
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(Ahola & Olin 2000, 2) Piilo-opetussuunnitelman vaikutukset voivat ulottua sekä 

opiskelijoiden ammatilliseen ja akateemiseen sosialisaatioon että yliopistossa vallitsevaa 

sosiaalista järjestystä uusintaviin mekanismeihin (Aholan & Olinin 2000, 10 mukaan 

Margolis ja Romero 1998, 4-15; Gerholm 1990).

3.3.3 Akateeminen yliopistopeli

Akateemisen maailman on perinteisesti katsottu edustavan muiden muassa älykkyyden, 

rationaalisuuden, asiantuntijuuden ja intressittömyyden hyveitä yliopiston suhteessa muuhun 

maailmaan. Aholan ja Olinin (2000, 8) yliopistoyhteisö kuitenkin käyttää näitä ominaisuuksia 

”legitimoidakseen lukeneiston ja asiantuntijoiden aseman” samalla kun opinnoissa 

menestyminen kuitenkin edellyttää täysin erilaisia toimintamalleja. Menestyminen tietyssä 

akateemisessa yhteisössä edellyttää "yliopistopelin” hallitsemisen - tällä viitataan 

nimenomaan niihin yhteisön näkymättömiin tapoihin toimia ja esimerkiksi oletuksiin 

opiskelijan asemasta, (mt.)

Gerholm (1990) kuvaa tätä ”yliopistopeliä” akateemisen yhteisön ns. hiljaisesti välittyvänä 

tietona. Akateemisen tutkimustyön viralliset normit (Merton 1973, Gerholmin 1990, 264 

mukaan) eli universalismi, yhteisöllisyys, tiedon intressittömyys sekä organisoitu epäily eivät 

todennu sellaisinaan akateemisessa arjessa Gerholmin kiinnostuksen kohteena oleville jatko- 

opiskelijoille. Sosial iso ituessaan akateemiseen ainekulttuuriin opiskelija oppii, mitä edellä 

mainituista, ehkä keskenään ristiriitaisistakin normeista on mahdollista milloinkin toteuttaa, 

miten ja missä tilanteessa. Opiskelija oppii myös olemaan piittaamatta virallisista normeista 

silloin, kun käytäntö vaatii muuta ja silti perustelemaan toimintansa normien avulla. Kolmas, 

ja Gerholmin mielestä kaikkein vähiten manipuloiva hiljaisen tiedon muoto ovat yksilön 

toimintaa ohjaavat yhteisön tarinat ja käsitykset esimerkiksi ”hyvästä” tutkijasta tai 

mahdollisista ammattiurista. Ottaessaan ensi askeliaan tiedeyhteisön jäsenenä jatko-opiskelija 

myös sosiaalistuu tutkimusalansa alakulttuuriin ja hahmottamaan tieteenalansa suhteita 

muihin. Edelleen opiskelija oppii näkemään, mitkä tutkimusaiheet, projektit tai laitoksen 

tutkijat ovat eniten arvostettuja, ja sitä kautta millaista tutkimusta pidetään arvostelu impana ja 

siten myös tavoiteltavimpana. (Gerholm 1990, 264-266.)

Gerholmin kiinnostuksen kohteena olleet jatko-opiskelijat eroavat suurimmasta osaa 

perusopiskelijoita kuitenkin siinä, että tutkijan uraa tavoittelevien tohtoriopiskelijoiden 

kohdalla akateeminen ja ammatillinen sosialisaatio ovat yhtä. Yliopiston, niin yleisesti kuin
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kauppatieteellisen alan, maisteriopiskelijan tulevaisuuden toiveissa siintää kuitenkin yhä 

yleisimmin ammattiura muualla kuin akateemisessa maailmassa, (ks. Aittola 1992, 104; 

Kokko 2003, 127; Parikka 1999, 85-88; Pearson & Chatterjee 2004, 439-440). Erityisesti, jos 

virallisestikin vaadittavien akateemisten ja ammatillisten valmiuksien koetaan olevan 

ristiriidassa, ei lienekään ihme, että todellisten käytäntöjen ja päämäärien sekamelskassa 

selviytyminen asettaa haasteita niin opiskelijalle kuin yliopisto-opettajalle. Tarkastelenkin 

seuraavaksi nimenomaan kauppatieteellisen koulutuksen ammattiin valmistavaa roolia ja 

mekanismeja.

3.3.4 Liike-elämä koulutuksessa

Johtuen opiskeltavan alan luonteesta, liikemaailman arvostukset heijastuvat ja suodattuvat 

kauppakorkeakoulun arjessa akateemisiin käytäntöihin ja arvostuksiin. Talouselämän 

kiinnostus numeroihin ja ”kovaan osaamiseen” välittyy opiskelijakulttuuriin aineiden 

keskinäisen arvostushierarkian muodossa; opiskelijoiden keskuudessa suosituimpia ja 

arvostetuimpia ovat nk. kovat-soveItävät aineet, kuten esimerkiksi rahoitus. Pääaineiden 

arvostuksiin vaikuttavat myös vallitseva taloudellinen tilanne ja yrityselämän trendit; 

verrattaessa esimerkiksi lamanjälkeisiä ja 2000-luvun alun opiskelijapolvia, mallitarinassa 

korostui 2000-luvun alussa aiempaa enemmän huippusuoritukset ja -työura ”tavallisen 

riviopiskelijan tarinan"” sijaan. (Leppälä & Päiviö 2001, 91, 110-112.)

Mäkinen (2005, 72) tuo esille ainekohtaiset erot opetuksen näkökulmissa liike-elämään. 

Laskentatoimen opetus tarjoaa välineitä konkreettisten taloushallinnon ongelmien ratkaisuun, 

jolloin opetustapahtumissa liike-elämän esimerkit ovat vahvasti läsnä. Myös tuleva työnkuva 

on laskentatoimen opiskelijoille melko selvä, toisin kuin kahden muun aineen opiskelijoille. 

Kansantaloustieteen opiskelijoiden näkökulmasta liike-elämä näyttäytyy osana yhteiskunnan 

toimintaa ja organisaatiot ja johtaminen -aineessa ihmisten välisen toiminnan ja 

vuorovaikutuksen kautta, (mt.)

22 Lama-aikana opintonsa aloittaneiden Leppälän ja Päiviön mukaan tuolloin opiskelijoiden 

tulevaisuudentoiveissa korostui turvallisuushakuisuus ja uratoiveissa oltiin maltillisempia. Itse aloitin opintoni 

IT-kuplan ollessa mahtavimmillaan v. 2000, mikä oletettavasti vaikutti ainakin oman vuosikurssini käsityksiin 

tavoiteltavasta ammattiurasta.
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Suomen ekonomiliitto SEFE ry kerää vuosittain valmistuneilta palautteen koulutuksen 

koetusta vastaavuudesta suhteessa nykyisiin työtehtäviin. Kyselyyn vastanneista 

kauppatieteiden maistereista 70 %:n mielestä koulutus oli antanut hyvät valmiudet työelämän 

tehtäviin23. Erityisesti ekonomikoulutuksen koettiin antaneen valmiuksia uusien asioiden 

omaksumiseen, ongelmanratkaisuun ja ryhmätyöskentelyyn. Kaiken kaikkiaan koulutukseen 

vastanneet olivat verrattain tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. (Oksanen 2002, 14-17.)

3.3.5 Kauppatieteellisen koulutuksen arki

Anna-Maija Mäkinen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan (2005) organisaatiot ja 

johtamisen, kansantaloustieteen ja laskentatoimen opiskelijoita Helsingin 

kauppakorkeakoulussa. Opiskelijan tyypillinen työpäivä koostui luennoilla ja harjoituksissa 

käymisestä, ryhmätöiden tekemisestä ja itsenäisestä opiskelusta. Tyypillisesti opiskelija 

opiskelee useampaa eri ainetta samanaikaisesti. Opiskelun intensiivisyys vaihtelee jaksoittain, 

jolloin opiskelijan tottuukin jo opiskellessaan sopeutumaan muutoksiin, toimimaan lyhyellä 

varoitusajalla sekä käsittelemään useampia tehtäviä asioita samanaikaisesti. Tämä edellyttää 

opiskelijalta myös oman ajankäytön suunnittelua sekä tehtävien töiden priorisointia. 

Keskittyminen yksittäiseen harjoitukseen koettiin vaikeaksi harjoitusten ja tehtävien suuren 

määrän takia. (Mäkinen 2005, 42.) Miten näissä opiskelijan arkisissa askareissa 

konkretisoituu koulutuksen piilo-opetussuunnitelma? Mitä opiskelija oikeasti opintojensa 

aikana oppii?

Kauppatieteellistä koulutusta on kuitenkin akateemisen ”piilo-opettamisen” sijaan kritisoitu 

vallitsevien liike-elämän käytäntöjen kyseenalaistamattomasta uusintamisesta ja koulutuksen 

päätarkoituksen on koettu olevan ”oikeanlaisten tyyppien” kasvattaminen elinkeinoelämän 

todellisen kehittämisen sijasta (Grey 2002; Ehrensal 2001; Korpiaho & Päiviö 2004). 

Kauppatieteellisen koulutuksen on sanottu toimivan työnantajille merkkinä tietynlaisista 

asenteista ja tavoista toimia sekä osoituksena työnhakijan sitoutumisesta tämänkaltaisen 

järjestelmän uusintamiseen (Grey 2002, 499).

23 Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan koulutustaan erilaisten väittämien avulla. Vastausvaihtoehdot olivat 

täysin samaa mieltä, melko samaa mieltä, melko eri mieltä, täysin eri mieltä ja ei osaa sanoa. Tämän 

kysymyksen kohdalla täysin samaa mieltä vastaajista oli 14 % ja melko samaa mieltä 56 %.
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4 Tutkimusongelmat ja tutkimuksen toteutus

Tässä luvussa problematisoin ensin tutkimusongelmanani olevaa opiskelijan hyvinvointi - 

teemaa. Sitten esittelen aineistolähteenä käyttämiäni ylioppilaskunnan nettikeskustelualueita 

ja valitsemaani keskustelua. Lopuksi esittelen oman tapani käyttää diskurssianalyysia 

aineistoa käsitellessäni sekä kuvaan tutkimusasetelmani muotoutumista.

4.1 Ongelmana opiskelijan pahoinvointi

Kilpailuhenkisessä opiskelukulttuurissa sosiaalisten suhteiden luominen näyttää jäävän 

pinnalliseksi ja opintoihin suhtaudutaan suorittavalla otteella. Ainakin osa opiskelijoista 

kuitenkin voi huonosti. Opiskelijoiden hyvinvointiongelmat puhuttavat, mutta eivät nähtävästi 

niin paljon kuin pitäisi. Koetut ongelmat eivät välttämättä myöskään näy päällepäin. Mitä 

pitäisi tehdä?

Kauppakorkeakouluyhteisössä tutkimusaineistona käyttämäni, opiskelijoiden käymä 

Henkinen hyvinvointi yhteisössämme -keskustelu toimi osaltaan laajemman kiinnostuksen 

herättäjänä opiskelijoiden ongelmia kohtaan ja keskustelun avaajana. Keskustelua seurattiin 

aktiivisesti ja siitä keskusteltiin kokemuksieni mukaan myös korkeakoulun käytävillä. 

Kirjoitettiinpa aiheesta artikkeli myös opiskelijalehti Kylteriin:4. Keskustelulla lienee ollut 

osansa myös siihen, että keväällä 2005 yliopistolle perustettiin ns. Hyvinvointikioski, jossa 

opiskelijoilla on mahdollisuus keskustella ongelmistaan opintopsykologin kanssa. Tuona 

aikana tutkielmani aihe haki vielä muotoaan kohti kirkastumista, mutta yhteisössä käydyllä 

keskustelulla oli merkittävä vaikutuksensa myös omaan prosessiini.

Faircloughin (2003, 209) mukaan kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtana tulisi olla tekstinä 

ilmaistavissa oleva sosiaalinen ongelma ja tutkimuksen avulla tuotetulla tiedolla myös 

vapauttava, emansipoiva, vaikutus. Opiskelijoiden hyvinvointi ja siitä käytävä keskustelu 

tarjosivat minulle lähtökohdan tutkimuksen tekemiseen edellä mainitulla tavalla, mikä näkyy 

tutkimusasetelmassani esimerkiksi koulutuksen piilo-opetussuunnitelman ja valta-

"4 Ks. Hannus, Saara. 2004. Ahdistava opiskelu. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan aikakauslehti 

Kylteri 4/2004 s. 19-21.
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näkökulman huomiointina. Omalta osaltani toivon tutkielmani myös tarjoavan tuoreita 

näkökulmia hyvinvoinnista ja kauppatieteellisestä koulutuksesta käytävään keskusteluun.

Varsinaisten täsmällisten tutkimuskysymysten, joihin alusta asti olisin systemaattisesti etsinyt 

ratkaisua, esittäminen Faircloughin määrittelemässä diskurssianalyysissa onkin hankalaa 

(Fairclough 2003, 209). Lähdinkin hahmottamaan tutkimuskohdettani ja aineistoani 

kysymällä yksinkertaisesti:

Miksi kylteri voi huonosti?

On kuitenkin huomattava, että tutkimuksessani en luotaa varsinaisesti opiskelijoiden kokemaa 

hyvinvointia ja nykyistä elämäntilannetta (vrt. Yijälä 2005), vaan keskityn nimenomaan 

opiskelijoiden keskustelussakin painottuviin, hyvinvointia määrittävien tekijöiden 

paikantamiseen ja analysointiin valitsemassani viitekehyksessä. Edellä esittelemäni 

sosiaalisten käytäntöjen näkökulma tarjoaa konkreettisen lähestymistavan opiskelijan elämään 

vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun. Erittelemällä sosiaalisen käytännön elementtejä, 

erityisesti piilo-opetussuunnitelman -käsitteeseen saa ruohonjuuritason näkökulman ja 

tarpeellisen tarttumapinnan. Oman tutkimusasetelmani avulla pyrin myös luomaan siltaa 

Leppälän ja Päiviön (2001) ja Mäkisen (2005) tutkimustulosten välille - selvittämään 

moraalijärjestyksen ja käytäntöjen välistä yhteyttä. Lopulliset tutkimusprosessia ohjanneet 

pääkysymykset muotoutuivatkin seuraavanlaisiksi:

Miten opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät määritellään keskustelussa ja millaisia 

merkityksiä niille annetaan?

ja
Miten hyvinvointiin vaikuttavat käytännöt ja niille annetut merkitykset ovat verkottuneet 

keskenään eli millainen on opiskeluyhteisön ja opiskelijan hyvinvointia kuvaavien diskurssien 

keskinäinen järjestys?

Tutkimusaineistonani käytän keskustelua, ja varsinaisena huomion kohteena ovat 

opiskelijoiden yhteisölleen, sen jäsenille ja vallitseville sosiaalisille käytännöille antamat 

merkitykset ja näiden merkitysten rakentuminen, eivät siis varsinaiset konkreettiset 

toimintatavat vaan ne mielikuvat, jotka todellisista käytännöistä tekstin kautta välittyvät. 

Näiden käsitysten tutkimiseen kriittinen diskurssianalyysi tarjoaa välineitä ja keinoja.
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4.2 Tutkimusaineistona KY-foorumit

Aineistonani käytän Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY) nettisivuilla 

olevilla keskustelufoorumeilla23 käytyä Henkinen hyvinvointi yhteisössämme -keskustelua. 

Keskustelua käytiin aktiivisesti lukuvuoden 2004-2005 aikana ja kaiken kaikkiaan siihen 

osallistui 44 keskustelijaa, jotka kommentoivat foorumilla yhteensä 117 kertaa. Ensimmäisen 

kahden viikon (11.-25.10.) aikana kommenteista kirjoitettiin lähes kolme neljäsosaa (73,5 %). 

Suurin osa keskustelusta käytiin vuoden 2004 puolella (11.10.-5.12.).

4.2.1 Mitkä ovat KY-foorumit?

Keskustelufoorumit ovat kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan ylläpitämä keskusteluareena, 

joka on ensisijaisesti tarkoitettu ylioppilaskunnan jäsenten keskinäiseen mielipiteiden 

vaihtoon. Foorumit ovat kaikkien verkon käyttäjien vapaasti luettavissa ja niille on linkki 

ylioppilaskunnan www-sivuilta26. Tuoreimpien foorumikeskusteluiden otsikot ovat myös 

nähtävissä ja niihin on linkit www-sivujen etusivuilla.

Foorumit ovat olleet käytössä syksystä 2002 alkaen ja rekisteröityneiden käyttäjien määrä on 

2229. Keskustelut oli tarkasteluajankohtana jaoteltu Keskustelua, Muuta ja In English - 

osioihin. Edelleen mielenkiintoni kohteena oleva Keskustelua -osio jakautui aihealueittain 

yleiseen keskusteluun, KY-toimintaa ja edustajistoa koskeviin aiheisiin sekä Helsingin 

kauppakorkeakoulua käsitteleviin teemoihin27. (KY keskustelufoorumit 2005.) Keskustelujen 

aktiivisuuteen luonnollisesti vaikuttaa esimerkiksi ajankohta (loma-aika vs. luentokausi, 

isojen tapahtumien ajoittuminen) sekä aktiivisten käyttäjien (so. keskusteluihin osallistujat) 

kiinnostuksenkohteet; ei ole kovinkaan yllättävää, että verkkokeskustelijoiden keskuudessa 

ylioppilaskunnan asuntoloiden hitaat nettiyhteydet kirvoittavat lukuisia kommentteja.

Keskustelufoorumeita seuraa paljon henkilöitä, jotka eivät ole rekisteröityneet foorumien 

käyttäjäksi eivätkä siis osallistu keskusteluun. Viestien lukukerrat kertovatkin enemmän 

laajemmasta kiinnostuksesta keskustelun aiheita kohtaan kuin lähetettyjen kommenttien 

määrä. Keskustelufoorumeita voidaan mielestäni perustellusti pitää sekä osallistujamäärältään

www.kypalvelu.fi/forums/

www.kyweb.fi

^ Tutkimusraporttia kirjoittaessani keskustelufoorumille oli perustettu uusia alateemoja edellä esitettyjen lisäksi.
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että aiheiden laajuudelta yhteisön jäsenten ja muiden kiinnostuneiden aktiivisena 

mielipiteiden välittämisen ja ilmaisun kanavana28.

4.2.2 Keskustelujen käyttö tutkimusaineistona

Internetkeskustelut ovat julkista materiaalia, jolloin erillisiä suostumuksia keskustelujen 

käyttöön tutkimusaineistona ei tarvita. Keskustelun ajallisen etenemisen seuraaminen 

mahdollistuu, sillä kommenteissa näkyy kirjoituspäivämäärä. Tämä helpottaa aineiston 

tulkintaa ja keskustelut vaiheineen on helpompi yhdistää sekä ajalliseen että ympäristölliseen 

kontekstiinsa.

Kommenttien kirjoittaminen vaatii sivustolle rekisteröitymistä, mutta keskusteluun 

osallistuminen on avointa myös muille kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Keskustelijat 

käyttävät nimimerkkejä, ja he ovat itse voineet määrittää mitä henkilötietoja he ovat halunneet 

ilmoittaa itsestään. Tästä johtuen esimerkiksi kirjoittajien sukupuoli ja asema 

opiskeluyhteisössä on usein vain arvailujen varassa.

Käyttäessäni tutkimuksessani valmiita aineistoja en pystynyt vaikuttamaan henkilöiden 

mielipiteisiin samalla tavoin, kuin ehkä tiedostamattomastikin tekisin esimerkiksi 

haastatellessani opiskelijoita. Vaikkakin osa kirjoittajista on tuttujani, ei kuitenkaan henkilön 

persoonallisuus päässyt vaikuttamaan tekemiini tulkintoihin samalla tavoin kuin siinä 

tapauksessa, että näkisin ihmisen olemuksen ja keskustelisin hänen kanssaan ja mahdollisesti 

tuntisin hänen henkilöhistoriaansa myös tarkemmin. Toisaalta verkkoympäristö mahdollistaa 

anonyymin kirjoittelun, mikä saattaa lisätä mielipiteiden kärjistämistä tavoitteena huomion 

herättäminen ja provosointi. Vaikka foorumeille kirjoittaminen on periaatteessa mahdollista 

kenelle vain, on sivuilla selkeästi muutama muita paljon aktiivisempi kirjoittaja, jotka 

aktiivisuuteensa ja usein myös tekniseen tietouteensa nojautuen ovat enemmän tai vähemmän 

auktoriteettiasemassa.

28 30.6.2005 mennessä foorumeilla on käyty keskustelua yhteensä (ml. osto- ja myyntipalstat, kehitysideat sekä 

englanninkielinen osio) 1614 eri aiheesta viestien kokonaismäärän ollessa 10370 (osa poistettu). Suurin osa 

keskusteluista (641 aihetta, 5621 viestiä) sijoittuu yleinen keskustelu -osion alle, mutta aktiivista osanotto on 

ollut myös muiden "varsinaisten” keskustelualueiden kohdalla (KY-toimintaja edustajisto 149 aihetta, 1346 

viestiä; HKKK 235 aihetta ja 1648 viestiä).
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Analyysin lopullista esittämistä varten olen korvannut keskustelun osallistujien alkuperäiset 

nimimerkit pseudonyymein.29 Aineiston koodista ilmenee seuraavaksi kommentin järjestys 

osana keskustelua ja lopuksi vielä kirjoituspäivämäärä (esim. helan går, 4, 15.11.2004).

4.3 Diskurssianalyyttinen tutkimusote

Diskurssianalyysi perustuu kielen luonteelle sosiaalisen todellisuuden rakentajana, jolloin 

sosiaalinen todellisuus nähdään jatkuvasti joko aiempia käytäntöjä uusintavana tai 

muuttavana ja toimijoiden muutettavissa olevana prosessina (Jokinen et ai. 1993, 17-21). 

Analyysin kohteina ovat olemassa olevien käytäntöjen ja ”faktojen” tuottamisen ja 

oikeuttamisen tavat, siis toisaalta miten asiat ilmaistaan ja toisaalta diskurssin sisältö eli mitä 

näkökulmia tiettyyn tulkintaan jostakin asiasta otetaan mukaan. (Jokinen et ai. 1993, 17; 

1999, 18-20).

Juuri diskurssianalyyttisen tutkimusotteen käyttöä interaktiivisen verkkokeskustelun 

analysoinnissa puoltaa Faircloughin (2003) näkemys tekstin sosiaalisista vaikutuksista. 

Merkitykset tietyille asioille, esimerkiksi analysoimassani keskustelussa opiskelijoiden 

hyvinvoinnille, syntyvät ja uusiutuvat osallistujien välisessä vuorovaikutuksessa. 

Verkkokeskustelun kautta opiskelijat ovat päässeet osallistumaan yhteisössään vaikuttavien 

merkitysten rakentamiseen; avoimessa foorumissa keskusteltaessa kommentit jäävät myös 

muiden luettaviksi, jolloin keskustelu vaikuttaa myös passiivisiin seuraajiin. Keskustelujen 

tallentuminen mahdollistaa myös näiden merkityksenantoprosessien tutkimisen helpommin 

kuin käytettäessä aineistona ”aitoa” keskustelua Myös teksti itsessään vaikuttaa muihin 

sosiaalisen käytännön elementteihin - esimerkiksi hyvinvointikeskustelun käyminen 

nimimerkkien suojassa on mahdollistanut aiemmin ehkä tabuksi yhteisössä mielletyn aiheen 

käsittelyn ja sitä kautta vaikuttanut mahdollisesti myös yhteisön jakamiin arvostuksiin ja 

käsityksiin. (Fairclough 2003, 8-11.)

29 Pseudonyymit on valittu KY:n laulukirja Kiljukaulan (2002) ns. haalariversion (pehmeäkantinen) 

yhteisössä suosittujen opiskelijalaulujen hakemistosta. Päädyin käyttämään laulujen alkusanoja korvaamaan 

nimimerkkejä, sillä esimerkiksi etunimien käyttö olisi luonut lukijalle harhaisen vaikutelman kirjoittajan 

sukupuolesta. Lisäksi koen opiskelijoiden laulukulttuurin keskeiseksi osaksi akateemista perinnettä, jolloin 

valinnan voidaan ajatella vaikuttavan myös opiskelijoiden kokemaan yhteisöllisyyteen.
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Kuten Jokinen et al. (1999) toteavat Diskurssianalyysi liikkeessä -teoksensa esipuheessa, 

diskurssianalyysi ei ole yksi ja yhtenäinen metodologia vaan pikemminkin yhä laajeneva 

kokoelma erilaisia sovelluksia, joita yhdistävä tekijä on näkemys kielestä näkeminen 

sosiaalisen todellisuuden osana. Omassa sovelluksessani pyrin noudattamaan ensisijaisesti 

Norman Faircloughin (2003; 2004) kriittisen diskurssianalyysin perusteita.

4.4 Analyysin eteneminen

Mukaillen Faircloughin (2003, 129) kuvaa kriittisen diskurssianalyysin analyysiprosessin 

etenemisestä, lähdin liikkeelle erittelemällä keskustelussa mainittuja osioita teemoittain ja sitä 

kautta tutustuin aiheeseen tarkemmin. Edelleen jatkoin analyysia nimeten esille nousevia 

näkökulmia, joiden kautta keskustelijat kuvasivat hyvinvointia ja tulkitsivat siihen vaikuttavia 

tekijöitä keskustelun kuluessa, (mt.)

Tutkimusprosessini on kokonaisuudessaan pitkälti noudattanut Faircloughin ohjeita kriittisen 

diskurssianalyysin käyttöön (Fairclough 2003, 209-210) tutkimusmenetelmänä. Aloitin 

tutkimukseni määrittelemällä tutkimuksen kohteena olevan ongelman ja kysymällä miksi 

kylteri voi huonosti. Analyysin edetessä uusia kysymyksiä nousi tasaista tahtia, ja jokaisen 

kohdalla jouduin tekemään valinnan kysymyksen relevanssista suhteessa aiempaan. 

Työskentelyäni sen eri vaiheissa ohjanneita kysymyksiä olivat mm. seuraavat:

■ Miten keskustelijat kuvaavat opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja sitä 

kautta opiskeluyhteisönsä sosiaalisia käytäntöjä?

Tämän kysymyksen avulla pyrin hahmottamaan ongelmaan liittyviä tekijöitä sekä 

analysoimalla aineistoa, että hankkimalla tarvittavaa taustatietoa. Analyysissani etsin 

aineistosta opiskelijoiden käsityksiä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, (vrt. ongelmaan 

liittyvien tekijöiden identifiointi analysoimalla verkottuneita käytäntöjä Fairclough 2003, 209)

■ Miten opiskelijat kuvaavat yhteisöään ja toisaalta millainen kuva kyseenalaisiakin 

mainetta kantavasta ”ideaalikylteristä” muodostuu?

Kysymyksen tarkastelu edellyttää sekä tekstistä nousevien diskurssien että kielen itsensä 

tarkastelua. Kylteriteeman lisäksi olen erottanut tekstistä edelleen koulutuksen ja työn 

vastaavuutta sekä opiskelijoiden sosiaalisia suhteita käsittelevät näkökulmat, nämä

33



näkökulmat puolestaan koostuvat keskustelusta nousseista diskursseista kilpailu, arviointi, 

menestyminen sekä yksilöllisyys, (vrt. Faire lough 2003, 209.)

■ Mitkä nousevat keskeisiksi epävarmuutta ja paineita aiheuttaviksi tekijöiksi yhteisessä 

keskustelussa ja tätä kautta ovat niitä, joihin koulutuksen käytännöissä tulisi pyrkiä 

puuttumaan?

Tässä analyysin vaiheessa Faircloughin sanoja lainaten ”identifioidaan tapoja ylittää esteet 

ongelman ja ratkaisun välillä” (Fairclough 2003, 210). Pyrinkin raportin osiossa 

Hyvinvoinnin taustatekijöitä etsimässä (luvut 16-20) vetämään yhteen analyysini tuloksia ja 

aiempaa tutkimustietoa tavoitteenani hahmottaa tekijöitä, joihin puuttumalla tilannetta 

voitaisiin parantaa. Lopuksi vielä arvioin analyysiani ja koko tutkimusprosessia raportin 

viimeisessä luvussa. Henkilökohtaisia, analyysin tekemiseen ja tulkintaan vaikuttavia 

motiivejani ja muita taustatekijöitä olen pyrkinyt avaamaan lukijalle erityisesti 

tutkimusraportin liitteenä olevassa kertomuksessa (Liite 1: Erään gradun ja graduntekijän 

tarina), (vrt. Fairclough 2003, 210.)

4.5 Johdanto analyysin tulosten esittelyyn

Lähtökohtana analyysissani ovat Henkinen hyvinvointi yhteisössämme -keskusteluun 

osallistuneiden kommentit eli kauppatieteiden opiskelijoiden käsitykset yhteisönsä 

hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvoint¡teema on tutkimukseni kehys eikä 

varsinainen kohde, keskustelu itsessään tarjoaa eväitä pikemminkin paineita ja ristiriitoja 

aiheuttavien tekijöiden etsimiseen ja analysointiin kuin varsinaisen koetun hyvinvoinnin 

määrittämiseen. Kuvaavaa keskustelulle onkin, että varsinaisen hyvinvoinnin käsittelyssä 

keskustelussa tyydyttiin ”pahoinvoinnin” merkkien, kuten stressin ja masennuksen 

mainitsemiseen, kun taas esimerkiksi arviointikäytännöistä käyty keskustelu oli erittäin 

aktiivista.

Selkeyden vuoksi olen jakanut tutkimusraporttini analyysiosien kolmeen osaan. Näistä 

ensimmäisessä lähden liikkeelle kuvaamalla opiskelijoiden esittämiä kommentteja keskeisiksi 

koetuista hyvinvointiin vaikuttavista sosiaalisista käytännöistä. Keskeisimmin opiskelijoiden 

puheesta nousivat esille opetus-, erityisesti arviointimenetelmien ja toisaalta liike-elämän 

rekrytointimenetelmien merkitys opiskelijan yhteisössä kokemaan hyvinvointiin. Tässä
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osiossa käsittelen myös opiskelijoiden käsityksiä yhteisönsä jäsenten sosiaalisista suhteista 

sekä kauppakorkeakoulusta opiskelupaikkana ja ilmapiirinä.

Analyysin toisessa vaiheessa esittelen opiskelijoiden keskustelussa muodostuvat neljä 

keskeistä diskurssia arviointi, kilpailu menestyminen ja yksilöllisyys. Diskurssit ovat 

keskenään verkottuneita ja ne kaikki sisältävät elementtejä analyysin aiemmassa vaiheessa 

esitellyistä käsityksistä sosiaalisista käytännöistä. Diskurssien keskinäistä järjestystä ja 

verkostoituneisuutta havainnollistan edelleen kahden näkökulman, koulutus ja työ ja minä ja 

muut, kautta. Hyvinvoinnin ja stereotyyppisen opiskelijakuvan ristiriitaista suhdetta 

määrittelen edellisten vaiheiden pohjalta luvun lopussa.

Lopuksi, kolmannessa vaiheessa tarkastelen yhteisön dynamiikasta hahmottuvaa kuvaa 

vetämällä yhteen analyysin kaksi aiempaa vaihetta tutkimukseni taustateorioiden kautta. 

Näkökulmani ovat tällöin kauppatieteellisen koulutuksen näkymättömien vaikutusten 

arviointi eli piilo-opetussuunnitelma, sekä liike-elämän ja poliittisen retoriikan vaikutukset 

opiskelijoiden mielikuviin. Analyysin avulla toivon pystyväni osoittamaan niitä 

kehityskohteita, joihin puuttumalla opiskeluilmapiiriä Helsingin kauppakorkeakoulussa 

voitaisiin parantaa, ja kauppatieteiden ylioppilas tuntisi voivansa paremmin.
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5 Opiskelijaelämää Helsingin kauppakorkeakoulussa

Esittelen tässä opiskelijoiden esille nostamia yhteisönsä hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. 

Analyysivaiheen tavoitteena on luoda lukijalle kuva opiskelijoiden itsensä esille nostamista 

teemoista ja hahmotella käytäntöjä teemoittelemalla tekijöitä keskenään samankaltaisiin osa- 

alueisiin. Opiskelijoiden käsitykset yhteisönsä hyvinvointiin vaikuttavista sosiaalisista 

käytännöistä esittelen kolmessa osassa. Keskustelussa korostuivat erityisesti arviointi- ja 

tenttikäytännöt sekä liike-elämän rekrytointikriteerit. Luettavuuden helpottamiseksi käsittelen 

ensin Helsingin kauppakorkeakoulussa opiskeluun liittyviä tekijöitä, eli käsityksiä 

opetuksesta, yleisestä ilmapiiristä ja opiskelijoiden sosiaalisista suhteista. Lopuksi käyn läpi 

keskustelijoiden kommentteja elinkeinoelämän asettamista vaatimuksista.

5.1 Opiskelun arki

Koulutuksen järjestämisen muotoihin sekä opiskeluun liittyviä rakenteellisia ja toiminnallisia 

aihealueita olivat kurssien vaativuus, arviointi- ja opetusmenetelmät ja pääainekohtaiset erot 

toimintatavoissa ja ilmapiirissä sekä opiskelijoiden opiskelutavat ja opintojen 

aikatauluttaminen ja opiskelijoiden kokemukset korkeakoulun hallinnosta.

5.1.1 Arviointikäytännöt

Pistekeskiarvot ja ylipäätään opintojen arvottaminen kauppakorkeakoulussa toistaiseksi 

käytössä olevan O-IOO (%) asteikon mukaan kirvoittivat paljon mielipiteitä. Pistekeskiarvon 

koettiin mittaavan lähinnä toissijaisia asioita. Käytössä olevan arvosteluasteikon koettiin jopa 

määrittävän opiskelijan ”täydellisyyttä” sekä rankkaavan opiskelijat raa’alla tavalla 

paremmuusjärjestykseen, minkä puolestaan koettiin vähentävän hyvinvointia. 

Yksityiskohtaisen, pistemääriin keskittyvän arvioinnin arveltiin lisäävän suorituskeskeistä 

opiskelua. Toisaalta arvosanojen koettiin kuitenkin myös mittaavan opittuja tietoja ja taitoja. 

Kehitysehdotuksina opiskelijat esittivät ko Imi- tai viisiportaisen asteikon ottamista käyttöön 

nykyisen tilalle.

... pistekeskiarvo kertoo mielestäni tasan sen, että henkilö on saanut motivoitua itsensä 

istumaan kahdestaan tenttikirjan kanssa suht pitkäjänteisesti. Se on tietysti yksi tärkeä taito 

työelämässä, ja mitä yksinäisempiin asiantuntiojatehtäviin pyrkii, sitä tärkeämpi se on. ... 
Gradun arvosana kertoo jotain siitä, miten hyvin on ymmärtänyt kokonaisuuden, mutta

36



useimpien kurssien loppuarvosana ei sitä mielestäni kerro, (juhlakantaatti - meludraama, 45, 

18.10.04)

Henkisen hyvinvoinnin ja suorituskeskeisyyden vähentämisen kannalta kenties yliopiston 
arvosteluasteikko 1-2-3 voisi olla parempi kuin oma käytäntömme. Sehän suoraan kertoo, 

kuinka monta prosenttia täydellinen olet! (näin valitettavasti moni luulee), (maitoa, 2, 

11.10.04)

Kouluun, myös HKKK:hon on tultu mielestäni oppimaan. Ja arvosanathan yleensä kerovat 

miten hyvin olet omaksunut jonkin asiakokonaisuuden. Siinä mielessä hyvä arvosana ei 

ainakaan vähennä "hyvinvointiani". - Ja kyllä työelämässäkin tarvitaan koulussa opetettuja 
tietoja. Ei siellä pärjää pelkästää olemalla "hyvä tyyppi", joka ei tiedä oman alan teorioista 

ynnä muista yhtään mitään. Ja voin varmuudella ja omasta kokemuksesta sanoa, että 40-50 

pisteen arvosanalla kurssista ei jää käteen muuta kuin rivi tekstiä opintorekisteriin. Tietenkin 

poikkeuksia löytyy, mutta vain harvassa, (konkku saapuu, 35, 16.10.04)

Nykyisiä arviointimenetelmiä ei pidetty opiskelijan kannalta informatiivisina, ja omasta 

opiskelusta kaivattiinkin entistä enemmän palautetta. Pistemäärään konkretisoituva arvostelu 

koettiin jopa ”tietojen pimittämisenä” opiskelijoilta, jolloin pisteytyksen tarkoituksena nähtiin 

pelkästään opiskelijoiden asettaminen paremmuusjärjestykseen. Opiskelijat myös tiedostivat, 

että arviointikäytäntöjen muuttaminen lisäisi opetushenkilökunnan työtä, mikä puolestaan 

nykyisin resurssein koettiin hankalaksi. Opiskelijoilla ei tuntunut kuitenkaan olevan tarkkaa 

käsitystä varsinaisista arviointikriteereistä ja yleinen luulo oli, että kurssilaisten arvosanat 

määrittyvät normaalijakauman avulla.

Yksi tapa, jolla aineet voisivat osoittaa yksilönkunnioitusta ja ehlaisuuteen kannustamista, 

olisi palautteen antaminen. Nyt kurssista saatava palaute kiteytyy lukuun 40 ja 100 välillä.

Jos saisin sanallista palautetta, parannusehdotuksia ja kannustusta kuuskymppisen 

saatuani, saattaisin olla jopa tyytyväisempi epäonnistumiseeni tuolla kurssilla kuin johonkin 

suoritukseen josta ilmestyy kasivitonen oodiin. Valitettavasti aineiden resurssipula rajoittaa 

henkilökohtaisen palautteen antamista. Sitä sopisi kuitenkin tarjota halukkaille osana 

oppimisprosessia. Vastaanotolle voi toki mennä keskustelemaan ja toisinaan sitä 

hyödynnänkin, mutta mielestäni henkilökohtaisen palautteen antamisen pitäisi olla 

opettajalähtöisempää ja automaattisesti jokaiseen osasuohtukseen kuuluvaa. Sorry vaan 
N. N. ja muut henkilökunnan edustajat, opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen tietää teille 

paljon extraduunia. ©Oletteko halukkaita vastaamaan haasteeseen? (maitoa, 80, 22.10.04)

... tuntui että tuloksia jollain lailla pimitettiin opiskelijoilta eikä tietoa haluttu jakaa 

optimaalisesti. Tärkeintä tuntui olevan että saadaan erotettua porukka tietyn jakauman
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mukaan sen sijaan että oltaisiin pyrittyi siihen että kaikki oppivat. ... (paavi ja sulttaani, 33, 

15.10.04)

Kehittämisehdotukseksi ehdotettiin tenttien palautustilaisuuksia, jolloin vastaukset voitaisiin 

käydä läpi opettajan ohjauksessa vaiheittain.

TKK on täällä kirosana, mutta siellä harrastetaan lukiotyyppisiä "valistustilaisuuksia" eli tentit 

jaetaan kuten lukiossa ja voit tutustua omaan tenttiin ja kysyä proffalta tai assarilta miten 

meni. Jokainen varmaan arvaa kuinka hyödyllisiä moiset voivat olla, varsinkin jos toinen 
välikoe rakentaa ensimmäisen päälle, (paavi ja sulttaani, 81, 22.10.04)

[palautetilaisuuksista] Ainakin viimeistään siinä vaiheessa tietäisi, että miten tehtävät olisi 

pitänyt tehdä... <ly) I/o/ olla, että opiskelijoilla on korkeampi kynnys mennä katsomaan 

tenttipapereita vastaanotolle, mutta yhteistilaisuus houkuttelisi porukkaa, (ankkurit nousee, 

85, 23.10.04)

Kilpailun ja arvioinnin välinen yhteys mietitytti, mutta osa kirjoittajista koki 

kilpailuilmapiirin olevan sisäsyntyinen opiskeluyhteisön piirre, joka ei siis olisi korjattavissa 

arvosana-asteikkoa muuttamalla. Terve kilpailu koettiin positiivisena tekijänä, joka lisää 

suoritusmotivaatiota. Keskusteluajankohtana opiskelijoiden kurssiarvosanat ilmoitettiin vielä 

nimillä (lukuvuoden 2005-2006 aikana siirryttiin käyttämään opiskelijanumero itä), jolloin 

listat nähtiin välineenä vertailla omia ja kavereiden suorituksia toisiinsa.

Ensi alkuun kannattaisin sitä ettei arvosanoja, harkkapisteitä, yms. julkastaisi nimien tai k- 

numerojen kanssa. Jokainen saisi vaikka automatisoidun meilin tai löytäisi weboodista 

arvosanansa / harkkapisteensä ja jos jotain kiinnostaa niin kurssin keskiarvon ja 

keskihajonnan vois löytää vaikka kurssin kotisivuilta, (dom som är nyktra, 16, 13.10.04)

Itse koen että koulussamme kilpailu kiristyy usein siksi, että ihmiset kilpailevat siitä kuinka 

hyviä ovat samoissa asioissa, eikä pelkästään siksi, että numerot ovat julkisia (eino leinon 

juomalaulu, 64, 19.10.04)

Yhteenvetona, arvosanat stressaa koska asteikossa on pohja ja huippu; kuka siellä pohjalla 
haluaisi olla. (maitoa, 10, 13.10.04)

5.1.2 Opetusmenetelmät

Muutoksia opetukseen kaivattiin ja erityisesti ulkolukuun ja yksityiskohtien pänttäämiseen 

pohjautuvaa opetusta kritisoitiin. Perinteisen, luentoihin tai yksiselitteisesti oikeita vastauksia
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hakevan tyylin koettiin lisäävän suorittamiseen perustuvaa opiskelua sisältöjen sisäistämisen 

kustannuksella. Opetukseen kaivattiin lisää myös luovuutta suosivaa ongelmanratkaisua.

Mielestäni ei ole yhtään ihmeellistä, että oppilaat stressaavat itsensä kipeiksi arvosanoista, 

jos niitä jaetaan näin avokätisesti mutta kuitenkin kellokäyrä pitää saada jotenkin aikaan. 

Ulkoa oppimista kannustetaan, mutta ei välttämättä asioiden ymmärtämistä eikä varsinkaan 

luovuutta (kalliolle kukkulalle, 82, 23.10.04)

Olen Kalliolle kukkulallem kanssa täysin samaa mieltä siitä, että laskarit ja muut harjoitukset 

ovat erittäin tärkeitä asioiden sisäistämisen kannalta. Mielestäni on myös tärkeää, ettei esim. 

rahoituksen harjoitukset koostu pelkästään laskareista, vaan mukana on yleensä myös 2 

casea, joissa opittuja asioita voi soveltaa laajemmalti, (ankkurit nousee, 85, 23.10.04)

No itsetunnosta tässä pitkälti onkin kyse ja nyt yritetään keksiä, miten opiskelu saadaan 

tukemaan itsetunnon vahvistumista.(maitoa, 20, 13.10.04)

... Luovuus ei kyllä kasva nykyisellä meiningillä HKKK:lla. Itse sain konsulttifirman case- 

haastattelussa pyyhkeitä siitä, että ajattelin "liian analyyttisesti" ja "varmanpäälle". Tämä on 

todennäköisesti jatkumoa formaatticasejen vääntämiselle, joita tuli työstettyä 6 vuotta ilman 

uskallusta heittäytyä luovaksi(oma vika loppupelissä, mutta kyllä yleinen asenne varmaan on 

vaikuttanut), (roll me over, 77, 21.10.04)

Opiskelijat kaipaavat esimerkkitapauksessa vaiheittain laadittuja mallivastauksia tehtävistä. 

Näen kuitenkin jonkinlaisen ristiriidan siinä, että opiskelijat vaativat harjoitusten 

mallivastauksia näkyviin samalla kun kuitenkin opetuksen kritisoidaan suosivan 

yhdenmukaistamista luovuuden kustannuksella. Mallivastauksien kuitenkin koetaan sekä 

auttavan oppimista että toisaalta mahdollistavan kurssista suoriutumisen ”liian helpolla”.

Harjoitustehtävissä ei ole kuitenkaan ehlaisia variaatioita loputtomiin, jolloin kaikki saisivat 

niistä todella hyvät pisteet (malliratkaisuja katsomalla) tai tehtävien vaikeustasoa täytyisi 

nostaa merkittävästi. Ensimmäinen vaihtoehto tuskin palvelisi opiskelijoiden oppimista ja 

toinen ei varmasti ainakaan vähentäisi opiskelijoiden stressiä, (ankkurit nousee, 52,

18.10.04)

Sitä paitsi haluaisin nähdä sen tyypin, joka opettelee kaikki vastaukset ulkoa mutta ei opi 

mitään. Kokemuksella voin sanoa, että mallivastauksista on erittäin paljon hyötyä, jos ei 

muuten meinaa päästä kinkkisestä probleemasta yli tenttiin kerratessa. Aikaa säästyy 

valtavasti ja oppiminen on tehokkaampaa, (kalliolle kukkulalle, 62, 19.10.04)
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Suhtautuminen ryhmässä työskentelyyn oli jakautunut, osa koki ryhmätyöt hauskaksi, kun 

taas osan mielestä yksin ratkaistaessa oppiminen oli tehokkaampaa ja ryhmätyöskentely tuntui 

ahdistavalta. Joillakin kursseilla opiskelijoiden mukaan käytössä oleva yhteistyökielto 

harjoitustehtävien tekemisessä sai osakseen kritiikkiä; kielto myös koettiin turhaksi, sillä 

opiskelijat tekivät yhteistyötä siitä huolimatta.

Onneksi ovat sentään ryhmätöitä. Yksin sitä hajoaisi oikeasti. Nyt tämä on lähinnä 

hauskaa... paitsi aamulla kun pitäisi nousta... (niin kaunis on maa, 26, 15.10.04)

Omien kokemusteni penjsteella parhaiten kuitenkin oppii yksin ratkaistessa alusta loppuun ja 

ahdistusta on koettu myös ryhmätöistä (maitoa, 63, 19.10.04)

Itse koen oppineeni eniten opiskellessani ryhmässä, jossa joku aina osaa selittää toiselle 

sen puuttuvan linkin, (eino leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

... Ryhmäharjoituksissa on tietenkin se ongelma, että ryhmän opiskelijat voivat jakaa 

tehtävät keskenään tai kaikkien jäsenten panos ei ole yhtä suuri. Mikäli yhteistyö sallittaisiin 

harjoituksia tehdessä, niin vastaavasti tehtäviä voisi olla muutama enemmän, ne voisivat olla 

vaikeampia tai arvostelu voisi olla tiukempaa. Totuus on kuitenkin se, että yhteistyötä 

tapahtuu tälläkin hetkellä, vaikka se onkin kiellettyä, (ankkurit nousee, 52, 18.10.04)

Tenttien rakenteen toivottiin vaativan ulkoa opettelun sijaan asioiden syvällisempää hallintaa 

ja ymmärtämistä. Sivumäärävaatimusten koettiin lisäävän ”turhaa” kirjoittamista.

Olen täysin samaa mieltä siitä, ettei tentikysymysten pitäisi koostua ulkoa opeteltavista 

listoista tai iuentokaivon bulletpointeista. Onneksi tällaiset tentit koskevat ainakin oman 

kokemukseni perusteella vain murto-osaa suorittamistani kursseista. Ei varmasti ole 
aineenkaan edun mukaista, jos selviää, ettei opiskelija osaa kurssin keskeisimpiä teorioita, 

mutta on saanut kurssista 90 pistettä, koska opetteli muutaman listan ulkoa, (ankkurit 

nousee, 85, 23.10.04)

Asennoitumista koko opiskeluun mielestäni kuvaa merkillisen hyvin, kuinka esim. useilla 

rahoituksen kursseilla Iaskareiden pisteet tulevat pelkästään sen perusteella, ovatko 

sähköisesti lähettämäsi tulokset 2. desimaalin mukaan oikein. Miten olisi, jos pidettäisiin 
laskarit, jossa pisteet saisi, jos olisi valmis esittämään ratkaisunsa taululla? Jäisi typerä 

kopioiminen pois ja opiskelijat oppisivat jotain sen sijaan, että vääntäisivät pelon sekaisin 

tuntein tuloksiaan ja hermoillen odottaisivat, tuliko se Black & Scholes nyt laskettua aivan 

oikein sinne Exceliin, (kalliolle kukkulalle, 30, 15.10.04)
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... Mikä ihme siinä on, että jokaiseen harjoitustyöhön tulee min. sivu mitta? Eihän se kehitä 

ketään eikä mitään. ... Sitten kilpaillaan, kenellä on eniten sivuja tai lennokkainta tekstiä etc. 

Älytöntä kuumotusta, (kalliolle kukkulalle, 30, 15.10.04)

Keskusteluista ei erityisemmin muutamia kommentteja lukuun ottamatta käynyt ilmi, miten 

opiskelijat konkreettisesti opiskelivat. Opiskelun kuormittavuuteen pyrittiin vaikuttamaan 

aikatauluttani a lia opiskelua sekä omin valinnoin. Alla olevasta kommentista välittyy myös 

oletus, että harjoitukset voi jättää väliin muiden kiireiden vuoksi.

On tietenkin ongelmallista, jos harjoituksiin ei pääse muiden kiireiden vuoksi, mutta ainahan 

oikeat ratkaisut voi kopioida joltakin kaverilta, (ankkurit nousee, 52, 18.10.04)

Nää jututkin on aika paljon ajansuunnittelusta kiiinni... (volga, 27, 15.10.04)

Yrittäjyyden lukijana olen kauan kummeksunut kuinka joku voi tehdä casea keskellä yötä tai 

koko sunnuntain. Toisaalta tuntuu siltä, että jos meidän koulusta haluaa päästä helpolla niin 

ottaa yrittäjyyden pääaineeksi, (sillislaulu, 32, 15.10.04)

Työelämäpeikojen ja epärealististen odotusten korjaamiseksi ehdotettiin laitosten välittämiä 

harjoittelu- ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä monipuolista tietoa erilaisista työpaikoista. Oletus 

siis on, ettei tietoa tällä hetkellä ole tarjolla tarpeeksi.

Laitosten rooli tässä ratkaisussa: aktiivinen harjoittelupaikkojen ja osa-aikaduunien 

välittäminen opiskelijoille, myös juniorivuosikurssilaisille. Vaarana tässä on tietysti, että 

paineet siirtyy siihen, kuka saa "parhaan”paikan... mutta senpä takia laitosten on omalla 

toiminnallaan osoitettava, että arvokkaampaa on omien edellytysten ja kiinnostusten 

mukaisen työn saaminen kuin parhaiten palkatun / alan tavoitelluimman / hektisimmän / 

whatever työn. Ei siis niin, että proffa katsoo pistekeskiarvoa ja suosittelee sen perusteella, 

(kaikki sivupersoonani, 63, 19.10.04)

Laitosten tulisi pystyä antamaan positiivisia esimerkkejä monista eri uravaihtoehdoista, 

etteivät opiskelijat kaikki pyrkisi juuri samaan suuntaan, (eino leinon juomalaulu, 64,

19.10.04)

5.1.3 Aine- ja kurssikohtaiset erot

Kursseilla käytetyt opetusmenetelmät vaihtelevat aineittain ja myös kurssin tason 

(ensimmäisen vuoden ”massakurssi” vs. syventävät opinnot) mukaan. Eräs kommentoija
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eritteli tuntemuksiaan kansainvälisen liiketoiminnan ja rahoituksen aineiden kursseilla 

vallitsevasta ilmapiiristä, ja lopussa hän arveli metodien eron johtuvan opetettavien sisältöjen 

erilaisuudesta ja paradigmakohtaisista lähtökohdista.

Rahoituksen luennoilla ei paljon keskustella eikä kukaan ikinä kysy mitään. En tiedä mistä 

tämä johtuu, ehkä kukaan ei uskalla kysyä, sillä silloinhan joku (kanssaopiskelija tai proffa) 

saattaisi luulla, ettei kysyjä tajua aiheesta mitään. Keskusteluun ja asioiden pohtimiseen 

yhdessä eivät myöskään kannusta rahoituksen pahamaineiset säännöt koskien 
harjoitustöiden tekemistä. (...) IB:n kurssien luennoilla (ja luentotauoilla!) puolestaan 

käydään paljon hyviä ja aihetta syventäviä keskusteluita — vaikka kurssilla olisi kuinka paljon 

opiskelijoita (melkoisiksi massaluennoiksi IB:n kurssitkin välillä paisuvat). Tunneilla on lupa 

näyttää kiinnostuksensa ja innostuksensa aiheesta eikä se aiheuta kasvojen ja coolin 

imagon menettämistä. Mutta eihän IB:ssä olekaan "oikeita" vastauksia ja yhteistyökin on 

sallittua, jopa suotavaa, (pas de quatre, 22, 13.10.04)

Rahoituksen aineen keskeinen asema nousee esille useamman kerran opiskelijoiden 

kommenteissa ja ainetta käytettiin vertailupohjana perusteltaessa omia mieltymyksiä ja 

toimintatapoja sekä niiden kehitysehdotuksia. Kommenteista välittyivät ristiriitaiset 

näkemykset ainetta kohtaan ja usein käsitykset tuntuivat pohjautuvan lähinnä luuloille. 

Huomionarvoista on myös se, että keskusteluyhteydestä päätellen esimerkiksi 

investointipankit määritellään nimenomaan laskentatoimen laitoksen30 asiakkaiksi - opetus ja 

opiskelu siis määritellään keskustelussa pitkälti juuri rahoituksen opintojen kautta31.

Ihan hälyttäviä tapauksia olen tavannut rahoituksen aineessa eikä paineita ainakaan 

vähennä laitoksen ikävä arvosanakeskeisyys ja tavallaan yksisilmäisyys opiskelijoiden 

vertailussa, (maitoa, 2, 11.10.04)

Investointipankit ja konsulttitalot ovat laitoksen "asiakkaita" siinä mielessä, että nämä 

rekrytoijat tekevät yhteistyötä laitoksen kanssa ja toki koulun motiivina on tuottaa sellaista 

ainesta mille on tilausta, (maitoa, 10, 13.10.04)

30 Keskustelun ajankohtana rahoitusta opetettiin laskentatoimen laitoksella, uuden laitosjaon myötä aine siirtyi 
taloushallinnon laitoksen alle 1.1.2005.

31 Tämä johtunee osin myös keskustelijoiden omista taustoista - kommenteista välittyy, että monet ovat lukeneet 

nimenomaan rahoitusta pää- tai sivuaineenaan. Toisaalta sekin saattaa kertoa jotakin, että nimenomaan 

rahoituksen lukijat ovat aktivoituneet keskustelemaan hyvinvointiasioista...
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Uskoisin, että rahoituksen tavalla poimia huippusuorittajia assareiksi tai muuten huomioida 

(jotain spesiaalitapahtumia jonne pääsy raja on >x pistekeskiarvo... hohhoijaa) vaikuttaa 

myös. (maitoa, 10, 13.10.04)

Ei ehkä niin, että kaikki niitä [rahoituksen assarivalinnat ja huippukeskiarvot] tavoittelisi, 

mutta tieto siitä että proffat tarkkailee saa epävarmuuden taas nousemaan ja täyttää 

tietosalin stressaantuneilla pisteiden kerääjillä, (maitoa, 10, 13.10.04)

Keskustelijat käyttivät useaan otteeseen rahoituksen ainetta vertailukohtana muuhun 

opetukseen ja suorituspaineet ja muut vastaavat ongelmat yhdistettiin vahvasti aineen 

(kuviteltuun tai koettuun) toimintakulttuuriin. Aine ei kuitenkaan pääaineopiskelijoidensa 

silmissä tunnu lunastavan siitä liikkuvia huhupuheita:

Gradua tehdessäni rahoituksenlaitos oli innoissaan keksimästäni epätavanomaisesta 
graduaiheesta ja olen ainakin mielestäni saanut uskomattoman paljon apua, kun vain olen 

sitä itse pyytänyt. Financen saunaillassa käydessäni paikalla oli opiskelijoiden lisäksi 

professorikuntaa sekä laitoksen henkilökuntaa ja keskustelu seilasi ”à batôn rompu” 

rahoitusmaailmasta elämänfilosofioihin. Sana oli vapaa ja jokainen sai olla oma itsensä, jos 
uskalsi. Itse en vaihtaisi pääainettani mihinkään, enkä sen ympärillä olevaa yhteisöä, (eino 

leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

...rahoituksesta löytyy useampiakin kursseja, joissa ilmapiiri on hyvä ja keskusteleva. 

Ensimmäiset kaksi kurssia ovat ehkä jotain muuta, mutta tuntuu siltä, että ongelma on 

enemmänkin opiskelija- kuin opettajalähtöinen. (palkovene, 24, 14.10.04)

5.1.4 Opiskelun koettu vaativuus

Kauppakorkeakoulun toimintamalleja verrattiin usein Teknillisen korkeakoulun käytäntöihin, 

johtuen ehkä juuri foorumeille aktiivisesti kirjoittavien opiskelijoiden taustoista. Vaikkakin 

erot HKKK:n ja TKK:n opiskelijoiden välillä jossakin määrin tiedostetaan, ei oman yliopiston 

kurssien koetun ”vaativuuden” koeta korreloivan opiskelijoiden henkilökohtaisten 

vahvuuksien kanssa - käsitys kauppatieteilijöiden yhtäläisistä vahvuuksista ja heikkouksista 

ilmenee siis vahvana. Tämä ilmenee muun muassa käsityksinä aineiden välisistä eroista ja 

siitä, että tiettyjä aineita opiskelemalla ”selviää maisteriksi helpommalla” kuin jostakin 

toisesta aineesta. Taustalta on siis hahmotettavissa hierarkia aineiden ja kurssien 

”vaativuuden” mukaan, mitä määrittävät kurssien työmäärä ja matemaattisuus.
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Tässäpä kuitenkin tulee mielestäni TKK.n ja HKKK:n opetuksen olennainen ero. TKK:lia 

oppilailta mielestäni vaaditaan paljon enemmän kuin HKKKdla. HKKKJIa tentit ovat usein 

aika hassun helppoja, (kalliolle kukkulalle, 82, 23.10.04)

Käsittääkseni TKK:n keskiverto-opiskelija on matemaattisesti lahjakkaampi kuin hänen 

H KKK: lia opiskeleva kollegansa. Tällöin on kai ihan luonnollista, että Otaniemessä 

pyöritetään vaikeampia laskuja ja kurssit ovat matemaattisempia. Toisaalta Kauppiksen 

kurssien arvosteluun vaikuttaa varmasti myös se, että onko opiskelijalla aiempaa kokemusta 

yliopisto-opiskelusta. Harjoitukset ja tentit vaikuttavat takuulla helpommilta, jos 

samankaltaisia asioita on jo opiskellut esim. TKK:lla. Uskoisin haasteitakin löytyvän ainakin 

kansiksen laitoksen kursseilta, (ankkurit nousee, 85, 23.10.04)

HKKK.IIakin on suuria eroja en laitosten välillä. ... Silti ihmetteln, miksi KTM-tutkinnon sisällä 

on tällaisia poikkeamia? Miksi toisesta kohtaa selviää maisteriksi helpommalla? (kalliolle 

kukkulalle, 86, 25.10.04)

Siinä olen kuitenkin täysin samaa mieltä, että eri aineiden välillä on suuria eroja. Sun 

kannattaisi kuitenkin ensiksi kiinnittää huomiota muutamien muiden aineiden kurssien 

vaatimustasoon, sillä takuulla paljon suurempiakin eroja löytyy kuin mainitsemasi kansis vs. 

rahoitus... (ankkurit nousee, 88, 27.10.04)

Vaativa kurssi määritellään sen mukaan, kuinka matemaattinen opetussisältö on. Toinen 

”vaativuutta” määrittävä tekijä on kurssin edellyttämä työmäärä suhteessa niistä saataviin 

opintoviikkoihin.

Rahoituksen kurssit ovat ainakin oman kokemukseni mukaan useammin niitä, jotka 
vastaavat työmäärältään niistä saatavia opintoviikkoja, (dom som är nyktra, 16, 13.10.04)

Mielestäni jossakin mättää silloinkin, jos 2 ov:n kurssin suorittamiseen vaaditaan 

mainitsemasi 160 tuntia. Ei ole kumma, jos tuollaisesta tulee stressi, (ankkurit nousee, 88, 
27.10.04)

Opintojen ohessa karttuneiden sosiaalisten ja tiedonkäsittelyn taitojen merkitys työelämän 

kannalta ymmärretään, mutta varsinaisten kurssisisältöjen antia pidetään monin paikoin 

pintapuolisena tai sen yhteys käytännön liike-elämään tai toisaalta tutkimustietoon ei hahmotu 

opiskelijalle. Kommenteissa ilmenevä jännitteinen suhtautuminen omien opintojen 

vaativuuteen tuntuukin johtuvan osaksi siitä, ettei opintojen vastaavuutta työelämän
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haasteisiin nähdä. Opintojen laaja-alaisuus koetaan myös valttina ja on ollut monelle 

opiskelijalle keskeinen syy heidän valitessa opiskelupaikkaansa.

... monet D-tason kurssitkin alkavat vielä sanoilla: "tämä kurssi nyt on tällainen pintaraapaisu 

aiheeseen". ... Sen sijaan tärkeitä tuntuvat olevan juuri ne jutut, jotka meillä opitanaan 
"vahingossa", (nopeus, kyky pitää langat käsissä ja ajaa asioita eteenpäin, ryhmätyötaidot, 
suullinen ja kirjallinen ilmaisu, ihmissuhdetaidot, kokonaiskuvan hahmottaminen, laaja 

yleistieto taloudesta ja yrityksen toiminnasta ym.)(juhlakantaatti - meludraama, 5, 12.10.04)

Siinä mielessä kauppis on tosi armelias koulu, että täältä valmistuneilla on aika laajat mahkut 

päästä erilaisiin töihin. Ja jos kesken opiskelujen huomaa lukevansa väärää pääainetta, sitä 

voi vaihtaa, (muisti, 67, 19.10.04)

5.2 Sosiaaliset suhteet

5.2.1 Opiskelijoiden keskinäiset suhteet

Sosiaalisia suhteita määriteltiin sekä sellaisinaan, että yhteydessä opetukseen ja opetuksen 

järjestelyihin. Yleiseen ilmapiiriin vaikuttaminen koetaan verrattain hankalaksi, mutta 

keskustelu itsessään keskittyy pahoinvointia aiheuttavien tekijöiden analysointiin sekä 

kehittämisehdotusten esittämiseen. Varsinaisia pahoinvoinnin merkkejä itsessään ei 

erityisemmin analysoida; sellaisina mainitaan lähinnä stressi ja kiire. Yleistä opiskelijoiden 

keskuudessa vallitsevaa ilmapiiriä kuvailtiin kilpailukeskeiseksi ja paineita luovaksi, mutta 

toisaalta ”kouluun” tuleminen koettiin myös piristäväksi ja omasta opinahjosta oltiin ylpeitä. 

Kauppatieteiden opiskelijoita pidetään näennäisesti samankaltaisina ja -tyyppisinä; 

stereotypia elää vahvana yhteisön sisällä.
Mielestäni numeroilla kilpailu korostuu, koska niin moni mielestään samantyyppinen ihminen 

kilpailee samasta paikasta auringossa. Olemme ulkoisesti hyvin homogeenisia nuorina 

kauppatieteilijöinä ja kilpailemme luonnollisesti keskenämme niillä asioilla jotka meitä voivat 

erottaa. Kaikilla on suunnilleen yhtä hyvä CV, puhumme yhtä monta kieltä emmekä oikeasti 

ole vielä minkään alan erikoisosaajia..(eino leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

... Maineestaan huolimatta opiskelijayhteisömme koostuu ihmisistä, jotka 

bisnesmentaliteetistaan huolimatta arvostavat pehmeitä, humaaneja arvoja ja luonnollisesti 

myös omaa ja ympäröivän yhteisön henkistä hyvinvointia, (eino leinon juomalaulu, 1, 

11.10.04)
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Ympäristössä koetaan olo helposti yksinäiseksi ja kynnystä muihin opiskelijoihin 

tutustumiseen pidetään korkeana. Kanssakäymisen koetaan jäävän osittain pinnalliselle 

tasolle. Opiskelijakulttuuri ja sosiaaliset tapahtuvat mainittiin alkoholikeskeisinä.

... jatkuva julkinen kannustaminen kosteaan elämäntyyliin on yksi kumma piirre 

koulussamme. Voisiko tällä olla oikeasti jotakin yhteyttä S. Karhusen esille ottamaan 

mielenterveysaiheeseen? Jos sosiaalinen kanssakäyminen ehdollistuu paksusti ryypiskelyn 

puolelle, niin siitä aiheutuvat haitat käyvät aika mittaviksi. Työt kasaantuu, rahatilanne 

heittelee arvaamattomasti, mielialat heittelee illan huumasta seuraavan päivän 

itseaiheutettuun saamattomaan paska-apinamasennukseen. (muisti, 7, 12.10.04)

Kaikkien KY:n ja kauppiksen järjestämien pippaloiden, sosiaalisoinnin ja networkingin 

keskellä monelta jää huomaamatta, kuinka yksinäisiä monet kuntalaisistamme loppujen 

lopuksi on. Ihmiset ei tunnu välittävän toistensa hyvinvoinnista; pelätään kai astuvan reviirille, 

(maitoa, 2, 11.10.04)

... yksi koulun ilmapiiriä huonontava asia: vaikka meitä kauppislaisia ei ole paljon, 

tuntemattomille tai puolitutuille on silti hirveän vaikea jutella. ... Vaikka olisi kuntiksessa 

käynyt henkeviä keskusteluja baaritiskillä tai ollut samassa saunaillassa tai tehnyt harkkoja 

yhdessä, niin koulun käytävillä on yllättävän vaikea edes tervehtiä ihmistä, joka ei ole lähintä 

kaveripiiriä, (hyvin juteltu, 90, 27.10.04)

Perimmäisiä kysymyksiä en muista juuri kenenkään kanssa pohtineeni. Päin vastoin 

syvämietteisyys tuntuu yllättävän monia vain ärsyttävän, (suomen laulu, 107, 30.11.04)

Harrastuksia, kavereita ja parisuhdetta pidettiin hyvinvointia edistävinä tekijöinä. Erityisesti 

hyvien ystävien merkitystä korostettiin, mutta moni koki läheisten ihmissuhteiden 

muodostamisen opiskeluympäristössä hankalaksi.
Mutta on se kanssa aika hajottava yhdistelmä, että jos tuntee varmaan 10000 tyyppiä, mutta 

ei oikeasti tunne ketään C3 (niin minä neitonen, 29, 15.10.04)

Tasapainottavia voimia ovat koulun ulkopuoliset mielekkäät harrastukset ja ennen kaikkea 

sosiaalinen kanssakäyminen hyvien ystävien kanssa. Haluaisin oikein painottaa hyvien 

ystävien merkitystä, siis sellaisten, joille voi todella kertoa kaikista ongelmista ja huolista. 
Pelkät "moi, miten menee? -tutut" kauppiksen käytävillä eivät käy tällaisista ystävistä, (pienet 
konjakit, 87, 27.10.04)
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Mikä on syynä siihen, että läheisiä ystävyyssuhteita on hankala 'rakentaa' tässä 

opiskeluvaiheessa? Onko syynä liian kiireinen yhteiskunta, kiinnostus 'omaa elämää' 

kohtaan, suomalaisuus vai mikä? &)(montgomeryn veljekset, 95, 28.10.04)

Itsenäistymisprosessi ja vanhempien luota muuttaminen hyvinvointia heikentävänä tekijänä 

mainittiin hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä yhdessä kommentissa:

Monille opiskeluaika on rankkaa, ei pelkästään menestymisen tai opiskelupaineiden takia, 

mutta monet ovat myös juuri muuttaneet ensimmäistä kertaa pois kotoa jne...

... Opiskeluaikana etsitään sitä omaa juttua, totutaan aikuisuuteen ja tehdään niitä asioita, 

joita eläessä 9-5 rytmiä ei voi tehdä (tai sitten 8-22 rytmiäw (de brevitate vitae, 65, 19.10.04)

Muiden opiskelijoiden kanssa tullaan toimeen, mutta siitäkin huolimatta ilmapiirin koetaan 

lisäävän keskinäistä kilpailua ja jonkinlainen kasvojen menettämisen pelko estää opiskelijoita 

pyytämästä apua tarvittaessa.

Uusi yhteisö, jossa olen kyllä tullut ihmisten kanssa toimeen useimmiten hyvin on vain 
lisännyt esittämisen ja näyttämisen pakottavaa tervettäni, (suomen laulu, 9, 13.10.04)

... ongelma piilee kenties siinä, että suurin osa opiskelijoista uskoo, että hän on ainoa, jolle 

tuottaa vaikeuksia pärjätä yksin kovassa tahdissa. Jos uskaltaa laskea suojakilvet ja kertoo 
avoimesti, ettei vaikka tiedä mitä derivointi on, löytää varmasti kohtalontovereita. (eino leinon 

juomalaulu, 64, 19.10.04)

... Koulussa kaikki kuitenkin ylläpitävät kovaa pokkaa eivätkä tuo ongelmiaan esille, 

(brännvinn vatten, 116, 18.11.05)

Kukaan ei ole lukenutkaan casea läpi, saatikka osaisi auttaa kinkkisessä kohdassa. Siltikin 

oikea ratkaisu on löytynyt "viime hetkellä". Kyse on kilpailusta, joka ilmenee siinä, ettei halua 

antaa kaverille tiedonmurusta joka voi olla monen pisteen arvoinen, tai epäonnistua toisen 

silmien alla työnhaussa, (eino leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

Kommenteista henkii halu kanssakäymiseen muiden opiskelijoiden kanssa, mutta aloitteen 

tekeminen koetaan hankalaksi. Ennakkoluulojen merkitys suhtautumisessa muihin 

opiskelijoihin tunnustetaan ja ”supersuorittajiksi” leimattujen menestyvien opiskelijoiden 

todetaan osoittautuvan mukaviksi

Ainekerhojen järkkäämissä jutuissa voisi myös tutustua kanssaopiskelijoihin paremmin, 
jolloin väärät kuvitelmat supersuorittajista varmaan vähenisivät ja "turha & epäterve" kilpailu 

voisi vähentyä. Omat kokemukseni tyypeistä, jotka pärjäävät huomattavasti keskimääräistä
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paremmin kouluhommissa ovat ainakin positiivisia. Toki porukka on fiksua ja uhraa aikaa 

opiskeluille, mutta heillä on myös muuta elämää, eikä se aina ole helppoa heilläkään. Jotkut 

vaan ovat parempia toisissa asioissa kuin toiset - ei sille oikein mitään voi tehdä, eikä 

pidäkään, (dom som är nyktra, 16, 13.10.04)

Toivottavasti alla oleva on vain yksittäinen kiukkuinen kommentti, mutta eräs keskustelija 

kiinnitti huomion ryhmätyöskentelyssä ilmenevään ”selkään puukottamiseen”. Syitä siihen, 

miksi muu ryhmä koki osan erilliseksi kokonaisuudesta, ei selitetä, kuten ei myöskään 

työskentelyperiaatteita. Opiskelijoiden keskinäisen yhteistyön koetaan kuitenkin myös 

lisäävän opiskelun mielekkyyttä.

Lopuksi haluan mainita, että HKKK on ainoa paikka, jossa minua henkilökohtaisesti on 

"puukotettu selkään" kanssaopiskelijoideni taholta. Suhteellisen vittumaista on, kun "kaveri" 

aamulla ilmoittaa, että et enää mahdukaan meidän harkkaryhmäämme, kun harkka pitää 

palauttaa samana iltana tai toiset "toverit" ilmoittavat esityksen alla opettajalle, että "voisitko 

sinä arvioida Kalliolle kukkulalleen osan erikseen, koska se on jotenkin vähän irrallinen koko 

työstä". Ihan kiva varsinkin, kun tehtävän jako oli tehty selväksi tarkoin etukäteen. Samat 

"kaverit ja toverit" edelleen moikkaavat kuin vanhat tutut, mutta olen varmaan ollut jotenkin 
kylmä heidänkin mielestään heihin törmätessäni. (kalliolle kukkulalle, 30, 15.10.04)

Omassa kaveripiirissämme kävimme keskustelua usein siitä mikä on kaveriavun merkitys ja 
huomaan, että muutama tyyppi on jäänyt mieleeni reiluna kaverina, muutama muu taas 

kyynärpäätaktiikan käyttäjänä. Kilpailu on mielestäni hyvää silloin kun se on tervettä (eino 

leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

Nämä ovat kumminkin parhaimpia opiskeluaikaisista muistoistani, sillä en ollut yksin, teimme 

hommia samassa tilassa monen muun rahoitusopiskelijaystävän kanssa. Meillä oli 

vilpittömästi sanottuna hysteerisen hauskaa (johtuen kenties osittain väsymyksestä). Me 

myös autoimme toisiamme ja tuimme toisiamme. Kilpailu oli tervehenkistä ja tervehenkisyys 
oli lähtöisin meistä itsestämme. Emme kilpailleet keskenämme vaan omaa kehitystämme 

tarkkaillen. Keskustelimme teorioista kansanomaisesti ja ihmissuhteista testaillen 

optiokielellä. (Onko parisuhde muuten sama kuin risk free rate, miten hedgata ensi 

viikonloppu ?) (eino leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

Sitoutuminen yhteisesti kauppat iete il ijö iden menestykseen nähtiin avaimena

tervehenkisemmän kulttuurin luomisessa.

... Minusta meidän (HKKK:n opiskelijoiden ja alumnien) ei tarvitsisi kilpailla keskenään vaan 

sitoutua toistemme menestymiseen. Autamalla muita ja antamalla hyvän kiertää kaikkien olo 

paranisi ja "menestyminen" olisi mielekkäämpää (roll me over, 71, 21.10.04)
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5.2.2 Käsitykset kauppakorkeakoulusta

Keskustelijoiden käsitykset kauppakorkeakoulusta organisaationa kohdistuvat lähinnä 

koettuun yliopiston yleiseen ilmapiiriin sekä opiskelijoiden suhteisiin laitoksiin ja hallinnon 

toimintaan. Kauppakorkeakoululla vallitsevaa ilmapiiriä kuvataan ”kuumottavaksi" ja 

paineiden olemassa olosta syytetään korkeakoulua instituutiona. Kritiikkiä annetaan, mutta 

sitä ei varsinaisesti kohdisteta mihinkään. Yleinen turhautuneisuus kauppakorkeakoulua 

kohtaan välittyy kommenttien läpi.

Käyn itse kahta korkeakoulua ja omasta mielestäni HKKK:lla yleensä vallitsee sellainen 
merkillinen kuumotuksen ilmapiiri. Eikä se ole pelkästään oppilaiden itsensä luoma. Olen itse 

törmännyt yleiseen välinpitämättömyyteen monellakin tasolla itse koko instanssin puolesta, 

(kalliolle kukkulalle, 30, 15.10.04)

Minä en ainakaan ole kivikasvo, enkä koskaan halua sellaiseksi tullakaan. HKKK kovasti tätä 

kyllä yrittää, (kalliolle kukkulalle, 48, 14.10.04)

Yliopiston koetaan yhdenmukaistavan opiskelijansa ja yleisesti yhteisön jakama olettamus on, 

että kauppakorkeakoulun opiskelijat ovat ominaisuuksiltaan samankaltaisempia keskenään 

kuin esimerkiksi vastaavan kokoisen tiedekunnan monialayliopistossa - stereotypia siis elää 

vahvana yhteisön sisällä.

Koko HKKK instituuttina huokuu tehdasmaista homogenisointia. Pakko myöntää, että 

mielestäni H KK K: Ha on kaikkein homogeenisin populaatio verrattuna muihin 
pääkaupunkiseudun opiskelijapiireihin, jotka ovat kokoluokaltaan HKKK:n verrattavia. Se 

luonnostaan nostaa tuota kilpailuviettiä. (kalliolle kukkulalle, 30, 15.10.04)

Parissa kommentissa käsiteltiin epäsuorasti kauppakorkeakoulun roolia liike-elämän ja 

akateemisen maailman taitekohdassa. Yrityselämän vaikutusmahdollisuudet opetuksen 

sisältöön puhuttivat, mutta eivät kuitenkaan kovin merkittävässä määrin. Liike-elämän 

retoriikan koetaan välittyvän myös opetuksen käytäntöihin.

... HKKK on varmasti oppilaitoksista yritysmyönteisin, mutta johonkin raja on mielestäni 

vedettävä. Kyseessä on kuitenkin akateeminen laitos. Varsin hälyttävältä tuntuu, että 

yritykset kävelevät sisään sanelemaan ehtojaan aivan kuin tämä olisi jokin heidän 

omistamansa HR-inputtien tuotantolaitos (mitä koulut tietysti väkisinkin, ehkä omistamista 

lukuun ottamatta, tietyssä määrin ovat, alasta riippumatta). Kun kyseessä oli kuitenkin
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oikeaan aiheeseen perustuva luento (eikä pelkkä rekrytointi-info), en voi ymmärtää tällaista 

käytöstä: akateemisuus on tästä hyvin kaukana, (aqua vera, 103, 25.11.04)

Mikä ihme siinä on, että koulussamme on niin valtava jännite tarkastella opetustyötä 

samantyyppisenä toimintona kuin ne asiat joita sen on tarkoitus opettaa. Eikö olisi hyvä 

erottaa se mitä opetetaan, siitä miten opetetaan? Koulussamme ollaan mielestäni jatkuvassa 

vaarassa sotkeutua tällaiseen omaan näppäryyteen.... (unkarin viini, 76, 21.10.04)

Positiiviset kommentit kauppakorkeakoulusta ja siellä opiskelusta olivat harvassa, johtuen 

todennäköisesti juuri keskustelun ongelmakeskeisyydestä. Ylpeys omasta opiskelupaikasta ja 

yliopistossa opiskelusta välittyy alla olevista kommenteista - joskin viimeisestä 

puheenvuorosta on tulkittavissa, että ylpeys instituutiosta voi osaltaan myös lisätä paineita.

Omalta kohdaltani pääsy nimenomaan HKKK:n oli parasta, mitä mulle on moneen vuoteen 

tapahtunuttahan totta ttl (niin minä neitonen , 55, 18.10.05)

Mu a on pahimpinakin aikoina aina piristänyt tulla meidän kouluun. Toivoisin samaa tunnetta 

mahdollisimman monelle, (pääsihteehn enkeli, 72, 20.10.04)

... kaksi opiskeluvuottani HKKK:ssa ja yksi valtiotieteellisessä ovat kokonaisuutena 
tarkasteltuna olleet elämäni tähän mennessä parasta aikaa, (trink trink, 4, 12.10.04)

Ei olisi syytä valittaa kun on päässyt opiskelemaan paikkaan, jonka tehtäväksi oikein lailla 

todetaan: "antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita 
palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa". Luulisi, ettei tällaiseen paikkaan tulleilla 

yksinkertaisesti voi olla muita kuin erittäin kunnianhimoisia tavoitteita ja suuri halu päästä 

toteuttamaan niitä, (unkarin viini, 76, 21.10.04)

5.2.3 Opiskelijat ja hallinto

Opiskelijat ilmaisivat turhautuneisuuttaan yliopiston hallintoa kohtaan tilanteissa, jolloin he 

kokivat tulleensa kohdelluiksi epäreilulla tavalla tai asioiden käsittely oli kestänyt 

”kohtuuttoman" kauan. Ilmeisesti keskustelijoilla ei näissä tilanteissa ole ollut tietoa asioihin 

puuttumisen mahdollisuuksista tai tämä tieto on ollut puutteellista. Lisäksi toimintatapojen 

koettiin olevan epäjohdonmukaisia tai suosivan ristiriitatilanteissa korkeakoulun 

henkilökuntaa.
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Miksi opiskelijat joutuvat maksamaan ilmoittautuessaan myöhässä tentteihin, mutta 

henkilökunta voi usein viivyttää tarkastusta reilusti yli kuukauden rajan? (livet är härligt, 49, 

18.10.04)

Epätietoisuus itseä koskevien päätösten oikeutuksesta ja päätöksenteon periaatteista ilmenee 

turhautumisena hallintoa ja yliopiston henkilökuntaa kohtaan myös kritiikkinä asioissa, joiden 

kohdalla toimintatavat ja esimerkiksi valintakriteerit ovat yleisesti tiedossa (esim. 

vaihtohaku). Kärhämöityään luennoitsijan kanssa oikeuksistaan, opiskelija kokee tulleensa 

leimatuksi riitelyn takia yliopiston hallintoväen silmissä. Myös olemassa olevien 

toimintatapojen ”järkevyyttä” kyseenalaistetaan. Epäreiluksi koetut toimintatavat ovat saaneet 

opiskelijan syyllistämään asioista hänen käsityksensä mukaan vastuussa olevia tahoja. On 

kuitenkin huomioitavaa, että kyseiset kommentit ovat lähinnä yhden erityisen suivaantuneen 

opiskelijan käsialaa.

X- toimistossa olen kuitenkin aina tästä eteenpäin "ai Kalliolle kukkulalle vai", (kalliolle 

kukkulalle, 48, 14.10.04)

Minulta evättiin vaihtopaikka, koska olin suorittanut vain 4 opintoviikkoa vaaditun 8 

opintoviikon sijaan erästä kieltä. Niin kielitaitonihan oli todella huono etenkin, kun olin 

viettänyt vain yhden kesän kohdemaassa kohdekielellä työskennellen. Tätä ei kuitenkaan 

HKKK:lla lasketa kielitaitoon, "koska siitä ei ole takeita, kuten HKKK:n kielten kurssien 

tuloksilla", (kalliolle kukkulalle, 48, 14.10.04)

Olisin vaihtanut pääaineeni rahoitukseen, mutta se ei kuulemma onnistunutkaan - 

opintomenestyksestä ei ollut kyse. Kummallista, kun se opinto-oppaassa mainitaan 

mahdolliseksi, (kalliolle kukkulalle, 48, 14.10.04)

Tässäpä oiva esimerkki [ei-pääaineopiskelija ei päässyt kandidaatin seminaariin] 

leväperäisyydestä koulun sisällä, (kalliolle kukkulalle, 54, 18.10.04)

Tähän asti olin kuvitellut, että kuka tahansa saisi tehdä kanditutkielman vaikkapa jokaiseen 

HKKK.ssa opetettavaan aineeseen, jos vain halua löytyy ja tarvittavat kurssit ovat kasassa. 

Ilmeisesti tässä tapauksessa on ollut kyse siitä, että semppuryhmät ovat olleet täynnä 

pääaineopiskelijoita, en ainakaan keksi muuta syytä. Olisi tietenkin mielenkiintoista tietää, 

että miten pääaineen vaihto olisi sitten edes käytännössä mahdollista, jos rahoitukseen 

vaaditaan 80 pisteen keskiarvo ja kanditutkielma. Seminaariryhmissä on joka lukukausi 
myös sellaisia pääaineopiskelijoita, jotka ilmoittautuvat ryhmään, mutta eivät sitten saakaan 

tehtyä semppuaan silloin valmiiksi syystä tai toisesta ja vievät myös paikan seuraavan
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lukukauden ryhmästä. Tällaisissa tapauksissa on tietenkin väärin, että esimerkiksi 
motivoituneelta sivuaineopiskelijalta (joka haluaa vaihtaa kyseisen aineen pääaineekseen) 

viedään paikka 1. semppuryhmässä. Mielestäni olisi kaikin puolin reilua, että kun 

sivuaineopiskelijalla on kasassa aineopinnot (semppua lukuunottamatta) ja vaikkapa 1-2 E- 

tason kurssia, niin hän olisi samassa asemassa semppuryhmään ilmoittautuessa 
pääainelukijoiden kanssa, mikäli pistekeskiarvokriteeri täyttyy. Loppujen lopuksi en usko, 

että tällaisia tapauksia on vuoden aikana kovinkaan monta, (ankkurit nousee, 58, 18.10.04)

Ehkä keskustelun ongelmakeskeisyydestä johtuen, opiskelijat tuntuvat yleisesti ottaen olevan 

turhautuneita nykykäytäntöihin. Vastauksista ilmenee turhautumista niin opintohallintoa, 

laitoksia kuin yleisesti kauppakorkeakoulua kohtaan, mikä näkyy suorana kritiikkinä sekä 

sarkastisina kommentteina esimerkiksi yliopiston henkilökunnan oletetuista asenteista 

opiskelijoita ja opetusta kohtaan.

Suhde kauppakorkeakouluun välittyy ristiriitaisena; toisaalta omasta koulutuksesta ja 

erityisesti kauppatieteiden maisterin tutkinnosta ja siihen liittyvästä statuksesta ollaan ylpeitä, 

kun kuitenkin samalla koetaan ja pelätään, ettei koulutus lunasta lupauksia ja tutkinto tarjoa 

riittävästi eväitä työmarkkinoille. Henkilökunnan koetaan ”pimittävän tietoa” ja tahallisesti 

sulkevan silmänsä opiskelijoiden pahoinvoinnilta. Laitosten ja ylioppilaskunnan 

aktivoitumista toivotaan ja laitoksilta toivotaan ja vaaditaan suoria toimenpiteitä jonkin 

opiskelijan oman ongelman ratkaisemiseksi. Kommenteista huokuu paitsi turhautuneisuus 

yliopisto-organisaatiota kohtaan, myös tarve henkilökohtaisempaan huomiointiin hallinnon 

kanssa asioidessa. Halu henkilökohtaisten kontaktien lisäämiseen näkyy myös toivomuksissa 

opintojen ohjauksen kehittämisestä.

Päällimmäisenä minulla on aidosti tunne, että inhoan jokaista tilannetta, kun minun pitää 

ottaa yhteyttä HKKK:n henkilökuntaan lukuunottamatta eräitä luennoitsijoita. 

Opintotukiyksikköä lukuunottamatta tunnen aina olevani ei-toivottu vieras ja asia pitää hoitaa 

kylmästi nopeasti pois alta. (kalliolle kukkulalle, 48, 14.10.04)

... kunnollinen opintojen ohjaus olisi varmaan erittäin hyvä väline helpottaa joidenkin 

opiskelijoiden asemaa. Tällä hetkellähän opintojen ohjaus on aivan käsittämättömän 

huonolla tasolla koululla. Koulu ja ky voisivatkin ottaa aktiivisemman roolin, (dom som är 
nyktra, 44, 13.10.04)
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Stressiä ja henkistä pahoinvointia selitettiin omasta luonteesta ja /tai lahjakkuudesta 

johtuvana; taustalla on kuitenkin kiukku riittämättömäksi koetusta tuesta ja huomiosta. 

Laitoksen henkilökunnalta kaivataan tukea, mutta harvassa kommentissa tuen tarvetta 

erikseen eritellään. Pohjimmiltaan tässä lienee kysymys epätietoisuudesta koulutuksen ja 

työelämän vastaavuudesta; lunastuvatko koulutuksen antamat tai sen antamiksi koetut 

lupaukset käytännön liike-elämässä.

Jos tietää mitä haluaa, niin pistekeskiarvolla ei useinkaan ole väliä. Jos taas ei ole 

hajuakaan siitä mitä haluaa, niin hyvä pistekeskiarvo ei pelasta. Toisaalta, jos ei ole 
hajuakaan siitä mitä haluaa, niin valaistumista odotellessa voi olla ihan hyvä idea pitää 

huolta pistekeskiarvosta, kunhan ei tee sitä laput silmillä, vaan yrittää koko ajan kokeilla ja 

testailla erilaisia juttuja ja löytää sitä kautta omansa (juhlakantaatti - meludraama, 45, 

18.10.04)

5.2.4 Suhteet henkilökuntaan ja ylioppilaskuntaan

Opiskelijoiden suhteita henkilökuntaan ei käsitelty kovinkaan monessa kommentissa - 

keskustelussa kuitenkin välittyi halu aktiivisempaan ja henkilökohtaisempaan 

vuorovaikutukseen yliopistoyhteisön jäsenten välillä. Lieneekö kommenttien puute siis 

osaltaan merkki kommunikaation vähäisyydestä?

Siinä missä kanssaopiskelijoiden tulisi välittää enemmän opiskelijatovereistaan, luoda 

aidompia kontakteja ja tukea toisiaan kilpailun sijaan, muutos henkistä hyvinvointia 

rappeuttavasta keskiarvokeskeisyydestä kohti mukavampaa (silti tehokasta ja tuloksellista) 

viihtymiskulttuuha lähtee ehdottomasti myös laitosten asenteista. Varmasti henkilökunnankin 

on ollut pakko huomata pahoinvointitapaukset; miksei siihen puututa ja haluta ehkäistä? 

(maitoa, 2, 11.10.04)

Opiskeluympäristö koetaan juurettomana, ja kontaktit henkilökuntaan vähäisinä. Laitosten 

asenteet ja käytännöt nähdään kuitenkin keskeisinä hyvinvointia nakertavina tekijöinä.

Ongelmaksi näkisin sen, että ympäristö pirstoutuu perusopintojen ja uutuuden viehätyksen 

jälkeen. Useat pääaineet ovat laajoja ja luennot massaluentoja. Ei jää kosketuspintaa 

mihinkään, (niin kaunis on maa, 59, 18.10.04)

Siis, ratkaisuksi _tiivistä_ ainetutorointia, jota joissakin aineissa on kai aloiteltu sen jäädessä 

kuitenkin pahin hassuun tapaamiseen. Jos henkilökunta tietäisi opiskelijoista muutakin kuin 

к-numeron, opinnoissa menestymiselle tulisi uusi, järkevämpi mittah, siis jokaisen oma
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aikaisempi taso. Siten opiskeluahdistus vaihtuisi yhteiseksi projektiksi laitoksen kanssa 

kehittää luovuutta, erilaisuutta ja erikoistumista yhdenmukaistamisen sijaan, (maitoa, 63, 

19.10.04)

Ei ehkä niin, että kaikki niitä [rahoituksen assarivalinnat ja huippukeskiarvot] tavoittelisi, 

mutta tieto siitä että proffat tarkkailee saa epävarmuuden taas nousemaan ja täyttää 

tietosalin stressaantuneilla pisteiden kerääjillä, (maitoa, 10, 13.10.04)

Minusta ilmapiirin parantamista ei voi jättää (KY:n) asekerhojen varaan. Kyllä sen on 

laitokselta ja sen asenteista lähdettävä. Sitä paitsi muutama keilareissu ja futismatsi tuskin 
auttavat, jos mikään muu ko. aineessa ei muutu, (pas de quatre, 22, 13.10.04)

Haluan muistuttaa, että HKKK:lla on käytössä opettajien vastaanottoajat, joilla voi aivan 

vapaasti tutustua oman tenttinsä virheisiin. Toisekseen olen aina saanut luennoitsijoilta 

palautteen tentistäni, jos olen sitä vaikka sähköpostilla kysynyt. Laitoksien välillä voi olla 

eroja (kalliolle kukkulalle, 82, 23.10.04)

Ylioppilaskunnan mittavaa palvelu- ja harrastustoimintaa ei sitäkään käsitellä muutamaa 

kommenttia lukuun ottamatta keskustelussa juuri lainkaan. Voidaanko ”hiljaisuus” siis tulkita 

vieraantuneisuudeksi opiskelijoiden virallisen tahon toiminnasta vai siksi, ettei 

ylioppilaskunnan tarjonnan yhteyttä opiskelun arkeen nähdä?

KY:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ajaa opiskelijoiden etua HKKK:n suuntaan. KY:llä on myös 

tietoa, onko vastaavia tapauksia ollut aikaisemmin ja miten niistä on selvitty. KY:n toimijat 
tapaavat säännöllisesti HKKK:n hallintohenkilökuntaa sekä professoreita, joten he tietävät, 

kehen kannattaa olla yhteydessä missäkin tilanteessa (hauki ja viina, 57, 18.10.04)

... Jos siis kääntyisinkin KY:n puoleen ja kissa [epäoikeudenmukaiseksi koettu kohtelu 

henkilökunnan taholta] nostettaisiin pöydälle, voisin törmätä "rangainstuksiin" myöhemmin 

toimiessani samojen instanssien kanssa, (kalliolle kukkulalle, 61, 19.10.04)

Opiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä parantamaan ehdotettiin mm. ainekerhojen järjestämää 

toimintaa.

Eräät tahot, joiden aktiivisuus voisi rentouttaa ilmapiiriä eri laitoksilla, voisivat olla ainekerhot. 
Jos ainekerhot järkkäisivät enemmän rentoa toimintaa, saunailtoja, fudlsmatseja tai jotain 

vastaavaa niin se voisi tuoda laitoksille rennomman ilmapiirin, joka kannustaisi enemmän 

yhteistyöhön kuin kilpailuun, (dom som är nyktra, 16, 13.10.04)
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Itse heitin tuossa aikasemmin palloa ainekerhojen suuntaan ja vosiin jatkaa parin lauseen 
verran aiheesta. Eli miten olisi, jos ainekerhojen rooli koulussamme kasvaisi? Jos ne 

järjestäisivät muutakin kuin yritysvierailuita ja saunailtoja? (dom som är nyktra, 44, 13.10.04)

Ainekerhojen kautta voisi tosiaan olla mahdollista parantaa opiskelijoiden mielenrauhaa 
(juhlakantaatti- meludraama, 45, 18.10.04)

Huomion arvoiseksi koen kuitenkin, että keskustelusta näyttävät puuttuvan ainekerhoaktiivien 

mielipiteet - ilmeisesti kerhoja ei siis mielletä omakohtaisiksi mahdollisuuksiksi tai 

vaikuttamisen areenoiksi, vaan niiden odotetaan ikään kuin itse ohjautuvasti järjestävän 

toimintaa ja ”parantavan opiskelijoiden mielenrauhaa”. Kenen keskustelijat siis toivovat 

ottavan pallon kiinni ja tarttuvan toimeen? Onko kyse siitä, että mielenterveysongelmien 

kanssa painivat opiskelijat eivät itse pysty aktiivisesti osallistumaan jo järjestettävään 

(määrältään melko mittavaan) toimintaan vai koetaanko olemassa olevat 

harrastusmahdollisuudet vaikeasti lähestyttäviksi? Alla olevan kommentin mukaan 

ystävystyminen opiskeluaikana kuitenkin on sekä mahdollista, että yhteisten ympäristön ja 

mielenkiinnonkohteiden takia ”oivallista”:

Eikä kauppiksesta todellakaan pelkkiä "moi, miten menee" -tuttuja tule. Itse ainakin olen 

löytänyt _aivan mahtavia ystäviä_ myös koulusta ja ylioppilaskunnasta: luennoilta, harkoista 

ja KY:n lehtien tiedotuksesta. Mikä se oivallisempiaa kasvualustaa ystävyydelle kuin samat 

intressit, yhteinen arki, yhteiset tekemiset ja samanlaiset haaveet. Siis yhteinen identiteetti ja 

sen rakentaminen yhdessä (pas de quatre, 96, 28.10.04)
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5.3 Työelämä ja yritysten vaatimukset

Työelämään ja yritysten vaatimuksiin kiinnittyvä puhe kuvaa pitkälti opiskelijoiden pelkoja ja 

epävarmuutta tulevaisuuden työmarkkinoihin liittyen. Puhe on keskittynyt yritysten 

rekrytointikriteerien ympärille, ja opiskelijat kokevat vain ”huippusuorittajalla” olevan 

mahdollisuuksia arvostettuihin ja haastaviin tehtäviin. Keskustelussa esiintyvät 

uramahdollisuudet keskittyvät kapeille, mutta erittäin keskeisesti esillä oleviin 

investoint¡pankkiirin ja konsultin työnkuviin. Suorituskeskeisyys ilmeneekin opiskelijoiden 

puheissa seuraukseksi (työnantajien) korkeista odotuksista.

5.3.1 Rekrytointikriteerit ja tulevaisuuden työmarkkinat

Epätietoisuus valmistumisen jälkeisestä työllistymisestä on keskeinen epävarmuutta ja 

suorituspaineita ruokkiva tekijä. Läsnä on pelko työttömyydestä ja toisaalta myös siitä, ettei 

olekaan soveltuva unelmatyöpaikkaan, joka tässä yhteydessä määritellään pitkälti uraksi 

konsulttina tai investointipankkiirina. Työmarkkinatilannetta pidetäänkin keskeisenä syynä 

opiskelijoiden stressiin ja pahoinvointiin.

Kuten jokainen tietää, kaikki valmistuneet ekonomit eivät saa töitä. Ketähän ne mahtavat 

olla. (konkku saapuu, 35, 16.10.04)

Uskallan nimittäin väittää, että jos työmarkkinat vetäisivät kaikki halukkaat haluamiinsa 

työpaikkoihin KOKO MIELENTERVEYSONGELMAA El EDES OLISI, (romanssi, 84, 

23.10.04)

Usein esimerkiksi työpaikkailmoituksissa mainittu ”hyvä tyyppi” koettiin 

pistekeskiarvovaatimuksista aiheutuvaa stressiä helpottavana, jolloin keskustelija näki 

itsessään ”hyvän tyypin” ominaisuuksia. ”Hyvä tyyppi” on kuitenkin määritelmänä 

vähintäänkin epäselvä, jolloin oletettujen ominaisuuksien ja kokemusten tavoitteleminen 

koettiin stressaavana. Työnantajien suuret vaatimukset rekrytoitavia kohtaan koettiin 

kuitenkin luonnollisina.

Kaikkialla kehotetaan hankkimaan mahtava pistekeskiarvo, loistavat sosiaaliset taidot, alaa 

vastaavaa työkokemusta, kansainvälistä vaihtoa&työharjoittelua, ylioppilaskuntakokemusta, 

toinen tutkinto ja verkottumaan joka puolelle (tnnk thnk, 4, 12.10.04)
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... henkilökohtaisesti ainakin koen, että kilpailumentaliteetti ja menestymispaineet syntyvät 

pitkälti siitä, millainen kuva tulevaisuuden työmarkkinoista on /minkälainen kuva niistä 

annetaan. Jos tuntuu siltä, että työelämässä on imua lähinnä kansainvälisille, kielitaitoisille, 

päteville menestyjille, jotka ovat lisäksi hyviä tyyppejä ja harrastavat basehyppyjä ja 

syvänmerensukellusta, tulee väkisikin tarve pedata itselleen jonkinlaisia mahdollisuuksia 

työelämässä jo opiskeluaikana, (hei vahtimestari, 14, 13.10.04)

Pistekeskiarvon merkitys rekrytoinnissa ja työhaastatteluun pääsemisessä sai aikaan 

ristiriitaisia kommentteja. Mahdollisimman hyviä suorituksia tavoittelemalla pyritään 

varmistamaan omat mahdollisuudet päästä haluttuun työpaikkaan, ja kommenttien mukaan 

pistekeskiarvoa myös käytetään hakijoiden karsimiseen.

Selkeästi määritellyn, omia vahvuuksieni vastaavan työpaikan tavoittelun alettuani olen 

pyrkinyt hyviin pisteisiin, koska vaikka olenkin hyvä tyyppi, kontakteja löytyy ja evissä on 

kiinnostavia rivejä, en halua että unelmani toteuttaminen kaatuisi siihen että pistekeskiarvoni 

olisi desimaalin liian vähän. Perimmäinen syyni pistejahtiin on, että pääsen esittämään 

todelliset lahjani vasta kun minut on huomattu hyvien pisteiden takia, (maitoa, 80, 22.10.04)

...on hiukan epäuskottavaa väittää, että vaikkapa nyt sitten investointipankkien 

haastatteluihin pääsisi koska on "hyvä tyyppi". Mitenköhän tämä ominaisuus ilmenee 

CV.stä? (eino leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

Kun opiskelua ja opetuksen järjestelyjä koskevissa perusteluissa vertailupohjana käytettiin 

rahoituksen ainetta, työelämää ja ammattiuraa koskevat pohdinnat keskittyvät 

investointipankkien ja konsultointiyritysten oletettuihin vaatimuksiin. Investointipankkien 

keskinäisen kilpailun myös koettiin välittyvän nimenomaan rahoitusalan rekrytointiin ja sitä 

kautta alan opiskelijoiden menestymispaineisiin.

Rahoituksessa varmaan pistekeskiarvo vaikuttaa, koska investointipankkien keskinäinen 

kilpailu perustuu niin paljon brandiin ja yksittäiset analyytikot ovat keskeinen osa tuota 

brandia. (juhlakantaatti - meludraama, 17, 13.10.04)

Keskustelussa ilmeni myös pyrkimys luoda kuvaa vaihtoehtoisista uravalinnoista ja 

mahdollisuuksista yleisesti arvostetuimpien vaihtoehtojen rinnalle. Edelleen opiskelijan 

valinnat ja mielenkiinnonkohteet määritellään nimenomaan rahoitusalan kautta ja 

huippusuorituksiksi koetaan ura investointipankissa tai konsulttina. Unelmatyöpaikka
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määrittyy yhteisön arvostuksen, ei varsinaisesti henkilökohtaisesti mielekkääksi koetun työn 

ja tasapainoisen elämän kautta.

Monella opiskelijalla on sellainen käsitys, että pitää olla parhaan 5% joukossa, jotta löytää 

duunin josta kehtaa muille mainita. Siitä siis järjetön kilpailu ja paine numeroista. Entä jos 
sanoisin, että 85% :lle koulumme opiskelijoista löytyy mielekäs duuni, joko ensimmäisestä 

duunipaikasta tai sitten hiljalleen muutaman vuoden kuluessa? Vähenisivätkö paineet? (eno 

leinon juomalaulu, 64, 19.10.04)

Surffailin vähän aikaa sitten rahoituksen kotisivuilla graduahdistuksessani ja huomasin, että 

sieltä löytyy jotain tilastoja jengin sijoittumisesta töihin: 14% i-pankkeihin, 20 % konsultiksi, 

muihin rahoitushommiin 21 % ja muihin 45 %. Eli noihin tyypillisiin rahoitushommiin menee 

puolet, mutta sitten puolet jonnekin muualle. Ja i-pankit ja konsulttihommat ovat tunnetusti 

niitä, joissa pistekeskiarvolla on oikeasti merkitystä. Eli muillakin kuin huipuilla taitaa olla 

toivoa, (palkovene, 66, 19.10.04)

Yllä olevaan lainaukseen toteaisin sen verran, että tällaisia tilastoja pitäisi saada lisää, mutta 

toisaalta olennainen tieto puuttuu eli se, että moniko pääsi haluamaansa duuniin. Siis 

meneekö puolet johonkin muualle kuin tyypillisiin rahoitushommiin siksi, että halusivat vai 

siksi etteivät rahoitushommiin päässeet., (romanssi, 71, 20.10.04)

Keskustelun loppuvaiheessa kommentoijat toivat esille mielenkiintoisella tavalla 

mielenterveysongelmien vaikutuksen työllistymiseen. Paitsi rasitteena, henkilön läpikäymät 

ongelmat nähtiin ”parhaimmassa” tapauksessa myös henkilökohtaisena vahvuutena ja tätä 

kautta kilpailuetuna työnhakutilanteessa. Henkisistä koettelemuksista selviäminen koettiin 

suorituskyvyn testaamisena samoin kuin vaikkapa rankka urheilusuoritus.

Jos taas ajatellaan, että se, että on käynyt mielenterveytensä rajoilla voi olla yhtä lailla 

kasvattava kokemus kuin se, että on vaikkapa testannut fyysisen suorituskykynsä rajoja, niin 
koko asetelma kääntyy ihan toisenlaiseksi, (juhlakantaatti - meludraama, 102, 25.11.04)

...ehkäpä näyttelijöillä on aina ollut se haaste, että ovat joutuneet laittamaan itsensä 

äärimmäisen luovalla, kokonaisvaltaisella ja rehellisellä tavalla peliin ja samalla pärjäämään 

kovan ja epävarman työmaailman kanssa.... ja ehkäpä nämä samat elementit ovat nyt 

siirtyneet myös yritysmaailmaan, (juhlakantaatti - meludraama, 102, 25.11.04)

58



5.3.2 Kokemuksia työelämän todellisuudesta

Muutama jo työelämässä oleva kauppatieteillä kommentoi keskustelua rekrytoin!kriteereistä 

ja työnantajien kohdistamista vaatimuksista. Näissä kommenteissa tuotiin esille 

keskustelijoiden omia kokemuksia sekä pyrittiin selkeyttämään opiskelijoiden epärealistisia 

kuvitelmia. Suorituspaineiden koettiin johtuvan nimenomaan epämääräisestä tiedosta ja 

epävarmuudesta, mikä ilmeni myös opiskelijoiden kommenteissa.

Kansainvälisten konsulttitoimistojen ja investointipankkien myönnetään seuraavan 

pistekeskiarvoja, mutta myös työelämän konkari myös korostaa, ettei keskiarvo ole ainoa 

valintakriteeri haastatteluun pääsemisessä. On kuitenkin kuvaavaa, että kommentissaan hän 

mainitsee arvioinnin perustuvat ”kokonaisuuden arviointiin” ja opintojen aikainen 

työskentely, urheilumenestys tai järjestötoiminta voivat kompensoida keskinkertaisen 

opintomenestyksen; tämähän nimenomaan todistaa pistekeskiarvon merkityksellisyyden.

Opintomenestys ei kuitenkaan ole ainut mittari, joten mitään nimenomaista 

pistkeskiarvorajaa ei ole olemassa, vaan arviointi perustuu kokonaisuuden arviointiin. 
Esimerkiksi opintojen ohella tehty työura, urheilumenestys tai järjestötoiminta voi hyvinkin 

kompensoida keskinkertaisen opintomenestyksen, (minnet, 79, 22.10.04)

Pistekeskiarvon sanotaan myös vaikuttavan lähinnä nimenomaan haastatteluun pääsemiseen, 

jonka jälkeen haastattelussa vaikuttavat muut seikat (”hyvä tyyppi”?).

Kun hakemusten perusteella on päässyt haastatteluun, pistekeskiarvon merkitys pienenee 

entisestäänkin, sillä valinta tehdään melko puhtaasti haastattelujen perusteella, (minnet, 79, 

22.10.04)

Sitä paitsi, investointipankkiin pääsee töihin myös muita kuin kauppiksen kahdessa- 

kolmessa vuodessa läpi painaneita "megamenestyjiä". Hyvällä keskiarvolla pääsee tietysti 

haastatteluun, mutta sen jälkeen painavat mm. sosiaaliset taidot, työkokemus ja etenkin aito 

motivaatio, (pas de quatre, 22, 13.10.04)

Kommenttinsa lopuksi minnet ehkä tiedostamattaankin tuo esille paineita aiheuttavan tekijän, 

eli työmarkkinoilla vallitsevan tarjonnan ja kysynnän epätasapainon, johon myös toinen 

keskustelija tarttuu:

Jotta asiassa säilyisi joku suhteellisuudentaju, on myös syytä muistaa, että kansainvälisiin 

konsulttitoimistoihin ja investointipankkeihin (jotka pistekeskiarvoja seuraavat) päätyy
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loppujen lopuksi vain pienen pieni vähemmistö HKKK:n opiskelijoista. Useimpia opiskelijoita 

asia ei siis juurikaan koske, (minnet, 79, 22.10.04)

On hienoa, että näin tärkeään keskusteluun osallistuvat muutkin kuin opiskelijat. Minnet tuo 

esille (ehkä huomaamattaan) juuri ne syyt miksi opiskelijoita ahdistaa: Opiskelijoiden on 

pakko kilpailla verissä päin arvosanoista, koska kuten yllä nähtiin, se on lähes AINOA varma 

keino päästä edes haastatteluun. On kuitenkin kummallista väittää, että suurimpaa osaa 
opiskelijoista tämä asia ei koske, jos ensin on todennut, että hakemuksia tulee läjäpäin. Eikö 

tässä ole ristiriita? Siitähän se kilpailu ja ahdistus nimenomaan johtuu, että työpaikkoja on 

huomattavasti vähemmän kuin työnhakijoita, (romanssi, 84, 23.10.04)

Pistekeskiarvon merkitystä pääsylippuna ”hu ipputyöpaikkojen” haastatteluihin ei 

kyseenalaistettu, mutta työssä olijat pyrkivät tekemään muutaman ’'huippupalkan” lisäksi 

näkyviksi myös muita vaihtoehtoja sekä painottamaan muiden tekijöiden kuin työn 

vaikutuksia hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Jo työelämässä olevista moni kuitenkin koki 

pistekeskiarvon merkityksen painottuvan lähinnä rahoitusalan työpaikkoihin tai vain 

valintaperusteiden osaksi.

Jotkut työnantajat katsovat pisteitä, mutta suurinta osaa ne eivät kovinkaan paljoa kiinnosta. 

Ne työnantajat, jotka pistekeskiarvoa painottavat, ovat vähemmistössä, (palkovene, 19, 

13.10.04)

Valitettavasti tosiasia on, että minulta ei ole ikinä - ei milloinkaan - kysytty arvosanoja 
työpaikkaa hakiessani. Luulisin, että arvosanat kiinnostaa vaan tosi marginaalista 

rekrytointiväkeä (rahoitus?). Ja siis selvennykseksi, että olen hakenut töitä ihan 

samanlaisista paikoista, kuin mihin kauppislaisetkin hakevat valmistuttuaan, esim. 

konsulttifirmat. Kyllä se "hyvä tyyppi" on niin paljon parempi valttikortti. Niin monet muut asiat 

vaikuttaa työpaikan saantiin, ettei voi etukäteen tietää kuka joutuu olemaan välillä 

työttömänä ja kuka ei, enemmänkin asia riippuu suhdanteista ja sukupuolesta @ (killar killar, 

41, 17.10.04)

Omien ”poikkeavien” uravalintojen perustana on ollut esimerkiksi halu riittävään vapaa- 

aikaan. Päätöstä ei myöskään kyseenalaistettu aineyhteisön tai opiskelukavereiden taholta, eli 

ilmeisesti ”poikkeaviin” valintoihin on myös sosiaalinen mahdollisuus.

Itse en ole hakeutunut huippuinvestointipankkeihin tai -konsulttifirmoihin niissä vaadittavan 
työmäärän takia ja olen ollut erittäin tyytyväinen päätökseeni. Itse asiassa tein päätökseni jo 

rahoitusta valitessani, asiat kiinnostivat, mutta ei yletön työnteko. Nykyinen työnantajani on
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jopa tehnyt selväksi, ettei pidä suotavana notkumista työpaikalla iltamyöhään. (...) Mitä 

rahoituksen laitoksen proffiin tulee, ei kukaan ole koskaan pitänyt ratkaisuani outona tai 

painostanut tekemään toisin, ei edes epäsuorasti. Lisäksi moni opiskelukaverini päätyi 
muualle kuin perinteisiin rahoitushommiin. (palkovene, 19, 13.10.04)

... olen vakaasti sitä mieltä, että työpaikka investointipankissa tai konsulttiyrityksessä ei ole 
niin arvokas, että sen takia kannattaa riskeerata oma mielenterveytensä. Muuallakin on 

mielekkäitä työtehtäviä tarjolla, ja elämällä pitää olla muutakin sisältöä kuin ura. (minnet, 79, 

22.10.04)

Liike-elämän arki sekään ei tunnu vastaavan ahdistusta luovia kuvitelmia, kuten alla olevat 

lainaukset kertovat:

Itse valmistuin hiljattain ja nyt työskentelen kansainvälisessä konsulttitalossa. Päivät ovat 

pitkiä ja vaatimustaso on kova. Kuitenkaan kukaan ei retostele pitkiä päiviä, vaan jokainen 

(aina analyytikosta partneriin) koittaa miettiä, että miten hommat voisi tehdä tehokkaammin 
ja kuinka voisi auttaa tiimin jäseniä, jotta kenenkään ei ehdoin tahdoin tarvitsisi istua öitä 

toimistolla. Voin kyllä sanoa, että on pellen hommaa koittaa vääntää jotain mallia klo. 04:00 

aamulla kun seuraavana päivänä saman homman onnistuu tekemään paljon skarpimmin. 

OK, välillä on pakko venyä, mutta järki käteen, (roll me over, 40, 17.10.04)
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6 Diskurssien välittämä kuva opiskelijan todellisuudesta

Edellisessä vaiheessa kuvasin ja jaottelin opiskelijoiden kuvauksia yhteisönsä sosiaalisista 

käytännöistä, tässä vaiheessa syvennän analyysia edelleen kuvailemalla opiskelijoiden 

keskustelusta esille poimimiani keskeisiä diskursseja ja niihin liittyviä 

merkityksenantoprosesseja. Kuvaamani diskurssit ovat kilpailu, arviointi, menestyminen sekä 

yksilöllisyys. Edelleen olen pyrkinyt hahmottamaan diskurssien keskinäistä järjestystä 

teemojen koulutus ja työ sekä minä ja muut avulla. Lopuksi vedän vielä analyysin yhteen 

kuvailemalla stereotyyppisestä opiskelijakuvasta ja hyvinvoinnista määrittyviä kuvia sekä 

näiden pääteemojen keskinäistä suhdetta.

Analyysini on tällaisenaan verrattain karkea, ja tavoitteenani on sana-ja lausetasolle ulottuvan 

semanttisen analysoinnin sijaan ollut luoda yleiskuva opiskeluyhteisön hyvinvointiin 

liitetyistä diskursseista. Edelleen olen pyrkinyt näiden diskurssien ja sosiaalisten käytäntöjen 

välisten suhteiden analysoinnin avulla hahmottamaan kuvaa siitä sosiaalisesta järjestyksestä, 

joka keskustelun perusteella määrittää opiskelijoiden kokemaa hyvinvointia.

6.1 Yhteisön hyvinvointia määrittävät diskurssit

Henkinen hyvinvointi yhteisössämme -keskustelussa opiskelijat määrittivät yhteisönsä 

hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, eli yhteisönsä sosiaalisia käytäntöjä, joita olen esitellyt 

edellisessä luvussa. Tässä yhteydessä esittelen keskeisiksi kokemien! diskurssien, arvioinnin, 

kilpailun, menestymisen ja yksilöllisyyden, rakentumisen prosesseja keskustelussa. Aineistossa 

olisi ollut ainesta useampienkin diskurssien tarkasteluun, mutta päädyin edellä mainittuihin, 

sillä koen niiden olevan paitsi keskeisiä aineistonani käyttämässä keskustelussa, myös 

olennaisia myöhempää tulkintaa ajatellen sekä suhteessa taustakehikkona toimivaan 

hyvinvointi -teemaan.

Analyysissa olen lähtenyt liikkeelle Faireloughin (2003; 2004) esittelemistä sosiaalisen 

käytännön elementeistä ja siitä, miten tietty diskurssi muodostuu näiden elementtien 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Diskurssien analysoinnissa keskityn etsimään niissä 

ilmeneviä, opiskelijalle määrittyviä subjektipositioita sekä niitä käytännöille annettuja 

merkityksiä (representaatioita), joiden kautta nämä positiot keskustelussa määrittyvät. 

Lopuksi tarkastelen vielä diskurssille määrittyvää suhdetta keskustelun kontekstiin eli
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opiskeluyhteisön ja yksittäisen opiskelijan kokemaan hyvinvointiin. Keskustelussa yhteisiksi 

arvoiksi määrittyvät yleisesti jaetut ja kyseenalaistamattomat diskurssit menestymisestä ja 

yksilöllisyydestä annettuina toiminnan peruskivijalkoina.

6.1.1 Arviointi

Arviointi oli valitsemistani diskursseista ainoa, jota keskustelussa kyseenalaistettiin laajasti. 

Kyseenalaistaminen kohdistui nimenomaan kursseilla käytettyihin arviointikäytäntöihin sekä 

pistekeskiarvon merkityksellisyyteen rekrytoinnissa. Ajallisesti arviointi kohdistuu sekä 

nykyiseen opiskeluun, että tulevaisuudessa rekrytointiin. Opintojen arvioinnin 

merkityksellisyys liittyy nimenomaan työmarkkinoilla tapahtuvaan hakijoiden erotteluun ja 

erottautumiseen muista työnhakijoista. Arvioinnin merkityksellisyys puolestaan 

konkretisoituu sen rooliin yksilön menestymisen mittarina ja toisaalta yksilöiden erottelijana.

Diskurssissa ilmeneviä subjektipositioita olivat arvioinnin kohde eli opiskelija-minä, sekä 

arvioitsijat eli opettaja ja rekrytoija. Arviointia ei opiskelu- eikä työelämäkonteksteissa nähty 

vuorovaikutteisena prosessina, vaan se nimenomaan kohdistui opiskelijaan, jolla ei ole 

mahdollisuuksia vaikuttaa arvioinnin lopputulokseen tai prosessiin itsessään. Erityisesti 

kurssiarvioinnin koetaan kuitenkin sellaisenaan vähentävän yksilöllisyyttä ja mahdollisuuksia 

omiin valintoihin.

Opiskeluarviointia määrittävät keskustelussa pistekeskiarvo, arvosteluasteikko,

arviointikriteerit ja tentti- sekä opetuskäytännöt. Pistekeskiarvon kuvattiin mittaavan 

oppimisen ja sitä kautta työmarkkinakelpoisuuden kannalta toissijaisia asioita, ei todellista 

osaamista; arvioinnin oikeellisuus määrittyykin keskustelussa vahvasti työelämän vaatimusten 

kautta. Käytössä olevaa arvosteluasteikkoa (40-100p.) määriteltiin opiskelijoiden 

”täydellisyyttä” mittaa vana, sekä sen informaatioarvoa kuvattiin opiskelijoiden keskinäisen 

järjestyksen aikaansaamisen välineenä. Kurssiarviointi koettiin suhteessa itseen epäreiluna, 

eikä sen nähty huomioivan opiskelijan todellista kehittymistä. Arviointikriteerien merkitys 

kyseenalaistettiin keskustelussa useasti, joskaan keskustelijoilla ei ollut tarkkaa tietoa 

varsinaisista käytännöistä. Kaiken kaikkiaan arvioinnin koettiin pohjautuvan ”ainoiden 

oikeiden” vastauksien ja ulkolukua edellyttävien tenttikäytäntöjen pohjalle. ”Oikeanlaisen” 

arviointi puolestaan määritellään huomioivan lopputuloksen sijaan myös prosessi ja 

mahdollistavan asioiden soveltamisen sekä luovan päättelyn.
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Rekrytoin!itilanteessa hakijan arviointi kohdistuu sekä pistekeskiarvoon että hakijan 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ’hyvä tyyppi’ -määritelmän kautta. Pistekeskiarvon 

merkitys rakentuu sen käytölle hakijoiden karsimisessa. Huono tai keskinkertainen 

pistekeskiarvo on kuitenkin kompensoitavissa henkilökohtaisiksi koetuilla ominaisuuksilla. 

Hyvä tyyppi -arviointi koetaan keskusteluun osallistujien keskuudessa ’reiluna’, eikä sen 

merkittävyyttä arviointikriteerinä kyseenalaisteta. Opiskelijat myös samaistuvat hyvän tyypin 

-määritelmään, itseä joko pidetään valmiiksi 'hyvänä tyyppinä’ tai siihen rinnastettavissa 

olevia ominaisuuksia pyritään hankkimaan työmarkkinakelpoisuuden varmistamiseksi. 

Määritelmää itsessään ei keskustelussa kuitenkaan pureta auki, vaan se otetaan annettuna.

Arvioinnin suhde hyvinvointiin määrittyy vahvasti negatiivisena. Nykyisten korkeakoulussa 

käytössä olevien arviointimenetelmien koetaan lisäävän suorituskeskeistä opiskelua ja 

jättävän opiskelijan epätietoisuuteen todellisesta osaamisesta. Tarkoista arviointikriteereistä 

opiskelijoilla ei ole tietoa, mutta arvioinnin oletetaan perustuvan normaalijakauman 

aikaansaamiseen opiskelijajoukossa, mikä jo sellaisenaan lisää suorituspaineita ja 

kilpailumentaliteettia. Pistekeskiarvon kautta opiskelija-arviointi linkittyy työllistymiseen, 

jolloin arvioinnin haluttiin suosivan nykyistä enemmän yksilöllistä soveltamista ja luovuutta, 

joita puolestaan pidettiin liike-elämän arvostamina asioina.

6.1.2 Kilpailu

Kilpailua kuvataan keskustelussa yhteisön ja kauppatieteiden opiskelijoiden 

sisäänrakennettuna ominaisuutena, johon osallistuminen nähdään kuitenkin vapaaehtoisena. 

Ajallisesti kilpailu määrittyy erityisesti tulevan (ja osittain nykyisenkin) työmarkkinatilanteen 

kautta, jossa haluttuja työpaikkoja koetaan olevan vähemmän kuin halukkaita työnhakijoita. 

Kilpailu kohdistuu ensisijaisesti tulevaisuuden työmarkkina-asemaan, jonka tavoittelu välittyy 

opiskeluun ja opiskelijoiden väliseen kanssakäymiseen. Kilpailudiskurssissa keskeiset 

subjektipositiot ovat minä ja muut opiskelijat.

Kilpakumppaneiksi määritellään nimenomaan muut kauppatieteilijät, muiden alojen 

edustajien taholta kohdistuvaa kilpailua keskustelussa ei mainittu. Haluttujen työpaikkojen 

koetaan olevan kiven alla ja toisaalta opiskelijoiden sanotaan kilpailevan hyvyydestä samoissa 

asioissa. Kilpailua lisäävinä tekijöinä mainitaan lisäksi arviointimenetelmät sekä oletukset 

muiden opiskelijoiden samankaltaisuudesta ja samojen päämäärien tavoittelusta.
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Yksilön kilpailukyky määrittyy oman menestymisen vertailuna muihin. Kilpailuun mukaan 

meneminen koettiin vapaaehtoiseksi ja kilpailussa menestymisen nähtiin edellyttävän kovaa 

työtä ja ”stressaamista”. Kilpailun sietäminen ja siinä pärjääminen nähdään yksilön 

vahvuutena. Vaikka kilpailuun osallistuminen nähdään vapaaehtoisena, siitä pois 

jättäytyminen koetaan kuitenkin laiskuudeksi ja menemiseksi ”sieltä missä aita on matalin”. 

Usko yksilön kykyihin ja itsesäätelyn mahdollisuuksiin välittyy siis vahvana - kilpailusta 

jättäytyminen määrittyy nimenomaan henkisenä laiskuutena, ei esimerkiksi muiden asioiden 

priorisointina tai omien kykyjen rajallisuutena.

Kilpailusta yleensä, niin rahotuksen laitoksella kuin muuallakin, voisi sanoa että sehän on

erittäin vapaaehtoista. Aina voi mennä sieltä missä aita on matalin ja tehä hommat 
läpipääsy-mentaliteetilla tai sitten voi tehdä parhaansa ja kattoa mihin se riittää. Eli

pakko ei ole stressata hommista jos ei halua., (dom som är nyktra, 44, 13.10.04, lihavointi 

lisätty)

Koska kilpailun itsessään ajatellaan olevan yhteisön pysyvä ominaisuus, yksilön omaa 

vaikutusta kilpailuilmapiirin muodostumisessa ei nähdä. Yksilön reagointi kilpailutilanteeseen 

on kiinni tämän henkilökohtaisista ominaisuuksista, joiden kuvataan vaihtelevan henkilöiden 

välillä.
Mutta jokainenhan on erilainen ja tekee omat valintansa. Joidenkin hyvinvointi huononee 

paljosta työstä ja kilpailumentaliteetistä, joidenkin ei. (konkku saapuu, 35, 16.10.04)

Terve kilpailu määrittyy suoritusmotivaatiota lisäävänä tekijänä. Liiallisen kilpailun koetaan 

kuitenkin aiheuttavan opiskelijoille menestymispaineita ja huonontavan sitä kautta 

hyvinvointia. Lisäksi epätietoisuus työmarkkinoilla vaadittavista ominaisuuksista (hyvän 

tyypin määritelmä) aiheuttaa opiskelijoille paineita kilpailla arvosanojen lisäksi myös 

esimerkiksi eksoottisten harrastusten ja esimerkiksi ylioppilaskuntakokemuksen avulla. 

Työmarkkinoiden kilpailuasetelman keskeisyyttä keskustelussa kuvaa se, että muutamassa 

kommentissa mielenterveyden ongelmista selviäminen nähtiin potentiaalisena valttina 

rekrytointitilanteessa ja sellaisenaan yksilön kilpailuetua lisäävänä tekijänä.
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6.1.3 Menestyminen

Menestyminen määrittyy itsen ja muiden välisenä suhteena ja kohdistuu ensisijaisesti 

tulevaisuuden työmarkkina-asemaan. Koska menestyminen määritellään suhteessa muihin, 

sen vuorovaikutuksellinen luonne korostuu paikoittain ristiriitaisinakin kommentteina. 

Yksilön näkökulmasta halu menestyä määrittyy yksilön omaksi valinnaksi ja menestyminen 

on kiinni omista ominaisuuksista sekä halusta sitoutua kilpailuun ja vaativaankin työntekoon. 

Keskustelussa menestymisen tavoittelun koetaan olevaan sisäänrakennettu yksilön ja 

ympäröivän yhteisön ominaisuus ja tarvetta menestyä pidetään itsestäänselvyytenä.

Tarve menestyä on varmasti kaikilla yliopisto-opiskelijoilla sisäänrakennettuna ja ehkä 
vielä hieman voimakkaammin rahoituksen lukijoilla, koska ala yleisesti ottaen on 

kilpailuhenkinen, yksilökeskeinen ja menestystä mitataan numeroilla (osakekurssit, eps ym 

(...) Kuten olen jo aikaisemmin julistanut, menestyminen tulee nähdä yksilön 

kehittymisenä ja oppimisena, ei prosentteina täydestä ja normaalijakaumaan verraten, 

(maitoa, 63, 19.10.04)

Yksilön menestyminen koetaan yliopistoyhteisössä toisaalta sekä ulkoisesti määritellyksi 

(vertailu muihin) että henkilökohtaiseksi kehittymiseksi. Usko omiin 

valinnanmahdollisuuksiin ja vapauteen määritellä itselle sopivat tavoitteet on vahva. 

Menestys siis määritellään sekä omien tavoitteiden täyttymisen kautta että suhteessa muiden 

menestymiseen ja kommentoijasta riippuen ympäröivän yhteisön vaikutus tavoitteiden 

määrittymiseen joko kielletään tai nähdään. Menestyminen ei saisi myöskään olla liian 

helppoa; tähän liittyvät nimenomaan aineiden keskinäisestä hierarkiasta ja vaatimukset 

aineiden vaatiman työn ja ”kykyjen” yhteismitallisuutta. Menestymisen koetaan siis 

edellyttävän jonkinlaisia yhteismitallisia kriteerejä, joita tosin ei sen kummemmin eritellä.

Huomattavaa nimimerkki muistin alla olevassa puheenvuorossa on kohta: “millainen 

menestyjä kauppislaisen kuuluisi olla” - tämähän pitää sisällään oletuksen kauppatieteiden 

opiskelijan oletetusta menestymisestä, tai menestymisen pakosta. Sama henkilö määrittelee 

”muumioituneen naapurin säilyttämisen” esimerkkinä työpaikan saamista haittaavista 

tekijöistä - ideaaliominaisuudet siis määrittyvät nimenomaan työelämän odotettujen 

vaatimusten kautta.
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Se kaveri, joka saa aina parhaat numerot, saattaa säilyttää muumioitunutta naapuriaan 
sänkynsä alla, tai tehdä jotain muuta sellaista joka ei toisaalta ole eduksi työpaikkaa 

haettaessa, (muisti, 3, 12.10.04, lihavointi lisätty)

Ne henkilöt, jotka ovat ulkoisesti eniten muistuttaneet tätä stereotyyppikauppismenestyjää, 

ovat jo hyvin pinnallisen tutustumisen jälkeen alkaneet vaikuttamaan aivan totaalisen 

tärähtäneiltä ihmehiippareilta. Ja nämä tyypitkö sitten muokkaavat odotuksia siitä, 

millainen menestyjä kauppislaisen kuuluisi olla!? (muisti, 3, 12.10.04, lihavointi lisätty)

Menestyvän kauppatieteilijän tuleva työpaikka osoitetaan rahoitusalalta tai liikkeenjohdon 

konsultoinnista. Nämä työpaikat koetaan yhteisössä arvostetuiksi ja niitä tavoitellaan. 

Tavoiteltavia aloja määritellään erityisesti rahoitusalan näkökulmasta ja kyseisten tehtävien 

arvostus on yhteisössä korkea. Menestymisen ja hyvinvoinnin suhdetta määrittävinä yhteisön 

sosiaalisina käytäntöinä mainitaan keskustelussa mm. rahoituksen aineen assistentt ¡valintojen 

yhteydessä mainittu ”proffien tarkkailu” koetaan epävarmuutta lisäävänä tekijänä.

Voiskohan se olla silviisii, että ne ihmiset menestyy kivuttomimmin, jotka hakeutuu 
opiskelemaan ja töihin omalle mukavuus- ja vahvuusalueelleen. Siis tarkotan sitä, että jos 

esimerkiksi raha ja maine on ainoat syyt jonkun tietyn urasuuntautumisen takana, niin se on 

kestämätön ratkaisu pitkällä tähtäimellä. Kaveripiirissä ollaan vähän fundeerattu, että massi 
seuraa menestystä ja menestys seuraa oikein perustein tehtyjä valintoja (muisti, 67,

19.10.04, lihavointi lisätty)

”Massi seuraa menestystä ja menestys seuraa oikein perustein tehtyjä valintoja” - tässä 

kommentissa siis menestymisen motiiviksi määritellään raha ja toisaalta menestymisen 

edellytykseksi oikein perustein tehdyt valinnat, eli siis omien vahvuuksien ja 

kiinnostuksenkohteiden hyödyntäminen. Yhteisön tasolla menestyminen määritellään 

tavoiteltavana asiana, johon kauppatieteilijän sisäsyntyisen kilpailuviettinsä mukaisesti tulee 

pyrkiä. Menestymistavoitteiden koetaan lisäävän paineita, mutta toisaalta menestyminen 

työmarkkinoilla määrittyy edellytykseksi yhteisössä hyväksytyksi tulemiseen.

Monella opiskelijalla on sellainen käsitys, että pitää olla parhaan 5% joukossa, jotta löytää 

duunin josta kehtaa muille mainita. Siitä siis järjetön kilpailu ja paine numeroista, (eno 
leinon juomalaulu, 64, 19.10.04, lihavointi lisätty)

Samanaikaisesti opiskelijoiden suhde menestyjiksi luokiteltaviin opiskelijoihin on 

kaksijakoinen; toisaalta heitä ihaillaan, mutta toisaalta menestyjät myös helposti leimataan
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”totaalih¡tiimeiksi tyypeiksi” ja menestyjiltä vaikuttavien henkilöiden niskoille sysätään 

vastuu yhteisön kilpailuilmapiirin ja stereotyyppisen opiskelijakuvan luomisesta. Yhteisössä 

menestyvinä pidettäviä henkilöitä kuvataan perfektionisteina ja suorittajina, jotka määrittävät 

oman ihmisarvonsa pistekeskiarvon perusteella. Myös opiskeluahdistuksen katsotaan 

johtuvan suorittamiskeskeisestä opiskelusta ja halusta menestyä.

Opiskeluahdistuneet henkilöt pitävät arvosanoja ainoana menestymisen mittana. Siitä 

herää kaksi kysymystä: mistä moinen kapea ajattelu ja mistä hillitön tarve menestyä?

(maitoa, 63, 19.10.04)

(...) korjauksena edelliseen viestiini, että "ärsyttävillä perfektionisteilaa" ajattelin lähinnä sitä 

ihmistyyppiä, jotka pitävät yllä pistekeskiarvovouhotusta ja "pakkottavat" muut 

kilpailemaan itse keksimillään säännöillä panoksena koko ihmisarvo
(juhlakantaatti - meludraama, 23, 14.10.04, lihavointi lisätty)

Toisaalta menestyjien kuvataan osoittautuneen mukaviksi ja fiksuiksi ihmisiksi paremman 

tutustumisen seurauksena.

Omat kokemukseni tyypeistä, jotka pärjäävät huomattavasti keskimääräistä paremmin 

kouluhommissa ovat ainakin positiivisia. Toki porukka on fiksua ja uhraa aikaa opiskeluille, 
mutta heillä on myös muuta elämää, eikä se aina ole helppoa heilläkään. Jotkut vaan ovat 
parempia toisissa asioissa kuin toiset - ei sille oikein mitään voi tehdä, eikä pidäkään, 

(dom som är nyktra, 16, 13.10.04, lihavointi lisätty)

However, sit palataan ajassa taaksepäin HKKKKKKm käytäville ja vastaan tulee se tyyppi 

jolla on se hyvä piste-ka, joka on loistotyyppi ja joka myös tuntee ihan kaikki tärkeet tyypit ja 

jolla on viileimmät kaverit. Niinpä niin. Se tyyppi on se syypää tähän kaikkeen. Vai olisikohan 

se se, että kun itsellä ei ole tarpeeksi hyvä itsetunto, niin nähdään ko. hemmo 

parempana Ihmisenä (runebergin juomalaulu, 15, 13.10.04, lihavointi lisätty

Diskurssin jännitteisyydestä välittyy keskeinen hyvinvointiin vaikuttava tekijä, jota ei 

kuitenkaan eksplikoida keskustelussa on menestymisen vuorovaikutuksellinen luonne - 

menestyminen määritellään yhteisössä nimenomaan suhteessa muihin samalla kun 

menestyjiksi luokiteltuja henkilöitä kohtaan ilmenee ristiriitaisia odotuksia ja ennakkoluuloja. 

Samalla menestyminen kuitenkin määritellään yhteisön hyväksynnän edellytyksenä. Eräs 

keskustelija toteaa vain menestyjien näkyvän ympärillä, eli toisin sanoen oletukset muiden 

menestymisestä ovat vahvoja.

68



6.1.4 Yksilöllisyys

Yksilöllisyys on esille nostamistani diskursseista kaikkein tiedostamattomin, siis vähiten 

keskustelun kohteena oleva, alue. Yksilöllisyys onkin toiminnan taustalla vaikuttava 

olettamus, jota ei kyseenalaisteta. Se kohdistuu ajallisesti sekä nykyisyyteen että tulevaan. 

Yksilöllisyys myös ”oikeuttaa” aiemmat diskurssit, jotka pohjautuvat pitkälti käsityksiin 

yksilön ainutlaatuisuudesta suhteessa muihin sekä oikeuksista omiin valintoihin.

Yksilöllisyys määrittyy keskustelussa mahdollisuutena omiin valintoihin eikä yhteisön 

arvojen ja toimintatapojen merkitystä yksilön toimintaan mainita kuin lähinnä 

negatiivissävytteisesti. Yksilöllisyyden vaatimus ilmenee haluna toteuttaa omia tarpeita 

esimerkiksi yliopiston asettamista toimintamalleista huolimatta, kuten esimerkiksi aiemmin 

esittelemässäni esimerkissä uiko maanvaihdon kielivaatimuksista.

Yksilöllisyys määrittyy suhteessa ympäröivän yhteisön käytäntöihin ja yliopistoinstituutioon 

itseensä. Yksilöllisyyttä luovat toimintatavat määritellään keskustelussa vastakohtien kautta. 

Yliopiston opetus- ja hallintokäytänteiden ei koeta nykyisenlaisina tukevan yksilöllisyyttä, 

vaan kauppakorkeakoulun sanotaan ”homogenisoivan” opiskelijansa tai tappavan yksilöllisen 

luovuuden. Aineiden odotetaan ”osoittavan yksilönkunnioitusta” ja kannustavan erilaisuuteen 

tarjoamalla opiskelijalle henkilökohtaista palautetta oppimisesta - eräs keskustelija (ks. 

kommentti alla) mainitsee tämän johtavan ”tyytyväisyyteen” myös epäonnistumistuttua 

tentissä.

Yksi tapa, jolla aineet voisivat osoittaa yksilönkunnioitusta ja erilaisuuteen 
kannustamista, olisi palautteen antaminen. Nyt kurssista saatava palaute kiteytyy lukuun 

40 ja 100 välillä. Jos saisin sanallista palautetta, parannusehdotuksia ja kannustusta 

kuuskymppisen saatuani, saattaisin olla jopa tyytyväisempi epäonnistumiseeni tuolla 

kurssilla kuin johonkin suoritukseen josta ilmestyy kasivitonen oodiin. Valitettavasti aineiden 
resurssipula rajoittaa henkilökohtaisen palautteen antamista. Sitä sopisi kuitenkin tarjota 

halukkaille osana oppimisprosessia. Vastaanotolle voi toki mennä keskustelemaan ja 

toisinaan sitä hyödynnänkin, mutta mielestäni henkilökohtaisen palautteen antamisen 

pitäisi olla opettajalähtöisempää ja automaattisesti jokaiseen osasuoritukseen 

kuuluvaa, (maitoa, 80, 22.10.04, lihavointi lisätty)

Puuttumatta tässä yhteydessä palautteen antamisen pedagogiseen merkitykseen kiinnitän

huomioni nimenomaan käytettyihin sanavalintoihin: palautteen tarjoaminen,
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yksilönkunnioituksen osoittaminen ja vastaanottoaikojan sijasta opettajalähtöisempi, 

automaattinen osasuoritukseen kuuluva palaute määrittävät opiskelijan aseman yhteisössä 

yksiselitteisesti koulutuspalvelun kuluttajaksi yhteisön jäsenen sijasta, jolloin opiskelija 

määrittää itsensä ensisijaisesti yliopiston asiakkaaksi.

Asiakasnäkökulma ilmenee myös turhautumisena yliopiston käytäntöjä kohtaan. Yliopiston 

odotetaan mahdollistavan henkilökohtaisen kustomoinnin niin opetuksessa kuin 

hal 1 intokäytänteissä ja joustavan yksittäisen opiskelijan tarpeiden mukaan. Eräässä 

kommentissa keskusteluun osallistuja peräänkuulutti henkilökunnan ja opiskelijoiden 

kohtelun yhdenmukaisuutta kritisoimalla opettajien tenttien tarkastukseen varatun ajan 

pituutta suhteessa opiskelijoiden asioiden hoitamiseen kuluvaa aikaa - opettajan tehtävät 

määrittyvät keskustelussa nimenomaan opiskelijoiden palvelutehtävänä, opetuksena, eikä 

useimpien tehtävänkuvaan kuuluvaa tutkimusta juuri mainita. Hallinto- ja 

opetushenkilökunnalta kaivataan ”inhimillisempää” suhtautumista opiskelijoita kohtaan ja 

esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointi määritellään asiaksi, johon laitoksen henkilökunta 

asenteineen ja toimintatapoineen tai ylioppilaskunnan ainekerhot järjestämällä toimintaa 

voivat vaikuttaa. Keskustelussa ei kuitenkaan tuoda muutaman kommentin lisäksi esille 

yksittäisen opiskelijan mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisön toimintaan, vaan 

toimintamahdollisuudet otetaan annettuina. Yksilöllisyys määrittyykin omien 

mahdollisuuksien hyödyntämisenä, ei omien vaikutusmahdollisuuksien kautta

Yksilöllisyyden korostuminen ja henkilökohtaisten, usein sisäsyntyisinä pidettävien, 

ominaisuuksien merkityksellisyys korostuu niin liike-elämän suosiman ’hyvän tyypin’ - 

määritelmän kyseenalaistamattomuutena kuin uskona omien ominaisuuksien sopivuudesta 

kyseisen määritelmän kriteereihin. Työmarkkinoiden hyvän tyypin määritelmän koetaan 

epämääräisyydessäänkö! olevan reilumpi kriteeri rekrytoinnissa kuin yliopiston määrittämän 

pistekeskiarvon, mikä puolestaan tukee edelleen aiemmissa diskursseissa ilmennyttä 

työmarkkinoiden hegemonistista asemaa keskustelussa.

Kuten aiemmin mainitsin, yksilöllisyys on keskustelun sisäänrakennettu ja osin 

tiedostamatonkin elementti, eikä sen vaikutuksia hyvinvointiin pohdita. 

Yksilöllisyysvaatimukset määrittävät kuitenkin menestymisdiskurssin ohella keskeisesti 

opiskelijoiden kokemaa hyvinvointia - yksilöllisyyden korostuminen näyttäytyy paitsi 

vieraantumisena omista vaikutusmahdollisuuksista ja turhautumisena yliopiston toimintaan,
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myös opiskelijoiden vaikeuksina tutustua toisiinsa. Esimerkiksi hyvinvoinnin ongelmista ei 

uskalleta puhua, johtuen osaksi menestymispaineista, mutta myös pelosta astua toisen 

opiskelijan henkilökohtaiselle reviirille. Kun haluttavat ”yksilölliset” ominaisuudet puolestaan 

määrittyvät ’hyvän tyypin’ ja työmarkkinoiden vaatimusten kautta, opiskelijoiden yhtäläiset 

pyrkimykset olla keskenään ”samalla tavalla” yksilöllisiä johtavat opiskelijoiden 

homogenisoitumiseen, ja siitä aiheutuviin paineisiin. Paradoksaalisesti yksilöllisyys siis 

määrittyy erilaisuuden hyväksymisen mahdollistavan tekijän sijasta samankaltaistumista ja 

yksinäisyyttä aiheuttavaksi.
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6.2 Opiskeluyhteisö, stereotyyppinen opiskelijakuva ja hyvinvointi

Aikaisemman analyysin perusteella erottelin puheesta keskeisiksi nousseet näkökulmat 

yhteisöön ja toimijoiden välisiin suhteisiin kahdeksi näkökulmaksi opiskelijan arkeen. Nämä 

näkökulmat olen nimennyt koulutus ja työ sekä minä ja muut, jotka molemmat sisältävät osia 

edellisessä analyysin vaiheessa erittelemistäni opiskelijoiden käsityksistä yliopistoympäristön 

sosiaalisista elementeistä, samoin kuin edellisessä vaiheessa esittelemistäni diskursseista.

Käsittelemäni teemat ovat keskenään verkottuneita, eivätkä siis yksiselitteisesti erotettavissa 

toisistaan. Olen luonut mielestäni aineistosta keskeisesti nousevien teemojen ympärille nämä 

näkökulmat helpottamaan moninaisten käsitysten hahmottamista. Edelleen kuvaan näiden 

teemojen suhdetta stereotyyppisestä opiskelijasta määrittyvään kuvaan ja opiskelijoiden 

kokemaan hyvinvointiin. Tässä vaiheessa tavoitteenani on kuvata teemojen kautta sitä 

diskursiivista järjestystä, joka keskustelusta välittyy.

6.2.1 Koulutus ja työ

Koulutuksen ja työllistymisen suhteessa keskustelusta nousee kaksi olennaista epävarmuutta 

aiheuttavaa tekijää. Ensimmäinen kysymys liittyy opetuksen arviointikriteerien kautta 

arvostettuina pidettävien yritysten rekrytointikriteereihin, jolloin koulutuksen ja työn 

yhdistävä tekijä on pistekeskiarvo. Toinen, keskustelussa vähemmän painoarvoa saanut 

kysymys koskee opintojen aikana hankittujen taitojen ja tietojen käyttöarvoa työelämässä. 

Tässä kysymyksessä käytetyt opetusmenetelmät kytkeytyvät liike-elämässä vaadittaviin 

taitoihin. Molemmissa kysymyksissä taustalla vaikuttaa epävarmuus valmistumisen 

jälkeisestä työllistymisestä ja vastauksiksi kaivataan enemmän tietoa työelämän todellisista 

vaatimuksista. Huomioitavaa on myös se, ettei oppimista tai tietoa itsessään nähty arvona, 

vaan nimenomaan välineenä joko päästä työelämään tai toimia liike-elämän arjessa.

Pääseekö pistekeskiarvollani haastatteluun?

Rekrytoinnin ja arviointimenetelmien välinen yhteys ilmenee keskustelussa vahvasti 

nimenomaan käsityksenä erinomaisen pistekeskiarvon merkityksestä työhaastatteluun 

valikoitumisessa. Samanaikaisesti kuitenkin pistekeskiarvon merkityksellisyyttä kritisoidaan 

ja erinomaisuuden tavoittelun koetaan johtavan liian suorituskeskeiseen opiskeluun 

opiskeltavien sisältöjen ja kiinnostuksen kustannuksella.
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Hakijan pistekeskiarvo on yritysmaailmassa yleinen rekrytoinnissa huomioon otettava tekijä, 

mutta keskusteluun osallistujat painottavat myös muiden ominaisuuksien merkitystä. Samalla 

opiskelijat kritisoivat käytössä olevien arviointimenetelmien ja tenttikäytäntöjen keskittyvän 

mittaamaan lähinnä toissijaisia asioita, eikä varsinaisesti opiskelijan oppimista. 

Pistekeskiarvon ei siis koeta mittaavan ”oikeita” asioita eikä sellaisenaan olevan ”oikea” 

väline valikoitaessa työntekijöitä. Hyvä pistekeskiarvo nähdään välttämättömänä, jotta 

opiskelija valmistuttuaan pääsee edes tavoittelemaan haluamaansa työpaikkaa.

Selkeästi määritellyn, omia vahvuuksieni vastaavan työpaikan tavoittelun alettuani olen 

pyrkinyt hyviin pisteisiin, koska vaikka olenkin hyvä tyyppi, kontakteja löytyy ja cv:ssä 

on kiinnostavia rivejä, en halua että unelmani toteuttaminen kaatuisi siihen että 
pistekeskiarvoni olisi desimaalin liian vähän. Perimmäinen syyni pistejahtiin on, että 

pääsen esittämään todelliset lahjani vasta kun minut on huomattu hyvien pisteiden takia. 

(maitoa, 80, 22.10.04, lihavointi lisätty)

Opinko työelämässä tarvittavia taitoja?

Toinen levottomuutta opiskelijoiden keskuudessa herättävä tekijä on epätietoisuus oman 

osaamisen ja työelämän vaatimusten välillä. Opiskelijoille ei näytä hahmottuvan oppimiselle 

asetettavat tavoitteet ja kurssien sisällöllinen anti koetaan keskustelussa joko liian 

teoreettiseksi, jotta sitä voisi soveltaa suoraan liike-elämään tai päinvastoin ”pintaraapaisuna” 

aiheeseen. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon koetaan avaavan portteja liike-elämään, mutta 

opintojen sisällöllinen anti on opiskelijalle epäselvä. Tällöin ei lienekään ihme, että 

opiskelumotiivit välineellistyvät ja opiskelusta tulee nimenomaan ”tutkinnon suorittamista”.

Opiskelijat kaipaavatkin tietoa juuri oman oppimisensa edistymisestä. Asioiden sisäistämisen 

koettiin kärsivän ulkolukemiseen tähtäävällä opiskelutavalla - keskustelijat tosin eivät 

konkretisoineet mielipiteitään koskemaan esimerkiksi tiettyjä kursseja vaan keskustelussa 

korostui pikemminkin osallistujien yleiskuva annettavasta opetuksesta. Suhtautuminen 

ryhmätyöskentelyyn opetusmenetelmänä jakoi keskustelijoita niihin, jotka pitivät ryhmätöistä 

ja niihin, joiden mielestä esimerkiksi yksin lukeminen oli mielekkäämpi tapa opiskella. 

Opetukseen toivottiin aiempaa enemmän soveltamista ja ”luovuutta”. Opetuksessa tulisi 

keskustelijoiden mukaan myös huomioida aiempaa paremmin opiskelijoiden yksilölliset erot 

ja mielenkiinnonkohteet.
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Kauppatieteiden maisterin tutkinto itsessään koetaan avaimeksi työmarkkinoille, ja tämän 

oletuksen varjossa tulee ymmärrettäväksi keskustelijoiden esittämä närkästys siitä, että 

pääaineiden koetaan poikkeavan vaativuudeltaan toisistaan.

HKKK:llakin on suuria eroja en laitosten välillä. ... Silti ihmetteln, miksi KTM-tutkinnon 

sisällä on tällaisia poikkeamia? Miksi toisesta kohtaa selviää maisteriksi 

helpommalla? (kalliolle kukkulalle, 86, 25.10.04, lihavointi lisätty)

On kuitenkin ristiriitaista vaatia lisää ”yksilöllisyyttä” ja sovellettavuutta opetukseen, kun 

samanaikaisesti oletetaan, että kaikkien pääaineiden tulisi olla vaatimuksiltaan 

yhteismitallisia. Kauppakorkeakoulunkin sisällä eri aineet, ja sitä kautta tulevaisuuden 

työtehtävät, edellyttävät opiskelijoilta (ja valmistuneilta) erilaisia taitoja. Samoin 

opiskelijoiden ominaisuudet vaihtelevat - lienee tavallisinta, että opiskelija valitsee sen 

pääaineen, jonka vaatimukset parhaiten sopivat yhteen hänen omiin vahvuusalueisiinsa. 

Opintojen ”vaativuus” määrittyy keskustelussa pitkälti opetussisällön matemaattisuutena ja 

kurssin työmääränä suhteessa ansaittavaan opintoviikko(/-piste)määrään, millä on nähtävissä 

yhteys siihen, että keskustelussa työelämän vaatimuksista ja rekrytoint¡kriteereistä pohditaan 

nimenomaan matemaattisina pidettäviä ammattikuvia, kuten investointipankkiirin uraa.

6.2.2 Minä ja muut

Suhtautumisessa muihin opiskelijoihin ja yhteisön toimijoihin ilmenee edellisen näkökulman 

tavoin kaksi teemaa, joista ensimmäinen käsittelee opiskelijoiden tasapainottelua keskinäisen 

kilpailun ja yhteistyön välillä ja toinen opiskelijan tarvetta instituution tukeen samalla kun 

suhde korkeakouluun ja sen toimijoihin välittyy vieraantuneena. Vaikka kauppakorkeakoulun 

opiskelijoiden keskuudessa vallitsevaa yleisilmapiiriä kuvataan kilpailuhenkiseksi ja suhde 

kauppakorkeakouluun näyttäytyy kaksijakoisena, on muutamien osallistujien kommenteissa 

kuitenkin mainittu, että ”kouluun on kiva tulla” ja pääsy opiskelemaan on ollut ”parasta 

elämässä”.

Kilpailun ja yhteistyön dilemma

Opiskelijoiden keskinäisiä suhteita tuntuu keskustelussa leimaavan kilpailuhenkinen ilmapiiri 

sekä toisaalta halu saada yhteisöstä itselleen ystäviä. Käsitys kauppatieteiden opiskelijoiden 

samankaltaisuudesta on vahva, vaikka samalla kirjoittajat vakuuttavat kilvan omaa 

erilaisuuttaan. Ehkä ongelmana onkin: kuinka olla riittävän erilainen erottuakseen muista,
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mutta kuitenkin tarpeeksi samanlainen tullakseen hyväksytyksi yhteisössä? Keskinäisen 

samankaltaisuuden koetaan myös lisäävän kilpailua.

Huolimatta kilpailusta, keskustelusta välittyy kuitenkin, että muiden opiskelijoiden kanssa 

tullaan toimeen ja heihin haluttaisiin tutustua paremmin. Samalla kuitenkin pelko epäonnistua 

muiden silmissä saattaa estää ystävystymisen. Toisen opiskelijan menestyksen koetaan 

helposti olevan poissa itseltä, ja ”menestyvinä” pidettyihin opiskelijoihin kohdistuu 

moninaisia ennakkoluuloja. Korkeakoulun sanotaan samankaltaistavan opiskelijansa ja 

keskustelusta välittyy tämän samankaltaistamisen ilmeneminen nimenomaan kilpailun kautta 

- samanlaisuutta ei siis nähdä samaistumisen mahdollisuutena vaan kilpailun aiheuttajana.

Kilpailu itsessään koettiin opiskeluyhteisön sisäsyntyiseksi piirteeksi, johon ei siten voisi 

vaikuttaa esimerkiksi opetuksen järjestelyin. Opiskelijoiden keskinäisestä yhteistyöstä 

esimerkiksi ryhmätöissä koetaan yksilöidenkin hyötyvän, samoin työskentelyn mainitaan 

olevan mukavaa, mutta toisaalta ”vapaamatkustajista” ei pidetä ja kaikilta ryhmäläisiltä 

odotetaan yhtä suurta panosta työskentelyyn.

Osa keskusteluun osallistujista pitää yliopistoympäristössä tutustumista hankalana. Kynnys 

henkilökohtaisista asioista puhumiseen näyttäytyy vahvana; suojamuurit pysyvät pystyssä 

eikä omaa epävarmuutta haluta näyttää muille. Tämä kuitenkin osaltaan johtaa juuri 

pinnallisiin ystävyyssuhteisiin ja yksinäisyyteen.

... ongelma piilee kenties siinä, että suurin osa opiskelijoista uskoo, että hän on ainoa, jolle 

tuottaa vaikeuksia pärjätä yksin kovassa tahdissa. Jos uskaltaa laskea suojakilvet ja kertoo 

avoimesti, ettei vaikka tiedä mitä derivointi on, löytää varmasti kohtalontovereita. (eino leinon 

juomalaulu, 64, 19.10.04)

Ylioppilaskunnan toiminnasta kavereita kerrotaan löytyneen, mutta toisaalta kommenteista 

henkii vieraantuminen KY:n toiminnasta tai toimintaan uskalleta mennä mukaan. 

Opiskelijatoiminta koetaan myös alkoholikeskeisenä ja sellaisenaan lisäävän paineita ja 

stressiä. Huomattavaa on kuitenkin, että ylioppilaskunnan järjestämää tai muuta vapaa- 

ajantoimintaa ei mainittu keskustelussa muutamaa kertaa enemmän. Se, kertooko tämä jotain 

keskittymisestä keskustelussa ”olennaisiksi” koettuihin asioihin vai opiskelijan tekemästä
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erottelusta opiskelun ja ”muun elämän” välillä, on mielenkiintoinen kysymys, johon tosin 

tämä tutkimus ei pysty vastaamaan.

Tukea ja turvaa vai byrokraattinen kivikasvo

Kauppakorkeakoulun yleisilmapiiri mainitaan ”kuumottavana”, ja korkeakoulua itsessään 

syytetään ilmapiirin luomisesta ja uusintamisesta. Annettu kritiikki kohdistetaan pikemminkin 

kauppakorkeakouluun instituutiona kuin yksittäisiin henkilöihin tai henkilöstöryhmiin

Minä en ainakaan ole kivikasvo, enkä koskaan halua sellaiseksi tullakaan. HKKK kovasti tätä 

kyllä yrittää, (kalliolle kukkulalle, 48, 14.10.04)

Tuskastuminen yhteisön ”piittaamattomuuteen” koetaan vahvana; piittaamattomuus 

puolestaan määrittyy pitkälti siinä, etteivät keskustelijat ole kokeneet yliopiston 

henkilökunnan ja muiden opiskelijoiden tarjonneen apua tarvittaessa. Näyttää kuitenkin siltä, 

että keskeisimpänä ongelmana on yksilön kokema huomion tarve, joka ei täyty yhteisössä.

Oikea tieto sovellettavista säännöksistä ja toimintatavoista saattaisi osaltaan auttaa 

opiskelijoiden ja hallinnon suhteen parantamisessa. Opiskelija tuntee helposti o levänsä yksin 

tilanteessa, jossa hän kokee oikeusturvaansa loukatun ja hän näkee vastassaan ”kasvottoman 

byrokratian”, jonka toimintaan ei löydy tarttumapintaa. Toisaalta halu yksilölliseen palveluun 

ja huomioon ilmenee keskustelussa esimerkiksi vaatimuksina poikkeusjärjestely ¡h in - 

vaihtohakukriteerien ollessa tiedossa ja varsin yksiselitteiset, haluaisi eräs keskustelija silti 

yliopiston tunnustavan nimenomaan hänen erityisyytensä suhteessa muihin.

Yleisesti ottaen keskustelusta välittyi opiskelijoiden halu henkilökohtaisiin kontakteihin ja 

lisääntyneeseen vuorovaikutukseen henkilökunnan kanssa. Samoin muutamissa 

posit iivissävytteisissä (keskustelu oli kaiken kaikkiaan melko ongelmakeskeinen) 

kommenteissa mainittiin, että esimerkiksi vastaanottoajalla kysymyksiin oli saatu vastauksia. 

Ylipäätään tukea niin omien opintojen suunnitteluun kuin tietoa työelämän moninaisista 

mahdollisuuksista32 kaivattiin enemmän. Myös keskustelussa paljon kritisoitu rahoituksen 

aineen ilmapiiri sai kehuja pääaineopiskelijansa suusta - ainekerhon saunaillassa juttu

32 Mielenkiintoinen yhteisöstä kertova detalji on myös se, ettei keskustelussa opettajia ja tutkijoita mielletä 

roolimalleiksi, vaan samaistumisen kohteiden kerrotaan tulevan nimenomaan liike-elämän ”kovilta” kentiltä.
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kuulemma lentää, myös henkilökunnan edustajien kanssa. Onko tässä kyse vain yksittäisten 

osallistujien mielipide-eroista vai mikä saa aikaan tilanteen, jossa instituutio ja siellä 

vaikuttavat ihmiset nähdään helposti toisistaan irrallisina?

Keskustelusta nousee esille opiskelijoiden kokema vieraantuminen sekä laitoksista että 

ylioppilaskunnasta. Nämä tahot ovat kuitenkin keskeiset opiskelijoiden viihtyvyyttä 

parhaimmillaan edistävät instanssit, joissa myös opiskelijoilla itsellään on paitsi sanansa 

sanottavanaan käytännön järjestelyissä, myös lain takaama jäsenyys. Kun sekä 

ylioppilaskunta, että opetuslaitokset koetaan keskustelijoiden silmissä vieraiksi, eikä omaa 

osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia nähdä, mitkä ovat ne keinot, joilla yliopisto saadaan 

aidosti yhteisö llisemmäksi?

6.2.3 Stereotyyppinen kylteri

Keskustellessaan hyvinvoivan yhteisön piirteistä opiskelijat toistuvasti vertaavat käsityksiään 

ja kokemuksiaan kylteristereotypiaan; taustalla vaikuttavaan oletukseen opiskeluyhteisössä 

arvostetusta tavasta olla opiskelija tai ideaalisesta ekonomin urasta, jolle tämä ideaali-kylteri 

ammatillisesti sijoittuu. Kylteristereotypia rakentuu puolestaan keskeisesti 

menestymisdiskurssin ympärille - yksilön halua menestyä ei kyseenalaisteta keskustelussa 

kertaakaan ja menestyminen puolestaan määritellään työmarkkinoille sijoittumisen kautta. 

Myös edellä esittelemäni koulutus ja työ ja minä ja muut -teemat yhdistyvät keskeisesti juuri 

stereotyppisen kylterin ominaisuuksia kuvaavaan näkökulmaan.

Hyvinvointi-teeman itsessään koetaan laajentavan tätä yhteisössä vallitsevaa käsitystä 

”menestyvästä” opiskelijasta ja ”oikeista” tavoista toimia. Raportin tässä luvussa keskityn 

kuvaamaan, miten opiskelijoiden keskuudessa voimakkaasti vaikuttava stereotypia 

hyväksyttävästä opiskelijasta muodostuu tässä keskustelussa, sekä miten sille luodaan 

vastakkaisia tulkintamalleja.

... tämähän on aiva jumalattoman mielenkiintoista kun näin homogeenisena pidetty yhteisö 

alkaa harrastaa itsetutkiskelua tämmöisen jaksamisen, auttamisen ja hyväksymisen 

teemoilla, (muisti, 67, 19.10.04)
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Millainen on menestyvä kauppatieteilijä?

Menestyvän kauppatieteilijän tuleva työpaikka osoitetaan rahoitusalalta tai liikkeenjohdon 

konsultoinnista. Nämä työpaikat koetaan yhteisössä arvostetuiksi ja niitä tavoitellaan. 

Ideaaliopiskelija puolestaan menestyy opinnoissaan, on sosiaalisesti lahjakas, hyvännäköinen 

ja hyvin pukeutuva ja harrastaa mielenkiintoisia asioita. Keskustelun perusteella stereotypia 

määrittyy pitkälti nimenomaan rahoituksen aineen oletettujen käytäntöjen ja opiskelijoiden 

keskuudessa nautitun maineen kautta.

Keskustelussa menestymisen tavoittelun koetaan olevaan sisäänrakennettua ja tarvetta 

menestyä pidetään itsestäänselvyytenä. Yksilön menestyminen koetaan yliopistoyhteisössä 

toisaalta sekä ulkoisesti määritellyksi (vertailu muihin) että henkilökohtaiseksi kehittymiseksi. 

Opiskelukäytäntöihin menestymisen määrittely linkittyy arviointimenetelmien kautta - omien 

edellytysten löytämiseen kaivattiin tukea ja prosentteihin perustuva arviointi aiheutti runsaasti 

kritiikkiä. Kilpailu nähdään yksilön kehittymisenä. Usko omiin valinnanmahdollisuuksiin ja 

vapauteen määritellä itselle sopivat tavoitteet on vahva. Menestys siis määritellään omien 

tavoitteiden täyttymisen kautta ja kommentoijasta riippuen ympäröivän yhteisön vaikutus 

tavoitteiden määrittymiseen joko kielletään tai nähdään.

Vihattu ja ihailtu ideaali

Hyvinvoint¡keskustelusta hahmottuu toistuvasti opiskelijoiden jakama käsitys yhteisön 

arvostaman opiskelijan ominaisuuksista. Suhtautuminen tähän ”ideaaliopiskelijan” malliin on 

kaksijakoinen - toisaalta kylteristereotypian koetaan olevan linjassa työmarkkinoiden 

tavoittelevan ”hyvän tyypin” kanssa; toisaalta taas stereotypia eroaa ”hyvästä tyypistä” 

itsekeskeisyyden, kilpailuhenkisyyden ja suorituskeskeisen opiskelutavan kautta.

Kauppatieteiden opiskelijoita pidetään näennäisesti samankaltaisina ja -tyyppisinä; 

stereotypia elää vahvana yhteisön sisällä. Paineet olla samankaltainen kuin tavoiteltu 

stereotypia ja toisaalta riittävän erilainen kuin muut opiskelijat luovat pidemmän päälle 

kestämättömän tilanteen, joka johtaa pahoinvointiin ja liialliseen keskinäiseen kilpailuun. 

Opiskelijoiden välinen kilpailuasetelma puolestaan saa aikaan tilanteen, jossa ongelmista ei 

puhuta.

Vastuu stereotypian määrittelystä sysätään niille, jotka keskustelijan mielestä eniten ulkoisesti 

muistuttavat omia ennakkokäsityksiä tästä ideaaliopiskelijasta. Tarve tehdä eroa
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ideaalikylteriin ja samalla oikeuttaa omia valintoja ja olemassaoloa yhteisössä saa aikaan 

tilanteen, jossa stereotypiaa muistuttavien opiskelijoiden hyviä puolia ei nähdä. Toisaalta 

ennakkoluulojen merkitys suhtautumisessa muihin opiskelijoihin tunnustetaan ja 

”supersuorittajiksi” leimattujen menestyvien opiskelijoiden todetaan paremmin tutustuttua 

osoittautuvan mukaviksi.

6.2.4 Hyvin vointi opiskeluyhteisössä

Opiskelijan hyvinvointi määrittyy pitkälti oman itsen ja ympäröivän yhteisön välisenä 

suhteena. Hyvinvoinnin ongelmat puolestaan konkretisoituvat epävarmuutena omasta 

osaamisesta suhteessa muihin opiskelijoihin ja työmarkkinoiden vaatimuksiin sekä 

vaikeuksina toimia kilpailullisessa yhteisössä. Analyysini perusteella kauppatieteiden 

opiskelijalle pahaa oloa ja paineita aiheuttavat tekijät näyttävät konkretisoituvan opiskelujen 

jälkeisen työllistymisen epävarmuuteen ja toisaalta opiskelijan tarpeeseen tuntea o levänsä 

hyväksytty yhteisönsä jäsen.

Milloin olen riittävän hyvä ollakseni hyväksytty?

Ristiriita näiden kahden tekijän välillä ilmenee yhtäältä epätietoisuutena opintojen 

”käyttökelpoisuudesta” työelämässä, jolloin opiskelusta pahimmassa tapauksessa katoaa 

todellinen motivaatio, ja tutkinto sekä loistava pistekeskiarvo nähdään pikemminkin 

välttämättömänä pahana kohti arvostettua työpaikkaa. Toisaalta jännite ilmenee myös ns. 

”hyvän tyypin” käsitteen epämääräisyytenä, mikä puolestaan ajaa opiskelijan (edelleen 

pahimmassa tapauksessa vasten omaa kiinnostusta) osallistumaan kaikkiin mahdollisiin 

rientoihin ja hankkimaan itselleen ”mielenkiintoiselta kuulostavia” harrastuksia. 

Kylteristereotypiässä yhdistyvät sekä pistekeskiarvoa tavoiteleva ”suorittaja”, että ”hyvä 

tyyppi” - suhtautuminen tähän ”ideaali”-opiskelijaan on kuitenkin ennemmin negatiivinen, 

eivätkä keskustelun osallistujat ilmaise samaistuvansa stereotypiaan. Kuitenkin 

menestymispaineet nähdään yhteisön sisäänrakennettuna ominaisuutena, ja poikkeavat 

valinnat perustellaan nimenomaan suhteessa stereotypiaan.

Työllistymisen ja hyväksytyksi tulemisen välinen jännite konkretisoituu menestymisen 

määrittelyn ja (oletettujen) arviointikriteerien leikkauskohdassa: Kokeakseen o levänsä 

hyväksytty ekonomiyhteisön jäsen kylteri kokee, että hänen täytyy olla tulevaisuuden 

menestyjä. Samalla kuitenkin menestyjäksi, siis yhteisön hyväksytyksi ja arvostetuksi 

jäseneksi, määritellään se verrattain marginaalinen joukko, joka valmistuneista lopulta päätyy
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melko kapealle talouden sektorille, töihin investoint ¡pankkeihin tai kansainvälisiin 

liikkeenjohdon konsultoinnin tehtäviin. Opiskelijat olettavat opetuksen arvioinnissa 

käytettävän normaalijakaumaa, jolloin oletuksena siis on, että edelleen jo valikoitunut ja pieni 

kurssilaisten joukko pitää ”väkisin” normeerata arvosanaskaalalle, jolloin hyvänkin 

suorituksen arvoisen työn tehnyt opiskelija voidaan ”palkita” tyydyttävällä arvosanalla 

opiskelijoiden keskinäisten erojen saamiseksi esiin. Kun sata prosenttia kurssilaisista ei voi 

millään mahtua parhaan viiden prosentin joukkoon, ei ole ihme, että kilpailu kiristyy, kun 

samalla erinomaista pistekeskiarvoa pidetään arvostetun työpaikan saamisen edellytyksenä. 

Kaksijakoinen suhtautuminen stereotypiaan aikaansaa kaksijakoisen suhtautumisen myös 

näitä ”menestyjiksi” luokiteltuja henkilöitä kohtaan - toisaalta siis tulisi olla tarpeeksi 

”tavallinen”, jotta ei tulisi leimatuksi ”huippusuorittajaksi”, toisaalta taas riittävän menestynyt 

saadakseen osakseen arvostusta.

Saanko toimia eri tavoin kuin ”kaikki muut ’’?

Toinen keskeinen ristiriita opiskelijan arjessa liittyy omien valintojen tekemisen vaikeuteen 

suhteessa ympäröivään yhteisöön. Tämä ilmenee erityisesti opiskelijan tarpeena tuntea 

olevansa hyväksytty yhteisönsä jäsen. Menestymisdiskurssiin hyväksytyksi tuleminen 

linkittyy nimenomaan omien valintojen ja arvojen ilmaisun koettuna vaikeutena.

Opiskelijoiden kilpailuilmapiiri koetaan rankaksi ja lisää yhteistyötä kaivataan. Samalla 

keskinäisen kilpailun koetaan vähentävän omista ”heikkouksista” ja esimerkiksi hyvinvointiin 

liittyvistä tekijöistä puhumista, koska tämän pelätään osoittavan, että keskustelija onkin 

”vähemmän menestyvä” ja sitä kautta ”vähemmän hyväksytty” jäsen yhteisössään. 

Menestyjän ”kova” kuva pakottaa opiskelijan helposti peittämään epävarmuutensa. Omista 

valinnoista ei uskalleta puhua, jolloin omille ajatuksille saattaisi myös saada tukea ja 

keskustelun kautta myös ystävystyminen muiden opiskelijoiden kanssa voisi olla helpompaa. 

Keskusteluyhteyden puute myös saa aikaan tilanteen, jossa kuvitellaan ”kaikkien muiden” 

ajattelevan ja toimivan tietyllä tavalla. Käsitys yhteisössä vallitsevista normeista ja 

arvostuksista puolestaan edelleen vaikuttaa opiskelijan omaan käyttäytymiseen.

Opiskelijat kokevat omien valintojen tekeminen ja niiden mukaan elämisen vaikeaksi ja 

raskaaksikin prosessiksi, jota värittävät niin epävarmuus kuin pahimmassa tapauksessa 

mielenterveyden ongelmat. Stressin koetaan aiheutuvan toisaalta epätietoisuudesta omista 

vahvuuksista ja liike-elämän odotuksista, toisaalta taas päämäärätietoisten toimijoiden
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keskinäisestä kilpailusta. Vaikeaksi nähtiin erityisesti suhteessa ideaalikylteriin ja 

opiskeluyhteisön oletettuihin arvostuksiin koetut ”poikkeavat” valinnat. Omien valintojen 

tekemisen pohjaksi myös toivotaan stereotyppiselle opiskelija-Zekonomikäsitykselle 

vaihtoehtoisia malleja ja uramalleja.

Oman tien kulkeminen vaatii munaa, varsinkin jos perhe-, kaveri- tai kouluyhteisöllä on tiukat 

normit. Näennäisesti helpommalla pääsee, jos olet kuin tämä kuvitteellinen keskivertokylteri. 

(pääsihteerin enkeli, 12, 20.10.04)

Omien vahvuusalueiden löytämisen koettiin lisäävän itseluottamusta ja sitä kautta vähentävän 

reagointia yhteisön taholta koettuihin yhdenmukaistumispaineisiin. Toisaalta omat tavoitteet 

saatetaan myös kokea liian korkeiksi tai epärealistisiksi, jolloin päämäärien saavuttamiseksi 

tehdyn työn koettiin lisäävän uupumusta ja suorituskeskeisyyttä. Omien valintojen mukaan 

toimimisen koetaan myös lisäävän ahdistusta - epätietoisuuden tilalle tulevatkin 

suoriutumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta aiheutuvat paineet.

Suhteessa keskustelussa luotuun stereotyppisen kylterin kuvaan on paradoksaalista, että itseä 

piiskaava kunnianhimo ja tavoitteellisuus nähdään merkkinä lahjakkuudesta ja 

päämäärätietoisuudesta samalla kun kasvotonta ideaalia syytetään suoritusten keräilystä 

minäkuvan rakentajana. Toisaalta silloinkin, kun ”oman jutun” löytäminen ja siihen 

pääseminen edellyttää kilpailua muiden opiskelijoiden kanssa, yksilöiden välisten erojen 

arviointi koetaan epäreiluksi. Usko omiin vahvuuksiin työmarkkinoilla on monilla vahva, 

mutta omien vahvuuksien esittämisen välineenä esimerkiksi pistekeskiarvoa kritisoidaan. 

Itsensä ylittäminen nähdään tavoiteltavana - samalla kuitenkin samasta piirteestä kritisoidaan 

nk. ”huippusuorittajia”.

Toisaalta olen myös tavallaan äärimmäisyyksien persoona, että pyrin aina huippusuorituksiin 

jos jotain teen, koska muuten en tunne tekeväni/oppivani mitään. Omalla kohdallani siis 

opiskeluun liittyvät ongelmat ovat pitkälti itse aiheutettuja ja luonteestani johtuvia. Paniikkini 

olisi kuitenkin lievempi, jos olisin saanut laitoksen suunnalta enemmän tukea tavoitteeni 

saavuttamisessa, (maitoa, 80, 22.10.04)

Verrattain harvoin keskustelijat keskittyvät pohtimaan opiskelun ja uratavoitteiden lisäksi 

muita kokonaishyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvointi määritellään pitkälti 

nimenomaan omien (ura)tavoitteiden tiedostamiseksi ja vähemmän kilpailulliseksi 

ilmapiiriksi, tekijöiksi, jotka kuitenkin joissakin kommenteissa ovat toisilleen vastakkaisia tai
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joiden välillä vallitsee jännite. Keskustelijoiden kokemaa ehkä itsenäistymiseen ja 

aikuistumiseen liittyvistä syistä osaksi johtuvaa epävarmuutta sen sijaan analysoitiin ja 

pohdittiin paljon. Epävarmuutta selitettiin omien valintojen tekemisen vaikeudella ja omalla, 

yhteisön moraalijärjestyksestä poikkeavaksi koetulla arvomaailmalla.

Viime kädessä on kyse siitä, mihin minäkuva perustuu. Jos se perustuu pistekeskiarvoon, 

elämästä tulee varsin ahdistavaa. Ja loppukaneettina: miksi-kysymyksiin ON olemassa oikea 

vastaus: siksi, että joku juttu tuntuu ITSESTÄ oikealta, ja kuvaa sitä, mitä minä olen. 

Tervetuloa kyselijöiden joukkoon! Sitä joukkoa kutsutaan elämän korkeakoulun 

ylioppilaskunnaksi., (pääsihteerin enkeli, 72, 20.10.04)

Yhteisön ”koviksi” koetut moraaliarvot ovat monella ristiriidassa omien 

kiinnostuksenkohteiden kanssa - toisaalta opiskelukuviot myös ehkä nähdään todellista 

”kovempina” ja kaupallinen maailma armottomampana kuin se itse asiassa onkaan. Liike- 

elämän ja kauppatieteellisen alan oletettuihin arvoihin pyritään tekemään eroa, mutta samalla 

kuitenkin kommentista välittyy oletus kilpailun raakuudesta ”kun osa ihmisistä putoaa 

väkisinkin kelkasta, vaikka heitä miten kannustaisi oppimaan ja kehittymään” ja toisaalta 

”joidenkin” ihmisten oletetusta passiivisuudesta johtuvasta ”tippumisesta”. Selviäminen 

työelämässä siis koetaan jonkinlaiseksi jatkuvaksi kilpajuoksuksi.

Ts. minulle on aika sama mitä vempaimia yritys valmistaa ja kuinka tehokkaasti, kunhan 

homma toimii niin, että kaikki saavat onnistumisen elämyksiä ja voivat tuntea kuuluvansa 

joukkoon ja olevansa tärkeitä. Tällaisen organisaation rakentaminen ei ole mahdotonta, 

mutta on siinä omat haasteensa tänä päivänä, kun osa ihmisistä putoaa väkisinkin 
kelkasta, vaikka heitä miten kannustaisi oppimaan ja kehittymään.(juhlakantaatti - 

meludraama, 106, 29.11.04; lihavointi lisätty)

Identiteetin rakentamisen prosessin koetaan lähtevän keskeisesti juuri itsestä, samalla 

kuitenkin yhteisöltä kaivataan enemmän tukea omien valintojen tekemiseen (esim. opintojen 

ohjaus). Kun menestyminen kuitenkin määrittyy pitkälti juuri ammattiuran kautta, opiskelu 

koetaan identiteetin rakentamisen välineeksi tai ”pääsylipuksi” haluttuun asemaan (so. 

identiteettiin) ja sellaisena itsestä lähteväksi, miten yliopiston tarjoama tuki tulisi kohdentaa? 

Jos yliopiston tehtävänä kaiken lisäksi samanaikaisesti nähdään olevan lähinnä yksilön 

mahdollisuuksien torpedointi byrokratialla, opiskelija kokee helposti esimerkiksi opintojen 

ohjauksen puuttumisena henkilökohtaiseen ”akateemiseen vapauteen”.
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7 Pohdinta

Mistä yhteisön jakamat mielikuvat syntyvät? Analyysin tässä vaiheessa kuvaan liike-elämän 

ja akateemisen maailman risteyskohdassa sijaitsevan kauppatieteellisen koulutuksen 

dynamiikasta keskustelussa välittyvää kuvaa. Toisen tarkastelunäkökulman erityisesti 

stereotyyppiseen opiskelijakuvaan tarjoaa sen tarkastelu osittain yliopiston ulkopuolelta, ns. 

markkinaretoriikan ja uusliberalistisina pidettyjen arvojen kautta. Haluaisin kuitenkin 

painottaa, ettei tarkoituksenani ole osoittaa syy-seuraussuhdetta esimerkiksi 

koulutusjärjestelmää koskevan erinomaisuusdiskurssin (ks. Simola 2001) ja 

kauppakorkeakoulun opiskelijoiden pahoinvoinnin välille, vaan pikemminkin verrata näitä 

kahta puheenpartta ja retorista rakennelmaa toisiinsa.

Tässä analyysin vaiheessa tarkastelun keskiössä on kriittinen näkökulma kauppatieteelliseen 

koulutukseen (ks. Grey & French 1996, myös luku 3.1). Ensin vertaan liike-elämän 

arvostuksia ja poliittista retoriikkaa opiskelijoiden mielikuviin sekä koulutuksensa 

tarkoituksesta että arvostettavina pidettävistä ominaisuuksista. Tämän jälkeen pohdin 

aiemmin esittelemäni piilo-opetussuunnitelman -käsitteen ja yhteisön jäsenten sosiaalisen 

vuorovaikutuksen mahdollista merkitystä opiskelijoiden käsitysten muotoutumiselle. 

Tavoitteenani on alustavasti hahmotella kuvaa siitä sosiaalisten käytäntöjen verkostosta eli 

sosiaalisesta järjestyksestä (Fairelough 2004, 3-4), jonka kautta arvostukset ja ideologiat 

välittyvät yhteiskunnallisesta keskustelusta osaksi opiskelijoiden käsityksiä ja arjen toimintaa 

- sekä toisinpäin.
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7.1 Opiskelijapuhe ja uusliberalismi

7.1.1 Opiskelijoiden elämä ja arvot

Keskustelussa korostuvat nimenomaan opiskelun ja työn näkökulmat. Se pyöräkin pitkälti 

nimenomaan opiskelijoiden opiskeluun liittämien ongelmatekijöiden ympärillä - aiempien 

tutkimustulosten (ks. esim. Aittola T. 1992; Pearson & Chatterjee 2004) mainitsema 

opiskelijoiden elämäntilanteiden keskinäiseen moninaisuuteen ei kiinnitetty huomiota; tosin 

tämä voi olla myös osoitus siitä, ettei elämän muiden osa-alueiden juuri koeta koskettavan 

”opiskelu-minää”. Samoin muiden kuin opintoihin liittyviä, hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä 

ei juurikaan mainittu muutamaa kommenttia lukuun ottamatta. Tämä ei suinkaan välttämättä 

tarkoita, ettei keskustelijoilla olisi ystäviä, harrastuksia ja seurustelukumppaneita osana 

elämäänsä, mutta keskustelun keskittyminen itsessään kertoo jo jotain: mielletäänkö opiskelu 

irralliseksi ”muusta elämästä” ja siten ”opiskelijapuheeseen” liitetään vain keskeisesti 

opintoja koskettavat teemat?

Oma analyysini tukee Leppälän ja Päiviön (2001, 90) luokitusta kauppatieteiden 

opiskelijoiden, ekonominoviisien, jakamista arvoista ja arvostuksista. Työllistymisen ja 

unelmatyöpaikan saamisen vahva nouseminen esille keskustelussa tukee käsitystä työelämän 

ja yritysmaailman arvostettavuudesta opiskelijoiden keskuudessa. Maisterin tutkinto nähdään 

pääsylippuna liike-elämään ja analyysissani korostuivat käsitykset erinomaisen opiskelun 

merkityksellisyydestä rekrytoinnissa, (ks. myös Parikka 1999, 86.) Keskeisiksi yhteisössä 

arvostettaviksi asioiksi määrittyivät erityisesti menestymisen ja yksilöllisyyden diskurssit.

Jotakin on muuttunut kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa kuluneen neljän 

vuoden aikana - tai ainakin muutos näkyy Henkinen hyvinvointi yhteisössämme - 

keskustelussa - vuonna 2001 ekonominoviisit mainitsivat tavallisuuden hyveenä, kun taas 

tällä hetkellä opiskelijoiden keskuudessa vallitsee käsitys, jonka mukaan ollakseen 

”tavallinen” tai hyväksytty opiskelijayhteisön jäsen, kylterin tulee olla menestyjä. 

Työllistyäkseen opiskelijan tai valmistuneen kauppatieteilijän tulee osoittaa paitsi o levänsä 

lahjakas ja pärjänneensä opinnoissaan, myös täyttävänsä ”hyvän tyypin” määritelmät. Samalla 

hänen tulee kuitenkin pystyä erottautumaan opiskelutovereistaan eli siis tehdä eroa yhteisönsä 

”tavallisuuden” kriteereihin. Näin siis aiemmin paheena pidetty erikoisuus, tai ainakin 

erikoisuus suhteessa muihin kauppatieteilijöihin on muuttumassa hyveeksi, (ks. Leppälä &
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Päiviö 2001.) Mielenkiintoinen piirre on myös, että aiemmin hyveenä pidetty suorittaminen 

piirtyy keskustelussa ennemminkin paheeksi verrattavaksi asiaksi. Suorittaminen rinnastetaan 

pyrkyryyteen ja menestymisen ensisijaisena määritteenä ”suorittamisen” sijaan nähdään 

työmarkkinoiden määrittämät hyvän tyypin ominaisuudet - eli oman persoonan sopivuus 

liike-elämän vaatimuksiin, (mt.)

Joyce E. Canaan (2004) erottaa tutkimuksessaan opiskelijoiden ”oppimispuheesta” kolme 

keskenään linkittynyttä diskurssia: ’hyvää opiskelijaa’ (’the good student’), ’opiskelua yksilön 

investointina’ (’education as an individual investment’) sekä ’arviointiprosessia’ (’the 

marking process’) kuvaavat teemat. Perustuen Canaanin ennustukseen uusoikeistolaisen 

opiskelijapuheen lisääntymisestä kuluneen kymmenen vuoden aikana (Canaan 2004, 264) 

vertaankin tässä omia tutkimustuloksiani sekä Canaanin tuloksiin, että tämän hetkiseen 

uusliberalismin kritiikkiin.

7.1.2 Hyvän opiskelijan määritelmät

Kymmenen vuotta sitten Britanniassa hyvän opiskelijan ominaisuudet määritettiin 

yhdistelmänä työskentelymotivaatiota ja luontaisia kykyjä. Opiskelijat näkivät opiskelun 

eteen tehtävän, muille näkyvän työn merkkinä opiskelijan ”hyvyydestä”, eikä esimerkiksi 

luennoilta poissa olevien opiskelijoiden saamia hyviä arvosanoja koettu ”reiluna”. Koska 

”hyvä opiskelija” määrittyi nimenomaan kykyjen ja motivaation yhdistelmänä, haastatellut 

opiskelijat kokivat luennoilta pois jäämisen merkiksi motivaation puutteesta, jolloin 

itsenäisesti opiskellut ei voinut olla yhtä ”hyvä” kuin he. (Canaan 2004, 753-755.) Sekä 

motivaation näkeminen nimenomaan opintotapahtumiin osallistumisena poikkeaa oman 

analyysini pohjalta muodostamastani käsityksestä, jonka mukaan suorittaminen (so. näkyvä 

panostaminen opintoihin) nähdään pikemminkin paheena, tai ainakin yhdistävänä tekijänä 

kylteristereotypiaan. ’Hyvän tyypin’ määritelmä puolestaan ilmenee analyysissani pitkälti 

juuri yksilön persoonaan liittyvinä tekijöinä, jotka osaltaan voitaisiin rinnastaa kyvykkyyteen.

Canaan (2004, 755) tuo esille myös opiskelijoiden keskinäisen ”hyvyys” -hierarkian, jossa 

ensimmäisenä komeilevat opintoihinsa (so. opetustilanteisiin) sitoutuvat ja kyvykkäät 

henkilöt, toisena kyvykkäät ja vähemmän motivoituneet ja kolmantena vähiten sitoutuneet. 

Huomioitavaa on, etteivät haastatellut opiskelijat joko usko, että opinnoissa voisi menestyä 

pelkän lahjakkuuden avulla, tai halua edes ajatella sellaista vaihtoehtoa peläten oman 

”hyvyytensä” kärsivän. Tämän päivän kauppatieteilijöiden keskustelussa
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rekryto int ¡kriteereistä korostuu näkemys, jonka mukaan ”hyvän tyypin” ominaisuudet tulisi 

huomioida ennen pistekeskiarvoa, joka nähdään jopa turhana - kyvykkyys siis näkyy 

opiskelijoiden mielipiteissä työntekoa keskeisempänä. Näyttääkin siis siltä, että ainakin 

omassa analyysissani painopisteet hyvän opiskelijan määrittelyssä ovat erilaiset kuin 

kymmenen vuotta sitten.

7.1.3 Opiskelu = Investointi tulevaisuuteen

Opiskelun näkeminen investointina edellyttää, että yksilöllä nähdään olevan mahdollisuus 

valita ”investoimansa” ajan ja työn määrä ja siitä tulisi myös hyötyä. Canaanin opiskelijoiden 

mukaan korkean investoinnin ja kyvykkyyden tulee realisoitua korkeina arvosanoina. 

Pienempien investointien tulisi puolestaan näkyä vähäisempänä hyötynä. Leimaavaa koko 

investointi -diskurssille on, ettei yksilön ulkopuolisia tekijöitä (esim. ympäristön ja opetuksen 

taustamuuttujia tai rakenteellisia seikkoja) huomioida lainkaan. (Canaan 2004, 757.)

Opiskelu investointina -teemassa investointi käsitettiin tehdyn työn ja saatujen tulosten 

suhteena, jonka päämäärä on itsen kehittäminen oppimalla. Hyvät arvosanat rinnastettiin 

älykkyyteen ja sitä kautta ”henkilökohtaiseen laatuun” ja omaan kasvuun. (Canaan 2004, 

758.) Vuosina 1994-95 koulutus ei näkynyt varsinaisena rahallisena investointina, jonka siis 

tulisi tuottaa suoraa rahallista hyötyä opiskelijalle (ma.), kun taas omassa analyysissani 

koulutus nähdään nimenomaan porttina työelämään, menestykseen ja turvattuun 

taloudelliseen asemaan. Edelleen investointinäkökulma näkyi analyysissani myös tehdyn työn 

ja tulosten suhteena, siis opintojen kuormittavuutena ja kuormituksen epätasaisuus kurssien 

välillä puhutti opiskelijoita - investoinnin tuottoprosentin tulisi opiskelussa olla vakio 

kurssien välillä, toisin kuin todellisilla markkinoilla.

Arvioinnin merkitys kyseenalaistetaan aineistossani sekä käytettyjen menetelmien että sen 

yleisen merkittävyyden kannalta. Arviointi nähdään välttämättömänä pahana, joka pyrkii 

määrittämään yksilön ”hyvyyttä” siinä kuitenkaan pystymättä. Canaanin tutkimat opiskelijat 

kokivat arvioinnin objektiivisena ja perustuvan opettajien yhteismitallisiin kriteereihin ja 

sellaisena oikeudenmukaisena. Arvioinnin myös koettiin määrittävän yksilön ”hyvyyttä”; kun 

opiskeluun uhratun työn tulisi näkyä oppimisena ja sitä kautta henkilökohtaisena kasvuna, 

koettiin arvosanojen mittavan absoluuttisin kriteerein tuota kasvua ja siis kärjistetysti 

opiskelijan ”ihmisyyttä”. (Canaan 2004, 759-762.)
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Vertailussa omaan tutkimukseeni tulee kuitenkin huomata, että Canaan tutki nimenomaan 

opiskelijoiden puhetta oppimisesta ja opiskelusta, kun taas omassa aineistossani teemana oli 

hyvinvointi. Tulokset eroavat myös siten, että ’hyvä opiskelija’ on selkeästi Canaanin 

haastateltavien keskuudessa positiivinen samaistumisen kohde, kun taas omassa aineistossani 

suhtautuminen kylteristereotypiaa kohtaan on lähinnä negatiivinen.

7.1.4 Uusliberalismi opiskeiijapuheessa

Canaanin kuvauksessa ’hyvä opiskelija’- ja ’opiskelu yksilön investointina’ -diskurssit ovat 

alisteisia ’arviointi’-diskurssille. Järjestettyäni oman analyysini uudelleen Canaanin (2004) 

diskursseja vastaavaan muotoon, näyttäisi siltä, että omassa analyysissani diskurssien 

keskinäinen järjestys (vrt. Fairclough 2003; 2004) on erilainen. Analysoimassani 

keskustelussa keskeiseksi nousee hyvän opiskelijan (kylteristereotypia) määritelmä, joka 

puolestaan saa sisältönsä ensisijaisesti näkemyksestä, jonka mukaan opiskelu nähdään 

ensisijaisesti investointina tulevaisuuden työpaikkaa varten. Canaanin tutkimien 

opiskelijoiden puheessa uusoikeistolaisuuden sijaan korostuivat liberaalit tai 

sosiaalidemokraattiset käsitykset koulutuksesta ja oppimisesta, mitkä ilmenivät opiskelijoiden 

sitoutumishaluna yhteiseen työskentelyyn (esim. ryhmätyöt; sosiaalidemokraattinen 

näkökulma) sekä toisaalta liberaalina käsityksenä oman yritteliäisyyden merkityksestä 

menestymisessä. (Canaan 2004, 763.)

Omassa analyysissani korostuvat nimenomaan yksilöllisyyden ja erinomaisuuden tavoittelu, 

mitkä ovat leimallisia piirteitä uusliberalistiselle ajattelulle (vrt. Ball 2004; Hilpelä 2004; 

Koski 2004). Samoin menestyksen määrittely nimenomaan työmarkkinasopivuuden kautta on 

piirre, josta esimerkiksi Koski (2004) kritisoi uusliberalisteja. Koski kirjoittaa kärjistäen 

ihmisarvon määrittyvän työmarkkinakelpoisuuden kautta ja toteaa uusliberalistisen ajattelun 

totuttavan ihmiset näkemään itsensä ensisijaisesti tätä kautta (ma.). Analyysini pohjalta 

hahmottuva kuva opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä konkretisoituu 

nimenomaan omien ominaisuuksien sopivuuden vertailuna oletettuihin rekrytointikriteereihin. 

Näitä ominaisuuksia itsessään ei suuremmin kyseenalaisteta sellaisinaan, vasta sitten kun 

niistä aiheutuvat paineet vaikuttavat yksilön hyvinvointiin - jonka ongelmat nekin voidaan 

nähdä jopa kilpailuetuna työmarkkinoilla.
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7.2 Arjen käytännöt merkityksien tuottajina

7.2. Í Piilo-opetussuunnitelman ilmenemismuodot

Ahola ja Olin (2000, 2) määrittävät koulutuksen piilo-opetussuunnitelma -käsitteen 

kattamaan ne koulutuksen tuloksena opitut asenteet, arvot, vuorovaikutussuhteet, 

toimintatavat ja sosiaaliset taidot, joita ei ole erikseen mainittu varsinaisessa

opetussuunnitelmassa. Peilaten aiemmin luvussa kaksi esittelemiini kauppatieteelliselle 

koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin, näyttäytyvät Parikan (1999, 114-115) kuvaamat 

valmistuneiden ekonomien koulutukselleen asettamat odotukset, erityisesti johtamis- ja 

neuvottelutaidot ”epävirallisen” piilo-opetussuunnitelman tuotteina.

Piilo-opetussuunnitelman ja koulutuksen hiljaisen tiedon levittämisessä muiden opiskelijoiden 

rooli on merkittävä (Ahola & Olin 2000, 66), mikä tulee ilmi myös omassa analyysissani, 

joka perustuu monilta osin nimenomaan opiskelijoiden kuvauksille sosiaalisille käytännöistä 

ja niille annettuihin merkityksiin, ei varsinaisiin olemassa oleviin toimintatapoihin. 

Opiskelijoiden keskuudessaan jakama hiljainen tieto, kuten olettamukset

arviointimenetelmistä ja edelleen menestyvän yksilön ominaisuuksista alkaa elää omaa 

elämäänsä. Aineistonani käyttämässäni keskustelussa henkilökunnan edustaja toteaakin tiedon 

opiskelijoiden jaksamisongelmista ja menestymispaineista tulleen hänelle yllätyksenä, vaikka 

sekä menestymispaineet että stereotyyppisen ky lierin käsite ovat opiskelijoiden 

keskuudessaan yleisesti tuntemia ja jakamia.

Gerholm (1990, 270-271) toteaa opiskelijoiden sosiaalistuvan jatko-opinnoissaan kahteen 

alakulttuuriin, tutkimusalansa ja opiskelijoiden keskinäisiin tapoihin toimia. Näistä 

jälkimmäinen syntyy nimenomaan opiskelijoiden jäsentäessä keskenään yhteisön heihin 

kohdistamia odotuksia (ma.), kuten hyvinvoint¡-keskusteluun osallistujatkin tekivät. Oman 

analyysini perusteella näyttäisi siltä, että opiskelijoiden keskeinen sosialisaation kohde ovat 

työmarkkinat. Opiskelijoiden keskinäinen kulttuuri puolestaan kuvataan kilpailuhenkiseksi ja 

muihin opiskelijoihin tutustuminen koetaan vaikeaksi, samoin ylioppilaskunta koetaan 

vieraaksi. Suhtautuminen oman pääaineen toimintakulttuuriin vaihtelee, tarve läheisempään 

kanssakäymiseen sekä henkilökunnan että muiden opiskelijoiden kanssa kuitenkin tuntuu 

olevan vahva.
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7.2.2 Kauppakorkeakoulu porttina liike-elämään

Koulutusalana kauppatieteellisen koulutuksen yhtenä tehtävänä luonnollisesti on tukea liike- 

elämää, mutta kuten esimerkiksi Kenneth Ehrensal (2001) kirjoittaa, akateemisen tutkimuksen 

tulisi kyetä myös kyseenalaistamaan olemassa olevia tapoja toimia, minkä tulisi edelleen 

välittyä myös opetuksen arkeen. Opiskelijoiden keskustelussa ilmaisema turhautuminen 

olemassa oleviin opetus- ja arviointimenetelmiin ilmentää kaksijakoisesti sekä 

kauppatieteellisen koulutuksen roolia liike-elämän työvoiman tuottajana että sen toiminnan 

kehittäjänä - keskustelijat kaipasivat entistä soveltavampia (jollaisina nähtiin liike-elämän 

käytännönläheisyys opetuksessa) opetusmenetelmiä samalla kuin arvioinnin toivottiin 

mittaavan ”ymmärtämistä ulkoluvun sijaan”.

Käsitykset pistekeskiarvon ja opiskelijoiden keskinäisten ranking-listojen 

merkityksellisyydestä haluttuihin työpaikkoihin pääsemisen avaimena ovat vahvat. 

Pistekeskiarvon koetaan olevan oikeudenmukainen mittari opiskeluaikaisen menestymisen 

osoittamisessa, mutta myös ajavan opiskelijoita keskinäiseen kilpajuoksuun ja 

suorituskeskeiseen opiskeluun, jossa arvosana itsessään on ainoa tekijä, jolla on merkitystä 

(vrt. Ball 2004). Pistekeskiarvokeskustelun kautta rekrytoint¡paineet linkittyvät yliopiston 

arviointikäytäntöihin, joilla puolestaan oli merkittävä asema keskustelun osallistujien 

määrittäessä opiskeluun liittyvää pahaa oloa ja turhautumista. Varsinaisia opetusmenetelmiä 

ei itsessään keskustelussa kritisoitu kovinkaan paljon, vaan kritiikki kohdistui ensisijaisesti 

oletettuihin arviointikäytäntöihin, joista puolestaan rekrytoinnin pistekeskiarvovaatimusten 

kautta voidaan vetää nuoli opiskelijoiden käsityksiin yhteisön ”hyvän ihmisen kriteereistä”. 

Arvioinnin keskeisyys keskustelussa kertookin nimenomaan opiskelijoiden työmarkkinoihin 

kohdistamista menestymispaineista. Toisin kuin esimerkiksi Canaanin (2004) tutkimille 

opiskelijoille, tässä keskustelussa opiskelija-arviointi itsessään ei ollut yksilön menestymisen 

mitta, vaan se koettiin alisteiseksi työmarkkinoiden vaatimuksille.

Opiskelijoiden vaatimukset ”tiedon välittömästä sovellettavuudesta” kertovatkin mielestäni 

siitä, että ”akateemisen piilo-opetussuunnitelman” ja yliopisto-opiskelun arjen käytäntöjen 

läpi nähdään, mutta siitä ei koeta olevan hyötyä työelämässä - tämä puolestaan tukee 

Ehrensalin (2001) ja Greyn (2002) käsityksiä kauppatieteellisen koulutuksen 

suuntautuneisuudesta liike-elämään ja nimenomaan yksityissektorin tehtäviin sosiaalistavasta 

vaikutuksesta sekä osaltaan myös uusliberalistisen työmarkkinakeskeisyyden tihkumisesta 

ajatteluun.
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Mäkisen (2005, 42) tutkimustuloksia soveltaen kauppatieteiden opiskelija kuitenkin oppii 

opiskelujensa aikana pyörittämään useampaa projektia samanaikaisesti (useamman aineen 

opiskelu), tottuu sopeuttamaan työskentelyään nopeastikin ympäristön vaatimuksiin 

(opiskelun intensiivisyyden vaihtelut, esim. tenttikausien mukaan) sekä priorisoimaan tehtäviä 

töitä ja suunnittelemaan ajankäyttönsä. Opiskelijan tyypillinen työpäivä puolestaan koostui 

opetukseen osallistumisesta, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä paneutumisesta asioihin, 

(mt.) Edellä mainitut ”oppimistulokset” kuulostavat hyvin pitkälti työelämän arjessa 

vaadittavilta taidoilta. Kun valmistuneiden ekonomienkin arviot koulutuksen tuottamista 

työelämävalmiuksista ovat lähes kiitettävät (vrt. Oksanen 2002), voisiko tästä vetää 

johtopäätöksen, että kauppatieteellisen koulutuksen ”piilo-opetussuunnitelma” vastaa 

verrattain hyvin työelämässä selviämisessä vaadittaviin haasteisiin?

Gerholmin (1990) mainitsemat akateemisen yliopistopelin piirteet, kuten opiskelijoille 

siirtyvät käsitykset tutkimusyhteisön arvostamista tutkimuskohteista eivät sellaisenaan välity 

keskusteluun osallistujien puheesta. Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden kuva akateemisesta 

maailmasta välittyy analyysini pohjalta epämääräisenä, eikä akateemisia tahoja tai arvoja 

erityisesti kunnioiteta liike-elämään verrattavissa olevina. Joissakin kohdin keskustelusta 

heijastuu halu opitun asioiden kokonaisvaltaisempaan hallintaan. Keskustelussa ei kuitenkaan 

mainittu kuin muutaman kerran oppimista tai opiskelua itseisarvoisena, vaan se alistettiin 

välineeksi saavuttaa asema työmarkkinoilla. Myös henkilökohtainen kutsumus nähtiin 

väylänä menestykseen ja sitä kautta turvattuun taloudelliseen asemaan. Toisaalta on 

huomattava, että Gerholm tutki nimenomaan jatko-opiskelijoita, joiden ammatillinen 

suuntautuminen kohdistuu tutkijan ammattiin. Liike-elämälähtöisyys merkitysten 

rakentumisessa onkin luonnollista tutkittaessa nimenomaan kauppatieteellisen alan 

maisteriopiskelijoita, joista suurimmalla osalla tulevaisuuden uravalinta kohdistuu liike- 

elämään.

7.2.3 Stereotypian arkinen rakentuminen

Opiskelijat toteavat keskustelussaan yhteisön kannustavan suuntautumaan vain tietyille aloille 

- tässä investointipankkiireiksi ja konsulteiksi. Näiden alojen koetaan olevan muita 

näkyvimmin edustettuina yliopiston arjessa ja määrittävän siten ”menestyvän ekonomin” 

tulevaisuuskuvaa. Analyysini tukee aiemman tutkimuksen (ks. Leppälä & Päiviö 2001, 104) 

käsitystä rahoituksen aineen johtavasta asemasta kauppakorkeakoulun pääaineiden
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muodostamassa hierarkiassa, jolloin se (ja siitä opiskelijoilla olevat käsitykset) ohjaa 

stereotypian ja moraalijärjestyksen muodostumista. Käsitystäni tiettyjen alojen ja 

ammattikuvien dominoivasta asemasta opiskelijoiden arvostuksissa ja samaistumisen 

kohteina tukevat myös Kirsi Korpiahon ja Hanna Päiviön (2005, 10) havainnot opiskelijoiden 

toivomista yritysesimerkeistä - pienehkön, naisvaltaisen IT-yrityksen sijaan tietoa olisi 

haluttu Nokian tai Coca-Colan kaltaisten suuryritysten ”käytännön arjesta”.

Käsitys stereotyyppisestä opiskelijasta tuntuukin rakentuvan ensisijaisesti rahoitusalan 

kuviteltujen työtehtävien ja vaatimusten kautta. Tämä ilmenee erityisesti keskustelussa 

toistuvina viittauksina rahoitukseen ja toisaalta joidenkin opiskelijoiden tarpeena luoda 

välimatkaa aineeseen ja siihen mitä se heille edustaa. Laajemminkin yhteiskunnassa ilmenevä 

suorituskeskeisyys ja halu menestyä yhteisönsä silmissä näyttäisivät konkretisoituvan 

keskustelijoiden mielissä juuri rahoituksen aineessa. Grey (2002, 504-505) ja Ehrensal (2001, 

98-100) näkevät kauppatieteellisen koulutuksen tuottavan yrityselämän tarpeisiin soveltuvia 

maistereita liike-elämän kriittisen kehittämisen sijasta. Menestymispaineet voidaankin 

toisaalta nähdä merkkinä opiskelijoiden valmiudesta sopeuttaa itsensä yritysten muuttuviin 

vaatimuksiin.

Gerholmin (1990) hiljaisen tiedon muotoihin palaten haluan nostaa esille hänen 

näkemyksensä yhteisön tarinoista ja käsityksistä vähiten manipuloivana ”yliopistopelin” 

muotona. Omassa analyysissani opiskelijayhteisön yleisesti jakama käsitys on kuva 

ideaaliopiskelijasta, joka myös näyttäytyy erittäin keskeisesti opiskelijoiden asenteita 

muokkaavana tekijänä. Koska stereotypian syntymekanismien näkeminen on vaikeaa ja sen 

olemassa olo otetaan usein annettuna, kyseenalaistaminkin analyysini pohjalta Gerholmin 

käsityksen yhteisten tarinoiden ”vähiten manipuloivasta” luonteesta.

7.2.4 Opiskelijan rooli yliopistossa ja yhteisöllisyys

Analyysini perusteella opiskelijat kokevat itsensä yksinäisiksi ja yliopiston henkilökunnalta ja 

muilta opiskelijoilta kaivataan nykyistä enemmän huomiota. Joskin tämä huomion ja 

kanssakäymisen tarve ilmenee keskustelussa lähinnä turhautumisena yliopiston 

rakenteellisiksi (esim. hallintokäytänteet) koettuja ”hyvinvoinnin esteitä” ja ”paineita 

kanssaopiskelijoille luovia menestyjiä” kohtaan, näkisin taustalla tarpeen entistä 

yhteisöllisempään ja yhteisvastuullisempaan yliopistoon. Myös ainekerhoilta kaivataan 

aktiivisempaa roolia - yksilöllisyysdiskurssin keskeisyys kuitenkin on ristiriidassa
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yhteisöllisyyden vaatimusten kanssa. Yksilöllisyys määrittyy ensisijaisesti omien 

mahdollisuuksien toteuttamisena ja yhteisölle annettu rooli omien valintojen 

mahdollistamisen välineenä tuntuu johtaneen tilanteeseen, jossa yksilöllisyyden määritelmä ei 

sisällä omia vaikutusmahdollisuuksia yhteisön arkeen. Vallitsevan tilanteen parantaminen 

edellyttäisi kuitenkin (vrt. Aalto la 1995) opiskelijan roolia yhteisön jäsenenä ja omien 

vaikutusmahdollisuuksien

Samanaikaisesti erinomaista menestystä tulevaisuuden työmarkkinoilla pidetään 

hyväksymisen mittana ja sitä tavoitellaan herkeämättä. Koetuista menestymispaineista 

huokuu myös epävarmuus työelämän vaatimuksista ja toisaalta epätietoisuus koulutuksen 

tarjoamista eväistä. Vastaukseksi epätietoisuuteen halutaan niin tietoa vaihtoehtoisista 

uravalinnoista kuin opetukseen sekä liike-elämän sovellettavuuden kannalta relevanttia tietoa 

ja taitoja että toisaalta akateemista tietoa. ”Täydellisyydessään” kylteristereotypia tarjoaa 

kapean ja opiskelijoiden keskuudessa kyseenalaistetun roolimallin, jonka tilalle kaivataan 

erilaisuutta suvaitsevaa kulttuuria.

7.2.5 Erinomaisuuden eetos ja opiskelijan hyvinvointi

Aiempien tutkimustulosten mukaan opettajien hyvinvointi heikkenee suorituskeskeisessä 

kilpailuilmapiirissä, jossa tavoiteltavana pidetään erinomaisuutta ja tehokkuutta ja 

”tavallisuus” unohdetaan. Opettajien kokemia oireita olivat muun muassa toivottomuuden 

tunteet, vieraantuminen hallinnosta, yleinen turhautuminen, katkeruus ja masentuneisuus sekä 

lopulta loppuun palaminen. (Simola, Rinne & Kivirauma 2000 ja Walker & Stott 2000, 

Simolan 2001, 2-4 mukaan.) Nämä oireet ovat yllättävän keskeisesti esillä myös Henkinen 

hyvinvointi yhteisössämme -keskustelussa, jossa opiskelijoiden puheenvuoroista välittyy paitsi 

kyyninen suhtautuminen järjestelmää ja omia vaikutusmahdollisuuksia kohtaan, myös pelko 

omasta riittämättömyydestä.

Paradoksaalista erinomaisuutta tavoittelevassa ilmapiirissä kuitenkin on, että samalla kun 

yksilöiltä haetaan yhä pidemmälle vietyä erikoistumista ja erinomaisuutta, oireista kärsivät 

pahiten juuri työhönsä kaikkein sitoutuneimmat henkilöt (Simola 2001, 3). Mitä tämä tulee 

tulevaisuudessa tarkoittamaan liike-elämässä, jos työhönsä sitoutuneimmat, ja sitä kautta ehkä 

”erinomaisuuteen” kaikkein potentiaalisimmat henkilöt polttavat itsensä loppuun jo 

opiskeluaikanaan? Entä onko tarkoituksenmukaista, että tasapainoisen elämän eri osa-
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alueineen haluavat kauppatieteilijät kärsivät jatkuvasta epäonnistumisen tunteesta pelkästään 

siksi, että ovat kokeneet määritelleensä menestymisen ”valtavirrasta poikkeavalla” tavalla?

7.3 Kylteri - uuden uljaan ihmisen kuva?

Koulutus ja työ -diskurssissa, samoin kuin pitkälti koko keskustelussa menestymisestä, 

keskustelu kohdistuu ensisijaisesti tulevaan aikaan. Faircloughin (2003, 223) määritelmän 

mukaan sosiaalinen rakenne kuvaa toiminnan mahdollisuuksia, jotka neuvotellaan 

tapahtumiksi sosiaalisten käytäntöjen kautta. Muutos- ja muutostarve ilmenee puheessa 

”mahdollisina maailmoina” tai vastadiskursseina. Puhe myös muuttaa olemassa olevia 

toimintatapoja, joten stereotyyppisen kylterikuvan ja sille vastakkaisten ja siihen vaikuttavien 

diskurssien tutkiminen saa mielekkyytensä osaksi myös tulevaisuutta ennakoivan luonteen 

vuoksi. (Fairclough 2003, 26, 223; 2004, 3-4; Jokinen et ai. 1993; 1999.)

Henkilön puhe ja toiminta on sidonnainen siihen kontekstiin, jossa hän kulloinkin toimii. 

Yksittäisten ihmisen tyylit ”olla” eri tilanteissa vaihtelevat ja tulkinnat tilanteista vaihtelevat 

yksilön aseman mukaan. Tulkinta ja reagointi puolestaan muokkaavat tapahtumaa ja sitä 

kautta sosiaalisia käytäntöjä edelleen. (Fairclough 2004, 4.) Yksittäiset toimijat käyttävät 

puheessaan eri ”kulttuurisista kehistä” lähtöisin olevia perusteluja. Nämä perustelut ovat 

historiallisesti muuttuneita ja uudistuvat edelleen. (Jokinen et ai. 1999, 182-186.) Koska puhe 

muuttaa sosiaalista elämää, yksilöiden kokemusten ja tulkintojen mukana myös toimintatavat 

ja tyylit siirtyvät kontekstista toiseen, esimerkiksi mediasta omaan puheeseen tai työpaikalta 

kouluun.

Voidaanko edellisen pohdinnan pohjalta siis hahmotella tulkintaa, jonka mukaan 

rahoitusmarkkinoiden retoriikka ja toimintaperiaatteet välittyvät kauppatieteen opiskelijoiden 

yhteisössä arvostettavina pidettävien asioiden kautta käsityksiin stereotyyppisestä kylteristä ja 

siitä edelleen osaksi opiskelijan arkea? Onko tämän päivän stereotypia huomisen liike-elämän 

suvereeni menestyjä?

7.4 Kauppatieteellisen koulutuksen erityispiirteitä

Tutkimukseni pohjalta hahmottuu kuva Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden 

keskeisiksi näkemistä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Verrattuna kuitenkin aikaisempiin
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tutkimuksiin, ei tutkimustulosten! pohjalta juurikaan pystytä vetämään johtopäätöksiä 

nimenomaan kauppatieteelliselle alalle tai Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoille 

leimallisista piirteistä.

Päinvastoin, niin opiskelijoiden muuttuvat elämäntilanteet ja ammatillisesti orientoitunut 

suhtautuminen opiskeluun ovat leimallisia yliopistokoulutukselle niin Suomessa kuin 

muuallakin (Aittola 1992, 1998; Pearson & Chatterjee 2004; Ahola & Olin 2000). Samoin 

kauppatieteelliselle alalle tyypilliseksi mainittu köydenveto akateemisen ja ammatillisen 

orientaation välillä esiintyy myös muilla aloilla, eikä se sellaisenaan ole edes kovin uusi 

ristiriita koulutuksen ja opiskelijoiden arjessa niin tavoitteiden kuin arjen käytäntöjenkään 

tasolla (Parikka 1999; Kokko 2003; Ahola & Olin 2000; Aittola 1992; vrt. Gosling 199633).

Läheiset kontaktit liike-elämään ja opiskelijoiden ”kovana” pidetty arvomaailma tekevät 

kuitenkin kauppatieteellisestä koulutuksesta mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Esimerkiksi 

uusliberalistisina pidetyt ajattelutavat ja markkinaretoriikka näyttäytyvät alan opiskelijoiden 

puheessa keskeisesti, johtuen ehkä osaksi juuri näiden termien ja mekanismien esiintymisestä 

osana varsinaisen koulutuksen sisältöjä. Analyysini valossa liike-elämä näyttäytyy tässä 

keskustelussa nimenomaan menestymispaineiden aiheuttajana ja menestymisen määrittely 

kytkeytyy keskeisesti työelämävaatimuksiin. Kauppatieteellisen koulutuksen erityispiirteet 

näyttäytyvätkin tutkimukseni valossa juuri sen opiskelijoita liike-elämän tarpeisiin tuottavan 

roolin kautta - kauppatieteiden ylioppilaan arki tarjoaa laboratorion huomisen liike-elämästä 

kiinnostuneelle tutkijalle.

33 Jonathan Gosling vertaa artikkelissaan nykyajan johtamiskoulutusta Platonin ajan (n. 400-500 e.Kr.) 

työelämän ja koulutuksen välisiin ristiriitoihin. Keskeisinä ongelmina hän näkee niin 2500 vuoden takaisessa, 
kuin nykyisessäkin koulutuksessa arvokasvatuksen ja kyseenalaistamiseen opettamisen puutteen, koulutuksen 

järjestäjien itsekkäät motiivit sekä koulutuksen problemaattisen valikointiroolin opiskelijoiden tulevaan 

sosiaaliseen asemaan ja ammattiin. Loppujen lopuksi ristiriita pelkistyy kysymykseen koulutuksesta olemassa 

olevan säilyttäjänä vs. uuden kehittäjänä ja näiden päämäärien tuomiin jännitteisin koulutuksen arjessa. (Gosling 

1996.)
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8 Katsaus tutkimustuloksiin ja prosessiin

8.1 Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Lähdin liikkeelle kysymällä miksi kylteri voi huonosti. Analyysini perusteella uskallan tässä 

vaiheessa todeta, että kauppatieteiden ylioppilaan pahoinvoinnin, stressin ja ahdistuksen 

lähteiksi nousevat Henkinen hyvinvointi yhteisössämme -keskustelun pohjalta keskeisesti 

epätietoisuus omien kykyjen riittävyydestä työmarkkinoilla sekä vieraantuminen 

opiskeluyhteisöstä. Paineet menestyä ovat luoneet tilanteen, jossa opiskelukaverit nähdään 

ensisijaisesti kilpailijoina ja samalla menestymistä puolestaan pidetään hyväksytyksi 

tulemisen edellytyksenä kauppatieteiden opiskelijoiden keskuudessa. Ristiriitaiset 

vaatimukset olla hyvä, mutta ei kuitenkaan liian hyvä, jotta ei muistuttaisi liikaa vihattua ja 

ihailtua ideaalia ja samalla pelko epävarmuuden tunnustamisesta kilpailuhenkisessä 

yhteisössä luovat tilanteen, jossa syvempien ystävyyssuhteiden solmiminen saatetaan kokea 

vaikeana. Konkreettisia opiskelijan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat nykyiset 

arviointimenetelmät ja käsitykset niistä, koetut työelämän vaatimukset sekä sosiaalisten 

suhteiden puute ja niiden luomisen koettu hankaluus.

Keskustelua analyseidessani siitä nousi keskeisesti esille käsitys stereotyyppisen opiskelijan 

ominaisuuksista. Edelleen nämä opiskelijan ominaisuudet linkittyivät kahteen muuhun 

muodostamaani näkökulmaan; opiskelun ja työn väliseen suhteeseen sekä opiskelijan 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden yhteisön jäsenten kanssa. Sekä kylter¡stereotypiässä 

että opiskelijoiden puheessa koulutuksen ja työn vastaavuudesta välittyy uusliberalistisen 

markkinaretoriikan vaikutus. Uusliberalistisen käsityksen mukaisesti yksilön menestyminen 

määritellään nimenomaan työmarkkinoiden kautta ja opiskelun tavoitteena nähdään olevan 

ensisijaisesti työllistyminen (missä sinänsä tosin ei ole mitään valittamista). Koulutus nähdään 

pitkälti pelkän tutkinnon avaamien mahdollisuuksien kautta, ja monessa yhteydessä 

koulutuksen varsinainen sisällöllinen anti kyseenalaistetaan. Koulutuksen arjen käytäntöjen 

merkitys opiskelijoiden käsitysten muodostumiseen konkretisoituu keskustelussa 

arviointikäytännöistä, muuten esimerkiksi opetusmenetelmiin ei juurikaan puututtu. 

Opiskelijoiden pahoinvointi ilmenee pitkälti juuri keskustelussa vuorovaikutuksellisuudesta 

yhteisössä - kilpailuilmapiiri koetaan usein raskaaksi ja sellaisenaan muuttumattomana 

olevaksi, eikä omia vaikutusmahdollisuuksia yhteisön toimintaan juurikaan nähdä.
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Analyysin tuloksena näyttääkin siltä, että konkreettisten paineita luovien tekijöiden, kuten 

kurssiarvioinnin ja yritysten rekrytointikäytäntöjen lisäksi kilpailuilmapiiriin ja sitä kautta 

opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttaa käsitys ”hyväksyttävästä tavasta olla kylteri”. 

Stereotyyppisen kylterikuvan yhtäläisyydet uusliberalistiseen retoriikkaan puolestaan tukevat 

oletusta, jonka mukaan paineet ja ajattelumallit kulkeutuvat opiskelijoiden toimintatapoihin 

nimenomaan yliopiston varsinaisten käytäntöjen ulkopuolelta esimerkiksi median ja toisaalta 

myös opetettavien sisältöjen (esim. rahoitusretoriikan soveltaminen henkilökohtaiseen 

elämään) kautta.

8.2 Tutkimustulosten ja prosessin arviointi

Käsittelen tässä osiossa paitsi tutkimusprosessini lähtökohtia ja arvioin itse prosessin 

toteutumista, myös niitä jatkotutkimusaiheita ja aiheesta tehtyä tutkimusta, joiden näen olevan 

jokaisen yliopistoyhteisössä toimivan henkilön ulottuvissa hänen halutessaan vaikuttaa 

yhteisönsä hyvinvointiin ja toiminnan laatuun.

8.2.1 Tutkimustulosten arviointia

Tämän tutkimuksen avulla olen toivonut pystyneeni osoittamaan niitä muutamia tekijöitä, 

jotka yhden keskustelun analysoinnin pohjalta ovat käsitykseni mukaan keskeisiä 

opiskelijoiden hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

On huomioitava, että huolimatta tämän keskustelun aikanaan osakseen saaneesta 

mielenkiinnosta omassa tuttavapiirissäni sekä laajemminkin KY-foorumien lukijoiden taholla, 

Henkinen hyvinvointi yhteisössämme -keskusteluun osallistujat eivät muodosta tilastollisesti 

edustavaa otosta kauppakorkeakoulun opiskelijoista eikä tämän tutkimuksen tarkoituksena ole 

ollut luoda kaikkiin opiskelijoihin yleistettävää käsitystä. Aineistona käyttämäni keskustelu 

itsessään keskittyi yhteisön koettuihin ongelmiin ja niitä aiheuttaviin tekijöihin. 

Ongelmakeskeisyys puolestaan näkyy keskustelussa ja sen analysoinnissa keskittymisenä 

nimenomaan negatiivisiksi koettuihin asioihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei 

yhteisössämme olisi myös paljon positiivista.

Aiheen ongelmalähtöisyys ja osallistujien valikoituminen hyvinvoinnin ongelmista 

kiinnostuneisiin johtaa siihen, että analyysini kuvaa mahdollisesti vain pienen 

opiskelijajoukon ongelmia. Pohjautuen omiin kokemuksiini yhteisön jäsenenä uskaltaisin
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kuitenkin väittää, ettei näin välttämättä ole. Stressi, kiire ja tunteet omasta 

riittämättömyydestä ovat osa monen opiskelijan arkea, vaikka hyvinvoinnin ongelmat eivät 

mielenterveyttä varsinaisesti uhkaisikaan. Avoin ja aktiivinen keskustelu aiheesta madaltaa 

kynnystä hakea apua ajoissa ja toivottavasti myös helpottaa aroista asioista puhumista 

opiskelukavereille. Hyvinvoinnista käytävään keskusteluun toivon myös itse osaltani 

osallistuvan! tämän työn avulla.

Maailmaa ei muuteta kerralla, mutta optimistina haluan uskoa, että työni pieneltä osaltaan voi 

auttaa pyrkimyksissä rakentaa yliopistoomme aitoa yhteisöllisyyttä ja sitä kautta tehdä 

nykyisten ja tulevien opiskelijoiden elämästä opintoaikojen rajausten ja yliopistojen 

kiristyvän rahoitustilanteen keskellä hieman helpompaa. Kauppatieteilijänä uskon myös, että 

pitkällä aikavälillä viihtyvyyteen satsaaminen maksaa itsensä takaisin - jos opiskelu koetaan 

palkitsevana ja mukavana, saattaisivat opiskelijat myös sitoutua opintoihinsa nykyistä 

enemmän. Samoin opetuksen kehittämisessä tieto siitä, mitkä ovat ongelmia aiheuttavat 

tekijät, auttaa kohdistamaan pedagogiikkaa nimenomaan ongelmallisiksi koettuihin kohtiin - 

siis tehostamaan puolestaan opetusta.

8.2.2 Keinoja hyvään ja mielekkääseen opiskeluun

Miten opiskelijan hyvinvointia voidaan parantaa? Kuten olen jo aiemmin maininnut, 

hyvinvoint¡keskustelu itsessään sai runsaasti huomiota ja sitä seurattiin aktiivisesti 

lukuvuoden 2004-05 aikana. Samoin kauppakorkeakoululle palkattiin keväällä 2005 

opintopsykologi, jonka kanssa opiskelijat voivat mennä keskustelemaan ongelmistaan. Jo se, 

että keskustelua aiheesta ylipäätään käytiin, on osaltaan toivottavasti avannut yhteisön silmät 

ja auttanut ainakin tiedostamaan tilanteen.

Keskustelijat itse kaipasivat nykyistä enemmän tietoa työmarkkinoiden todellisista 

vaatimuksista sekä monipuolisempia roolimalleja omien valintojen tueksi. Samoin 

keskustelusta välittyy selkeä tilaus tiedolle kurssilla käytettävistä arviointikriteereistä, jotta 

väärä tieto (esimerkiksi juuri oletus normaalijakauman käytöstä kurssiarvosanoja jaettaessa) 

ei pääsisi vaikuttamaan opiskelijoiden mielikuviin ja sitä kautta yhteisön arkeen. 

Opetusmenetelmät eivät itsessään herättäneet kovinkaan kiivasta keskustelua, mutta 

opetukseen toivottiin enemmän soveltavuutta ja ymmärtämistä vaativia tehtäviä, ei ulkolukua. 

Opiskelijat kaipasivat palautetta oman oppimisensa edistymisestä, mitä varten ehdotettiin 

mm. tenttien palautetilaisuuksia, joissa tehtävät käytäisiin läpi.
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Opiskelijoiden ja henkilökunnan välille toivottiin lisää kanssakäymistä, samoin muihin 

opiskelijoihin haluttiin tutustua entistä paremmin. Aaltolan mukaan opiskelijoiden ja 

henkilökunnan välisen yhteyden parantaminen voisikin parhaimmillaan edistää paitsi yleistä 

viihtyvyyttä, myös opetusmenetelmien kehittämistä sekä yhteisön asiantuntijuuden jakamista 

ja tätä kautta tutkimuksen ja opetuksen välistä aitoa yhteyttä. Hän peräänkuuluttaakin aidon 

tiedeyhteisön perään, jonka tasavertaisia jäseniä ovat myös opiskelijat. ’4 (Aaltola 1995, 25- 

38.)

Yhtenä tutkimustani eteenpäin vievänä voimana oli yhteisön dynamiikkaa analysoimalla 

selvittää syitä, joihin koulutuksen käytäntöjä muuttamalla voisi pyrkiä vaikuttamaan. 

Pedagogisten menetelmien ja oppilaitoksen ulkopuolelta tulevien vaikutteiden keskinäisestä 

vaikuttavuudesta ollaan montaa mieltä - joidenkin tutkimustulosten käytetyillä menetelmillä 

ei suuremmin ole merkitystä koulutuksen käytäntöihin, toisten mukaan taas opetuksella 

voidaan kompensoida ulkopuolelta tulevia ja esimerkiksi opiskelijoiden taustasta johtuvia 

vaikutteita. Itse näkisin kuitenkin pedagogiset keinot mahdollisuutena, joskaan en aivan 

yksiselitteisenä sellaisena, vaikuttaa yhteisössä vallitsevaan ilmapiiriin. Opiskelijoiden arki 

varsinkin ensimmäisinä opiskeluvuosina rakentuu pitkälti juuri järjestetyn opetuksen 

ympärille, ja jos nojaudutaan teoriaan sosiaalisten käytäntöjen, siis arjen toimintatapojen, 

vaikuttavuudesta, on pedagogiikka nähdäkseni selkein keino, jolla yliopisto voi sisäisesti 

pyrkiä vaikuttamaan opiskelijoidensa käyttäytymiseen.

34 Aaltola kirjoittaa opiskelijoiden kokemusten huomioinnista opetuksessa (1995, 27):

”Tiedeyhteisö on oppijoiden ja oppimisen yhteisö. Yliopiston ja opetuksen kehittäminen rakentuu opettajien ja 

opiskelijoiden yhteiseen toiminnan muutokseen (vrt. Karjalainen & Kumpula 1994). Opiskelijoiden 

monipuolinen mukaan ottaminen merkitsee tärkeän inhimillisen voimavaran käyttöönottoa. Vaikka opiskelijat 

ovat noviiseja tieteellisen tiedon ja ajattelun suhteen, heidän kysymyksensä, ideansa ja työpanoksensa erilaisissa 

suunnittelu-ja toteutusprojekteissa voivat rikastuttaa ja virkistää tiedeyhteisöä monella tavalla. Toimintaan 

kytkeytyy olennaisena osana keskustelu, jota toimintamuotojen kehittäminen vapauttaa ja mahdollistaa. Syntyy 

mahdollisuuksia sisällöllisesti laaja-alaiseen dialogiin. Tämä muodostaa oppimisen perustan, jonka varassa 

kriittinen ajattelu voi edistyä. "
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Vaikka esimerkiksi yhteistoiminnallisuuteen perustuvien ryhmätyöskentelymenetelmien 

käytöstä on saatu verrattain positiivisia tuloksia35 (ks. mm. Herbert et ai. 2005), kyseisten 

menetelmien vaikuttavuus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen - kilpailua suosivassa ilmapiirissä 

opiskelijoiden keskinäinen solidaarisuus ja sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen voi olla 

heikkoa (Reedy 2003). Haaste onkin, kuinka voidaan välttää kauppatieteiden opiskelijan arjen 

muuttuminen tosi-tv:n seikkailusarjojen kaltaiseksi näennäiseksi ryhmätyöksi, jonka 

tavoitteena on kuitenkin lopulta huippuyksilön menestyminen muiden pudotessa väkisin 

leikistä. Opiskelun pelkistyminen arkipäivän selviytymistaisteluksi paikasta auringossa tuskin 

palvelee pitkällä aikavälillä ketään.

Voi jos tämä olisikin näin helppoa:
Eikös joku KY:n instanssi voisi aitoon Buffy -henkeen manata tuon menestyjäolion hyvin 

ansaitulle eläkkeelle, pois kiusaamasta epävarmoja ja hauraita nuoria mieliä. (Muisti, 3, 

12.10.04)

8.2.3 Tutkimusprosessin ja tehtyjen valintojen arviointia

Koulutusasioista ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneena kauppatieteilijänä valinta tutkia 

nimenomaan omaa yhteisöä oli helppo. Käytännössä itse tutkimuksen tekeminen 

osoittautuikin huomattavasti vaikeammaksi - paitsi että pääsin opettelemaan akateemista 

tapaa ajatella ja toimia, jouduin matkalle omaan itseeni, omiin ennakkoluuloihini ja 

arvostuksiini. Näenkin tutkimuksen keskeisenä tuloksena omalta kannaltani varsinaisen 

analyysin lisäksi myös tutkimusprosessin itsessään; se, että pääsin yhdistämään eri 

yhteyksistä kokoamaani tietoa ja kehittelemään niistä mielekästä kokonaisuutta opetti paljon.

Tutkimusprosessini on kokonaisuudessaan pitkälti noudattanut kriittisen diskurssianalyysin 

etenemisestä annettuja ohjeita (Fairclough 2003, 209-210), jolloin tutkija spesifien 

tutkimuskysymysten sijasta lähtee liikkeelle ongelmasta, tavoitteenaan etsiä aikaisemman 

tutkimustiedon ja oman analyysinsa avulla sille mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Olen myös

35 Ongelmaperustaisen (problem-based learning) ja toiminnallisen (action learning) oppimisen pedagogiikkaan 

pohjautuvia menetelmiä on sovellettu sekä Helsingin kauppakorkeakoulun perusopetuksessa että 

aikuiskoulutuksessa. Opiskelijat kokivat sekä oppivansa soveltamaan teoriaa käytäntöön entistä tehokkaammin 

että itse opiskelun aiempaa sitouttavammaksi. Ryhmätyöskentelyn nähtiin myös mahdollistavan oppimisen 

muilta ja ryhmän jäsenten keskinäinen erilaisuus koettiin alun kommunikointi-ja järjestäytymisongelmista 

selviydyttyä rikkaudeksi ongelmanratkaisussa. (Herbert et ai. 2005.)

99



raportin eri vaiheissa pyrkinyt perustelemaan lukijalle tekemäni ratkaisut ja henkilökohtaista 

asemaani yhteisössä ja omaa tutkimusprosessiani kuvaan erikseen tämän raportin liitteenä 

(mt.) (liite 1 : Erään gradun ja graduntekijän tarina). Tietoinen valinta on ollut myös 

perinteiselle akateemiselle kirjoittamiselle vieraampi tapa tuoda itsensä ja omat valintansa 

näkyviksi osana tutkimuksen raportointia. Koen kuitenkin, että luotaamalla omia 

lähtökohtiani ja ratkaisujani parannan lukijan mahdollisuuksia arvioida tekstiä edelleen 

omista lähtökohdistaan (vrt. myös Faire lough 2003, 210).

Aika osoittautui kriittiseksi resurssiksi graduprosessin edetessä; alun perin pyrkimyksenäni oli 

kuvata yksityiskohtaisemmin keskustelussa rakentuvia diskursseja, mutta tarkastelu jäi tässä 

tapauksessa melko pinnalliseksi. Samoin olisin paneutunut syvemmin aineiston tarkasteluun 

viitekehysteorioiden valossa, jos aikaa olisi ollut enemmän. Tällaisenaan analyysi ja 

tutkimusprosessi kokonaisuudessaan kuitenkin mahdollistivat paitsi diskurssianalyyttisen 

lähestymistavan opettelun, myös alustavan analyysikehikon rakentamisen mahdollista 

jatkotutkimusta varten.

Eettisyys näyttäytyi minulle tutkimusta tehdessäni pyrkimyksinä kyseenalaistaa prosessin 

kuluessa tekemiäni valintoja ja antaa aineistolle mahdollisuus kertoa tarinaansa tulkitsijastaan 

välittämättä. Tutkimusprosessia helpotti huomattavasti valmiiksi tuotetun materiaalin käyttö 

aineistona. Jo käytyä nett ¡keskustelua en pystynyt millään tavoin ohjailemaan haluamaani 

suuntaan, kuten olisi erittäin todennäköisesti käynyt haastatellessani opiskelijatovereitäni. 

Myös nimimerkkien käyttö keskustelussa ja ettei esimerkiksi kirjoittajien sukupuolta tai 

pääainetta pystynyt kuin arvailemaan, estivät ainakin jossain määrin aineiston tarkastelua 

omien ennakkoluulojen muodostamien silmälasien kautta.

8.2.4 Ideoita jatkotutkimuksen aiheiksi

Tämä tutkimus jättää avoimeksi monia mielenkiintoisia jatkopaneutumisen aiheita. Eräs oma 

motiivini lähtiessäni tutkimaan nimenomaan opiskelijayhteisön muodostamia käsityksiä oli 

kiinnostus pedagogisten menetelmien vaikuttavuuteen, siihen miten opetusmenetelmien 

avulla voidaan kehittää olemassa olevia käytäntöjä ja viime kädessä yrittää vaikuttaa 

vallitseviin asenteisiin ja tapoihin ajatella.
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Alkuperäinen ideani olikin pro gradu -tutkielmassani tutkia nimenomaan opiskelijoiden 

opiskelussa tapahtuvia muutoksia - ongelmaksi vain nousi se, ettei minulla ollut ”musta 

tuntuu” -intuition lisäksi mielestäni riittävästi aiempaa tutkimustietoa olemassa olevista 

tavoista toimia ja ajatella, mihin olisin omia tutkimustuloksiani voinut peilata. Koin myös, 

ettei pelkkä ”pedagogiikan vaikuttavuuden” tutkiminen itsessään tarjonnut tarpeeksi 

konkreettisia tutkimusongelmia, tai ainakaan en itse sellaisia pystynyt asettamaan. Jotta 

voitaisiin tutkia opetusmenetelmien vaikutusta, täytyikin mielestäni ensin pyrkiä selvittämään, 

mihin pedagogiikalla pyrittiin vaikuttamaan. Toivottavasti tämä tutkielma omalta osaltaan on 

osoittanut niitä kohtia ja keinoja, joihin opetusmenetelmiä kehittämällä voidaan puuttua.

Yhdistämällä koulutussosiologista, yliopistopedagogista ja organisaatioiden toimintaan 

kohdistuvaa tutkimustietoa saatettaisiin tulevaisuudessa saada yhä enemmän ja 

käyttökelpoisempaa tietoa koulutuksen käytäntöjen kehittämistyöhön. Yhteisöihin ja 

organisaatioihin kohdistuvan tutkimuksen soveltaminen koulutuskontekstissa mahdollistaa 

opetuksen ja opiskeluympäristön tutkimisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Erityisesti 

koen, että sosiaalipsykologisella tutkimusotteella ja käsitteistöllä, joihin en valitettavasti 

tämän tutkielman puitteissa pystynyt tarkemmin tutustumaan, voisi olla annettavaa 

nimenomaan koulutuksen sosiaalisten vaikutusten ja vaikutusmekanismien selvittämistyölle.36 

Näkisinkin tämänkaltaisten lähestymistapojen tarjoamat mahdollisuudet opetussuunnitelmien 

ja opetuksen kehittämiselle voimavaroina. Kauppakorkeakoulussa tehtävä akateemiseen 

työhön ja kehittämiseen suuntautuva tutkimus puolestaan tarjoavat edelleen sekä ”resursseja” 

käytännön kehittämiseen että mahdollisuuden istahtaa hetkeksi itsekin analysoimaan omia 

toimintatapoja.

36 Mielenkiintoisen näkökulman opetuksen kehittämiseen tarjoaa Linköpingin yliopistossa Lars Owe Dahlgrenin 

vetämä tutkimusprojekti, jossa vertaillaan ongelmaperustaisen ja "perinteisen” opetussuunnitelman tuottamia 

eroja kolmen alan opiskelijoiden työelämävalmiuksissa. Heidän tutkimuksensa viitekehys rakentuu Etienne 

Wengerin ja Jean Laven (Lave & Wenger 1991, Wenger 1998) käytäntöyhteisö -näkökulmaan, jossa 

lähtökohtana pidetään tietyn, (fyysisesti) rajatun yhteisön käytäntöjen ja sen jäsenten identiteetin välistä 

vuorovaikutusta.
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Liitteet

Erään gradun ja graduntekijän tarina

Heti aluksi haluan esittää vastaukseni kysymyksiisi, joita et ole ehkä vielä edes uskaltanut 

lausua ääneen:

1. Kyllä, tämä tutkimus käsittelee opiskelijayhteisöä, jonka jäsen olen ollut viimeiset 

viisi ja puoli vuotta.

2. Toinen kyllä, samainen yliopistoyhteisö myös maksaa palkkani tällä hetkellä.

3. Kolmas kerta - kyllä, koen saavani tarkastella yhteisön toimintaa kriittisesti.

4. Ja kyllä, tämän tutkielman nimi voisi olla Miksi Mari voi huonosti. Analyysi 

hyvinvoinnin ja stereotyppisen opiskeli]akuvan suhteesta.

Tunnustan siis täydestä sydämestäni, että tutkimusaiheeni oli ja on minua lähellä, suorastaan 

henkilökohtainen ja että tutkimustulokset myös tulevat vaikuttamaan jollakin tavalla tulevaan 

elämääni. Toivoakseni olen pystynyt perustelemaan valintani ja päätelmäni tässä raportissa 

myös akateemisesti hyväksyttävällä tavalla. Pyrin vielä oheisen tarinan avulla sekä 

parantamaan lukijan mahdollisuuksia arvioida analyysiani kriittisesti että kenties 

vähentämään opiskelijoiden graduahdistuksesta aiheutuvaa pahoinvointia luotaamalla erään 

graduntekijän tunnelmia. Tarinan takana oli myös pakko ”kirjoittaa itsensä ulos” 

tutkimustekstistä - jotta varsinaisesta tutkielmasta ei olisi tullut pelkkä henkilökohtainen 

tilitys, kirjoitin sen liitteeksi.

Tässä on kertomus siitä, kuinka kasasta paperia ja vyyhdestä epämääräisiä ajatuksia tuli 

gradu, kauppiksen kummituksesta näkyvä sekä Marista maisteri.

Kuinka kaikki alkoi

Graduprosessini kesti kaikkiaan vajaat kaksi vuotta, ja se sai alkunsa paradoksaalisesti 

päätöksestäni jättää kauppatieteiden opinnot kandidaatin tutkintoon ja siirtyä yliopistolle 

kasvatustieteiden pariin. Siihenastisten opintojen! kaksi ensimmäistä vuotta olin 

sosialisoitunut ahkerasti lähinnä kauppatieteiden opiskelijoiden juhlimiskäytäntöihin, minkä 

jälkeen vietin välivuoden perehtymällä kauppakorkeakoulun hallinto- ja pääainekulttuurien 

opiskelijoiden edunvalvontatyöhön tuomaan pikanttiin lisään ylioppilaskunnan
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koulutuspoliittisena sihteerinä. Omakohtainen ”oman jutun” etsiminen oli jatkunut pitkään, 

eikä erään hyvinvointi -keskusteluun kirjoittaneen sanoja lainaten ”omaa paikkaa auringossa” 

tuntunut löytyvän - tai ainakin se tuntui sijaitsevan jossain muualla kuin liike-elämässä tai 

kauppakorkeakoulun käytävillä.

Minulle kuitenkin tarjottiin mahdollisuutta päästä tekemään kandidaatintutkielmani erään 

yliopistomme kurssin opiskelijapalautteen pohjalta; tuolla kurssilla oli onnistuneesti sovellettu 

ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikkaa perinteisesti kvantitatiivisena ja kovana 

pidettyjen strategisten päätöksenteon menetelmien opetuksessa. Tätä kautta löysin itseni 

lopulta kirjoittamasta kahden kokeneemman tutkijan kanssa konferenssiartikkelia37 aiheesta 

sekä tutustumasta akateemisen maailman käytäntöihin pääaineeni vapaaehtoisassistenttina. 

Samalla sain tutustua moniin yhteisössämme vaikuttaviin persoonallisuuksiin sekä tukea ja 

apua tarvittaessa.

Oma roolini tutkijana ja stereotypia itsessäni

Koulutusasioista ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneena kauppatieteilijänä valinta tutkia 

nimenomaan omaa yhteisöä oli helppo. Käytännössä itse tutkimuksen tekeminen 

osoittautuikin huomattavasti vaikeammaksi - paitsi että pääsin opettelemaan akateemista 

tapaa ajatella ja toimia, jouduin matkalle omaan itseeni, omiin ennakkoluuloihini ja 

arvostuksiini.

Laadullisen tutkimuksen moniaistimuksellisuuden periaate huomioi tutkijan 

subjektiivisuuden; hänen havaintonsa ja kokemuksensa vaikuttavat kaikkien aistien kautta 

tutkimustulokseen, mistä tutkimusta tehdessä tulee olla myös tietoinen. Esteettisen etäisyyden 

vaatimus edellyttää kykyä tarkastella tutkittavaa ilmiötä oikeassa mittakaavassa. Tutkijan 

tulee ymmärtää moninainen roolinsa tutkijana, havainnoitsijana ja osallistujana ja pysyä 

tarpeeksi kaukana, mutta kuitenkin riittävän lähellä tutkimuksensa kohdetta. (Starrin & ai. 

1991, Metodixin 2004 mukaan.)

37 Ks. Herbert, A., Simola, M. & Stenfors, S. (2005). Challenging but attractive. PBL and action learning go to 

business school. Paper presented in the PBL-conference, June 9.-11. 2004, Lahti, Finland.
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Helpommin sanottu kuin tehty. Yhteisön, jonka jäsen on ollut viimeiset viisi ja puoli vuotta, 

asettaminen tutkimus&ø/rteefo/ ei ole helppoa ja tuskin täysin edes mahdollista. Aluksi en 

kyennyt näkemään ensinnäkään mitään erikoista yhteisön käytäntöjen tutkimisessa - mitä 

tutkimista niissä nyt muka olisi, kyllähän kaikki tietävät miten ihmiset täällä toimivat ja 

miksi.

Ajattelun avartuessa ongelmaksi muodostui tutkimusaineistossani kummitteleva 

stereotyyppinen kylteri ja yhteisön sosiaalisten käytäntöjen vaikutus yksilöön (ks. mm. 

Fairclough 2004, Jokinen et ai. 1999). Se, että vihatun ja ihaillun ideaalin piirteitä ja 

toimintamalleja alkaa huomata itsessään, on rankka, mutta kieltämättä kasvattava kokemus: 

En voikaan ulottaa itseäni stereotypian tahmaisen tassun ulkopuolelle, vaan omalla 

toiminnallani sekä luon kuvaa edelleen että edustan mahdollisesti jollekin muulle sitä 

”kasvotonta supersuorittajaa”. Toisaalta tutkimukseni kautta minulla on mahdollisuus 

vaikuttaa yhteisön tuleviin tapoihin olla ja ajatella: osana akateemista diskurssia se vaikuttaa 

toivottavasti jossain määrin ainakin tulevien gradun tekijöiden toimintaan sekä varmasti 

ainakin omaan arkeeni. (vrt. Starrin et ai. 1991, 34.)

Asteittain seiventyvä kuva asioiden välisistä suhteista

Aloittaessani tutkimuksen tekemistä (tai oikeastaan graduprosessista ahdistumista) en 

ymmärtänyt mitä puheet käytännön teoriasta (theory of practice) ja sosiaalisista käytännöistä 

(socialpractices) edes tarkoittavat. Miksi tutkisin, mitä tutkisin ja miten tutkisin, nämä olivat 

kaikki kysymyksiä, joihin en tuntunut löytävän vastausta - en abstraktisti teoriassa enkä 

konkreettisesti käytännössä, en teoriaa käytännöstä enkä varsinkaan sitä arkipäivän käyttö- 

teoriaa, johon voisin itse oman toimintani perustaa. Toisten pahoinvointi oli kuitenkin tässä 

tapauksessa minun onneni, sillä löysin Henkinen hyvinvointi yhteisössämme -keskustelun. 

Omaa hyvinvointiani tämä löytö ei kuitenkaan ratkaisevasti parantanut, tai ei ainakaan vielä 

tuolloin.

Pertti Alasuutari (1999) vertaa laadullisen tutkimuksen tekemistä orastavaan 

rakkaussuhteeseen, jossa kiinnostuksen kohteen käyttäytymisestä haetaan vihjeitä ja 

johtolankoja toisen osapuolen mahdollisesta kiinnostuksesta ja omaa tulkintaa pyritään 

prosessin kuluessa varovaisesti testaamaan. Sekä vastapuolen romanttista kiinnostusta 

arvioitaessa että laadullisessa tutkimusprosessissa pyritään päättelemään ”aineistosta” jotakin, 

mikä ei ole välttämättä suoraan havainnoitavissa (mt.). Omat käsitykseni niin aineistostani,
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käyttämistäni taustateorioista kuin siitä, mitä oikein Olinkaan tekemässä, selkenivät ja 

jäsentyivät näitä aineiston tarjoamia johtolankoja tulkitsemalla koko tutkimusprosessin ajan, 

samoin toimintatapani muuttuivat edetessäni analyysissa. Laadulliselle tutkimusotteelle onkin 

tyypillistä uuden tiedon luominen etsimällä vaihtoehtoisia selitysmalleja sekä 

käsitteellistämällä aineistoa analyysin eri vaiheissa.(Hirsjärvi et ai. 1999, 246.)

Valinnan sietämätön vaikeus

Vaihtoehtoisista selitysmalleista sen oikean (tai niiden oikeiden) valitseminen ei kuitenkaan 

ollut minulle helppo tehtävä. Tutkimusaiheen ja -asetelman hahmottuessa prosessiin tuli 

mukaan tarve selittää kaikki, kirjoittaa siis erään tuttavani sanoin gradu aiheesta maailma 

eilen, tänään ja huomenna. Aineiston rajaaminen yhteen keskusteluun helpotti tutkimuksen 

rajaamista, mutta edelleen keskustelusta ja teoriasta tuntui löytyvän miljoonittain 

mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka kaikki vaativat minulta vastauksia. Ajan ollessa rajallinen 

resurssi jouduin kuitenkin tekemään valinnat olennaisimmiksi kokemistani näkökulmista, 

jotka myös kiinnostivat itseäni eniten - ja joihin minulla tähänastisen koulutukseni avulla oli 

mahdollisuuksia tarttua.

Aineiston ja tutkijan tango

Aineistolähtöisen tutkimusasetelman lähtökohtana on, että tutkija antaa tutkimuksensa 

aineistolle mahdollisuuden kertoa tarinansa, eikä ohjaa prosessia liikaa etukäteishypoteesien 

avulla. Kun keskustelusta analyysin pohjalta alkoi kuitenkin hahmottua kuva ”kasvottomasta 

menestyjästereotypiasta”, joka häpeämättä tunki itsensä tielleni joka mutkassa, aloin epäröidä; 

mitä tehdä - perääntyä vai astua reunan yli tuntemattomaan? Myöntävä vastaus kylterin 

tanssiinkutsuun ei ollutkaan itsestäänselvyys.

Heittäydyin tanssiin stereotypian kanssa, enkä ole katunut. Paitsi silloin, kun heräsin kahden 

viikon ajan lähes joka yö päässäni velloviin ajatuksiin alitajunnan järjestellessä aineistoa 

uusiksi. Tämän jälkeen myös ymmärrän niitä kirjailijoita, jotka sanovat, ettei heillä ole valtaa 

romaanihenkilöidensä elämään vaan nämä kirjoittavat itse itsensä, niin minunkin kylteri- 

kummitukseni teki. Aineisto kertoi tarinaansa ja minä seurasin. Meidän suhteemme kuitenkin 

lopulta kaatui allekirjoittaneen liian analyyttiseen otteeseen - tarve analysoida toinen osapuoli 

puhki johti lopulta siihen, että henkilökohtainen, paineita elämääni kasannut stereotypiani 

lähti lätkimään ja jäi elämään vain paperilla.



Tässäkö tämä nyt olikin?

Monen unettoman yön, luetun artikkelin ja tietokoneen ääressä vietetyn tunnin jälkeen tuli 

hieman kumma olo. Asiakokonaisuudet olivat pitkälti loksahdelleet paikoilleen, mutta mitään 

kovin erityistä en niissä enää pystynytkään näkemään. Erityisen oudolta tämä tuntui, sillä 

prosessin edellisessä vaiheessa olin kuvitellut löytäneeni vähintään maailman selityksen. 

Kirjoittaessani loppupäätelmiä ja erityisesti lukua ”kauppatieteellisen koulutuksen 

erityispiirteitä”, alkoi tuntua, että eihän mitään erityispiirteitä edes ole. Miksi siis tein koko 

tutkimuksen?

Aineisto, analyysi ja siihen liittyvä teoria olivat lomittuneet niin keskeisesti sekä toisiinsa, että 

omaan arkeeni, että ne olivat suorastaan osa minua. Enhän joka päivä kyseenalaista 

esimerkiksi silmieni väriä ja silti joku muu saattaa kiinnittää asiaan huomiota. Itselle paljon 

päänvaivaa tuottanut gradun tekeminen alkoi saavuttaa oikeat mittasuhteensa, samoin kuin 

tutkimuksen aihekin.. Jos graduni olisi lapanen, sen kärki oli nyt päätelty. Oli tullut aika 

siirtyä eteenpäin.

Kylterin hyvinvointia etsimässä

Oma prosessini niin pro gradun kuin itseni etsimisen kanssa on ollut kaikkea muuta kuin 

helppo, ja kuluneen puolentoista vuoden aikana mielessäni on useampaan otteeseen käynyt 

kuva tietokoneesta lentämässä töölöläisasuntoni ikkunasta. Ajoittain graduprosessin kanssa 

tuskaillessani ja erityisesti sen intensiivisimmässä vaiheessa tuntui lähes irvokkaalta, että oma 

elämäni alkoi yhä enemmän muistuttaa aineistosta nousevaa kuvaa kauppatieteilijän 

pahoinvoinnista. Aluksi, silloin kun gradun kirjoittamiseen olisi ollut aikaa, sitä ei uskaltanut 

tehdä, koska valmistumisen jälkeinen musta aukko ja akateeminen työttömyys ynnä 

sosiaalinen tyhjiö kangastelivat kauhukuvina mielessä. Sitten kun akateemisen työttömyyden 

pelko ainakin hetkeksi helpotti työpaikan saatuani, kuvioon tuli mukaan rajallinen aika.

Tärkeä kannustin tämän tutkielman tekemiseen oli kuitenkin halu avata muille opiskelijoille 

helpompaa tietä kulkea yhteisössä erityisesti silloin kun oma identiteetti tuntuu olevan 

hukassa ja roolimalleja ei löydy. Samoin vinkkinä tuleville graduntekijöille haluaisin sanoa, 

että käyttämällä edes puolet ahdistuksen ja Ison G:n tekemättä olemisen vatvomiseen 

kuluvasta ajasta kirjoittamiseen se grande Gradukin ja maisterin paperit syntyvät 

huomattavasti nopeammin.
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