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Muutoksen eväät -kurssi 1998–2015
Alkusanat
Murikan pisin kurssi Muutoksen eväät – kolmen kuukauden kurssi on ollut
opistolle monella tapaa erityisasemassa. Se mahdollistaa erilaista pedagogista
ajattelua ja on näin myös ylläpitänyt opistossa toisenlaista pedagogista osaamista
kuin mitä pelkästään lyhytkurssit olisivat mahdollistaneet. Kurssi on ollut monelle
Murikan kävijälle myös heidän opintohistoriansa kruunu tai kruununjalokivi,
kirsikka kakun päällä – mitä metaforaa nyt halutaankaan käyttää.
Sain tehtäväkseni pitkäaikaisena Muutoksen eväät -kurssin vastuuopettajana
selvitellä, mikä merkitys kolmen kuukauden kurssilla on ollut sille osallistuneiden
elämään. Tehtävä oli haasteellinen mutta erittäin mielenkiintoinen. Vaikuttavuus
on hankala asia tutkittavaksi. Mistä ja kenen näkökulmasta vaikuttavuutta
tarkastellaan? Mitä koulutuksen vaikuttavuus on? Miten sitä kysytään, etteivät
kysymykset ohjaa vastauksia niihin vaikutuksiin, joita selvityksen tekijä haluaa
kuulla?
Tämän raportin alussa kerron ensin lukijalle, mikä on se koulutustuote, jonka
vaikuttavuutta raportissa selvitellään. Kuvaan Muutoksen eväät -kurssin
suunnitteluprosessia ja opetussuunnitelmassa määriteltyjä pedagogisia tavoitteita,
koska ne ovat ohjanneet myös vaikuttavuusselvityksen kysymysten laatimista.
Sen jälkeen pyrin lyhyesti avaamaan koulutuksen vaikuttavuus -käsitettä vapaan
aikuiskasvatuksen kentässä. Kuvaan myös vaikuttavuusselvityksen tavoitteita ja
näkökulmia: mitä pyrimme saamaan selville ja miten prosessi eteni.
Itse vaikuttavuusselvitys tuotti varsin laajan materiaalin, sillä tavoitimme
tyydyttävän määrän kurssin käyneitä vuosilta 1998–2013, ja vastaajat motivoituivat
kirjoittelemaan vuolaasti kokemuksistaan. Olen syvästi kiitollinen kaikesta
saamastani informaatiosta.
15.10.2015
Marjo Nurmi
Muutoksen eväät -kurssin vastuuopettaja
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Tulokset pähkinänkuoressa
Murikan kolmen kuukauden kurssin eli Muutoksen eväät -kurssin vaikuttavuuskyselyyn
vastasi 94 opiskelijaa vuosilta 1998–2013. Kurssi on koettu merkitykselliseksi kaikilla
kysytyillä osa-alueilla. Vastauksista ei voi löytää yhtään vahvasti kriittistä palautetta.
Koulutuksen yksilöllinen tuloksellisuus ja vaikuttavuus koettiin erityisen vahvaksi.
Tähän kuului oman asiantuntijuuden parantuminen tiedollisen ja taidollisen kehittymisen myötä. Kaikkein eniten hyötyä koettiin saadun työpaikan edunvalvontatehtäviin, toiseksi eniten ammattiosaston tehtäviin. Yllättävästi kolmanneksi nousi
hyöty ammatillisesti: 60,2 % vastaajista koki kurssin hyödyttäneen heitä ammatissaan. 46,2 % oli kokenut kurssin hyödyttäneen myös toimintaa kunnallispolitiikassa
ja muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.
Työpaikalla kurssin vaikuttavuus oli näkynyt yksilön edunvalvonta- ja auktoriteettiaseman vahvistumisena. Tämä oli odotuksenmukaistakin. 93,6 % vastaajista koki,
että edunvalvontaosaamisen vahvistuminen kurssilla oli heille merkittävä tai erittäin
merkittävä oppimistulos. Vain yksi kaikista 94 vastaajasta koki, että merkitystä oli
vain vähän. Yllätystulos sen sijaan oli se, että 45 % vastaajista koki kurssin auttaneen
heitä eteenpäin myös työurallaan paljon tai melko paljon ja lisäksi 22,5 % jonkin verran. Kiinnostava tulos oli myös se, että kurssi oli useimmilla vastaajilla vaikuttanut
heidän ja yritysjohdon välisiin luottamussuhteisiin myönteisesti.
Vastaajat kokivat sekä kurssin tuottaman tiedollisen että taidollisen kehittymisen
itselleen hyvin merkityksellisenä. Samoin muutokset itsetunnossa ja minäpystyvyyskäsityksessä sekä omissa asenteissa on koettu merkityksellisiksi. Kurssilla on
kyselyn mukaan ollut myös melkoinen vaikutus osallistujien ajattelu- ja toimintatapojen kehittymiseen. Näkemys yhteiskunnasta ja ammattiyhdistysliikkeestä on
laajentunut ja kiinnostus syventynyt. Avoimet vastaukset, joita on luettavissa tästä
raportista, kertovat tarkemmin, millaista koettu kehittyminen on ollut.
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Erityisen merkittävänä yksilöllisenä vaikutuksena pidettiin myös ns. metakognitiotuloksia: kykyä oppia tehokkaammin ja etsiä ja käsitellä tietoa kriittisesti sekä parantunutta luottamusta omiin oppimisvalmiuksiin.
Kurssin koetut vaikutukset taustaorganisaatioon juontuvat lisääntyneestä osaamisja toimintapääomasta mutta myös motivaation kasvusta. Työntekijät saivat edunvalvojaltaan enemmän ja varmempaa opastusta, työnantajat saivat asiantuntevan neuvottelu- ja kehittämiskumppanin. Monessa kommentissa kuvattiin myös rohkaistumista ja jämäkkyyden lisääntymistä ja sitä, miten se on vaikuttanut epäkohtien esille
nostamiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen työpaikalla.
Muutoksen eväät -kurssi näyttäisi myös vaikuttavan osallistujien elinikäisen oppimisen asenteeseen myönteisesti. Oppimishalukkuuden ja oppimismotivaation lisääntymistä kurssin vaikutuksesta erittäin tärkeänä tai tärkeänä piti 87,2 % vastaajista.
63,3 % piti tärkeänä sitä, että kurssi innosti ja rohkaisi opiskelemaan myös muissa
koulutusorganisaatioissa.
Henkilökohtaiseen elämään kurssilla oli ollut pääasiassa hyviä vaikutuksia. Internaattielämän hyvät vaikutukset liittyvät erityisesti oman hyvinvoinnin parantumiseen
ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Sen sijaan kurssin vaikutukset perhesuhteisiin
jakoivat vastaajia: osalle vastaajista vaikutukset olivat positiivisia, osalle negatiivisia.
Kysely tuotti suuren määrän materiaalia, sillä vastaajat olivat motivoituneet kirjoittamaan avoimiin kysymyksiin runsaasti kokemuksiaan.
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Koulutuksen vaikuttavuuden arvioinnista
”Vaikuttavaa koulutus on, kun sen tuottamat valmiudet edistävät yksilön henkistä
kasvua sekä yhteiskunnan, kulttuurin ja työelämän kehitystä”, määritellään opetushallituksen koulutuksen tuloksellisuuden arviointimallissa (Opetushallitus 7/98)
lyhyesti ja napakasti. Käytännössä vaikuttavuuden arviointi on haasteellista, ja sitä
voidaan tehdä monesta näkökulmasta.
Vapaata sivistystyötä ei nähdä enää – kuten sata vuotta sitten – kansanvalistuksena
eikä kansaa valistamisen kohteena. Sen sijaan vapaasta sivistystyöstä on tullut sivistyksellinen palvelu, josta kansalainen voi saada tukea kehittäessään itseään yksilönä ja
yhteiskunnallisena toimijana. (Poikela & Silvennoinen 2010, 206) Se, miten määrittelemme koulutuksen tehtävän, määrittelee myös vaikuttavuuden arvioinnin perusteita.
Manninen (2010) jakaa aikuisopiskelun hyödyt välittömiin ja laajempiin kokonaisvaltaisiin vaikutuksiin. Välittömiä vaikutuksia ovat esimerkiksi suorat oppimistulokset ja niistä saatu käytännön hyöty. Muutoksen eväät -kurssilla tällaista hyötyä
voisi edustaa esimerkiksi parempi tietotekninen taito. Laajempiin, kokonaisvaltaisiin vaikutuksiin Manninen lukee seurannais- ja rinnakkaisvaikutukset, jotka seuraavat koulutukseen osallistumisesta. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi parantunut
elämänlaatu, sosiaalisten verkostojen vahvistuminen, parantunut hyvinvointi, luottamus omaan osaamiseen jne. (Manninen 2010, 164, 169) Opetussuunnitelmaan ei
aina kirjoiteta tavoitteiksi tämän suuntaisia vaikutuksia, sen sijaan ne voivat löytyä
piilo-opetussuunnitelmasta ja opettajan omista koulutuksellisista tavoitteista.
Mitä arvioidaan silloin, kun arvioidaan vaikuttavuutta vapaan sivistystyön aikuiskoulutuksessa? Vapaassa aikuiskasvatustyössä aktiivinen kansalaisuus ja kansalaisaktiivisuuden ylläpitäminen ja lisääminen ovat merkittäviä tavoitteita – näin myös
Murikka-opiston koulutettavakentässä. ”Kansanvaltaisuus edellyttää, että valistuneilla kansalaisilla on kykyä, tahtoa ja uskallusta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.” (Vaherva et al. 2007, 130) Murikka-opiston pisimmän
kurssin yksi peruslähtökohta on ollut lisätä osallistujien valmiutta osallistua oman
toimintaympäristönsä kehittämiseen. Aktiivinen osallistuminen vaatii yksilöltä monenlaisia henkilökohtaisia resursseja: tiedollisia, taidollisia, psykologisia ja sosiaalisia
resursseja, itseluottamusta, oikeaa asennetta, tahtoa ja jaksamista.
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Esa Poikela on pohtinut ns. sivistysosaamista vapaan sivistystyön yhtenä tavoitteena. Perinteisesti vapaaseen sivistystyöhön on sisältynyt ajatus, että tieto, tietoisuus ja
sydämen sivistys tekevät sivistyneen ihmisen. Sivistysosaamisen sisältö on suuntautunut uudelleen tietoyhteiskuntaan siirryttäessä. Tietoa on nykyään helppo löytää,
ja se on kaikkien tavoitettavissa. Opittavaa sen sijaan on sen kriittisessä käsittelyssä. Perustiedot ja -taidot ovat sivistyksen pohja, mutta lisäksi on osattava suhtautua
muihin ja toimia sivistyneellä tavalla. Poikelan mukaan nyky-yhteiskunnassa sivistysosaaminen tarkoittaa kykyä ajatella, toimia ja ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia
kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, kykyä toimia aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti. Se tarkoittaa myös toisten arvojen kunnioittamista sekä kykyä vuorovaikutukseen ja kulttuurien kohtaamiseen. (Poikela 2012, 294)
Muutosta on tapahtunut myös siinä, että nykyisin ammatti- ja yleissivistyksen välille ei voi enää asettaa edes veteen piirrettyä viivaa kuten ennen. Poikelan mukaan
tärkeimmät työelämän pätevyydet ovat luonteeltaan yleissivistäviä. Hän nostaa esimerkiksi jatkuvan oppimisen, vuorovaikutuksen, yhteistyön, ongelmanratkaisun
sekä ajattelun taidot, jotka toimivat yhtälailla arjen, kulttuurin, sosiaalisen elämän
kuin työelämänkin yhteyksissä. (emt. 294) Nyt tehdyssä Muutoksen eväät -kurssin
vaikuttavuusselvityksessä yli 60 % vastaajista koki, että kurssi oli hyödyttänyt heitä
ammatillisesti ja ammatissa paljon tai erittäin paljon. 56 % uskoi, että heidän työnantajansa oli hyötynyt kurssilla opitusta paljon tai erittäin paljon. Siispä vapaata sivistystyötä ei voi eikä kannata enää arvioida vain yleisten ja yksilöön kohdistuvien
sivistyshyötyjen näkökulmasta.
Koska Murikan opiskelijat kuuluvat yhä siihen suomalaiseen aikuisryhmään,
jonka koulutustaso on keskimääräistä matalampi, merkittäviksi tavoitteiksi nousevat opiskelutaitojen sekä ns. identiteettipääoman kasvattaminen. Identiteettipääoman
käsitettä ei ole suoranaisesti kirjoitettu opetussuunnitelmaan, mutta se on aina vahva
osa piilo-opetussuunnitelmaa. Yksilön identiteettipääomalla tarkoitetaan yksilöllisiä
resursseja, kuten itsetuntoa, itseluottamusta, tervettä minäpystyvyyskäsitystä ja kriittistä ajattelua. (ks. esim. Schuller et. al. 2004, 12–14) Tehty vaikuttavuusselvitys nosti
näitä asioita vahvasti esille.
Koulutuksen vaikuttavuusarviointia on tietenkin pakko verrata koulutuksen tavoitteeseen: vaikuttavuutta mitataan suhteessa siihen, mitä on haluttu saavuttaa. Toisaalta koulutuksella saatetaan saavuttaa paljon sellaistakin, mitä ei ole osattu tavoitella eikä osata arvioinneissa kysyä. Muutoksen eväät -kurssin tavoitteet muodostuvat
opettajan kirjoittaman ja koulutusorganisaation hyväksymän opetussuunnitelman ja
oppilaan tekemän henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tavoitteista yhdessä. Kun
opiskelijat ovat aikuisia, useimmat jo varttuneitakin, heitä määrittää opiskelijoina aikaisemmat oppimiskokemukset, elämänkokemus sekä työelämätuntemus, ja näillä
on suuri vaikutus opittavien asioiden käyttöön, tulkintaan ja koettuun merkitykseen.
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Tässä mielessä aikuisryhmä on opiskelijajoukkona myös aina heterogeeninen; tarpeet, tavoitteet ja motivaation suunta ovat yksilöllisiä. Näin ollen myös koulutuksen
koetut merkitykset vaihtelevat yksilöstä toiseen.
Moniulotteinen vaikuttavuus -käsite voidaan nähdä yksilöllisten, opiskelijakohtaisten tarpeiden tyydyttämisenä. Toisaalta sitä voidaan tarkastella organisaatio-, instituutio- tai yhteiskuntanäkökulmasta, jolloin huomion keskipisteenä on vaikuttavuus
yhteiskunnallisten ja poliittisten järjestelmien toimivuuteen – tai Murikan näkökulmasta vaikuttavuus taustaorganisaation toimintaan ja arvojen toteutumiseen. Voidaan
puhua koulutuksen vaikuttavuudesta mikro-, makro- ja mesotasolla. Makrotason
vaikutukset hyödyttävät yhteiskuntaa ja työelämää, kun yksilöt ovat yhteiskunnassa ja työelämässä ”laadukkaita toimijoita”. Mesotasolla voidaan arvioida yksittäisen
koulutusorganisaation ja sen koulutustavoitteiden saavutettavuutta. Mikrotasolla
arvioidaan sitä, miten yksilö on pystynyt koulutustaan hyödyntämään omassa elämässään. (Salo 2004, 50–51)
Tässä selvityksessä painopiste on yksilön tavoitteiden toteutumisessa, hyvinvointia ja elämäntyytyväisyyttä lisäävissä vaikutuksissa eli eräänlaisessa ”asiakastyytyväisyydessä”, ja vaikutus taustaorganisaation toimintaan jää toissijaiseksi. Selvityksessä korostuu oppimisprosessien yksilölle tuottaman hyödyn arviointi eli mikrotaso. Tosin kyselyyn sisältyi myös osioita, joissa vastaajat arvioivat kurssin tuottamien oppimistulosten merkitystä myös työyhteisölle, yritykselle sekä ammattiyhdistysorganisaatiolle. Kari E. Nurmen ja Seppo Kontiaisen mukaan sillä, että koulutuksen
vaikuttavuutta arvioidaan vain osallistujan näkökulmasta, on rajoittavia piirteitä.
Oppijan oma tuntuma koulutuksen hyvyydestä tai hyödyllisyydestä koostuu monista tekijöistä, jotka kaikki eivät ole relevantteja koulutuksen vaikuttavuuden kannalta. Esimerkiksi miellyttävät olosuhteet, lähestymiskykyiset opettajat ja ryhmän hyvä
henki samoin kuin innolla tehty työmäärä saattavat jo sinällään saada uskomaan,
että koulutus on ollut vaikuttavaa. (Nurmi & Kontiainen 2000, 38)
Toisaalta tuskin miellyttävä fyysinen tai sosio-emotionaalinen oppimisympäristö
on ainakaan haitaksi; jos miellyttävyys lisää motivaatiota ja saa yksilön innostumaan
ja tekemään työtä jopa oppituntien ulkopuolella, sen uskoisi olevan myös yksilöllistä
vaikuttavuutta tukeva tekijä. Miellyttävänä koetun ja sosio-emotionaalista tukea tarjoavan oppimisympäristön merkitys korostuu varsinkin silloin, kun kohderyhmän
koulutushistoria on pääsääntöisesti varsin lyhyt eivätkä aikaisemmat oppimiskokemukset aina kovin ruusuisia. Asiakastyytyväisyys ei vielä takaa vaikuttavuutta, mutta
jos asiakastyytyväisyyttä koetaan vielä monien vuosien jälkeenkin, kertoo se muustakin merkityksellisyydestä kuin kurssin aikaisesta hauskanpidosta tai viihtymisestä.
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Koulutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyy aina myös useita arvolähtökohtia,
kuten kenelle koulutuksen tulee olla tarkoituksenmukaista, kenen tavoitteita sen tulisi tyydyttää, ketä sen tulee palvella, mistä näkökulmasta ja miksi. Murikan järjestämässä koulutuksessa taustaorganisaation tavoitteet ja toiveet voivat olla merkittävästi
erilaisia kuin yksittäisten opiskelijoiden henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. Esimerkiksi luottamustehtävissä toimineen opiskelijan vertikaalinen sosiaalinen liikkuminen työyhteisössä, vaikkapa siirtyminen kurssin jälkeen toimihenkilötehtäviin, ei
ole koulutusta järjestävän taustaorganisaation näkökulmasta tavoiteltava asia, mutta
yksilölle merkittävä ja positiivinen, elämää eteenpäin rakentava asia.
Koulutuksen vaikuttavuus on moniulotteinen käsite. Tapa kysyä vaikutuksia
muokkaa aina myös sitä, millaista informaatiota selvityksestä saadaan. Se otettakoon
huomioon, kun tätä selvitystä luetaan.
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2
Murikka-opiston Muutoksen eväät -kurssi
Kurssin suunnitteluprosessi ja pedagogiset tavoitteet
Murikka-opistossa on järjestetty kolmen kuukauden mittaisia kursseja vuodesta 1980,
jolloin Murikan kurssikeskus muuttui kansanopistoksi. Tuolloin kansanopistojen säädökset vaativat järjestämään ns. perusoppijakson, jonka minimipituudeksi oli määritelty kolme kuukautta. Muutoksen eväät -kurssi syntyi opiston perusoppijakson pohjalle
vuonna 1998. Jo paria vuotta aikaisemmin vastuu Murikan ”lippulaivakurssin” uudistamisesta oli annettu viestintä- ja vuorovaikutustaitojen opettajalle Marjo Nurmelle.
Vanhanmuotoisella perusoppijaksolla oli jäsenistön keskuudessa ja taustaorganisaatiossa kova ja hyvä maine huippuaktiivien kouluttajana. Kurssin vanha imago
seurasi muutosprosessissa myös uuden kurssin tueksi. Uusi nimi Muutoksen eväät
– kolmen kuukauden kurssi kuvastaa sitä olennaista seikkaa, joka tunnistettiin jo
perusoppijakson kokemuksista: kolmen kuukauden jakso Murikassa on ollut monelle
opiskelijalle todellinen sivistyksellinen second chance, toinen mahdollisuus.
Kurssia uudistettaessa osa pedagogisesta ajattelusta siirtyi perusoppijaksosta myös
uuteen opetussuunnitelmaan – mm. ajatus tutkivasta oppimisesta ja metakognitiivisten taitojen ja oppimisvalmiuksien merkityksestä oppimistuloksina. Toisaalta uusi
opetussuunnitelmatyö toi myös paljon uudenlaista pedagogista ajattelua kurssitavoitteisiin, -sisältöihin ja toimintatapoihin.
Kurssisuunnittelu aloitettiin rakentamalla selkeä näkemys siitä oppimisajattelusta
ja pedagogiikasta, jolle varsinainen sisältö rakentuu. Kurssin pedagogisen suunnittelun lähtökohdat olivat:
1. Aikuisella on oppijana omat tavoitteet ja oppimistarpeet. Yksilöllisten ja
henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi erilaiset luottamustehtävät tuovat omia
oppimistarpeitaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa oman oppimisensa
suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. Valinnaiset oppiaineet sekä oman
tutkimisprosessin aiheen valinta antavat jokaiselle mahdollisuuden suunnata
omaa oppimistaan itselle mielekkääseen suuntaan. Samoin opiskelijalla on
valinnoillaan mahdollisuus vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon aikaa hän
käyttää eri oppimiskokonaisuuksiin. Kurssin aloitukseen liittyy omien
tavoitteiden määrittelyä ja oman opintosuunnitelman tekemistä.
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2. Kurssilla korostetaan yhteistoiminnallista oppimista. Koska osa opiskelusta on
itseohjautuvaa ja tapahtuu kurssipäivien jälkeen ”omalla ajalla”, ohjataan
opiskelijoita hakemaan tukea ryhmästä. Esimerkiksi tietotekniikan ajokorttia
suorittavat opiskelijat hyötyvät ryhmän heterogeenisuudesta, jolloin eniten
taitavat toimivat ryhmän tutorina ja ottavat myös opetusvastuuta.
3. Yksi kolmen kuukauden kurssin perustavoitteista on kehittää opiskelijoiden
itseohjautuvuutta oppijana. Itseohjautuvuuden kehittymisen tueksi opiskelijat
tarkastelevat ja arvioivat säännöllisesti ja ohjatusti omaa oppimistaan (jatkuva
oman oppimisen reflektio) sekä sen käyttökelpoisuutta omassa elämässään.
Tähän arviointiin käytetään ns. salkkuarviointimenetelmää. Itseohjautuvuuden ja oppimistaitojen kehittymisen kannalta tärkeä opiskelukokonaisuus on
myös yksilöllinen tutkivan oppimisen prosessi.
4. Kurssilla käytettävät opetusmenetelmät pyrkivät tukemaan opiskelijoiden oman
ajattelun ja reflektion kehittymistä sekä sitä, että opittavat asiat kytkeytyvät
heidän omaan elämäänsä. Tällaisten aktivoivien työtapojen käytön tavoitteena
on tehdä opiskelusta toisaalta mielekästä ja innostavaa, toisaalta oppimisen
vaikuttavuuden kannalta tehokasta. Menetelmien avulla on mahdollista
arvioida opittavan asian suhdetta omaan elämään ja ajatteluun, omaa suhtautumista luettuun tai puhuttuun tekstiin, tarkastella yhdessä ryhmän kanssa
omia tulkintoja jne.
5. Mahdollisuuksien mukaan erilaiset opittavat asiat integroidaan mielekkäiksi
kokonaisuuksiksi. Kurssilla on pyritty pääsemään irti perinteisestä
oppiainejaosta.
Vanhasta perusoppijaksosta tutkiva oppiminen siirtyi sellaisenaan uuteen kurssiin ja
se toteutettiin samankaltaisena harjoitustyöprojektina. Jonkin verran ohjausprosessiin tuli uutta ajattelua. Myös yhteistoiminnallinen oppiminen oli kirjattu jo vanhaan
opetussuunnitelmaan: perusoppijakson vastuuopettaja Antti Jokinen oli perehtynyt
YT-oppimiseen ja toi menetelmät Murikkaan. Muutoksen eväät -kurssilla yhteistoiminnallisuutta on yhä lisätty.
Suurimmat muutokset pedagogiikassa liittyivät valinnaisuuden lisääntymiseen,
oppimisen itsearviointiprosessiin sekä integraatioajatteluun. Pedagogisen linjauksen tavoitteena on ollut metakognitiivisten taitojen ja oppijan itseohjautuvuuden lisääminen.
Valinnaiset aineet ovat muuttuneet vuosien varrella. Niitä on ollut kahdesta kolmeen jokaisella Muutoksen eväät -kurssilla. Joka kurssilla valittavana on ollut ATK
(ensin A- ajokortti, myöhemmin sen vaihtoehtona myös suppeampi @-ajokortti). Ensimmäisinä vuosina valinnaisena aineena pystyi opiskelemaan myös englannin kieltä.
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Opiskelijoille hyvin tärkeäksi muodostunut valinnainen aine oli yliopistollinen työoikeuden kurssi. Opettajan eläköitymisen ja yliopiston tarjonnan muutosten vuoksi
siitä kuitenkin jouduttiin luopumaan, ja tilalle nousi Tampereen yliopiston kanssa
yhteistyössä järjestetty sosiologian perusteet -kurssi. Englannin kieli poistui valikoimasta, ja tilalle nousi yritystalous ja myöhemmin kansantalous. Kun vuonna 2013
kaikille yhteisiksi opinnoiksi kurssille nostettiin Tampereen yliopiston kanssa toteutettava Työhyvinvointivalmentajien tutkinto, vähennettiin valinnaisten aineiden määrä kahteen. Tällä hetkellä valinnaisina ovat tietotekniikan ajokortti ja kansantalous.
Nyt tehdystä selvityksestä näkyy, että valinnaisilla aineilla on ollut iso merkitys,
kun opiskelijat ovat saaneet valita oppimisohjelmaansa itselleen merkityksellisiä aineita omaa kehitystään tukemaan.
Merkittävä muutos oppimisajattelussa oli myös oman oppimisen suunnittelun
ja itsearvioinnin korostaminen. Varsinkin ensimmäisinä vuosina Muutoksen eväät
-kurssin reflektio- ja itsearviointiprosessi oli monipuolinen ja aika työläskin – sekä
oppijoille että opettajalle. Prosessi alkoi aloitusesseellä ja HOPS-työskentelyllä, ja samalla tehtiin päätös valinnaisista opinnoista. Omaa oppimista seurattiin oppimispäiväkirjaa pitämällä sekä oppimisportfoliota keräämällä. Kurssi päättyi oppimisen
matkakertomus -esseen kirjoittamiseen sekä kahden kesken opettajan kanssa käytyyn
portfolio conferencing -keskusteluun. Myös kurssiopettaja piti ensimmäisinä vuosina
omaa portfoliota ohjaustyöstään. Itsearvointiprosessia on sittemmin jonkin verran
kevennetty, mutta yhä se on merkittävä osa metakognitiivisten taitojen opiskelua.
Kolmas iso pedagoginen muutos oli ajatus integroida eri oppiaineista kokonaisuuksia. Elämyksellisin kaikista on ollut tämän vaikuttavuusselvityksenkin perusteella TES-simulaatio, liveroolipeli työehtoneuvottelujen maailmasta. Kokonaisuudessa integroituvat mm. tietämys sopimusneuvotteluista prosessina, neuvottelutaidot, julkisuudenhallintataidot, kansantaloustietous, ihmissuhdetaidot, viestintä- ja
vuorovaikutustaidot, työelämän säädöslähteiden tuntemus.
2010-luvun alussa kurssi myös opintopisteytettiin, koska oli havaittavissa, että
kurssi innostaa aina joitakin osallistujia muihin opintoihin ammattikorkeakoulussa
tai yliopistossa, ja korvaavuuksista kaivattiin dokumentteja.
Valinnaisia aineita lukuun ottamatta kurssin sisältö ja rakenne on säilynyt sisällöltään melko samana vuodesta 1998. Vuonna 2013 kurssille otettiin yhteisiksi opinnoiksi Työhyvinvointivalmentajan koulutusohjelma. Samalla kurssilta tiputettiin pois
joitakin pienempiä, irralliseksi jääneitä kokonaisuuksia.
Kurssin vastuuopettajina ovat vuorotelleet Marjo Nurmi (vuosina 1998, 1999, 2001,
2009, 2010 ja 2013) ja Jouko Reijonen (2002, 2003, 2005, 2006 ja 2007).
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Kurssit ja opiskelijamäärät 1998–2015
Muutoksen eväät -kursseja on pidetty vuodesta 1998 yksitoista. Näillä kursseilla
keskimääräinen osallistujamäärä on ollut 17,6. Neljä kurssia on peruttu vähäisen
hakijamäärän vuoksi. Lisäksi kurssia ei ole järjestetty Metallityöväen Liiton liittokokousvuosina. Vuonna 2011 tehtiin päätös, että Murikka-opisto järjestää Muutoksen
eväät -kurssin vain joka toinen vuosi vuorotellen Osallistujan Areenat – kuukauden
kurssin kanssa.

Taulukko 1: Muutoksen eväät -kurssin järjestämisvuodet ja osallistujamäärät
Muutoksen eväät

Ei järjestetty

Peruttu

Vuosi

Opiskelijoita

Hakijoita

1998

20

21

1999

16

17

2000

0

0

2001

20

22

2002

17

17

2003

17

24

2004

0

8

2005

19

27

2006

16

18

2007

11

12

2008

0

7

2009

24

31

2010

13

15

Peruttu

2011

0

7

Ei järjestetty

2012

0

0

2013

21

22

Ei järjestetty

2014

0

0

Peruttu

2015

0

7

194

255

Peruttu

Yhteensä

Vuonna 2009 Muutoksen eväät järjestettiin kokeiluna kahdessa osassa. Palaute jakamisesta oli ristiriitainen: osa piti sitä hyvänä ratkaisuna mm. perheen kannalta, mutta
toisaalta varsin iso osa osallistujista katsoi, että tauko heikensi opintojen intensiteettiä.
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Muutoksen eväät -kurssin varhaisemmasta arvioinnista
Murikan pitkäkestoista koulutusta on aina arvioitu monipuolisesti, ja arviointiprosessi perustuu pedagogiseen ajatteluun ja toteutettavaan oppimisnäkemykseen.
Arvioinnilla on kaksisuuntainen tavoite: toisaalta se opettaa opiskelijalle itsearvioinnin ja itseohjautuvuuden taitoja, toisaalta se antaa opettajalle tietoa opiskelijan oppimisprosessista, oppimiseen vaikuttavista asioista sekä opiskelijaryhmän toiminnasta. Samalla opettaja saa tietoa oman työnsä onnistumisesta. Murikan pitkäkestoisen
koulutuksen arviointi perustuu opiskelijan portfolioarviointiin, jossa opiskelijat reflektoivat oppimaansa ja kokemaansa. Opettaja pääsee näin kurkistamaan opiskelijan
kokemuksiin, saa tärkeää informaatiota oppimisprosessien etenemisestä ja opiskelijoiden kokemista vaikeuksista jo kurssin aikana ja voi näin tehdä korjaavia toimenpiteitä ja tukitoimia mahdollisimman nopeasti.
Opettaja kirjoittaa kurssin arviointiraportin opiskelijoiden päätösesseiden, oppimispäiväkirjojen, portfolioiden sekä päättöhaastattelujen pohjalta. Tämä raportti
käsitellään Murikan opettajakunnassa sekä opiston johtokunnassa.
Aiemmin pitkän kurssin kehittämisen ja markkinoinnin tukena oli ns. Pitkäkestoisen koulutuksen suunnittelutiimi. Tämä tiimi teki useina vuosina vaikuttavuushaastatteluja. Ne toteutettiin yleensä noin puoli vuotta pitkän kurssin päättymisen
jälkeen. Haastattelujen tarkoitus on ollut selvittää, miten opiskelijat ovat kokeneet
kurssin merkityksen itselleen ja edunvalvontaosaamiselleen. Haastattelut loppuivat, kun Murikan kurssisuunnittelutiimijärjestelmä purettiin vuoden 2008 jälkeen.
Murikan pitkäkestoista koulutusta on arvioitu myös ulkopuolelta eri näkökulmista. Kati Åman oli seuraamassa 1998 ensimmäistä Muutoksen eväät -nimellä järjestettyä kolmen kuukauden kurssia ja kirjoitti Oulun yliopiston kasvatustieteiden
yksikölle gradunsa aiheesta Muuttaako Muutoksen eväät? Pitkäkestoisen kurssimuotoisen ammattiyhdistyskoulutuksen vaikuttavuuden arviointia. (Åman 2000) Åmanin tutkimuksessa koulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin opiskelijahaastattelujen ja
opiskelijoiden kokemuksen kautta, ja sitä tarkasteltiin neljästä näkökulmasta:
1.
2.
3.
4.

Koulutustarpeen ja koulutustarjonnan vastaavuus
Oppimaanoppimisvalmiuksien parantaminen ja kehittyminen
Kommunikaatiovalmiuksien kehittäminen
Itsensäkehittämishalukkuus

17

Åmanin tutkimus kohdistui vain yhteen kurssiin eli se koski vain 20 opiskelijan
kokemuksia, mutta on sinällään mielenkiintoinen ja kattava kuvaus tämän ryhmän
kokemuksista kurssin aikana ja muutama kuukausi kurssin jälkeen. Raportti kertoo,
että kurssilla oli merkittävästi vaikuttavuutta kaikilla edellä mainituilla neljällä osaalueella. Muun muassa itsensäkehittämishalukkuudesta raportin johtopäätösosassa
mainitaan: ”Ainakin viisi jatkoi opiskelua kurssin jälkeen, yksi ilmoitti saaneensa ylennyksen kurssilla oppimiensa taitojen ansiosta ja lähes jokainen ilmoitti aikomuksensa
jatkaa opiskelua muodossa tai toisessa.” Kurssi oli siis tönäissyt eteenpäin elinikäisen oppimisen tietä.
Murikka-opisto osallistui myös vuosina 2002–2003 toteutettuun opetushallituksen aikuisopiskelijan ohjaus -arviointiprojektiin. Opistokohtainen yhteenveto
toimitettiin painamattomana raporttina Murikalle. Yleisiä tuloksia tutkimuksesta
voi lukea teoksesta Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen
toimintakulttuurin osana (Pajarinen et. al. 3/2004)
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Kyselyn laatimisen prosessi ja
selvityksen tekeminen

3

Miten kysely laadittiin?
Vaikuttavuusselvityksen prosessi alkoi siten, että ensin hahmoteltiin tavoitteet: mitä
haluttiin saada selville Muutoksen eväät -kurssin vaikutuksista ja merkityksistä osallistujien elämään. Näkökulmia oli kolme:

Osallistujatyytyväisyys

Muutos tiedoissa,
taidoissa ja asenteissa

Muutos ryhmän, yhteisön
tai organisaation asenteissa
ja toimintatavoissa

Näistä osallistujatyytyväisyys on helpoimmin mitattavissa. Samaahan mittaa myös
kurssin jälkeinen välitön palaute. Muutosta tiedoissa, taidoissa tai asenteissa voidaan
kysyä yksilön omaan kokemukseen perustuen. Sen sijaan viimeinen kohta on haasteellisempi: miten mitata sitä, millainen vaikutus koulutuksella oli yksilön asemaan
omassa toimintaympäristössään ja miten yksilön oppimat valmiudet ovat muokanneet muuta ympäristöä?
Ensimmäisessä vaiheessa syntynyt jäsennys perustui pääosin kurssin opetussuunnitelman määrittelemiin oppimistavoitteisiin sekä vastuuopettajan omaan pedagogiseen näkemykseen. Jäsennys sisälsi neljä kohtaa:
1. Koulutuksen yksilöllinen tuloksellisuus & vaikuttavuus
• ”Eksperttiyden kehittyminen”: tietopääoma, oppijan hallitsemien
tietoelementtien lisääntyminen, tiedon kumuloituminen, osaamisen
laajeneminen ja syveneminen
• Akkommodaatiovaikutukset: oppijan maailmankuvan kehittyminen ja
muuttuminen; tiedollisen kartan uudelleenrakentuminen
• Metakognitiotulokset: oman oppimisen ohjausvalmiuksien paraneminen;
tiedonhankintataitojen kehittyminen; minäpystyvyyskäsityksen
eheytyminen
• Hyvinvointi- ja elämänhallintavaikutukset: kurssin vaikutus oman
elämän ohjaamiseen, itsetuntemukseen, elämäntapatottumuksiin,
verkostoitumiseen (psykologinen ja sosiaalinen pääoma)
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2. Vaikutukset toimintaan:
• ”Toimintapääoma”: Miten koulutuksen tulos näkyy yksilön edunvalvontaja yhteiskunnallisissa tehtävissä konkreettisesti? Miten koulutus näkyy
ammatillisessa osaamisessa?
• Miten yksilön toimintamallit ovat muuttuneet koulutuksen tuloksena?
Millaista siirtovaikutusta (transfer of learning) kurssilla opitulla on ollut
yksilön arjen ympäristössä?
3. Vaikutukset taustaorganisaatioon
• ”Sosialisaatioprosessi”: taustayhteisön kulttuuriin sosiaalistuminen,
sidos-suhteen muuttuminen
• Vaikutus aktiivisuuteen ja tuloksellisuuteen sekä edunvalvontatoiminnan
laatuun
• Osaamisen jakaminen ja siirtyminen muihin organisaation toimijoihin
tai toimintakontekstin kulttuuriin
4. Vaikutukset työnantajasuhteisiin
• Lisäsikö vai vähensikö kurssin käyminen vertikaalista luottamuspääomaa
työyhteisössä?
• Vahvistiko kurssi asemaa esim. neuvotteluosapuolena tai työelämän
asiantuntijana?
Muita yksittäisiä kiinnostuksen kohteita kyselyssä olivat erityisesti opetussuunnitelman ja informaalin oppimisen suhde; informaalia oppimista tapahtuu erityisesti
oppijaverkostossa internaattiympäristössä, mutta myös kurssin jälkeen, mikäli oppijoiden muodostama sosiaalinen verkosto jää elämään. Internaattiympäristöön liittyy
myös kysymys, miten yhdessä eläminen vaikuttaa sosiaalisten taitojen kehittymiseen.
Erityiskiinnostuksen kohde vastuuopettajalla kysymyksiä laadittaessa oli, muuttiko kurssi suhdetta oppimiseen (elinikäisen oppimisen asenne) ja lisäsikö rohkeutta
osallistua myös muiden koulutusorganisaatioiden järjestämään koulutukseen. Lisäksi
haluttiin selvittää, onko yleissivistävällä Muutoksen eväät -kurssilla ollut vaikutuksia
työmarkkina-arvoon ja työuralla etenemiseen.
Alun perin tarkoitus oli myös haastatteluin selvitellä, millainen merkitys Muutoksen eväät -kurssilla on ollut taustaorganisaatiolle eli Metallityöväen Liitolle. Tämä
jää jatkoselvittelyhaasteeksi. Jotakin kuvastaa kuitenkin se, että vuosina 1998–2013
kurssille osallistujista peräti 21 on toiminut kurssin jälkeen Metalliliiton toimitsijatehtävissä. Lisäksi yksi on rekrytoitunut SAK:n ja kaksi ammattiosastojen toimihenkilöksi sekä yksi ammattiyhdistysliikkeen omistaman opiston opettajaksi.
Organisaation näkökulmasta Muutoksen eväät -kurssilla on ollut tietenkin suuri
vaikutus myös Murikka-opiston toimintaan. Näitäkin vaikutuksia olisi mielenkiintoista pohtia tarkemmin.
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Kyselyn kohderyhmä, sen tavoitettavuus
ja vastausprosentti
Kysely toteutettiin Survey Pal -ohjelmalla, jolla lähetettiin linkki kyselykaavakkeeseen
sähköpostitse. Kysely päätettiin lähettää kaikille, jotka olivat käyneet kolmen kuukauden kurssin sen jälkeen, kun opetussuunnitelma uudistettiin vuonna 1998. Päätös ei
ollut mutkaton: 17 vuotta on pitkä aika, ja varsinkin ensimmäisten kurssien opiskelijoiden yhteystietojen löytäminen oli vaikeaa. Tuolloin läheskään kaikilla opiskelijoilla ei ollut vielä sähköpostia. Monet ovat jo eläkkeellä tai poistuneet Metalliliiton
organisaation näköpiiristä muusta syystä, joten heidän päivitettyjä tietojaan ei löytynyt jäsenrekisteristä eikä kyselyllä tavoitettu heitä.
Mitä voi muistaa 17 vuotta sitten käydystä kurssista? Yllättävää kyllä jokaiselta
järjestetyltä kurssilta saatiin vastauksia, ja ne osoittivat, että monella on vielä vahvana
mielessä kurssin tapahtumia ja siellä opittuja asioita.
Vastaajien määrä kurssikohtaisesti väheni mitä varhaisemmasta kurssista oli kyse.
Syy ei ollut motivoitumattomuus vaan se, että mitä varhaisemmasta kurssista oli kyse, sitä vähemmän enää löydettiin toimivia sähköpostiosoitteita. Tämä olikin isoin
ongelma koko selvitystä tehtäessä.
Kuolleeksi jäsenrekisteri ilmoitti viisi entisistä opiskelijoista. Niistä, joita ei
tavoitettu, iso osa oli eläkkeellä, osa eronnut tai erotettu liitosta. Osa oli siirtynyt
muille aloille eikä yhteystietoja enää löytynyt rekisteristä, tai yhteystiedot olivat
kovin vanhoja.
Kaikista vuosina 1998–2013 kurssin käyneistä kyselyyn vastasi 48,5 %. Kun lasketaan pois kuolleet sekä ne, joille ei löytynyt yhteystietoja, saadaan varsin hyvä vastausprosentti. Taulukko 2 näyttää kursseittain, kuinka moni vastasi, kuinka monelle
löydettiin jokseenkin uskottava sähköpostiosoite ja mikä näistä luvuista laskettuna
on kurssikohtainen vastausprosentti. Yhä näissä luvuissa on mukana henkilöitä, joita kysely ei ole mitä todennäköisemmin tavoittanut: varsinkin yrityksen sähköpostiosoitteet eivät yleensä enää tavoita eläkkeelle tai muihin töihin siirtyneitä. Näin
laskettuna vastausprosentiksi saadaan kuitenkin peräti 70,1 %.
11 kyselyn vastaanottanutta aloitti vastaamisen, muttei koskaan lopulta palauttanut vastauksiaan.
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Taulukko 2: Vastaajien määrät kurssikohtaisesti
Vuosi

Opiskelijoita

Yhteystieto
löydettiin

1998

20

5

3

1999

16

10

5

50,0

2001

20

12

8

66,7

2002

17

11

6

54,5

2003

17

7

7

100,0

2005

19

11

6

54,5

2006

16

11

8

72,7

Vastaajia

Vastausprosentti*
60,0

2007

11

11

9

81,8

2009

24

23

16

69,6

2010

13

13

8

61,5

2013

21

20

15

75,0

Vuosi ei ole
tiedossa

..

..

3

..

134

94

70,1

Yhteensä

194

* Vastausprosentti laskettu löydettyjen yhteystietojen mukaan

Kyselyn toimivuus menetelmänä vaikuttavuutta
selvitettäessä
Monet tavoitteeksi asetetut selvityksen kohteet ovat hankalasti mitattavia asioita.
Omaa oppimista ei välttämättä ole aina helppo tunnistaa; varsinkin ns. laajempien
kokonaisvaltaisten vaikutusten tai seurannaisvaikutusten tunnistaminen (esimerkiksi
parantunut pystyvyyskäsitys tai metakognitiivisten taitojen vaikutus arkeen) voi olla
haasteellista. Muuta keinoa ei kuitenkaan ollut kuin lähteä arvioimaan vaikuttavuutta
yksilön oman kokemuksen kautta. Kysymysten laatiminen näistä lähtökohdista ei
ollut helppoa, ja kysymysten asetteluun voi esittää kritiikkiä. Toisin asetellut kysymykset olisivat hyvinkin voineet tuottaa aivan erilaisia tuloksia.
Lomaketta laadittaessa oli tarkoituksena täydentää ja syventää vaikuttavuusselvitystä muutamin haastatteluin. Kyselymateriaali tuotti kuitenkin yllättävän laajan aineiston, koska vastaajat olivat innokkaasti kirjoitelleet kokemuksiaan myös avoimiin
kysymyksiin. Innokkuus on luettavissa hyvin positiivisella tavalla: kurssi on koettu
merkitykselliseksi, ja vastaajat olivat yhä hyvin motivoituneita pohtimaan kurssin
henkilökohtaisia merkityksiä. Laajan ja paljon informaatiota sisältäneen aineiston
perusteella selvityksen jatkaminen haastatteluin ei enää tuntunut perustellulta.
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Vastausasteikot olisi osin pitänyt laatia toisin. Varsinkin asteikot, joissa piti arvioida jonkin asian merkittävyyttä asteikolla 0–10, ovat hankalia tulkita eikä niitä
olisi kannattanut käyttää ollenkaan. Jollekin numero 7 voi edustaa suurta vaikutusta, toiselle taas heikkoa. Kouluarvosana 4–10 olisi ollut selkeämpi monelle vastaajalle, koska asteikkoon liittyy tuttua tulkintaa heikosta, välttävästä, hyvästä ja kiitettävästä. Joissakin tämän raportin kappaleissa 0–10 -asteikon tulokset on muutettu 1–5
-muotoon vertailun helpottamiseksi. Tämä on kuvaajan yhteydessä erikseen mainittu.
Tulkinnassa olennaisia olivat avoimet kysymykset, jotka kertovat paljon selkeämpää kieltä. Vaikka asteikko- ja valintakysymyksissä kysymyksen asettelu olisikin ohjannut vastaajia, avoimet kysymykset kuitenkin paljastavat, mitä vastaaja oikeasti
muistaa kurssista ja mikä tuntuu tällä hetkellä merkitykselliseltä.

Vastuuopettaja selvityksen laatijana
Selvityksen tuloksiin vaikuttaa varmasti myös se, että kyselyn laatijana ja tulosten
tulkitsijana oli kurssin pitkäaikainen vastuuopettaja ja opetussuunnitelman kirjoittaja, joka oli ollut keskeinen osa kurssien oppimisympäristöä. Ulkoapäin tuotettu
tapa kysyä kurssin vaikuttavuuteen liittyviä asioita olisi saattanut tuottaa hyvinkin
erilaisia tulkintoja. Se otettakoon huomioon selvityksen tuloksia luettaessa.
Läheinen suhde kurssin sisältöön ja opiskelijoihin saattoi vaikuttaa monella tavalla.
Kursseilla syntynyt luottamussuhde osallistujiin vaikutti todennäköisesti myönteisesti siihen, että niin monet kyselyn saaneet sitoutuivat osallistumaan ja kirjoittivat
paljon ja avoimesti kokemuksistaan. Toisaalta voi olla, että vastaajat varoivat kriittisempiä äänenpainoja, kun tiesivät kyselyn tekijän – siitäkin huolimatta että kyselyyn
vastattiin anonyymisti linkin kautta.
Itse kyselyn laatimiseen tutkijan roolilla oli tietenkin myös merkitystä. Kun opettaja tutkii oman koulutustyönsä vaikuttavuutta, on olemassa riski, että kysytään mitä
halutaan tietää ja tulkitaan niin kuin halutaan ymmärtää. Tulkintoja on tässä raportissa kuitenkin pyritty tekemään näkyväksi siten, että opiskelijoiden autenttisia, avoimia vastauksia on kirjattu runsaasti. Vastausten suuresta määrästä johtuen ei koko
aineistoa tokikaan ole avattu. Karsintaa on tehty niin, että on jätetty kirjaamatta julki
vain niitä vastauksia, joiden informaatio toistuu muissa vastauksissa.
Kun opettaja on itse vaikuttavuuden arvioijana, myös hänen pedagoginen ajattelunsa vaikuttaa arvioinnin suunnitteluun ja tulkintaan; esimerkiksi sosiokonstruktivisti tuskin löytää itseään mittaamasta eri oppiaineiden sisällöllistä osaamista millään absoluuttisella mittarilla.
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Kaikesta huolimatta käytännön arkiymmärryksestä oli kyselyn tekemisessä paljon
hyötyä: kun vaikuttavuutta tutkiva on myös lähellä pedagogista prosessia, tuntee sekä
viralliset kurssitavoitteet että ns. piilo-opetussuunnitelman, pedagogisen ajattelun,
oppimisympäristön ja sen kulttuurin, tuntee opiskelijat ja heidän oppimisprosessinsa, se helpottaa selvityksen tavoitteiden ja kyselylomakkeen laatimista ja erityisesti
vastausten ymmärtämistä.
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Kokemus kurssin hyödynnettävyydestä
ja opitun merkityksestä

4

Taustatietoja vastaajista
Murikassa on kaksi pitkäkestoiseksi luokiteltua kansanopistokurssia: Muutoksen
eväät -kurssin lisäksi järjestetään Osallistujan areenat -niminen kuukauden kurssi.
Kokemustuntuma on, että varsin moni kuukauden kurssin käynyt jatkaa kolmen
kuukauden kurssille. Myös toisin päin on liikettä: kolmen kuukauden jälkeen osallistutaan mielellään myös kuukauden kurssille, jos sitä ei vielä ole käyty. Kyselyyn vastanneista yli puolet oli osallistunut sekä kuukauden että kolmen kuukauden kurssille.

Kuvio 1: Kursseille osallistuminen

2. Vastaajien työllisyystilanne
Eläkkeellä
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Työtön

43 %
Osallistunut
vain kolmen
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9,8 %

83,7 %
Työssä

Taustatietoina kyseltiin myös vastaajien tämänhetkistä työllisyyttä. Eläkkeelle oli
vastaajista jäänyt 6,5 %. Työssä vastaajista oli 83,7 % ja työttömänä 9,8 %. Kerrottakoon vertailun vuoksi, että kyselyhetkellä huhtikuussa 2015 Suomen työttömyysaste
oli 10,3 % ja Metallissa ansiopäivärahojen saajia oli 13,5 % jäsenistä.
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Metalliliiton jäseninä oli yhä 79,6 % vastaajista. 16,1 % ei kuulu enää Metalliliittoon.
Tähän ryhmään sijoittuu ainakin osa niistä vastaajista, jotka ilmoittivat Metalliliiton
nykyiseksi työnantajakseen. Osa nykyisistä toimitsijoista on järjestäytynyt ay-liikkeen
ja työttömyyskassojen ammattilaisten omaan yhdistykseen Ay-toimihenkilöt ry:hyn.

Kuvio 3. Jäsenyys kyselyhetkellä
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Olen yhä Metalliliiton jäsen
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En kuulu enää Metalliliittoon
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Vastaajien luottamustehtävät
ja yhteiskunnallinen aktiivisuus kyselyhetkellä
Työpaikan luottamustehtävissä toimii yhä miltei 50 % vastaajista. Pääluottamusmiehenä, luottamusmiehenä tai varaluottamusmiehenä tällä hetkellä toimii 34,8 %
ja työsuojelutehtävissä 7,6 % vastaajista. Muissa luottamustehtävissä toimii 9,8 %.
Muina luottamustehtävinä vastaajat ilmoittivat mm. työsuojelukouluttajan, työllisyyskoordinaattorin, sopimusasiantuntijan sekä ammattiosaston toimitsijan tehtävät.
Toimitsijana työskentelevistä yksi katsoi toimivansa työtehtävänsä kautta yhä luottamustehtävissä (muut luottamustehtävät), mutta muut vastasivat ”Ei luottamustehtäviä
tällä hetkellä”. Luottamustehtävistä poisjäännin syyksi ilmoitettiin mm. eläkkeelle
jääminen ja työnjohtajaksi tai yrittäjäksi siirtyminen.

Kuvio 4: Luottamustehtävät työpaikalla kyselyhetkellä
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Erilaisissa ammattiyhdistysliikkeen muissa luottamustehtävissä ilmoitti toimivansa 61,4 % vastaajista. Tällaisia tehtäviä olivat mm. ammattiosaston, paikallis-, alue- ja
liitto-organisaation tehtävät. Muina ammattiyhdistysliikettä lähellä olevina luottamustehtävinä mainittiin mm. työelämän koulutusneuvojan ja Kunnon työn lähettiläs
-tehtävät, liiton työttömyyskassan hallituksen jäsenyys, ammattiosaston toimistonhoitajana sekä Metallin aluetoimitsijana toimiminen. Kyselyhetkellä Metallityöväen
Liiton hallinnon tehtävissä toimi 23,9 % vastaajista.

Kuvio 5: Muut ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävät kyselyhetkellä
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38,6 % ilmoitti, ettei toimi tällä hetkellä aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä.
Kysymysteknisen ongelman vuoksi tässä ryhmässä näytti olevan useita toimitsijatehtävissä olevia vastaajia.
Suomalaisten selvitysten mukaan vahvasti vaali- ja puolueosallistumisessa kiinni
olevien, puolueisiin kiinnittyvien kansalaisten ominaispiirteisiin näyttäisi kuuluvan,
että he ovat terveellä tavalla itsevarmoja kansalaisia, jotka tuntevat korkeaa sisäistä
kansalaispätevyyttä ja katsovat täten osaavansa vaikuttaa asioihin. (Borg 2005, 78)
Koulutustaso onkin merkittävä yhdistystoimintaan osallistumista selittävä tekijä.
Korkeasti koulutetut osallistuvat yhdistyksiin enemmän kuin muut väestöryhmät.
(Aalto-Matturi & Wilhelmsson 2010, 91) Avoimesta ja yhdenvertaisesta yhteiskunnallisesta osallistumisesta on kannettu Suomessa aiheellisesti huolta.
Yleisesti suomalaiset sijoittuvat puoluetoimintaa koskevissa pohjoismaisissa vertailuissa hännille. Vain seitsemän prosenttia suomalaisista kertoi European Social
Survey -tutkimuksessa vuodelta 2005 olevansa erittäin kiinnostunut politiikasta.
Myös järjestö- ja yhdistystoiminnassa Suomi sijoittui viimeiselle sijalle neljän Pohjoismaan osallistumisvertailussa. (Borg 2005, 85). Niin ikään järjestö- ja yhdistystoiminnan sisällössä ja sitoutumisen laadussa näkyy muutoksia: uuden suomalaisen
yhdistystoiminnan painopiste on siirtymässä laajasta yleisestä yhteiskunnallisesta
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toiminnasta erilaisten elämäntapa- ja elämäntyyliyhdistysten suuntaan ja sitoutuminen on muuttunut kevyeksi ja projektiluonteiseksi. Etenkin aktiivisuus yhteiskunnallisesti suuntautuneessa, poliittista tai taloudellista vaikuttamista varten perustetussa yhdistystoiminnassa on laskenut. (Aalto-Matturi & Wilhelmsson 2010, 89–90)
Laskeva tendenssi on ollut erityisen vahvaa poliittisten puolueiden jäsenmäärissä:
eduskuntapuolueiden yhteinen jäsenmäärä vuonna 2013 oli enää 6 % vuoden 2011
eduskuntavaalien äänioikeutetuista. Kaikkien eduskuntapuolueiden jäsenistä joka
toinen on täyttänyt 60 vuotta. Alle 40-vuotiaita on jäsenistöissä vain 19 prosenttia,
äänioikeutetuista heitä on kolmannes. Varsinaisten puolueaktiivien osuus kaikista
puoluejäsenistä lienee korkeintaan joitakin kymmeniä prosentteja. (Borg 2013, 90)
Tätä taustaa vasten Muutoksen eväät -kurssin käyneet ovat varsin erikoinen ryhmä
suomalaisia. Vastaajista merkittävä osa on aktiivisia kunnallisissa ja muissa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä. Peräti 42,4 % kertoi osallistuvansa aktiivisesti
näihin luottamustoimiin. Vielä suurempi osa vastaajista toimii aktiivisesti poliittisissa organisaatioissa ja kansalaisjärjestöissä (45,7 %). Vastaajista 42,4 % ei ollut
aktiivisia muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä tai järjestöissä.

Kuvio 6: Muu yhteiskunnallinen aktiivisuus
Poliittisissa organisaatioissa tai
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Missä Muutoksen eväät -kurssilla opittua on
voinut hyödyntää?
Vastaajat ovat yleisesti ottaen kokeneet Muutoksen eväät -kurssin hyödylliseksi. Vastaajista 96,7 % vastasi hyötyneensä kurssista aika tavalla (56 %) tai erittäin paljon (40,7 %).

Kuvio 7: Yleinen ja vaikutuksia erittelemätön väite ”Olen hyötynyt kurssilla oppimastani”
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Odotuksenmukaista on, että ammattiyhdistysoppilaitoksen pitkä kurssi hyödyttää
osallistujia heidän edunvalvonta- ja ammattiyhdistystehtävissään. Mielenkiintoista
sen sijaan on se, että yli 60 % vastaajista koki kurssin hyödyttäneen heitä myös ammatillisesti. Myöhemmät avoimet kysymykset toivat joitakin tarkennuksia siihen, miten kurssin on koettu vaikuttaneen ammatilliseen osaamiseen: ”Aikuisopettaminen
työssäni parani.” ”Jokapäiväiset sosiaaliset tilanteet työpaikalla.” ”Kurssin jälkeen sain
vapaat kädet pitää työhyvinvointikoulutusta yrityksessämme työntekijöille toisessa yksikössä. Myös omassa yksikössäni olen aiheesta koulutusta vetänyt. Eli ainakin työnantajan luottamus minun taitojani ja osaamista kohtaan kasvoi.” Myös teollisuuden
työtehtävissä näkyy ammatillisen sivistyksen ja yleissivistyksen rajan hämärtyminen.
Toimitsijatehtäviin siirtyneillä kurssin ammatilliset hyödyt ovat selkeät. Avoimista
vastauksista näkyy myös, että joillekin kurssi on antanut eväitä jatkaa opintoja ja sitä
kautta siirtyä uusiin työtehtäviin ja uuteen työmarkkina-asemaan. ”Minäkin opin
vielä keski-ikäisenä, sujahdan akateemiseen maailmaan ja huomaan viihtyväni myös
luokan edessä.” ”Kuten edellä, ilman kolmen kuukauden kurssia (ja muuta Murikan
koulutusta) olisin todennäköisesti edelleen koneasentaja odottamassa eläkeikää.”
Ilman muuta monet koulutuksen tuottamat rinnakkaisvaikutukset vaikuttavat
yhtä lailla kaikkiin elämänympyröihin. Esimerkiksi itseluottamuksen ja minäpystyvyyskäsityksen kohentuminen seuraa vaikutuksina kaikkeen tekemiseen: ”Luotan
itse ja minuun luotetaan asioissa, joihin ryhdyn.”
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Kurssi on tuottanut hyötyä myös kunnallispoliittisiin sekä muihin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Liiton hallinnon tehtävissä kurssin hyödylliseksi oli kokenut 31,2 %
vastaajista. Tämä luku pitää rinnastaa siihen, että kaikilla osallistujilla ei tietenkään
ole ollut mahdollisuutta työskennellä noissa tehtävissä. Kyselyhetkellä hallinnon
tehtävissä työskenteli 23,9 % vastaajista.

Kuvio 8: Kurssin hyödyt erilaisissa tehtävissä
Muutoksen eväät -kurssin käymisestä oli minulle hyötyä...
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Miten kurssin vaikuttavuus
näkyy yksilön edunvalvonta-asemassa?
Miltei 74 % vastaajista koki, että Muutoksen eväät -kurssi on vahvistanut osallistujien
asemaa edunvalvojana paljon tai melko paljon. Vain 7 vastaajaa koki, ettei vaikutusta
ollut lainkaan tai vain hyvin vähän. Kysely ei paljastanut suoraan, minkä laatuista
edunvalvonta-aseman vahvistuminen on ollut, mutta myöhemmät avoimet vastaukset kertovat erityisesti auktoriteettiaseman vahvistumisesta osaamisen karttumisen
myötä.

Kuvio 9: Suuri enemmistö vastaajista koki edunvalvonta-asemansa vahvistuneen
Asemani edunvalvojana vahvistui kurssin myötä...
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Auktoriteettiaseman vahvistuminen näkyy vastauksissa sekä horisontaalisen että vertikaalisen luottamuksen lisääntymisenä työyhteisössä. Avointen vastausten perusteella
siihen vaikuttavat paitsi osaamisen ja tiedon lisääntyminen myös itseluottamuksen
ja asenteiden muutokset:

” Eli ainakin työnantajan luottamus minun taitojani ja osaamista kohtaan

kasvoivat.”
” Ihmiset kuuntelee minua kun puhun, ihmiset tulee juttusille kysellen eri asioista.”
” Kun huomaan että työnantajakin arvostaa minun sanomisia ja näkemyksiä
asioista.”
” Muistuu kyllä jossakin tiukassa paikassa mieleen, että samanlaista ruokaa se
koulutetumpikin osapuoli syö. En ole kaihtanut tulla esiin, jos on tarvetta.”
” Minulle oli ’kaikki ovet auki’ asiassa missä hyvänsä. Pystyin asiantuntemuksellani
opastamaan mm. henkilöstöjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Kykenin esittämään
yrityksen strategiaan liittyviä kannanottoja, jotka huomioitiin.”
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Kaikkiaan 57,6 % koki auktoriteettiasemansa vahvistuneen kurssin vaikutuksesta
melko paljon tai paljon. Kun otetaan huomioon vastaajien koulutustaso ja sosio-ekonominen asema työelämässä, kurssin vaikuttavuus tässä suhteessa tuntuu erityisen
merkitykselliseltä.

Kuvio 10: Auktoriteettiaseman vahvistuminen työpaikalla Muutoksen eväät -kurssin myötä
Koen, että minulla on enemmän auktoriteettia omassa
toimintaympäristössäni kurssin jälkeen...
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Kurssin käyneiltä kysyttiin myös, onko Muutoksen eväät -kurssi edistänyt heidän
uraansa ay-liikkeessä. Kysymys ei ollut kovin eksakti, ja on vaikea tietää, miten vastaajat mielsivät kysymyksen. Varsin usealla kurssille osallistuvalla on myös ammatillisia haaveita: moni toivoo kurssin edesauttavan Metalliliiton toimitsijatehtäviin
rekrytoitumista. Rekrytoitumista on myös tapahtunut. Toisaalta monelle on ollut
myös pettymys, että haave toimitsijanurasta ei ole toteutunut.
Uralla eteneminen voidaan nähdä myös haasteellisempien luottamustehtävien vastaanottamisena. On vaikea tietää, millaiseen urakehitykseen vastaajat kysymyksen
liittivät. Joka tapauksessa kysymys oli yksi niistä harvoista, jotka tuottivat vastauksissa paljon hajontaa. (KA 2.88, hajonta 1.41). Toisaalta miltei 35 % vastasi kurssin
edistäneen ay-uraa paljon tai melko paljon.

Kuvio 11: Muutoksen eväät -kurssin merkitys ay-uralla etenemiseen
Kurssi edisti uraani ammattiyhdistysliikkeessä...
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Koetut hyödyt muulle toimintaympäristölle
Mikä on kurssin koettu sivistyshyöty muille kuin osallistujalle itselleen? Miten osaaminen on siirtynyt palvelemaan muuta toimintaympäristöä? Tähänkin haettiin
vastauksia vain kurssille osallistuneen oman kokemuksen perusteella.
Vastaajista 55,9 % koki, että kurssi on hyödyttänyt myös työnantajaa aika tavalla
tai erittäin paljon. Kurssista nähtiin seuranneen hyötyä myös työyhteisölle (paljon
tai erittäin paljon 70,6 %) sekä ammattiosastolle (paljon tai erittäin paljon 51,7 %).
35,5 % koki myös Metalliliiton hyötyneen paljon tai erittäin paljon siitä, että vastaaja oli käynyt Muutoksen eväät -kurssin.
On selvää, että kuvioiden perusteella siirtovaikutusta näyttää olevan eniten työyhteisölle: kaikki vastaajat eivät suinkaan toimi aktiivisesti ammattiosastoissa.
Metalliliitto näyttäytyy vielä kaukaisempana tahona, ellei vastaaja sitten toimi esimerkiksi liiton hallinnon tehtävissä tai toimitsijana.

Kuvio 12: Myös työnantajan on koettu hyötyneen siitä, että vastaaja on osallistunut kurssille
Työnantajani on hyötynyt kurssilla oppimastani...
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Kuvio 13: Kurssille osallistujat kokevat, että myös työyhteisö on hyötynyt heidän
kouluttautumisestaan
Työyhteisöni on hyötynyt kurssilla oppimastani...
60

54,3

%

40

21,7

20
0

1,1
1
Ei ollenkaan

16,3

6,5
2

3

4

5
Erittäin paljon

33

Kuvio 14: Useimmat vastaajat kokevat, että kurssista on hyötynyt myös oma ammattiosasto ja
Metalliliitto, joskaan vaikutukset eivät ole niin selviä kuin vaikutukset työyhteisöön
Ammattiosaston ja Metalliliiton hyöty osallistujan koulutuksesta...
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Ammattiosasto on hyötynyt

Metalliliitto on hyötynyt

Kuvio 15: Yhteenveto koetuista hyödyistä ja vastausten keskiarvot (1= Ei ollenkaan 5 = erittäin paljon)
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Oppimistulosten koettu merkittävyys
Kyselyssä pyrittiin selvittämään, miten kurssille osallistuneet kokivat opitun merkittävyyden. Näkökulmia oli kuusi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiedollinen kehittyminen ja tiedon karttuminen
Taidollinen kehittyminen
Muutos omissa asenteissa
Muutos itsetunnossa ja minäpystyvyyskäsityksessä
Tiedonhankintataitojen ja tutkivan oppimisen taitojen karttuminen
Kurssin tuottaman verkostoitumisen koettu merkitys

Merkitystä arvioitiin numeerisesti asteikolla 0–10, jossa 0 tarkoitti ”ei ollenkaan merkityksellistä” ja 10 tarkoitti ”erittäin merkityksellistä”. Lisäksi useimmissa kohdissa oli
mahdollisuus kuvata vapaasti kirjoittaen, miten osaamisen karttuminen on kurssin
jälkeen näkynyt.
Asteikkoarviointi ei sinällään anna kovin tarkkaa informaatiota. Ensinnäkin kymmenportainen asteikko on vaikeasti tulkittava. Toiselle vastaajalle esimerkiksi arvo
7 voi merkitä suurta merkitystä, toiselle vain kohtuullista. Vastausten yhteenvedossa
asteikkoa on tulkittu niin, että arvot 9 ja 10 edustavat erittäin suurta merkittävyyttä
vastaajalle ja 7 ja 8 suurta merkittävyyttä. Vertailun helpottamiseksi kymmenportaiset asteikot on joissakin kohdin seuraavissa luvuissa muutettu viisiportaisiksi: arvot
0–2 = ei juurikaan merkitystä / vaikutusta, 3–4 = vähän merkitystä / vaikutusta, 5–6
=jonkin verran merkitystä / vaikutusta, 7–8 = melkoisesti merkitystä / vaikutusta ja
9–10 = erittäin paljon merkitystä / vaikutusta.
Ongelmallista oli myös se, että vastaajien oli vaikea erotella esimerkiksi tiedon
karttumista taidon karttumisesta. Tämä näkyi erityisesti vapaissa vastauksissa.
Neljännessä kohdassa käytettiin käsitettä minäpystyvyys, joka varmasti oli monelle
uusi ja tuntematon. Avoimista vastauksista päätellen sen merkitys oli kuitenkin varsin
hyvin ymmärretty.
Kohtien 1–5 vastausten graafiset kuvaajat näyttävät kutakuinkin samanlaisilta:
vastauksissa painottuvat numerot 7–10. Avoimet kysymykset tuottivat ilahduttavan
paljon informaatiota. Vastausyhteenvedosta voi sanoa, että näillä osa-alueilla oli koettu
syntyneen merkittävää oppimista. Ainoa vähän poikkeava kuvaaja syntyi kohdasta
6) eli kurssin tuottaman verkostoitumisen merkitys.
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Keskiarvoltaan eniten merkitystä koettiin saadun tiedollisen kehittymisen ja
tiedon karttumisen myötä (KA 8). Erittäin merkityksellisenä oppimistuloksena
tiedollista kehittymistä (arvosana 9 tai 10) piti 29,8 % vastaajista. Heti sen kintereille nousi kokemus tiedonhankintataitojen ja tutkivan työtavan oppimisen merkittävyydestä (KA 7.97). Vastaajista peräti 34 % vastasi, että tämä oli erittäin merkittävä oppimistulos. Taidollinen kehittyminen nousi kolmanneksi (KA 7.77). 27,6 %
vastaajista piti tätä oppimistuotosta erittäin merkityksellisenä.

Kuvio 16: Kuinka merkityksellisenä vastaajat pitävät kurssin tuottamaa tiedollista kehittymistä
ja tiedon karttumista?
Tiedollinen kehittyminen, tiedon karttuminen...
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Kuvio 17: Kuinka merkityksellisenä vastaajat pitivät kurssin tuottamia tiedonhankintataitoja ja
tutkivan oppimisen taitoja?
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Kuvio 18: Kuinka merkityksellisenä vastaajat pitävät kurssin tuottamaa taidollista kehittymistä?
Taidollinen kehittyminen...
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Muutos itsetunnossa ja yksilön minäpystyvyyskäsityksessä näytti myös merkitykselliseltä (KA 7.34) Erittäin merkitykselliseksi (arvosana 9 tai 10) sen määritteli 26,9 %
vastaajista. Kurssin myötä tapahtunutta muutosta omissa asenteissa erittäin merkityksellisenä piti 25,5 % vastaajista (arvosanat 9 tai 10). Vastausten keskiarvo oli 7,19.

Kuvio 19: Kuinka merkityksellisenä vastaajat pitivät kurssin tuottamaa vahvistusta itsetunnossa ja
minäpystyvyyskäsityksessä?
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Kuvio 20: Kuinka merkityksellisenä vastaajat pitivät kurssin tuottamaa muutosta omissa asenteissa
Muutos omissa asenteissa...
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Verkostoitumisen merkitystä on korostettu viimeaikaisessa vapaan sivistystyön vaikuttavuustutkimuksessa. Sen on ajateltu paikkaavan privatisoituvasta yhteiskunnasta
puuttuvaa yhteisöllisyyden kokemusta. Pirstaloituvassa mosaiikkiyhteiskunnassa
aikuisopinnot voivat muodostaa luontevia ja voimaannuttavia kontakteja. (ks. esim.
Harju 2008, 5) Myös vapaan sivistystyön kehittämisohjelmassa 2009–2012 mainitaan vaikutukset, joita opinnoilla on sosiaalisen pääoman (social capital) ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden (social cohesion) kehittymiseen: tällaisia ovat esimerkiksi
yhteisöön liittyminen ja yhteisöllisyys sekä verkostojen syntyminen. (OPM 2009, 73)
Jyri Manninen määrittelee yhteisöön kuulumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen
opiskeluprosessiin liittyväksi välittömäksi hyödyksi mallissaan, jossa hän erittelee
erilaisia ja eritasoisia vapaan sivistystyön vaikutuksia osallistujalle. (Manninen &
Luukannel 2008, 64)
Muutoksen eväät -kurssin käyneiltä kysyttiin, mikä merkitys opiskelijaverkostolla
ja sen tuomalla tuella oli heille ollut. Kysymys jakoi vastaajia: 20,2 % koki opiskelijaverkoston syntymisen erittäin merkityksellisenä kurssin tuotoksena ja 32,9 % merkityksellisenä. Toisaalta osa vastaajista ei nähnyt verkostoitumisella olleen itselleen
merkitystä.

Kuvio 21: Kuinka merkitykselliseksi itsellesi koet verkostoitumisen muiden kurssille osallistuneiden
kanssa ja sen tuoman tuen omaan toimintaasi?
Verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa...
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Avointen vastausten perusteella kokemus verkostojen syntymisestä ja niiden merkityksestä on erittäin tiiviissä suhteessa ainakin sen kanssa, kuinka toimivana kurssiyhteisö on koettu ja millainen on ollut ryhmän sisäinen dynamiikka kurssin aikana.
Seuraavassa kappaleessa esitellään tarkemmin kyselyn antamaa informaatiota
kurssin koetusta vaikuttavuudesta.
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5
Mitä Muutoksen eväät opetti?
Edunvalvojan eksperttiyden kehittyminen:
kurssin vaikutus edunvalvontaosaamiseen
Vaikuttavuusselvityksen yhtenä tavoitteena oli selvittää koulutuksen yksilöllistä tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta edunvalvojan eksperttiyden kehittymisen näkökulmasta. Eksperttiyden kehittämisellä tarkoitetaan tässä edunvalvonta- ja ammattiyhdistystehtävissä käyttökelpoisen osaamisen laajenemista ja syvenemistä tieto- ja
taitopääomaa kerryttämällä.
Kyselyjen ongelma on, että siihen vastataan mitä kysytään. Muutoksen eväät -kurssia
ohjaa sekä opetussuunnitelma että henkilökohtainen oppimissuunnitelma, sekä koulutusorganisaation että opiskelijan tavoitteet. Näin oppimisprosessit sisältöineen
ovat eri opiskelijoilla erilaisia. Myös opetussuunnitelmien sisällöt ovat vaihdelleet
eri vuosina. Jotkut asiat ovat olleet opetussuunnitelmassa kaikilla kursseilla vuodesta
1998. Työehtosopimussimulaatio on tällainen, samoin tutkivan oppimisen prosessi.
Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat korostuneet opetussuunnitelmassa jokaisella kurssilla. Sen sijaan valinnaiset aiheet ovat muuttuneet tämän tästä. Ainoastaan
tietotekniikka on ollut mukana jokaisella kurssilla.
Näistä syistä kyselyyn oli vaikea luoda tarkkoja kysymyksiä eri sisältöjen merkityksestä. Erityisesti tietopääoman kehittymiseen liittyvät kysymykset olivat siksi yleisiä
liittyen esimerkiksi yleisesti työelämän pelisääntöjen ja toimintamekanismien tuntemiseen. Taitopääoman lisääntymiseen oli helpompi tehdä tarkempia kysymyksiä:
tällä alueella opetussuunnitelma on säilynyt samanlaisena vuodesta toiseen ja taidot
kertyvät itse oppimisprosessista, joka ei ole juuri muuttunut vuosien varrella.
Muutoksen eväät -kurssin opetussuunnitelma ei sinällään pidä sisällään suoranaisesti edunvalvonta-aineita niin kuin niitä käsitellään luottamusmies- ja työsuojelukursseilla. Sen sijaan esimerkiksi tutkivan harjoitustyön projektit ovat oppimiskokonaisuuksia, joissa opiskelijat voivat syventää edunvalvontaosaamistaan valitsemastaan teemasta. Monet kokonaisuudet liikkuvat edunvalvontateeman alueella tai
rajapinnassa, kuten työehtosopimussimulaatio tai kansantalous. Opetussuunnitelman
mukainen tavoite on enemmänkin tuottaa osaamista ennakoivaan edunvalvontaan
tutkivan työtavan kautta, opettaa lähteiden käyttöä ja kriittistä ajattelua. Toisaalta
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omien valintojensa mukaan opiskelija voi halutessaan suunnata oppimistaan puhtaasti
yleissivistävien valmiuksien suuntaan.
Vastaajat olivat kuitenkin hyvin yksimielisiä siitä, että kolmen kuukauden kurssi
on vahvistanut heidän edunvalvontaosaamistaan. Vain kaksi 94:stä vastasi, ettei
vaikutusta ollut. Opetuksellisten ratkaisujen lisäksi edunvalvontaosaamisen lisääntymiseen vaikuttaa merkittävästi täysin informaali oppiminen, vertaisoppiminen
oppijaverkostossa internaattiympäristössä. Parhaimmillaan se on jatkunut vielä
vuosia kurssin käymisen jälkeen. ”Kun on ollut ongelmia, niin olen ottanut yhteyttä
kursseilla tutuksi tulleisiin tovereihin, usein löytyy ratkaisu näin kun kokemuksia eri
tilanteista vaihdetaan.”

Kuvio 22: Edunvalvontaosaamisen karttuminen kurssilla
Asiantuntemukseni edunvalvonnassa ja
ammattiyhdistysliikkeessä kehittyi kurssin myötä...
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Toisaalla kyselylomakkeessa kysyttiin, kuinka merkityksellisenä vastaaja pitää
nimenomaan edunvalvontaosaamisen vahvistumista oppimistuloksena. Tässä kyselyn
10-portainen asteikko on muutettu 5-portaiseksi tulosten vertailun helpottamiseksi.
Kurssin on koettu synnyttäneen paljon edunvalvontaosaamista ja sen henkilökohtainen merkittävyys on koettu suureksi.

Kuvio 23: Kuinka merkittävänä osallistujat ovat kokeneet edunvalvontaosaamisen vahvistumisen?
Edunvalvontaosaamisen vahvistuminen: kokemus merkittävyydestä...
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Tietopääoman karttuminen kurssilla
Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan asteikolla 0–10, miten tärkeänä he pitävät
kurssin vaikutuksia tietopääoman vahvistumiseen. Seuraavassa kuviossa kyselyn
10-portainen asteikko on muutettu vertailun helpottamiseksi 5-portaiseksi:

Kuvio 24: Kuinka merkityksellisenä osallistujat ovat kokeneet tiedollisen kehittymisen kurssilla?
Tiedollinen kehittyminen, tiedon karttuminen: merkityksellisyys oppimistuloksena...
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Vaikka eksakteja, tiedolliseen oppimiseen liittyviä kysymyksiä oli vaikea tehdä edellä
mainituista syistä, kysely sisälsi silti muutamia tarkempia tiedolliseen kehittymiseen
liittyviä väittämiä:
•
•
•

Työelämän pelisääntöjen ja toimintamekanismien tuntemukseni lisääntyi
Ymmärrän paremmin yritysten toimintaperiaatteita
Ymmärrän kurssin jälkeen enemmän yritys- ja kansantalouden
lainalaisuuksia.

Viimeisin väitteistä oli siinä mielessä hankala, että yritys- ja kansantalousosuus
on vaihdellut laajuudeltaan eri vuosina paljon yksittäisistä luennoista kokonaisiin
valinnaiskursseihin asti.
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Useimmat vastaajista kokevat, että työelämän pelisäännöt ja toimintamekanismit
tulivat kurssin myötä tutummiksi. Peräti 83,9 % oli sitä mieltä, että kurssin vaikuttavuus
tällä alueella oli suurta tai erittäin suurta.

Kuvio 25: Kurssin vaikuttavuus suhteessa työelämän pelisääntöjen ja toimintamekanismien
tuntemiseen
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Varsin monet kokevat oppineensa paljon yritysten toimintaperiaatteista. Vain kolme 92 osallistujasta kokee, ettei ole oppinut lainkaan tai vain vähän yritysten toimintaperiaatteita.

Kuvio 26: Kurssin vaikuttavuus suhteessa yritysten toimintaperiaatteiden tuntemiseen
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19,6

Yritys- ja kansantaloutta ei ole opiskeltu itsenäisenä oppiaineena jokaisella kurssilla. Vasta viimeisillä kursseilla opetusohjelmaan on tullut esimerkiksi kansantalouskurssi valinnaisena oppiaineena. Joinakin vuosina kurssilla on pelattu yritystalouspeliä, muttei suinkaan kaikilla järjestetyillä Muutoksen eväät -kursseilla. Yritysja kansantalouden lainalaisuuksia koetaan silti yleisesti opitun, ja niiden merkitystä
omassa oppimisprosessissa pidetään suurena.

Kuvio 27: Kurssin vaikuttavuus suhteessa yritys- ja kansantalouden lainalaisuuksien ymmärtämiseen
Ymmärrän kurssin jälkeen enemmän yritys- ja kansantalouden lainalaisuuksia...
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Miten tiedollinen kehittyminen ja tiedon karttuminen näkyy
opiskelijoiden elämässä?
Vastaajat kuvasivat omin sanoin avoimessa kentässä, miten tiedollinen karttuminen
on kurssin jälkeen näkynyt heidän elämässään. Kysymyksen tavoitteena oli selvittää erityisesti, miten Muutoksen eväät -kurssi on kehittänyt edunvalvojien ja muiden
työelämän aktiivien eksperttiyttä.
Vastaajien ei ollut helppo eritellä, mikä on tiedollista, mikä taas taidollista tai asenteiden tasolla tapahtunutta muutosta. Vastauksissa yhdistyvät koko ajan tiedolliset,
taidolliset ja asenteelliset oppimisvaikutukset.
Kommentteja kertyi yhteensä 68. Osa kommenteista on yleisiä kuvauksia tiedon lisääntymisestä, kuten ”Laajempana käsityksenä neuvottelukentästä” tai ”Lisäsi
ymmärrystä Suomen taloudesta ja poliittisesta toiminnasta”. Osa kommenteista on
pidempiä ja aihepiireittäin tarkemmin eriteltyjä.

” Kurssilta sain hyvät perustiedot ammattiyhdistysliikkeen historiasta ja asemasta

yhteiskunnassa. Kiinnostus ay-liikkeessä toimimiseen vahvistui kurssin aikana.
- - Työoikeuden opiskelusta etenkin on ollut suurta hyötyä kurssin jälkeen.
Työehtosimulaatio antoi hyvän kuvan työehtosopimuksen neuvottelemiseen
liittyviin asioihin, näistä tiedoista oli kurssin jälkeen hyötyä niin työpaikan kuin
ammattiosaston toiminnassakin.”
” Ymmärtää maailmaa, yhteiskuntaa ja työmarkkinoiden keskinäisiä riippuvuuksia
paremmin. Osaa kaivaa tietoja eri asioista. Osaa opiskella tehokkaammin. Sitä ei
voi erottaa mikä on kurssin vaikutusta ja vanhenemisen vaikutusta tiedon
karttumisessa. Vaikutus on kuitenkin ollut merkittävä, se on selvä asia. Ne
asiat, jotka kiinnostivat ennen kurssia, ovat kiinnostaneet kurssin jälkeen vielä
enemmän.”
” Kokoustekniikka kehittyi kurssin myötä paljon. Myös TES-simulaatio antoi uutta
tietämystä työmarkkinaneuvottelujen todellisuudesta. Sain työkalupakkiini
silloin valtavasti tietoa eri näkövinkkeleistä ja ymmärrykseni eri asioiden
vaikuttavuudesta toisiinsa syveni. TES-simulaatio oli loistava tapa lisätä
ymmärrystä siitä, mitä neuvotteluissa oikeasti tapahtuu.”
Osa vastauksista liittyi suoraan substanssiosaamisen kasvuun, ja vastausten kirjavuus
osoitti, että tiedollisella tasollakin on opittu paljon, mutta yksilöllisesti usein erilaisia
asioita. Kurssi oli lisännyt mm. yleistä yhteiskunnallisten asioiden ymmärrystä, ymmärrystä ja tietoa työehtosopimuksen syntyprosessista, TES-käsitteistä, työlainsäädännöstä, yleisesti sopimus- ja lakiasioista, oikeuksista ja velvollisuuksista, kansainvälisistä asioista, maahanmuuttajiin liittyvistä kysymyksistä, aikuisten opettamisesta.
Sosiologinen tietämys oli kasvanut, taloustietämys kehittynyt. Tietämys ay-liikkeestä
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ja siinä toimimisesta oli kasvanut. Useissa kommenteissa tiedollinen kasvu liitettiin
myös itsevarmuuden kasvuun ja yleissivistyksen paranemiseen:

” Ymmärrän nykyisin yhteiskuntaa käsittelevistä aiheista enemmän.

Yleissivistykseni on parempi.”
” Sain hyvin paljon tietoa esim. Työlainsäädännöstä jota pystyin soveltamaan
silloisissa luottamustehtävissä. Oppimisen myötä tiedollinen itsevarmuuteni
kasvoi.”
Monissa vastauksissa kuvattiin sitä, miten tehtävien hoitaminen arjessa helpottui
tiedollisen karttumisen myötä: lakikirjan ja sopimusten lukeminen oli helpottunut,
on ollut helpompi suodattaa ja hakea tietoa, parantunut tietotaso on auttanut työpaikan keskusteluissa ja neuvotteluissa ja jämäköittänyt omaa asemaa. Oma tutkiva
harjoitustyö oli tuonut luottamustehtävään asiantuntijuutta, avannut laajempaa perspektiiviä ja uusia näkökulmia ja lisännyt auktoriteettia omassa toimintaympäristössä.
Kurssin hyöty oli koettu hyvin konkreettisella tasolla:

” Osaan katsoa huomattavasti tarkemmin työhöni ja edunvalvontaan liittyviä

asioita, ja minulta tullaan aika paljon kyselemään työturvallisuus ja edunvalvonta-asioissa jopa työnantajan taholta.”
” Olen pystynyt hyödyntämään kurssilla saamiani tietoja mm. työhyvinvointiin
sekä kansantalouteen liittyvissä asioissa.”
” On ollut paljon helpompaa viedä asioita eteenpäin kun ei ole tarvinnut
joka käänteessä turvautua lakiteksteihin.”
Jotkut kommentit liittyvät tiedon kasvun kautta asenteiden muuttumiseen, oppimiskyvyn ja motivaation paranemiseen ja kykyyn reflektoida omaa toimintaa. Osassa
on näkyvissä jo oppimisen tuottamia akkommodaatiovaikutuksia:

” Muutoksen eväät antoi kipinän sekä hyvät valmiudet lähteä opiskelemaan ja

kehittämään itseään lisää niissä asioissa, joita ay-liikkeessä toiminen edellyttää.”
” Opin ymmärtämään edunvalvonnan ja järjestötyön tärkeyden. Opin ymmärtämään miten liitto toimii, kuinka tärkeää jäsenen kannalta katsoen on jokainen
osa-alue siinä.”
” En enää kuvittele että itse ymmärtäisin tai hallitsisin kaikesta riittävät tiedot.
Osaan hakea vastausta, ja tukeutua verkostoitumiseni kautta kanssatyöskentelijöihini. Mietin kysyessänikin, että asetan kysymyksen kommentoitavaksi, enkä
hae itselle mieleisintä vastausta.”
” Opin katsomaan asioita laaja-alaisemmin, yhteiskuntaan vaikuttavat asiat
avautuvat enemmän.”

45

” MUTTA SE ISOIN OPPI ON, ETTÄ OPETITTE KUINKA OPPIA OPPIMAAN.

Siis M. Nurmi yhdessä J. Reijosen kanssa opetti että kuinka sisäistetään asioita.”
” Tahto lisäopiskeluun vain koveni kurssin myötä, oman oppimisen mekanismit
alkoivat avautua ja sitä kautta sitten myös ymmärrys oppimiskyvyistä ja omasta
osaamisesta.”
” Kiinnostuin asioista niin paljon, että lähdin lisäkoulutukseen Kiljavan Opiston
pitkälle kurssille sekä tiedottajakoulutukseen. Kolmen kuukauden kurssi avasi
tiedon janon :) ”
Paljon oli myös kommentteja siitä, miten tiedollinen kehittyminen on lisännyt osallistujan itsevarmuutta, auktoriteettia ja uskottavuutta ja vahvistanut näin edunvalvontaroolia. Useasta vastauksesta ilmeni, että kurssin jälkeen suhde työnantajaan on
koettu tasavertaisemmaksi:

” Pystyy puhumaan tasavertaisesti työnantajan edustajien kanssa.”
” Tieto ja sen tuoma varmuus on tuonut uskottavuutta keskusteluun työnantajan
kanssa.”
” Vaikea sanoa yksittäistä asiaa, niitä on useita. Työpaikallani työnantaja kysyy
usein mielipidettäni... ”

Toisaalta eksperttiyden kehittyminen näkyy myös suhteessa muihin työntekijöihin:

” Onpas ollut varaa oikoa vääriä tietoja porukan keskuudessa. Se tosin edellyttää

jatkuvaa tiedon ajallista ylläpitoa.”
” Ihmiset kuuntelee minua kun puhun, ihmiset tulee juttusille kysellen eri asioista.”
” Ammattiosaston toimikunnan jäsenenä pystyi neuvomaan työkavereita”
” Esimerkiksi kurssin tes-simulaation jälkeen on ollut helpompi selittää
kysyjille, mitä oikein tapahtuu kun tessistä neuvotellaan.”
Kurssi on siis tuottanut monelle myös tietynlaista identtiteettipääomaa: ”Kolmen
kuukauden kurssin käynyt” merkitsee enemmän, mitä sanojen konkreettinen merkitys antaa ymmärtää.
Tiedollinen kehittyminen on näkynyt myös parempana itsevarmuutena, luottamus omiin taitoihin oli lisääntynyt ja hallinnan tunne kasvanut:

” Olin aika vihreä ay-toiminnassa ennen kurssia ja tietämykseni tosi vähäinen.

Tieto tuo varmuutta asioiden hoitoon.”
” Opin enemmän jäsentämään eri asioita. Jotenkin varmempaa on ollut asioitten
hoitaminen työpaikalla.”
” Rauhallisuutena asioiden hoidossa.”
” Itsevarmuus luottamustoimien hoitamisessa on lisääntynyt.”
” Sain rohkeutta lukea ja kirjoittaa vaikeistakin asioista, mm taloudesta. Kurssi ja
erityisesti kouluttajat rohkaisivat ja kannustivat minua ja siitä olen kiitollinen.
(siis suomi ei ole äidinkieleni)”
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Taitopääoma, osaamisen laajeneminen ja syventyminen
Taitoaineista kurssilla korostuvat erityisesti viestintä- ja vuorovaikutustaidot ja
tietotekniset taidot sekä oppimis- ja tiedonhankintataidot, joita käsitellään tässä
raportissa omassa kappaleessaan metakognitiotaitoina.
Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan asteikolla 0–10, miten tärkeänä he pitävät
kurssin vaikutuksia taitopääoman vahvistumiseen. Taidon karttumista tärkeänä tai
erittäin tärkeänä piti 87,2 % vastaajista. Seuraavassa kuviossa asteikko on muutettu
vertailun helpottamiseksi 5-portaiseksi:

Kuvio 28: Taidollisen kehittymisen koettu merkitys oppimistuotoksena
Taidollinen kehittyminen opetuksen ja oppimistehtävien myötä...
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Kurssille osallistuneita pyydettiin myös kuvailemaan omin sanoin, millaisissa tilanteissa he ovat voineet omassa arjessaan hyödyntää kurssilta saamiaan taitoja. Kysymys
tuotti kaikkiaan 66 vastausta.
Jotkut vastasivat erittelemällä laajasti ja tarkasti opittujen taitojen hyötyjä arjessaan.
”Merkittävimpiä kurssilla opituista taidoista olivat opiskelutaitojen ja uusien opiskelutekniikoiden oppiminen. Näistä on ollut hyötyä niin opiskelijana kuin kouluttajanakin
toimimisessa. Atk-taitoihin sain pohjan, jolla tekstien ja taulukoiden tekeminen kurssin
jälkeen onnistui huomattavasti paremmin kuin ennen kurssia. Vuorovaikutustaidot
ja rohkeus esiintyä paranivat merkittävästi.” Vastauksia on vaikea luokitella, koska
ne olivat usein luetteloita monenlaisten taitojen oppimisesta: ”Atk-taidot paranivat,
asioihin vastausten etsiminen parantui, esiintymistaitoni parantui, esitysten laatimisen taito parantui, kirjoittaminen parantui.”
Jotkut vastasivat lyhyesti ja yleisellä tasolla: ”Jokapäiväiset sosiaaliset tilanteet työpaikalla”. ”Neuvottelutilanteessa.” ”Am.os. puheenjohtajana toimiessani. Neuvottelutilanteissa työnantajan kanssa.”
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Tietotekniset taidot
Tietotekniikka on ollut kaikilla kursseilla mukana. Jokaiselle opiskelijalle on annettu
ainakin sen verran opetuksellista tukea, että on mahdollista pärjätä kurssin oppimistehtävien kanssa, mm. harjoitustyöraportin tekemisessä. Valinnaisena aineena on
aina ollut A- tai @-ajokortin suorittaminen. Paitsi että tietotekniikka on ollut kurssilla muun oppimisen apuväline, sen laajemmalla opiskelulla on aina ollut myös välitöntä käytännön hyötyä, ja sen on ajateltu tuottavan myös lisää työmarkkina-arvoa.
Tietoteknisen osaamisen suhteen opiskelijat ovat varsin heterogeenista joukkoa.
Kurssilla on mukana aina paljon osaavia, mutta aina myös niitä, joille osaaminen ei
yllä kuin sähköpostin käyttämiseen. Ensimmäisestä Muutoksen eväät -kurssista 1998
maailma on muuttunut paljon. Tietoteknisen osaamisen taso on valtavasti lisääntynyt, mutta yhtä lailla myös sen tarve ja välttämättömyys.
Seuraava kuvio kertoo, että Murikan opiskelijat ovat pääsääntöisesti tarvinneet
tietotekniikan opetusta. Niitä, joille ATK-opetuksella oli vain vähän merkitystä, on
vielä varsin vähän. Nämä henkilöt mitä todennäköisemmin edustavat niitä, joilla
osaamista oli paljon jo kurssille tultaessa.

Kuvio 29: Tietoteknisten taitojen lisääntyminen Muutoksen eväät -kurssilla
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Avoimien kommenttien mukaan tietoteknisten taitojen oppimisen merkitys on selvästi ollut suuri monille kurssin osallistujille.
” Tietokoneen käyttö on parantunut. Osaan tehdä esitelmiä ja toteuttaa ne.
Monia muita pikkujuttuja, mitä ei edes tule mieleen tässä.”
” Tietokoneen A-kortti tuli suoritettua kurssilla, jonka myötä taidot lisääntyivät
entisestään.”
” Oppiminen tietokoneiden käyttämiseen on parantanut tiedon hakua - - ”
” Some ja tietotekniikan mahdollisuudet, sekä niiden käytettävyys kasvoivat ja kehittyivät. Voin vaikka neuvottelutilanteessa pyytää asian varmistusta netin kautta.”
” Esim. tietotekniikan taidot moninkertaistuivat kurssilla, yleensä selviän omin
avuin tietotekniikassa. Myös vuorovaikutus taidot paranivat, sen huomaa joka
päiväisessä työssä.”
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Funktionaalinen kirjoitustaito
Heikko toiminnallinen kirjoitustaito on yksi merkittävimmistä vaikeuksista, joihin
Murikan opiskelija Muutoksen eväät -kurssilla törmää. Syynä on usein harjaantumattomuus, joskus myös lukivaikeus. Kurssilla kuitenkin kirjoitetaan paljon. Esimerkiksi
tutkivan oppimisprosessin raportti on haasteellinen kirjoitustehtävä. Oman työn arjessa
kirjoittamistehtäviä on ehkä voitu kiertää, mutta opinnoissa vaikeudet on kohdattava.
Kirjoittamiseen liittyy monella myös paljon heikkoa minäpystyvyyskäsitystä ja
kirjoitustehtävien edessä joskus jopa defensiivistä käyttäytymistä. Oppimismotivaatio
on herätettävä, jos sitä ei valmiiksi ole. Kun oma kirjoitustyö lopulta on valmis – opettajan pienellä tai vähän suuremmalla tuella – on myös tunne suoriutumisesta palkitseva.
Kyselyssä pyrittiin selvittämään, vaikuttiko Muutoksen eväät -kurssi osallistujien kykyyn kirjoittaa. Myös tässä tulokset näyttävät oikein hyviltä: 75,3 % koki
kirjoitustaidon parantuneen paljon tai erittäin paljon.

Kuvio 30: Kuinka paljon Muutoksen eväät -kurssi lisäsi osallistujien funktionaalista kirjoitustaitoa?
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Sanalliset palautteet korostivat vielä taitojen henkilökohtaista merkittävyyttä: itse
asiassa kirjoittamaan oppimisen merkityksestä tuli eniten kommentteja, kun pyydettiin omin sanoin kuvaamaan kurssilta saatujen taitojen hyödyntämistä kurssin
jälkeisessä arjessa. Usein kommentit yhdistyivät luottamustoimissa pärjäämiseen,
tutkivan työtavan oppimiseen tai ATK-taitojen lisääntymiseen.
” Tekstin luominen lehtiin on ollut huomattavasti helpompaa, sekä ollessani
sihteerinä ammattiosastossa, pöytäkirja tuli vaivattomasti. Omien muistelmien
kirjoittaminen ym. Tietokonetaidot lisääntyivät huimasti.”
” Kirjoittaminen on helpompaa ja yleensä tekstin tuottaminen. Osaan hyödyntää
atk taitojani ja ilmaista myös paremmin itseäni.”
” Opin valtavasti kirjoittamisesta ja tiedon etsimisestä. Näitä taitoja olen ylläpitänyt ja kehittänyt edelleen. Uskon myös ihmissuhdetaitojeni kehittyneen valtavasti
koska kurssi oli minulle henkisen kasvun paikka.”
” Kirjoitustaitoni parani huomattavasti kurssin aikana. Josta on hyötyä joka päivä!”
” Erilaisissa projekteissa työpaikalla. Raporttien kirjoittamisessa, viestinnässä
(puheet ja kirjoitukset).”
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Puheviestintä, ilmaisurohkeus ja neuvottelutaidot
Puheviestintätaidot ovat niitä työelämätaitoja, joita jokainen tarvitsee – erityisesti
edunvalvontatehtävissä toimivat. Puheviestintää on jonkin verran kurssilla omana
oppiaineenaan, mutta kuten kirjallinenkin viestintä se on enemmän välineaine, joka
integroituu muihin oppimiskokonaisuuksiin. Muutoksen eväät -kurssilla jokainen
opiskelija joutuu luennoitsijan ja opettajan rooliin yhteistoiminnallisissa harjoituksissa ja jakaessaan oppimaansa muille. Moni kokee nämä tilanteet vahvasti. Murikan
opiskelijoilla ilmenee erityisen paljon heikkoa minäpystyvyyskäsitystä julkisen puhumisen alueella. Toisaalta juuri siksi tällä alueella saavutetaan myös tunnepitoisimmat oppimiskokemukset: Pystyin pitämään oppitunnin tutkimastani aiheesta!
Vaikka jännitin, en jänistänyt!
Kyselyssä puheviestintätaitojen karttumista selvitettiin vain yhdellä yleisellä
kysymyksellä: piti arvioida, kuinka paljon puheviestintätaidot vahvistuivat kurssin oppimistuotoksena. Vastaajista 67,4 % koki kurssin vahvistaneen puheviestintätaitoja paljon tai erittäin paljon. Kaksi opiskelijoista ei kokenut ollenkaan vaikutusta.

Kuvio 31: Arvioi kurssin vaikuttavuutta puheviestintätaitojesi vahvistumiseen.
Puheviestintätaitoni vahvistuivat...
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Avoimet kommentit toivat esiin monta näkökulmaa puheviestintätaitoihin: mainituksi tulivat mm. neuvottelutaitojen kehittyminen, rohkaistuminen julkiseen puhumiseen ja esiintymisvarmuuden lisääntyminen, viestintäkeskeisyyden lisääntyminen
sekä kuuntelutaito ja yleisen vuorovaikutusosaamisen kehittyminen.

” Itseilmaisun rohkeus ja oikea käytettävyys parani huomattavasti. Nyt osaan
myös kuunnella ja antaa tilaa kanssatyöskentelijöilleni. Kun esiinnyn
normaalina itsenäni, enkä teeskentele, niin asioihin suhtaudutaan
luontevimmin.”
” Esiintymistaidot, uskallusta puhua ja esiintyä ja saada viesti oikein
perille - jo luottamusmiehenä, ammattiosastossa ja myöhemmin
toimitsijana ja kouluttajana.”
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Yleisesti kurssin merkittävinä oppimistuloksina mainittiin laajasti ottaen erilaiset
viestintä- ja vuorovaikutus- sekä tiedonkäsittelyvalmiudet.

” Neuvotteluissa työnantajan kanssa. Ihan tavallisessa kanssakäymisessä

työkavereiden kanssa. Erilaisissa kokouksissa. Sähköpostien ja tiedotteiden
laatimisessa. Poliittisissa keskusteluissa ja väittelyissä. Yleensäkin kaikessa
edunvalvontaan liittyvässä.”
” Eri tilanteissa työssä ratkoessani erilaisia epäselvyyksiä ja ongelmatilanteita.
Olen pystynyt sanomaan enemmän puhuessani.”
” Osaan etsiä tietoa hyvin eri lähteistä, ulosanti parani, samoin kuin kirjallisen
tiedon tuottaminen. Osaan paremmin ottaa myös huomioon eri ihmistyyppejä
ja lukea myös sanatonta viestintää. ”
” Keskustelu, neuvottelukumppaneiden kanssa. Asioiden viestiminen eteenpäin.
Oma kokonaispohdinta lisääntyneenä skaalana.”
Neuvottelutaitojen oppimisessa erityisesti työehtosopimussimulaation vaikutusta
korostettiin. Kommenteissa korostuivat maltin oppiminen, paremmat neuvotteluvalmiudet, valmistelun merkitys ja asioiden asettaminen laajempaan perspektiiviin.

” Poliittiset neuvottelut ovat helpompia, koska kurssi antoi paljon tietoa

neuvottelujen kulussa, jonka kautta neuvottelutilanteissa on ollut
enemmän malttia.”
” Henkilöstörahaston hallituksen puheenjohtajana jouduin yhä uudelleen ja
uudelleen asettumaan välittäjäksi toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden
väliin. Ilmeisesti onnistuin aika hyvin, koskapa sitä yhä kaiholla muistellaan,
molemmilta puolilta. Ylipäätänsä neuvottelutaito osuus ja yleisemmin kursseilta
saatu varmuus auttoivat.”
” Esim. kokouksissa neuvottelutilanteissa esiintyessä yleisön edessä olen entistä
varmempi, rauhallisempi, sanavalmiimpi”
” Neuvotteluun työnantaja edustaja kanssa osaa valmistautua paremmin.
Osaa etsiä pykälät neuvottelun tueksi.”
” Neuvottelutilanteissa olen oppinut ohittamaan epäolennaisen asiayhteydestä.”
” Pääluottamusmiestehtävässäni menestyin mainiosti yt-neuvottelussa
(koskien 1500 työtehtävää/henkilöä). Menestyksen takeena oli 3 kk:n kurssin
tuoma neuvottelutaitovarmuus ja työoikeuden lisääntynyt tuntemus.
Oikeastaan pystyin lähes ”sanelemaan” neuvottelutuloksen omaksumallani
asiantuntemuksella. Pelastin myös ta:n miljoonien laskulta valtakunnallisessa
tes-tilanteessa. Pelastaminen oli edullinen myös metalliliiton jäsenille
ko. työpaikalla.”
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Sosiaaliset taidot, ihmissuhdetaidot ja konfrontaatiotaidot
Kurssin opetussuunnitelmassa ei erikseen määritellä tavoitteita, jotka liittyvät
ihmissuhdetaitoihin tai ristiriitaisten tilanteiden kohtaamisen taitoihin. Toki
yhteistoiminnallinen oppiminen ja esimerkiksi roolipelinä toteutettu TES-simulaatio
pitävät sisällään ohjausta myös yhdessä tekemiseen ja ryhmädynamiikasta huolehtimiseen. Internaattiympäristössä eläessä ryhmänä toimimiseen liittyvät asiat nousevat
kuitenkin väistämättä esille ja tuottavat informaalia oppimista, joka usein koetaan
hyvin merkittäväksi oppimistuotokseksi. Ryhmässä toimimisen ja ihmissuhdeosaamisen taidot ovat siis olleet enemmänkin osa kurssin piilo-opetussuunnitelmaa ja
oppimistulokset enemmän sattumanvaraisia kuin tavoitteellisia. Satunnaisesti – silloin
kun asia on ryhmän kanssa noussut esiin – on kurssilla myös luokkatilanteessa käsitelty näitä aiheita. Herkullisia oppimisen paikkoja on syntynyt myös silloin, kun
oppijaryhmän sisäinen dynamiikka on ajautunut solmuun ja asioita on yhdessä ratkottu ja selvitelty. Esimerkiksi oppimispäiväkirjojen opettajalle tuottama informaatio
ryhmän yhteistoimintaongelmista on luonut spontaaneja oppimistilanteita, joissa on
tutkiskeltu ihmissuhdeviestinnän kiemuroita ja selvitelty syntyneitä ristiriitatilanteita,
harjoiteltu vuorovaikutusta ja ratkaisukeskeisyyttä konfrontaatiotilanteissa.
Kyselyssä oli väite, jolla pyrittiin selvittämään nimenomaan kurssiyhteisön tuottamaa sosiaalista osaamista ja sen merkityksellisyyttä osana oppimisprosessia. Luottamustehtävissä toimivat tekevät paljon ihmissuhdetyötä ja joutuvat kohtaamaan hankaliakin tilanteita. Tässä suhteessa internaatissa yhdessä elävä aikuisopiskelijoiden
ryhmä voi parhaimmillaan toimia ihmissuhdelaboratoriona, jossa on mahdollista
tutkia ryhmädynaamisia prosesseja, oppia sietämään erilaisuutta ja kohtaamaan
myös ristiriitaisia tavoitteita ryhmän toiminnassa.

Kuvio 32: Millaisena opiskelijat kokivat kurssin tuottamien sosiaalisten taitojen merkityksen
oppimistuotoksena?
Kurssi- ja opiskelijaryhmässä toimiminen paransivat sosiaalisia taitojani:
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Kun kaikki kuvaimet kyselytuloksista näyttävät profiililtaan samankaltaisilta,
tulee mieleen, kuvaavatko ne ollenkaan kysyttyä vai ovatko ne vain hyvän osallistujatyytyväisyyden ilmaisuja. Niin tai näin, avoimien kysymysten tuottama informaatio
kuitenkin tukee sitä, että sosiaalisten taitojen oppiminen – vaikkakin kurssin sivutuotteena – on ollut monelle merkityksellistä.

” Edellisissä kohdissakin mainitsin toisten kuulemisen ja toisien huomioon

ottamisen. Ne ovat avainsanat. Eli sosiaalinen kanssakäyminen pitkän kurssin
aikana saa keskustelujen kautta itselle uusia näkemyksiä ja muiden kurssilaisten
perusteluja tiettyihin keskusteluaiheisiin saa jopa oman mielenikin
muuttumaan.”
” Neuvotteluissa työnantajan kanssa ja jotenkin vain on oppinut lukemaan ihmisiä
päällisin puolin. Huomaa jotenkin paremmin kun työntekijöillä on murheita
(näkyy käytöksessä).”
” Henkilöiden välillä olevissa ristiriitatilanteissa ja kun valittiin pääluottamusmieheksi, niin kyllä ne kurssin työehtosopimusneuvottelut jäi lähtemättömästi
mieleen ja sen kokonaisuuden ymmärtäminen neuvotteluissa”
” Vuorovaikutus ja ihmisten kanssa kommunikointi ”
” Kurssin aikana tehtävät harjoitteet ovat tuoneet itselleni parempaa sosiaalista
kanssakäymistä ja osaamista myös keskustelun käymiseen ja toisten
kuulemisessakin.”
Sosiaalisten taitojen kehittyminen on syvästi kytköksissä asenteiden muuttumiseen
ja kehittymiseen kurssin aikana.

Muita taitoja: verkostoituminen, lain tulkintataidot ja pedagogiset taidot
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan omin sanoin, millaisissa tilanteissa he ovat voineet
hyödyntää kurssilla opittuja taitoja. Kommenteista muodostuu varsin kirjava ryhmä
erilaisia taitoja, joita kurssin on koettu opettaneen. Yksi tärkeäksi koettu taito on
kyky verkostoitua.

” Oman työpaikkani muutoksissa monet yt-neuvottelut käyty koulutuksen

jälkeen. Ja varmasti suurin ja vaikein asia 2013 alkaneen YT:eet jotka vuoden
väännön jälkeen päättyivät --:n (työpaikan) sulkemiseen. Näissä asioissa PLM on
kuitenkin viime kädessä todella yksin eikä kavereita juuri ole, onneksi Murikassa
opetettiin hankkimaan vaikka yksi luotettava kaveri jonka kanssa voi puhua
luotettavasti.”
” Opin sen kuinka tärkeää on verkostoitua ja luoda kontakteja vastaavanlaisen ja
vastaavan kokoisen työpaikan luottamusmiehenä. Näiden asioitten toteutumiseen tarvitaan ihmissuhdetaitoja eikä niitä pidä aliarvioida jos aikoo menestyä,
niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan...”
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Yllättävän useassa kommentissa mainittiin kurssin tuottamat hyödyt kouluttajan tehtävissä, aikuisten opettamisessa ja ohjaamisessa. Ilmeisesti kurssin jälkeen
osallistujat ovat saaneet tai ottaneet myös roolia työyhteisön kouluttajana tai jonkinlaisena fasilitaattorina – joko virallisissa tai epävirallisissa yhteyksissä.

” Aikuiskoulutuksessa pedagogisia menetelmiä voin hyödyntää”
” Konkreettista hyötyä niin pääluottamusmiehen kuin kaupunginvaltuutetun

tehtävissä. Omat kokemukseni aikuiskoulutuksesta ja aikuisen oppimisesta jota
voi hyödyntää myös nykyisessä ammatissani. Oppimaan oppiminen.”
” Tietotekniikan parempi hyväksikäyttö, maidmap käytön, muutoinkin erilaisten
opetusmetodien haltuun ottamista ”
” - - Olen myös pystynyt nostamaan työyhteisön tietoutta ja ajatustapaa työhyvinvoinnin osalta.”
” Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet. Kurssin jälkeen sain vapaat
kädet pitää työhyvinvointikoulutusta yrityksessämme työntekijöille toisessa
yksikössä. Myös omassa yksikössäni olen aiheesta koulutusta vetänyt.”
” Työhyvinvoinnista olen 3 kertaa käynyt pitämässä luennon alueen työpaikoilla.”
” Elämänkoulun kokemuksista olen saanut pedagogista näkemystä eri oppijoista.”
” Esiintymisharjoitukset loivat vahvan pohjan esiintyä pokkana asiakkaille sekä
toimia opettajana ja auktoriteettina nuorille opiskelijoille.”
” Oikeastaan nykyisessä aluetoimitsijan työssä kurssilta saatu hyöty näkyy
parhaiten. Opetuksen suunnittelussa, opettamisessa, kirjallisissa tuotoksissa.
Työn ulkopuolelle ei juuri ole vaikutusta ollut.”
Myös muissa tilanteissa vaikuttaminen nousi kommenteissa esille:

” Kunnallispolitiikassa olen päässyt tuomaan omia näkemyksiä talousosiosta ja ne
on otettu huomioon ja otettu osin käyttöön.”

Muutamissa kommenteissa taidollisena oppimistuotoksena nostettiin esille myös parantunut kyky ymmärtää ja tulkita lakitekstejä:

” Työoikeus – lain lukeminen ja tulkinta, toimitsijan tehtävissä.”
” Työlainsäädännön opiskelu opetti kuinka lakia tulkitaan. Tästä on ollut

merkittävää hyötyä niin vapaa-ajallani kuin uuden ammatinkin opiskelussa.
Tuon tulkintaopin avulla olen valittanut menestyksekkäästi kunnan päätöksistä
hallinto-oikeuteen. - - ”
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Metakognitiotulokset
Oppimismotivaation ja oppimistaitojen kehittyminen
Metakognitiotuloksilla tarkoitetaan tässä yksilön lisääntynyttä tietoisuutta omasta
oppimisestaan ja kykyä säädellä ja ohjata omaa oppimisprosessiaan. Metakognitiovaikutuksia sekä vaikutuksia oppimishalukkuuteen haluttiin selvittää kysymällä,
kuinka tärkeinä vastaajat pitivät kurssin vaikutuksia itselleen seuraavista näkökulmista:
1. Oppimismotivaationi ja oppimishalukkuuteni lisääntyivät kurssilla.
2. Kurssi rohkaisi ja innosti minua opiskelemaan muissa koulutusorganisaatioissa.
3. Oppimistaitoni lisääntyivät kurssilla ja tunnistan paremmin omat tapani oppia.
Opitun henkilökohtaisesti koettua tärkeyttä piti arvioida 10-portaisella asteikolla:
0 = ei ollenkaan tärkeä, 10 = erittäin tärkeä. Kysymyksen asettelu oli siinä mielessä hankala, että on vaikea tietää, vastasivatko osallistujat kirjaimellisesti kysyttyyn
eli miten tärkeänä pitivät kurssin vaikutuksia, vai ilmaisivatko he kantansa siihen,
tapahtuiko kurssin vaikutuksesta näissä asioissa muutosta.
Tulokset näyttävät joka tapauksessa hyviltä. Oppimismotivaation ja oppimishalukkuuden lisääntymistä erittäin tärkeänä (arvo 9 ja 10) piti 27,7 % ja tärkeänä (arvot
7–8) peräti 59,5 % vastaajista. Siis yhteensä 87,2 % piti oman oppimishalukkuuden
lisääntymistä tärkeänä. Vain yksi 94 vastaajasta ei pitänyt asiaa kovinkaan tärkeänä.
Vastaajien keskiarvo oli 7,8.

Kuvio 33: Kuinka tärkeänä osallistujat pitivät sitä, että oppimismotivaatio ja oppimishalukkuus
lisääntyivät kurssilla?
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Oppimistaitojen kehittymistä piti erittäin tärkeänä 27,7 % ja tärkeänä 59,6 %
vastaajista, yhteensä 87,3 %. Vastaajien keskiarvo oli tässäkin 7,8.

Kuvio 34: Kuinka tärkeänä vastaajat pitivät sitä, että metakognitiiviset taidot lisääntyivät kurssilla?
Oppimistaitoni lisääntyivät kurssilla ja tunnistan paremmin omat tapani toimia...
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Tulokset ovat ilahduttavia: onhan kyseessä yksi kurssin opetussuunnitelman määrittelemistä keskeisistä tavoitteista. Muutoksen eväät -kurssin itsearviointijärjestelmä
(portfolioarviointi) on tuntunut opiskelijoista ensin vieraalta ja työläältä, mutta jatkuva
oman oppimisen reflektio yksin ja yhdessä näyttää kuitenkin tuottavan tulosta.
Hieman enemmän hajontaa tuotti väite ”Kurssi innosti ja rohkaisi opiskelemaan
muissakin koulutusorganisaatioissa”. Tätä oppimisvaikutusta erittäin tärkeänä (9–10)
piti 22,2 % ja tärkeänä (7–8) 41,1 %. Tärkeänä oppimistuloksena rohkaistumista siis
piti 63,3 %. Noin neljännes vastaajista ei pitänyt tätä kuitenkaan merkityksellisenä
tai pitivät vain vähän merkityksellisenä.

Kuvio 35: Kuinka tärkeänä opiskelijat pitivät sitä, että kurssi innosti ja rohkaisi opiskelemaan
muissa koulutusorganisaatioissa?
Kurssi innosti ja rohkaisi opiskelemaan muissakin koulutusorganisaatioissa...
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Kyselyn lopussa ollut ”Sana on vapaa” -kirjoitustila tuotti kommentteja, jotka
osoittavat, että joillekin osallistujille nimenomaan rohkaistuminen ja oppimistaitojen
haltuunotto tai ”uudelleen lämmittäminen” ovat olleet henkilökohtaisesti erittäin
merkittäviä Muutoksen eväät -kurssin tuloksia. Monessa kommentissa kuvattiin,
miten kurssi oli herättänyt oppimisen halun, joka jatkuu yhä.

” Kyllä se avasi monella tavalla silmiä, mitä oppiminen on ja miten otetaan asioista
itse selvää.”
” Opiskelutahdon palautuminen huonon peruskoulukokemuksen jälkeen.”
” Nyt liki kymmenen vuoden jälkeen voin rehellisesti ja täydestä sydämestäni
tunnustaa että kurssi muutti elämäni suunnan. Sattumallakin lienee vaikutus
nykyiseen ammattiini opettajana mutta joka tapauksessa olisin jatkanut
opiskelua joten... Motto lieneekin nykyään: ’Elämä on oppimista’.”
” Parhaimpia elämäni jaksoja. Murikka oppimispaikkana ihana ympäristöineen
ja yhdessä oppiminen oli voimaannuttavaa ja mukavaa. Antoi kipinän
lisäopiskeluun ja uskon omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin oppia ja opiskella
uusia asioita.”
” Minäkin opin vielä keski-ikäisenä, sujahdan akateemiseen maailmaan ja
huomaan viihtyväni myös luokan edessä”
” Mielestäni olen aikuisena ollut hyvinkin oppimishaluinen ennen kurssiakin.
Uuden oppiminen vahvistui entisestään. Asenteeni kouluttautumiseen lisääntyi
vielä kurssilla.”
” Rohkaistuin tarttua erilaisiin kirjoihin ja kehittyä.”
” Opiskelu ja itsensä kehittäminen kannattaa oikeesti!”

Itseohjautuvuuden koettu lisääntyminen
Itseohjautuvuuden lisääntymistä pyrittiin selvittämään suoralla väitteellä ”Olen
oppijana kurssin jälkeen itseohjautuvampi”. Vastaajien tuli arvioida viisiportaisella
asteikolla, kuinka paljon vaikutusta kurssilla oli itseohjautuvuuteen. Arvo 1 tarkoitti,
ettei vaikutusta ollut ollenkaan, ja 5 tarkoitti erittäin suurta vaikuttavuutta.
Itseohjautuvuuden käsitettä on aina pohdittu Muutoksen eväät -kurssilla. Opintojen ohjauksessa opiskelijoille on esitelty Grow´n SDL-malli (The Staged Self-Directed
Learning Model, Gerald Grow 1991), jossa rinnastetaan oppijan itseohjautuvuuden
aste opettajan rooliin joko auktoriteettina tai oppimisen avustajana. Opiskelijat on
ohjeistettu kurssin aikana myös arvioimaan oman itseohjautuvuutensa kehittymistä.
Siksi on syytä uskoa, että itseohjautuvuus-käsite avautui vastaajille ainakin
oikeansuuntaisena.
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Kuvaajan informaatio on ilahduttava: 72,8 % vastaajista piti kurssin vaikuttavuutta
tässä suhteessa melko suurena tai erittäin suurena.

Kuvio 36: Itseohjautuvuuden kasvu Muutoksen eväät -kurssilla
Olen kurssin jälkeen oppijana itseohjautuvampi...
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Tiedonhankintataitojen ja tutkivan oppimisen taitojen karttuminen
Yksi Muutoksen eväät -kurssin keskeinen tavoite on parantaa osallistujien itsenäisiä
tiedonhankintataitoja. Keskeinen opetussuunnitelman kokonaisuus tiedonhankintataitojen kehittämiseksi on tutkiva oppimisprosessi, mutta myös yhteistoiminnallinen
oppiminen menetelmänä erilaisissa teemakokonaisuuksissa pyrkii samaan tavoitteeseen. Opintojen ohjauksessa tiedonhankintaan, lähdekriittisyyteen ja tarvittaessa
myös lukustrategioihin opastetaan.
92 vastaajasta 2 koki tiedonhankintataitojensa kehittyneen vain vähän. Vastanneista 86,9 % koki kehitystä tapahtuneen melko paljon tai erittäin paljon.

Kuvio 37: Itsenäisen tiedonhankintataidon kehittyminen Muutoksen eväät -kurssin vaikutuksesta
Tiedonhankintataitoni paranivat...
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Keskiarvona mitattuna vastaajat arvioivat tiedonhankintataitojen lisääntyneen paljon. (KA 4.1). Myös sen henkilökohtainen merkitys arvioitiin suureksi (ks. kuvio 17).
Tiedonhankintataitojen ja tutkivan oppimisen hyödyistä osallistujien arjessa ei
esitetty erillistä avointa kysymystä. Myöhemmin tämän kysymyksen poisjättäminen
tuntui virheeltä, onhan kyse kurssin opetussuunnitelmankin mukaan yhdestä merkittävästä tavoitteesta ja keskeisestä metakognitiotuotoksesta. Onneksi näiden taitojen merkitys nousi kuitenkin esiin muiden kohtien yhteydessä. Merkitykselliseksi
opituksi asiaksi mainittiin mm. ”asioiden käsittely, jäsentely, pilkkominen ja niistä
kokonaisuuden rakentaminen.” ”Tiedon hakeminen sekä sen käsittely ja hyödyntäminen
on edesauttanut minua runsaasti.”
Kommenteissa esiin nousevat paitsi tutkiva ajattelutapa myös ajattelun kriittisyys
sekä lukutaito ja lähdekriittisyys:

” On suodattanut eri lähteiden tarjoamaa informaatiota paremmin -

ei ole median vietävissä.”
” Olen oppinut hakemaan tietoa oikeista kohteista internetistä ja kyseenalaistamaan saadun informaation joistakin lähteistä.”
” Esimerkiksi artikkelin sisällä oleva asia tai tieto aukeaa selkeämmin.”
” Osaan etsiä tietoa oikein ja hyödyntää oppimaani tietoa.”
” Oli erittäin hyvä yleissivistävä vaikutus. Tuli sellaista oppimista, että on helpompi
itse etsiä tietoa vaikeammistakin asioista.”
Ajattelutaidon kehittymisestä ja oppimistaidoista oli lukuisia mainintoja. Murikan pitkän kurssin opiskelijat ovat oppineet arvostamaan yleisiä oppimisen ja metakognition taitoja.

” Mielestäni ei voi nostaa yksittäistä tilannetta esiin, vaan kurssilla opitut asiat

vaikuttavat lähes kaikkiin taitoihin ja on parantanut osaamista. Ehkä kurssin
jälkeen ajattelu on laajempaa, ei pelkästään oman työpaikan asioita.”
” Kurssilta saamia taitoja olen hyödyntänyt parempina oppimis- ja lukutaitoina.”
” Kaiken uuden opiskelussa”
” Taitoni oppia parani/muistui mieleen uudestaan koulun jälkeen.”
” AJATTELU, POHDINTA, KYSEENALAISTAMINEN JA INTENSIIVINEN
OPISKELU! Väitän että taloushallinnon opiskeluissani saamani kaikki kiitettävät
ovat merkittävältä osalta 3-kk kurssin ansiota. (Kiitettävät: mm Kansantalous,
Kirjanpito, Palkanlaskenta, Toiminnan kannattavuuden suunnittelu,
Markkinointi, Asiakaspalvelu... ) Lisäksi opista oli merkittävää hyötyä mensan
testeissäni! SIIS, OPETITTE KUINKA OPPIA OPPIMAAN!”
Muutoksen eväät -kurssin pedagoginen pääpaino on aina ollut edunvalvojien ns.
tuottavan ja uudistavan osaamisen lisäämisessä. Siksi opiskelijoiden vastaukset
ilahduttavat: sitä on saavutettu, mitä kurssilla on tavoiteltu.
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Muutos omissa asenteissa:
”Mesoomalla ei paranneta neuvotteluja.”
Niin sanottuja akkommodaatiovaikutuksia on lomakekyselyllä suhteellisen vaikea saada esille. Tähän pyrittiin kuitenkin mm. lomakkeen avoimella kohdalla
”Kuvaa kurssin tuottamaa muutosta asenteissa omin sanoin”. Myös tämä tuotti paljon
vastauksia – yhteensä 62 kommenttia.
Kuten muissakin kohdissa myös tässä osa kommenteista oli niukkoja ja epämääräisiä, osa taas selkeämpiä ja tarkempia. ”Näkökulma laajeni” -kommentti ei vielä kerro
muusta kuin ehkä positiivisesta suunnasta. Sen sijaan seuraava kommentti avaa jo
enemmän sitä muutosta, joka osallistujassa on ajattelu- ja asennetasolla tapahtunut:
”Oma asenteeni esim. työhyvinvointiin liittyvissä asioissa oli ennen kurssia osittain liian
välinpitämätön. Kurssin aikana rakentui kokonaiskuva työhyvinvoinnin merkityksestä
ja siihen liittyvästä toimintamallista. Myös henkilökohtaisissa suhteissa tapahtui suuri
asennemuutos. Tarkoitan negatiivisen ennakkoasenteen muuttumista positiiviseksi.”
Asenteiden muuttumisen arviointi ei tietenkään ole helppoa ihmiselle itselleenkään.
Miten erottaa juuri tuon koulutusjakson vaikutukset kaikesta aikuisuuden ja kokemuksen tuottamasta kasvamisesta? Asenteiden muutokset eivät aina ole ryminällä tapahtuvia, vallankumouksen kaltaisia suuria orientaation tai skeeman muutoksia, vaan
hiljalleen tapahtuvaa ajattelun ja näköalan laajenemista. Mielenkiintoista kuitenkin oli,
että vastaajat jaksoivat ja halusivat miettiä kurssin vaikutuksia asenteisiinsa ja suhtautumiseensa. ”Vaikea kysymys. Suhtautuminen erilaisiin asioihin ja ihmisiin yleisesti on
ollut aina varovaisen myönteinen, mutta asioita kyseenalaistava. Ehkä ymmärryksen
lisääntymisen myötä oma asenne on tullut selkeämmin esille asioista keskusteltaessa.”
Jotkut kirjoittivatkin, etteivät havaitse tai tunnista erityistä asennemuutosta.

” En havaitse varsinaisesti asennemuutoksia.”
” Lieneekö se muuttunut. Pessimisti mikä pessimisti.”
” En ole juurikaan huomannut mitään muutosta. Ehkä tietty ehdottomuus
ja mustavalkoisuus on jäänyt pois.”
” Olen niin paljon kurssittanut jo ennen pitkiä kursseja, että asenne ei enää
muuttunut, korkeintaan syveni :-)”
” No ei kait sitä ihan uudelleen syntymistä saavuttanut. Asenteet on kyllä
hieman muuttuneet, tai ainakin itse uskon niin.”

Jotkut vastaajat taas korostivat nimenomaan asennemuutosten käänteentekevää
vaikutusta ja kuvasivat hyvin dramaattista muutosta:

” Omassa päässä tapahtunut muutos on suurinta hyötyä kurssilta.”
” Itsekeskeinen, egoistinen minä romahti kurssin aikana. Tuon kolmen kuukauden
aikana aloin nähdä itseni ja mahdollisuuteni uusin silmin ja kasvu ihmisenä
ikään kuin alkoi uudelleen. Omat asenteeni elämää kohtaan saivat paljon
inhimillisemmän kuosin.”
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Millaisia asennemuutoksia kurssi oli osallistujien oman arvion mukaan tuottanut?
Yksi keskeisistä oli kommenttien perusteella kyvykkyys nähdä asioita myös toisenlaisesta perspektiivistä tai toisten ihmisten näkökulmasta, myös työnantajan:

” Opin ottamaan huomioon entistä paremmin myös toisten näkemyksiä asioista”.
” Opetti kuuntelemaan ja arvostamaan toisten mielipiteitä enemmän.”
” Jokainen on erilainen ja kaikkien tarpeet ja luonne otettava huomioon.”
” Lisännyt ymmärrystä moniarvoisuuteen.”
” Erilaisuuden ymmärtäminen harppasi pitkän askeleen eteenpäin.”
” Olin aikaisemmin liian radikaali ajatuksissa, tiedon lisääntyminen lieventää

jyrkimpiä asenteita. Ehkä näin käy kaikille jossain vaiheessa ay-uraa.
Muutos ei näkynyt heti kurssin jälkeen tai en sitä heti itse huomannut, kun
aloin ajattelemaan ’kuten työnantaja’...”
” Ymmärtää paremmin asioita myös työnantajan näkövinkkelistä.
Mesoomalla ei paranneta neuvotteluja.”
” Selkeä muutos suhtautumisessa työnantajaan.”
” Opin huomaamaan että neuvotteluissa on aina vähintään kaksi osapuolta,
jotka kaikki tahtovat voitollisen neuvottelutuloksen. Joskus laki ja TES ei ole niin
mukava kun luulee sen olevan.”
Yhdeksi kommenttiryhmäksi voisi nimetä ajattelun avartuminen tiedollisen kasvun kautta. Kurssin sisällölliset teemat olivat saaneet näkökulman tai tulkintamallin muuttumaan.

” Pitkän aikavälin ajattelu ja sosiaalipoliittinen ajattelu astuivat melkein

jokapäiväiseen ajattelutapaan.”
” Talouspuolen asioihin suhtautuu vakavammin.”
” Uteliaisuus lisääntyi niitä lakeja ja lakien valmistelua kohtaan, joilla meitä
yleisemminkin hallitaan.”
Ajattelun avartuminen näkyy myös kriittisyytenä sekä omia että muiden tulkintoja
kohtaan:

” Osaan paremmin perustella näkemykseni asioista, ei ole enää sellaista tyyliä kun

soitellen sotaan menisi.”
” Kyky selvittää asioiden todellisuuspohja, malttia ja kykyä kuunnella asioita eri
näkökulmista”
” Opin sen, ettei mikään ole mustavalkoista. Perehtyminen asioihin on kaiken
a ja o.”
” Usko mediaan ja sen valtaan muuttui kovasti kurssin aikana. Kyseenalaistamisen
taito myös kehittyi samalla.”
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Mainintoja sai myös yleisen maltillisuuden, ennakkoluulottomuuden ja itsensä
hillitsemisen lisääntyminen:

” Minusta on tullut paljon maltillisempi ja kanssakäyminen kaikkien toimijoiden

ja virkamiesten kanssa on helpottunut.”
” Huomaa myös että asioissa on monta puolta ja oma mielipide ei ole se ainut oikea.”
” Rauhallisuus neuvottelutilanteisiin parani ja keskustelutaidot paranivat.”
” Työlainsäädäntö/suomi -sanakirja ja intensiivinen opiskelu ja oleilu opiskelija
tovereiden kesken, se muutti ’RYHMÄT’-asennettani.”

Kurssin tuottamat muutokset itsetuntoon ja
minäpystyvyyskäsityksiin
Minäpystyvyys on yksi oppimisprosessin keskeisimmistä käsitteistä. Se on itseään
toteuttava ennuste, joka määrittää, mihin yksilö uskaltaa ryhtyä, paljonko hän panostaa yritykseensä, kuinka korkealle hän asettaa tavoitteensa ja miten hän selviää esteistä,
joita oppimisen tielle asettuu. Heikko minäpystyvyys vähentää tai tappaa oppimismotivaation, jolloin oppimiseen liittyvät strategiat ja tekniikat eivät kehity. Tämä heikentää entisestään yksilön minäpystyvyyskäsitystä. Hyvä pystyvyyskäsitys puolestaan
tukee ja sytyttää oppimismotivaatiota, ja näin oppimisstrategiat pääsevät kehittymään.
Jos oppimisprosessissa kyetään tukemaan terveen pystyvyyskäsityksen syntymistä,
sillä on valtava siirtovaikutus kaikkiin oppimistilanteisiin tulevaisuudessa – niin formaaleissa, nonformaaleissa kuin informaaleissa oppimistilanteissa.
Vastaajilta kysyttiin, miten merkityksellisenä he pitävät Muutoksen eväät -kurssin
tuomaa muutosta itsetuntoon ja minäpystyvyyskäsitykseen. Seuraavassa kuvaajassa
0–10 -asteikko on muutettu viisiportaiseksi:

Kuvio 38: Kuinka merkittävänä vastaajat kokivat kurssin tuottaman muutoksen itsetunnossa
ja minäpystyvyyskäsityksissä?
Muutos itsetunnossa ja minäpysyvyyskäsityksissä: koettu merkittävyys...
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Kurssin vaikutukset osallistujien itsetuntoon ja pystyvyyskäsitykseen on koettu
merkityksellisiksi: 74,2 % vastaajista pitivät vaikutuksia merkittävinä tai erittäin merkittävinä. Ne harvat, jotka kokivat asian merkityksettömäksi tai vähämerkitykselliseksi, kommentoivat mm. seuraavalla tavalla:

” En usko että kurssi muutti itsetuntoani juuri lainkaan, se on aina ollut kunnossa.”
” Ei kurssi mielestäni tuonut muutosta näihin käsityksiin, olen aina luottanut
osaamiseni ja itsetuntoni on ollut hyvä.”
” Aika vähäinen muutos itsetunnossa ollut mihinkään suuntaan. Käsitys omista
kyvyistä on tullut realistiseksi, työ on näyttänyt, ettei kynnet pidä läheskään niin
hyvin, kuin itse luulee.”

Kommentit tuottivat hyvin rehelliseltä kuulostavaa pohdintaa. ”Lähinnä kohdallani
on kysymys siitä, että minun on pitänyt aina jarruttaa minäpystyvyyskäsitystäni. Olen
aina ottanut vähintään oman tilani yhteisöissä toimiessani.” Minäpystyvyyskäsitys
ei aina vaadikaan parantamista. Joskus on tarpeen myös tarkentaa käsitystä omasta kyvykkyydestä realistisemmaksi. Eräässä kommentissa kritisoitiin myös minäpystyvyyden korostamista: ”Aiempiin vastauksiin viitaten, vuorovaikutustaitojen ja
ymmärryksen lisääntyminen ovat lisänneet itsevarmuutta, mutta en koe itsetuntoni
olleen heikolla tasolla aiemminkaan. Minäpystyvyyskäsityksestä sen sijaan voi todeta,
että on asioita joita pystyisi hyvinkin tekemään ja niistä suoriutumaan, mutta joskus
on fiksumpaa tehdä asioita yhdessä kuin koittaa hoitaa kaikkea itse. Eli ”minä pystyn hoitamaan” -asenteella helposti ajaa itsensä loppuun, usein on paikallaan lisätä
mepystymme -käsitystä.”
Yleisesti kurssin vaikutusta itsetunnon parantumiseen arvioitiin seuraavalla tavalla:

Kuvio 39: Kokivatko vastaajat kurssilla olleen merkitystä omaan itsetuntoonsa?
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Kurssin vaikutuksia itsetuntoon ja pystyvyyskäsityksiin pohdittiin kaikkiaan 64
kommentissa. Koska itsetuntokysymykset olivat tulleet esille jo monessa kyselyn kohdassa aikaisemminkin, voidaan todeta, että asia on koettu hyvin merkitykselliseksi
kurssin tuottamaksi oppimistulokseksi. Itsetunto ja minäpystyvyys on kuitenkin yksilön selviytymisen pohjarakenne, joten ei ole ihme, että siihen liittyvät asiat korostuvat
tämän kaltaisessa vaikuttavuusselvityksessä.
Iso osa kommenteista oli yleisiä kuvauksia itsevarmuuden ja itseensä luottamisen
lisääntymisestä:

” Itsetunto on vahvistunut enkä epäile omia kykyjäni samoin kuin ennen kurssia.”
” Itsetunto kasvoi kohisten! Uskaltaa tehdä monta sellaista asiaa, mitä ei olisi

ennen tehnyt.”
” Itsetuntoni parani kurssin aikana paljon, kiitos siitä mainioille kurssin opettajille
ja kurssitovereille.”
” Asiantuntemus lisää varmuutta.”
” Sai rohkeutta ammattiosaston toiminnassa ja työpaikalla ainoana naisena”
” avoimempi, rohkeampi ottamaan kantaa”
” Itsevarmuus kasvoi ja asioita on varmempi selittää ihmisille.”
” Uskallus kasvoi toimia itsenäisesti.”
Itseluottamuksen koettu lisääntyminen näkyi monenlaisessa asiassa. Usein se yhdistettiin esiintymis- ja muihin vuorovaikutusvalmiuksiin.

” Uskallan ja osaan paremmin esiintyä julkisissa tilanteissa. Luotan itse ja minuun
luotetaan asioissa, joihin ryhdyn.”
” Sain itseeni varmuutta työpaikan neuvoteltaviin asioihin...uskalsin enempi.”
” Varmuutta esiintymiseen ja omaan osaamiseen luottaminen parani kurssin
aikana.”
” Lisännyt varmuutta, kun joutuu esittämään asioita isommalle porukalle.”
” Vahvistui ja pystyn paljon helpommin lähestymään ihmisiä ja keskustelemaan
melkein mistä vain.”
” Ottaa rohkeammin kantaa ja tietää enemmän.”
” Ainakin on saanut varmuutta ja rohkeutta esiintymiseen.”
” Kyllä puhe ja kirjoitustaidot, sekä esiintymistaidot paranivat paljon. Nämä asiat
eivät enää samalla tavalla jännitä.”
” Luotan itseeni esiintyjänä enemmän. Ja tiedostan sen että jännittäminen on
tervettä.”
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Joskus taas itseluottamuksen nousu yhdistettiin siihen, että uskaltaa kysyä apua ja
tukea ja myöntää omat rajallisuutensa.

” Minä en voi kaikkia asioita tietää saati muistaa, mutta tiedän mistä saan
tarvittaessa apua se riittää.”
” Tulee paremmin toimeen saavuttamattomien asioiden kanssa.”
” Terveenä itsetunnon kasvuna, nöyryytenä myöntää virheensä.”

Pystyvyyskäsityksen vahvistuminen näkyi mm. seuraavissa kommenteissa:

” Väitän, että kurssi antoi minulle valtavasti välineitä tuolloin huonon itsetuntoni
kohentamiseen. Näin mahdollisuuteni ja opin tavoitteellista työskentelyä ja
tekemistä. Tajusin, pystyn mihin tahansa kun teen töitä sen eteen.”
” Löysin itsestäni vielä mahdollisuuden oppia uutta. Nyt uskon että tarpeeksi
haluamalla ja päämäärän eteen paljon töitä tekemällä vaikeatkin tavoitteet on
mahdollista saavuttaa.”
” Omasta mielestäni minä pystyn melkein mihin vaan.”
” Usko omaan tekemiseen kasvoi. Oppi ajattelemaan että ihmiset, joita oli tullut
aikaisemmin ihailtua jaksamisen puolesta, ei ole sen kummempia. Minä pystyn
tuohon samaan kun minulla on tietoa mitä mä teen.”
” Kyllä onnistumisen tunteet nostavat itseluottamusta.”

Jotkut kommenteista kuvaavat yksilöllisen resilienssin ja sinnikkyyden lisääntymistä.

” On varmempaa (entisestään) ja minä selviän kiperistä sekä oikein tympeistä

tilanteista hieman helpommin. Onhan se välillä tuskaistakin työmaalla jos
samaa asiaa saa jankuttaa monta kertaa.”
” Opiskelun ja tehtävien onnistumisen myötä itseluottamus parani. Harjoitusten
perusteella oppi tietämään omat rajansa ja etsimään itsestään kehityspaikkoja.”
” Olen päättäväisempi.”
” Kovalla työllä ja uskolla itseensä saavuttaa muutoksen.”
” Töitä tekemällä pystyy lähes mihin vaan!”
Jotkut kommentit kuvasivat sitä, miten kurssin vaikutus minäpystyvyyteen oli ollut
edesauttamassa elämässä etenemistä tai auktoriteettiaseman lisääntymistä:

” Kuten edellä, ilman kolmen kuukauden kurssia (ja muuta Murikan koulutusta)

olisin todennäköisesti edelleen koneasentaja odottamassa eläkeikää. Tosin pidin
paljon myös aikaisemmasta ammatistani.”
” Olen onnistunut pärjäämään uudessa työssä. (toimistotyö)”
” Onhan niissä iso muutos tapahtunut. Kun huomaan että työnantajakin arvostaa
minun sanomisia ja näkemyksiä asioista.”
” Olen ottanut haasteet vastaan sen sijaan, että olisin kieltäytynyt.”
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Seuraavat kommentit itsetunnon ja minäpystyvyyskäsityksen paranemisesta voisi tulkita yleisen assertiivisuuden lisääntymiseksi. Yksilö ei ole samalla tavalla riippuvainen muiden mielipiteistä, vaan uskaltaa ajatella itse ja pidättäytyä kannassaan
myös silloin, kun se on muiden mielipiteistä poikkeava:

” Uskallan tuoda muiden mielipiteistä poikkeavat mielipiteetkin esille. Esiin-

tyminen ja kirjoittaminen ei ole enää niin vaikeaa kuin aikaisemmin. Olen
pääluottamusmiehenä tehnyt valintoja ja päätöksiä, joita vastaan valtaosa
työntekijöistä on ollut, kun olen luottanut tietotaitooni ja tiennyt, että päätös
on edustamieni työntekijöiden kannalta sillä hetkellä paras vaihtoehto.”
” Rohkeutta viedä asioita eteenpäin ja puhua asioiden puolesta. Uskallus ottaa
asiat ja epäkohdat esille.”
” Kun taidot ja tiedot lisääntyivät, tuli uskallusta myös itselle ottaa enemmän
kantaa asioihin ja tuoda oma mielipiteeni rohkeasti esille. Oli hienoa huomata,
minä osaan ja pystyn!”
” Uskallan yrittää ja luotan selviäväni yhteiskunnan eri haasteista”
” Tunnen olevani nykypäivänä kykenevämpi henkisesti, ja rohkeus sanoa asiat
kuinka ne ovat on parantunut.”
Kurssilla näyttäisi siis olevan myös vaikuttavuutta osallistujien kykytulkintoihin,
itseensä kohdistuviin attribuutioihin. Kurssi on muuttanut opiskelijoiden tulkintaa
omasta kyvykkyydestään useimmiten positiivisemmaksi tai ainakin realistisemmaksi.

Hyvinvointi- ja elämänhallintavaikutukset
Murikan pitkille kursseille tullaan usein myös ottamaan aikalisää silloin, kun voimavarat työelämässä ovat hupenemassa tai muuten vain elämässä on meneillään jokin
käännekohta. Opetussuunnitelmaan ei ole kirjattu kurssin hyvinvointi- ja elämänhallintatavoitteita, mutta kurssilla keskustellaan paljon jaksamisesta, omien rajojen
luomisesta ja elämänhallinnasta. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelman ohjemonisteessa on kohta, jossa pyydetään opiskelijoita suunnittelemaan kurssiaika myös
oman hyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta. Jotkut ottavatkin elämäntapamuutoksen
tosissaan kurssiohjelmaansa. Ensimmäisillä Muutoksen eväät -kursseilla opisto järjesti
kävelytestin ja lihaskuntotestin opiskelijoille kurssin ensimmäisellä viikolla ja viimeisellä viikolla. Näin opiskelijoita pyrittiin motivoimaan kunnonkohotukseen kolmen
kuukauden aikana. Testaamisesta on sittemmin luovuttu, mutta kurssiopettaja toki
pyrkii kannustamaan opiston liikuntamahdollisuuksien hyväksikäyttämiseen ja terveisiin elämäntapoihin.
Vastaajat arvioivat kyselyssä, lisäsikö kurssi heidän työhyvinvointiaan ja kyvykkyyttään ohjata omaa hyvinvointiaan. Yli puolet vastaajista koki hyvinvoinnin
lisääntyneen kurssin vaikutuksesta melko paljon tai erittäin paljon.
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Kuvio 40: Muuttaako Muutoksen eväät osallistujan hyvinvointikokemusta?
Kurssi lisäsi työhyvinvointintiani ja kyvykkyyttäni ohjata omaa hyvinvointiani...
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Vaikutukset omaan jaksamiseen, hyvinvointiin ja oman elämän ohjaamiseen nousivat
esiin myös avoimissa kommenteissa:

” Vaikka haluaisikin kaikkea vaan ei saa muutettua vaan ikävienkin asioiden

kanssa on vaan pakko elää. Esim. omasta jaksamisesta olen pitänyt paremmin
huolta.”
” Olin melko uupunut saapuessani aikoinaan kurssille työpaikalla jatkuneen
pitkän alavireen ja huonon johtamisen johdosta. Tämä toi suuria paineita
luottamusmies toimessa toimimiseen, joka on valitettavasti melko yksinäistä
puurtamista. Kurssin aikana pääsin purkamaan paineita muitten kurssilaisten
kanssa puhellessa ja sain samalla hyviä neuvoja omaan jaksamiseen. Se antoi
taas uutta potkua jaksamiseen.”
” Sai uskoa ja voimaa tehdä ja olla mukana ay-toiminnassa ja taisteluintoa myös
ammattiosastojen ´tuulimyllyjä` vastaan. Olen aina suhtautunut positiivisesti
kouluttautumiseen, mutta tämä oli itselle ay-korkeakoulu, parempi kuin SAK:n
vuosikurssi!”
” Oma suhtautuminen luottamustoimiin työpaikalla ja osastossa toimimiseen
syventyi. Voimaa toimia myös seuturyhmässä tuli siinä samalla.”
” Vahvisti näkemystäni tavoitteista ja uuden uran suunnittelussa. Jotta osaa
arvostaa mennyttä on koettava rajapintaa, myös nykyisyydessä.”
Kolme kuukautta internaatissa on aikuiselle monella tavalla erikoinen kokemus.
Kurssille osallistuminen vaikuttaa myös opiskelijan perheen ja muun lähipiirin
elämään. Edunvalvojille kurssille osallistuminen tarkoittaa myös sitä, että on löydettävä
varamiehet luottamustehtäviin.
Kolmen kuukauden ”laitostuminen” tuo joskus esille myös ikävämpiä lieveilmiöitä,
esimerkiksi lisääntyneen alkoholin käytön. Vastuuopettaja pyrkii tukemaan opiskelijoita kurssiajan suunnittelussa myös niin, että hyvinvointi voisi lisääntyä kaikin tavoin.
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Kyselyssä haluttiin saada selville, millaisia vaikutuksia kurssilla on ollut osallistujien yksityiselämään. Sitä varten lomakkeessa oli yksi valintatehtävä: Kurssilla
oli yksityiselämääni a) Hyviä vaikutuksia b) Sekä hyviä että huonoja vaikutuksia c)
Huonoja vaikutuksia.

Kuvio 41: Kurssin vaikutukset yksityiselämään
Huonoja vaikutuksia
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Kuten kuviosta voi havaita, ei osallistuminen kurssille ole vailla riskejä yksityiselämän kannalta. Avoimeen kysymykseen kurssin vaikutuksista tuli 63 kommenttia.
Iso ryhmä kommenteista liittyi kurssilla verkostoitumiseen ja sosiaalisen pääoman kasvamiseen kurssin kautta: ”Sain paljon uusia tuttavuuksia ja pitkäaikaisia
ystäviä... ja voimia yksityiselämääni”
Erityisen runsaasti tuli kommentteja kurssin vaikutuksesta parisuhteeseen ja
perhe-elämään. Vaikutukset ovat olleet sekä hyviä että ikäviä. Esimerkiksi parisuhteen kurssi on voinut pelastaa tai rikkoa:

” Perhe-elämästä oli tullut vuosien myötä melko rutinoitua. Hetkellinen

etääntyminen joka päiväisestä yhdessäolosta toi vaihtelua siihen kurssin aikana
ja hyvä vire on jatkunut kurssin jälkeenkin.”
” Pieni katko pitkään parisuhteeseen tekee ihan hyvää.”
” Sain myös aviopuolisoni mukaan aikuisopiskeluun”
” Parisuhdesiat uusiksi ja oikeastaan koko elämä on muuttunut aikaisempaan
verrattuna ja ainoastaan parempaan. ”
” Vaimoni mielestä olen hyvinkin avoin ja osaan ottaa muut huomioon, varmaan
saman huomion ovat tehneet muutkin. Keskustelutaidot lisääntyivät.”
” Tasa-arvoisuus lisääntyi, olimme samassa työssä ja samassa työpaikassa
puolisoni kanssa.”
” Sain katkaistua epätyydyttävän parisuhteen”
” Viikot poissa kotoa ja oma hölmöily koettelivat liittoa, toki perhe pysyi koossa
kaikesta huolimatta. ”
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” Kurssi oli lasten mielestä ikävää, he kokivat että olen laiminlyömässä heitä.

Toki suhteeni puolisooni varmasti välittyi myös lapsiin, kurssin aikana
päädyimme avioeroon. Henkilökohtaisesti kurssin jälkeiset 3 kk olivat henkisesti
melko ikäviä. Tämä ei tietysti johtunut kurssista.”
” Kurssi aloitti pitkän prosessin silloisessa avioliitossani joka lopulta päätyi eroon.
Toisaalta se teki minusta vahvemman.”
Oma hyvinvointi ja jaksaminen, oman ajan ottaminen, elämän järjestäminen
uudelleen nousi esiin monessa kommentissa. Lisäksi kyselyn lopussa ollut avoin
kenttä ”Kirjoita päällimmäinen ajatuksesi Muutoksen eväät -kurssista” tuotti vielä
paljon lisää kuvauksia ”työelämän oravanpyörästä” ja kurssista irtiottona. Kurssilla
vaikuttaisi olevan iso merkitys edunvalvojina toimivien työelämän aktiivien jaksamiseen. Kolmen kuukauden jakso Murikassa on ollut myös aikalisä ja auttanut
tekemään oman elämän isoja päätöksiä.

” Olin kokenut hyvin syviä vaikeuksia yksityiselämässäni, omista kuvioista
ulospääsy auttoi ottamaan etäisyyttä arkeen.”
” Sain omaa aikaa, ajatukset selkenivät monilta osin.”
” Teki todella hyvää olla pois arjesta ja antaa ainoastaan itselle aikaa.”
” Kurssin myötä olen saanut uusia haasteita elämässäni.”
” Sain kuntoani kohenemaan.”
” Otin rohkeasti vastaan uusia haasteita ja vaihdoin alan.”
” Oli pois hetken tutuista ympyröistä ja kuvioista, sai aikaa itselle. Sain
laihdutettua, kohotettua kuntoa, uusia ystäviä sekä aikaa opiskella
mielenkiintoisia ja itseään kiinnostavia aiheita mukavassa porukassa.
Kurssilla oli hyvä yhteishenki, jota usein on miettinyt ja kaivannutkin. ”

Myös oppimistulokset mainittiin ”yksityiselämän hyötyinä”, oli kyse sitten ihmissuhdetaidoista, yhteiskuntavaikuttamisesta tai aktiivisen kansalaisuuden lisääntymisestä:

” Esim. kunnallisissa luottamustehtävissä olen voinut hyödyntää oppimaani,
kuten myös muussa elämässä.”
” Suhtautumiseni kanssaihmisiin muuttui positiivisemmaksi.”
” Luottamus kasvoi itseäni kohtaan kaikella lailla.”
” Enemmän ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.”
” Pitkäjännitteisyyden kasvuna.”
” Aktiivisuus osallistua erilaisiin asioihin ja tapahtumiin parani.”
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Verkostoitumisen merkitys
Kurssin sosiaalisen verkoston koettu merkitys jakoi vastaajia enemmän kuin moni
muu kysymys. Toisaalta yhteisöllisyyden kokemus on joillekin ollut erittäin merkityksellinen. Toisaalta kokemus verkostojen syntymisestä ja niiden merkityksestä on
erittäin tiiviissä suhteessa sen kanssa, kuinka toimivana kurssiyhteisö on koettu:
heikko kurssinaikainen yhteishenki ei ole tukenut sosiaalisten verkostojen syntyä.
Vaikka jotkut kurssilla syntyneet verkostot ovat jääneet elämään pitkiksikin ajoiksi,
on niillä usein myös oma elinkaarensa, ja ajan kuluessa verkosto haurastuu ja sen
merkitys sosiaalisen pääoman tarjoajana vähenee.

Kuvio 42: Opiskelijaverkoston syntyminen, koettu merkitys
Verkostoituminen muiden kurssille osallistuneiden
kanssa ja sen tuoma tuki omaan toimintaan...
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Osallistujilta kysyttiin avoimena kysymyksenä: ”Millaisissa tilanteissa ja asioissa olet
hyödyntänyt kurssilla syntynyttä verkostoa?” Vastauksia saatiin 65. Niiden perusteella
voidaan verkostoitumisen merkitys yksittäisille osallistujille jakaa neljään ryhmään.
1. Kurssiryhmästä muodostui osallistujalle tärkeä tukiverkosto, jolta etsitään tukea ja joka toimii yhä. Tällaista verkostoa kuvastavat mm. seuraavat vastaukset:

” Keskusteluissa, kun haluaa asioista keskustella syvällisemmin. Tietotaidon

kysyminen kaverilta on helpompaa. Olisipa kiva tavata samalla porukalla taas
pitkästä aikaa...”
” Vaikeissa sopimusasioissa neuvoa ja tukea.”
” Muutokset omalla työpaikalla.”
” Kurssilla syntyi todella hyviä ystävyyssuhteita, joista osasta on tänä päivänäkin
apua kun haluaa luottamuksellisesti keskustella asioista ja päätöksistä. ”
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” Kun on ollut ongelmia niin olen ottanut yhteyttä kursseilla tutuksi tulleisiin

tovereihin, usein löytyy ratkaisu näin kun kokemuksia eri tilanteista vaihdetaan.
Sen myös oppi, että kun halusit saada apua muilta, piti myös itse olla valmis auttamaan. Sosiaaliset ja ihmissuhdetaidot ovat tärkeitä silloin kun verkostoidutaan.”
” Kurssilta jäi hyvät henkilökohtaiset suhteet moneen henkilöön. Olen hyödyntänyt
verkostoa metallin hallintoon liittyvässä taustavaikuttamisessa. Arkipäivän
edunvalvontakysymysten jakaminen ja kokemusten kuuleminen on paljon
monipuolisempaa verkoston ansioista. Myös yritysvierailuja on järjestetty
kurssilla luotujen suhteiden pohjalta.”
” Liiton asioiden epäselvissä tilanteissa, kun ei ole välttämättä saanut liiton
toimijoita langanpäähän.”
” Järjestöasiat ja tuki ongelmatilanteissa parani kurssilla eikä vähiten uuden
verkoston avulla...”
2. Rajoittunut verkosto: joko verkostoon jäi vain muutama kurssitoveri tai verkosto
eli vain lyhyen aikaa.

” Pari, kolme kaveria joiden kanssa pidän yhteyttä. Edunvalvonnan asioista

keskustelua.”
” On niin pitkä aika kurssista, mutta kurssilainen joka asuu lähellä, olemme
säännöllisesti tekemisissä vieläkin.”
” Liitossa työskenteleviin kurssikavereihin on helppo olla tarvittaessa yhteydessä.”
” Pari ystävyyssuhdetta jäi ja luottamus kurssin vetäjiin.”
” Se yhteisöllisyys kesti vain vajaan vuoden.”
3. Verkosto toimii kevyenä sosiaalisena tuttavaverkostona:

” Valtuuston kokouksissa vaihdettu kuulumiset. ”
” Ollaan Facebook kavereita kurssilaisten kanssa.”
” Se oli harmi, että yhteydenpito muihin kurssilaisiin on ollut aika minimaalista.

Muutama ihminen on jäänyt, jonka kanssa vaihdetaan kuulumisia, ei niinkään
olla yhteydessä ammatillisessa mielessä.”

4. Ei tukea verkostosta:

” Aika vähäiseksi jäi verkostoituminen.”
” Valitettavasti yhteydenpito jäi muiden kiireiden alle.”
” Ehkä silloin heti kurssin jälkeen, mutta vuosien saatossa ihmiset ovat jääneet kun

itsekin olen vaihtanut alaa.”
” En ehtinyt paljon hyödyntää kun muutokset elämäntilanteissa tuli eteen.”
” No, meidän kurssillahan oli niin huono yhteishenki ettei mitään verkostoa syntynyt. Parin kurssilaisen kanssa pidän säännöllisen epäsäännöllisesti yhteyttä ja
tapaankin heitä joskus, mutta silloin harvemmin keskustellaan edunvalvonnasta.”
” Kurssilla ei syntynyt mitään verkostoa, joten en ole voinut hyödyntää sitä.”
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Yhteenvetoa oppimistulosten merkityksellisyydestä
Lopuksi vastaajia pyydettiin listaamaan tärkeysjärjestyksessä, mitkä kolme kyselykaavakkeen kohdassa 10 esitetyistä oppimistuotoksista ovat olleet heille merkityksellisimpiä.
Listalle oli avattu kurssin opetussuunnitelman keskeisiä tavoitteita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Olen oppijana itseohjautuvampi
Kykyni kirjoittaa parani kurssin vaikutuksesta
Työelämän pelisääntöjen ja toimintamekanismien tuntemus lisääntyi
Kurssi lisäsi työhyvinvointiani ja kyvykkyyttäni ohjata omaa hyvinvointiani
Puheviestintätaitoni vahvistuivat
Tiedonhankintataitoni paranivat
Ymmärrän paremmin yritysten toimintaperiaatteita
Kurssi lisäsi tietoteknisiä taitojani
Ymmärrän kurssin jälkeen enemmän yritys- ja kansantalouden lainalaisuuksia

Eniten mainintoja tuli kirjoitustaidon parantumisesta. Vähiten mainintoja sai työhyvinvoinnin lisääntyminen ja kyvykkyys ohjata omaa hyvinvointia. Hyvinvointitaidot ovatkin olleet kurssin opetussuunnitelmassa ja ohjelmassa voimallisemmin
vasta viimeisillä kursseilla, mikä varmasti osaksi selittää sen ”heikkoa sijoitusta
ranking-listalla”.

Taulukko 3: Miten vastaajat priorisoivat koettuja oppimistuloksia?
Oppimisvaikutus

Mainintoja*

Kykyni kirjoittaa parani kurssin vaikutuksesta

30

Ymmärrän kurssin jälkeen enemmän yritys- ja
kansantalouden lainalaisuuksia

26

Kurssi lisäsi tietoteknisiä taitojani

26

Puheviestintätaitoni vahvistuivat

25

Tiedonhankintataitoni paranivat

25

Työelämän pelisääntöjen ja toimintamekanismien tuntemus lisääntyi
Olen oppijana itseohjautuvampi

24
17

Ymmärrän paremmin yritysten toimintaperiaatteita

13

Kurssi lisäsi työhyvinvointiani ja kyvykkyyttäni ohjata omaa hyvinvointiani

10

* Koettu erityisen merkitykselliseksi
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6
Vaikutukset urakehitykseen
Ammattiyhdistyskoulutusta ei aina pidetä meriittinä työnantajan näkökulmasta.
Monella työpaikalla pelätään, että ammattiyhdistysopistossa kouluttautuminen voi
olla jopa antimeriitti ja laskea työntekijän ”työmarkkina-arvoa” työnantajien silmissä.
Muutoksen eväät -kurssin vaikuttavuusselvityksessä kysyttiin vastaajalta myös
heidän kokemustaan siitä, auttoiko kurssi heitä eteenpäin työuralla. Vaikka tässä
asiassa vastauksien hajonta oli suurempaa kuin missään muussa, oli silti yllättävää,
että niin moni koki kurssin auttaneen myös ammatillisella polulla. Selvää on, että
ammattiyhdistysliikkeen palkkatehtäviin rekrytoidut kokevat kurssin hyödyttäneen
myös tässä suhteessa.
Niitä, jotka kokivat kurssin edesauttaneen uralla etenemistä erittäin paljon tai
melkoisesti, oli 45 % vastaajista. Lisäksi jonkin verran nostetta työelämään kurssista
koki saaneensa 22,5 %. Merkittävä enemmistö vastaajista on siis saanut vauhtia myös
työuraansa Murikan kolmen kuukauden kurssista oman kokemuksensa mukaan.
Tämä oli yllättävä tulos. Oheisessa kuvassa kyselyn nollasta kymmeneen -asteikko
on tiivistetty viisiportaiseksi.

Kuvio 43: Miten opiskelijat kokivat Muutoksen eväät -kurssin vaikuttaneen heidän urakehitykseensä?
Kurssi auttoi minua eteenpäin työurallani...
%

20,2

(9 ja 10) Erittäin paljon merkitystä

24,8

(7 ja 8) Melko paljon merkitystä

22,5

(5 ja 6) Jonkin verran merkitystä
(3 ja 4) Vähän merkitystä

10,1
22,5

(0) Ei yhtään tai (1 ja 2) hyvin vähän
0

10

20

30

40
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Noin puolet vastaajista ei nähnyt kurssin vaikuttaneen mitenkään heidän työmarkkina-asemaansa yrityksen sisällä. Noin kolmannes vastaajista kuitenkin koki,
että vaikutukset olivat positiivisia. 12,6 % puolestaan oli kokenut kurssin vaikuttaneen kielteisesti heidän asemaansa yrityksessä.

Kuvio 44: Miten kurssin käyminen vaikutti työmarkkina-asemaan yrityksessä osallistujan
kokemuksen mukaan?
Kurssin käyminen vaikutti työmarkkina-asemaani yrityksessä...
60

%

51,7

40

24,1
20
0

3,4
1
Kielteisesti
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9,2
2

11,5
3

4

5
Myönteisesti

7

Muutoksen eväät -kurssin
vaikutukset työnantajasuhteisiin

Kolmen kuukauden kurssin sisällöllinen fokus on työelämässä ja sen kehittämisessä
ennakoivan edunvalvonnan näkökulmasta. Siksi on myös kiinnostavaa tietää, vaikuttiko Muutoksen eväät -kurssi jollakin tavalla luottamussuhteisiin työyhteisössä. Lisäsikö vai vähensikö kurssin käyminen vertikaalista luottamuspääomaa työyhteisössä?
Vahvistiko kurssi osallistujan asemaa esim. neuvotteluosapuolena tai työelämän
asiantuntijana?
Alun perin suunnitelmissa oli haastatella myös joitakin työnantajia. Tästä päätettiin
kuitenkin luopua ja tyytyä tässäkin osallistujien omaan kokemukseen ja tuntumaan.

Esimiesten suhtautuminen
Esimiesten koettiin suhtautuneen pääsääntöisesti myönteisesti siihen, että vastaajat ovat osallistuneet Murikan kolmen kuukauden kurssille. Melkoinen enemmistö
(65,2 %) oli kokenut esimiehensä suhtautuvan melko myönteisesti tai myönteisesti.
Viidennes vastaajista koki esimiehen olleen neutraali heidän osallistumisensa suhteen.

Kuvio 45: Esimiehen suhtautuminen kurssille osallistumiseen osallistujan kokemuksen mukaan
60

Esimieheni suhtautui kurssille lähtemiseeni pääasiassa...
%

38,2

40

20,2

20
0

27,0

3,4
1
Kielteisesti

11,2
2

3

4

5
Myönteisesti
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Yritysjohdon suhtautuminen ja kiinnostus kurssia kohtaan
Myös yritysjohto on useimmissa tapauksissa suhtautunut myönteisesti kurssiin.
Vastaajista 60,7 % koki johdon suhtautuneen melko myönteisesti tai myönteisesti.

Kuvio 46: Yritysjohdon suhtautuminen Muutoksen eväät -kurssiin osallistujan kokemuksen mukaan
Yritysjohto suhtautui kurssille lähtemiseeni pääasiassa...
60

%

40
20
0

4,5

6,7
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28,1

31,5

29,2
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Kielteisesti

Myönteisesti

Kuvio 47: Kurssin vaikutus johdon ja vastaajan luottamussuhteisiin
Kurssin käyminen vaikutti minun ja johdon luottamussuhteisiin...
60

%

42,5

40

34,5
17,2
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5,7
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Kukaan vastaajista ei kokenut, että kurssin käyminen olisi vaikuttanut vertikaalisiin
luottamussuhteisiin täysin kielteisesti. Suurin osa koki vaikutuksen myönteisenä:
59,7 % ilmaisi luottamussuhteen kehittyneen melko myönteisesti tai myönteisesti.
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Useimmissa tapauksissa yritysjohto osoitti myös kiinnostusta kurssia ja oppimistuloksia kohtaan ainakin jonkin verran.

Kuvio 48: Yritysjohdon kiinnostus kurssia kohtaan vastaajan kokemuksen mukaan.
60

Yritysjohto oli kiinnostunut kurssin sisällöstä...
%

49,4

40
20

34,5
16,1

0

Erittäin kiinnostunut

Jonkin verran

Ei ollenkaan

Mitä kiinnostus oli ollut ja miten se oli ilmennyt? Tähän avoimeen kysymykseen kysely
tuotti 45 kommenttia. Osa kommenteista kuvaa vahvaa kiinnostusta ja sitoutumista
”Toin kurssityöni nähtäville, esittelin todistuksen arvosteluineen. Oli mitä esitellä. Sain
aikaan vuoropuhelun jossa kävimme läpi kurssin sisältöä, opittua ja kokonaisuudessaan jaksamista koulutuksen aikana. Sain hyvää palautetta silloiselta esimieheltäni,
ja hän jopa oli hieman kateellinen, ettei heillä ole vastaavanlaista mahdollisuutta irrottautua ja vieläpä opiskella täydellä palkalla ja ylläpidolla.” Joistakin kommenteista
kuultaa pettymys, kun minkäänlaista kiinnostusta ei ole osattu osoittaa. ”Aha. Eikä
sitten muuta.”
Työnantajan sitoutuminen näkyi eriasteisena kiinnostuksena kurssin aiheita ja harjoitustyötä kohtaan:

” Johtoryhmän palavereissa haluttiin tietää mitä asioita kurssin aikana käytiin läpi

ja minun näkemykseni niistä.”
” Kiinnostui kurssin sisällöstä ja opetusmenetelmistä.”
” Lähinnä kiinnostus keskusteluissa näkyi kurssilla käytäviin aiheisiin, ei niinkään
sisältöihin.”
” Esittelin lopputyöni yrityksen johdolle ja sain hyvää palautetta.”
” Toimitusjohtaja pyysi mua raportoimaan miten kurssini edistyi.”
” Pidin palautetilaisuuden kurssin töistä. Osin toteutettiin.”
” Asioista keskusteltiin. Jo kurssin aikana puhuimme mitä kurssilla on tehty ja
miten se vaikuttaa minuun itseeni.”
” Henkilöstöpuolen johtajat olivat kuuntelemassa loppuesitystäni Murikassa ja sain
myös työpaikalla lahjan ja kahvit seuraavalla viikolla. Ylemmältä johdolta sain
kiitosta, lähimmät esimiehet sitä vastoin eivät olleet kiinnostuneita.”
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” N:n konsernin toimitusjohtaja pyysi saada lukea kurssityöni.”
” Kyselivät kurssin toimintatavoista ja oppimisesta.”
” Tein työni koskien työtäni yrityksessä joten halusivat sen lukea ja olivat
kiinnostuneita.”
” Pidin esitelmän harjoitustyöstäni työnantajalle.”

Jotkut vastaajat kertovat, että kurssin käymisellä ja tehdyillä oppimistehtävillä oli
vaikutusta työhön ja koettuun asemaan työyhteisössä:

” Oma esimieheni Henkilöstöpäällikkö kysyi kuinka minun mielestä jokin asia

kannattaisi hoitaa.”
” He kuuntelevat minua entistä enemmän ja myös uskovat minua, taitavat myös
kunnioittaa enemmän ja hieman myös varoa joissakin asioissa.”
” Palkkauksen haasteet yrityksessämme oli tutkimukseni aihe. Aihepiiri kiinnosti
johtoa. Nykyään toimin asiantuntijana aiheen parissa.”
” Minulle oli ”kaikki ovet auki” asiassa missä hyvänsä. Pystyin asiantuntemuksellani opastamaan mm. henkilöstöjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Kykenin
esittämään yrityksen strategiaan liittyviä kannanottoja, jotka huomioitiin.”
” Arvostuksena asioiden hoidossa ja käsittelyssä.”
” Raportoin kurssista yritysjohdolle, asioita täydennettiin osaamismatriisiini.”
Oppimistehtäviä otettiin myös käyttöön yrityksessä:

” En menettänyt lomapäiviä ko. aikana ja työ jonka tein on muokattu työterveys-

aseman käyttöön kemikaalikoulutuksessa ja se toimii tänäkin päivänä.”
” Tekemäni oppimistehtävä otettiin yrityksessä käyttöön... Toki toisen ihmisen
”kopioimana” mutta minun tekemällä sisällöllä.”
” Halusivat lukea tutkielmani, joka on nykyäänkin ”perehdytyslehdykkänä” uusille
työsuojeluasiamiehille ja johtajiston työsuojelu vihkosena, mistä voi kartuttaa
omaa osaamistaan työsuojeluasioissa.”
Joidenkin osallistujien työnantaja avusti ja innosti oppimisprosessissa tai palkitsi
kurssin käymisestä:

” Kävimme keskusteluja kurssin sisällöstä ja omasta oppimisestani. Esitin raportin
kurssilla suorittamistani töistä, joiden pohjalta kävimme keskusteluja.”
” Kyseli välillä aina miten menee ja mitä siellä kurssilla opitaan. Työnantaja kurssin jälkeen piti kahvitilaisuuden ja muisti lahjalla suoritettua kurssi suoritusta.
Piti myös puheen.”
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Kun kurssilla on tehty paljon töitä erilaisten työelämän kehittämiseen liittyvien
tehtävien kanssa, on tietenkin harmillista, jos hankittua osaamista ei ole osattu tai
haluttu työyhteisössä ottaa käyttöön. Osasta kommentteja kuultaa pettymys siitä,
ettei kurssia ja hankittua osaamista ole hyödynnetty työpaikalla:

” Kyllä lukivat minun tekemäni lopputyön mutta ei siitä ainakaan mitään

kommentteja tullut. Eikä yritys ole mitenkään hyödyntänyt sitä, että sain
Työhyvinvointivalmentajan koulutuksen kurssilla vaikka olen asiaa tuonut
julki moneen otteeseen.”
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”Päällimmäinen ajatukseni
Muutoksen eväät -kurssista on ...”

8

Kyselykaavakkeen viimeisenä oli avoin kommenttitila, johon pyydettiin vielä päällimmäinen ajatus Muutoksen eväät -kurssista. Vaikka kysely oli pitkä, 94 vastaajasta
73 halusi vielä kommentoida omin sanoin itselle tärkeitä kurssin tuottamia asioita.
Moni oli jaksanut tähänkin kirjoittaa pitkiä vastauksia. Jo pelkästään tekstimäärä
on melkoinen motivaatiomittari ja kertoo kurssin koetusta merkityksellisyydestä ja
vastaajien sitoutumisesta. Yhtään negatiivista kommenttia tämä kohta ei sisältänyt.
Kaikkein eniten tässä kohdassa kuvattiin kurssin merkitystä irtiottona, irtautumisena työstä ja arjen murheista. Sana ”oravanpyörä” toistui erityisen usein kommenteissa. Kurssi oli ollut tärkeä oman jaksamisen näkökulmasta. Kurssiopettajien
kokemus onkin ollut, että Murikan pitkille kursseille tulee usein varsin väsyneitä
edunvalvojia, ja monella on kurssitavoitteena jonkinlainen elämänmuutos tai ainakin
voimaantuminen.

” Parhaimpia elämäni jaksoja. Murikka oppimispaikkana ihana ympäristöineen ja
yhdessä oppiminen oli voimaannuttavaa ja mukavaa. Antoi kipinän
lisäopiskeluun ja uskon omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin oppia ja opiskella
uusia asioita. Kiitos - olen ja tulen aina lämpimästi suosittelemaan kaikille
pientä irtiottoa arjesta Murikassa.”
” Kurssi antoi minulle hyviä neuvoja omaan jaksamiseen liittyen, jotta voisi hoitaa
yhteisiä asioita kunnolla, pitää omasta hyvinvoinnista huolehtia kunnolla vain
sitä kautta voi antaa täyden panoksen työelämässä. Työskentely ilmapiiri oli
todella hyvä koko kurssin ajan, ja vaikka itse oli välillä hiukan hukassa, niin en
voi kuin ihailla teidän uskoa meihin oppilaisiin. Tietoa on maailma täynnä se
pitää vaan osata hakea ja nyt osataan. Kiitos teille kaikille, pitäkää tämä hyvä
tyyli voimassa tulevaisuudessakin.”
” Se oli loistava tapa päästä hetkeksi työelämän oravanpyörästä. Samanaikaisesti
oli mahdollisuus oppia uutta ja tulla paremmaksi edunvalvojaksi sekä päästä
hetkeksi irti normaalista työ- ja kotielämästä.”
” Sain itsestäni kurssilla paljon irti myös itseni hoidossa, sitä kipinää kaipaan!”

81

” Itselle jäi positiivinen tunne ja fiilis koko kolmen kuukauden ajanjaksosta.

Tietysti kurssin asiasisällöllä ja kurssitovereilla on oma merkityksensä.
Ehdottomasti kurssi tulee säilyttää kurssitarjonnassa ja sitä pitää kehittää ajan
haasteiden mukaan.”
” Kurssistani on vain lämpimiä ajatuksia päällimmäisenä. Silloin sain aikaa
itselleni, ja sain olla hyvien ohjaajien opissa. Opiskeluilmapiiriä on vaikea
unohtaa, kasvoimme nopeasti yhdeksi, KIITOS osaavan henkilöstön. Kurssin
kokonaisuus sisälsi mukavasti haastetta, ja palaute innosti uuteen. Tunsimme
olevamme samalla viivalla kouluttajiemme kanssa, olimme etuoikeutettuja kun
saimme tehdä yhdessä sitä mistä tykkäsimme, eli opiskella aikuisoppilaitoksessa
uusia koulutusmenetelmiä toteuttaen. Vietimme myös ikimuistettavia
vapaa-aikoja, tehden matkoja lähelle ja vähän kauemmaskin.
Kävimme läpi Suomen nykytilaa ja historiaa. KIITOS kaikille joiden ansiosta
olen saanut tuon vastaavan ajan viettää, tekisin sen uudelleen jos siihen olisi
mahdollisuus. Tulen aina suosittelemaan näitä pitkiä kursseja, niistä
keskusteleville tai luottamusmiestoimesta kiinnostuneille.”
” Se oli todella hieno kokemus kaikin puolin ja porukan yhteishenki oli kantava
voima. Oli tärkeää saada oppia niin laajalta alueelta ja muutenkin katko
työelämästä ei olisi voinut tulla parempaan paikkaan. Opettajat olivat todella
hyviä ja tukivat todella loistavasti.”
” Sain energiaa...varmuutta...uusia tuttavia...tunsin oloni tarpeelliseksi.”
” Henkireikähän se on opettajineen ja itsensä kehittämisen kanssa.”
” Kävisin mielelläni uudestaan, koska se oli erittäin hyvä irtiotto oravanpyörästä,
jossa tänä päivänä työelämässä ollaan. Oli kerrankin aikaa itselle ja omalle
oppimiselle.”
” Hienoa aikaa ottaa hetki vapaata työn hälinästä. Siinä ajassa kerkesi jo
haastatella muita työpaikan murheista ja hyvistä puolista. Kurssi opetti myös
monelle yhdessä tekemisen tärkeyttä.”
Kommenteissa nostettiin esille kurssi itsensä kehittämisen paikkana, kokemus ihmisenä kasvamisesta, henkisestä kasvusta, arvojärjestyksen uudelleen muotoutumisesta,
itsetuntemuksen lisääntymisestä. Kaikesta tästä sai kiitoksen Murikan henkilökunta,
jonka koettiin sitoutuneen opiskelijoihin ja heidän hyvinvointiinsa.

” Se oli kevät jota edelleen muistelen lämmöllä. Olin silloin paljon lapsellisempi

tuore toimija, mutta jonkinlainen vedenjakaja tuo kurssi oli. Henkilökuntaa
muistan erityisellä lämmöllä aina, he tekivät opiskelusta paikassa erittäin
miellyttävää.”
” Kasvoin ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. Sain lisää valmiuksia toimia
työntekijöiden parhaaksi työpaikalla, yhteiskunnassa ja poliittisessa
toiminnassani. Opin ymmärtämään, että jokainen ihminen osaa jotakin, mutta
”edes minä” en osaa/hallitse kaikkea.”
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” Kurssi Murikassa laajensi oloa pallon päällä. Kurssit näyttivät myös sen, että

ihmisen paikka on kotona perheen parissa. Ei jatkuvasti luottamustehtävissä
maailmalla. Lasten kanssa tulee olla ja heitä on hyvä ottaa kainaloon päivittäin.
Puoliso vaihtuu myös kohtuu helposti etääntymisen kautta. Tämän olen nähnyt
niin usein. Näin olisi käynyt kohta itsellenikin. Olen suunnattoman iloinen,
että osasin päätellä tuon itse. Olen nyt ollut parisuhteessa lähes neljätoista
vuotta. Jokainen päivä toinen on vapaa lähtemään. Henkinen, sekä fyysinen
yhteys ovat omalla asiallaan, kun niille antaa tilaa hengittää. ”If you love
somebody set them free” lauloi mm. Sting. Tätä kautta minun elämässäni syntyy
elämää ja lähimmäisiä rakastava panos. Kiitos kyselystä. Sain vastattua alle
vuorokauden sisään, josta olen ylpeä. Kiitos myös Murikka-opiston opettajakunnalle, sekä opiskelutovereille merkittävästä panoksesta tämän ”murikan”
muovaamisessa. - -”

Edunvalvojana kasvamista, kehittymistä ja motivoitumista korostettiin myös monessa loppupäätelmässä. Joillekin keskeistä oli sitoutumisen lisääntyminen, joillekin
kyky itsenäiseen päätöksentekoon. Joillekin laajempi ymmärrys edunvalvonnasta ja
ammattiyhdistysliikkeestä oli merkityksellisin asia, toisille taas konkreettiset tiedot
ja taidot, joita ammattiyhdistysliikkeen toiminnassa voi hyödyntää.

” Tärkeä kurssi. Kun olen verrannut itseäni niin tovereihin jotka eivät ikinä

mihinkään kursseille ole menneet olen huomannut kuinka vähän heillä on tietoa
liiton toiminnasta. On olemassa ennakkoluuloja ja suorastaan vääriä tietoja
miten liitto toimii.”
” Erittäin merkityksellinen kurssi. Antoi hyvät eväät ay-liikkeessä toimimiseen,
sekä rohkaisi myös siviilielämän karikoista selviämiseen.”
” Syventää ymmärrystä työntekijöiden merkityksestä yrityksille ja yhteiskunnalle.
Kohottaa omanarvon tunnetta ’tukipilari ja voimavara’.”
” Kaikin tavoin oli hyödyllinen koulutusjakso. Jos haluaa kehittää itseään ja
taitojaa luottamustoimen hoitamisessa, niin ehdottomasti mahdollisemman
monen toimijan toivoisin jatkossakin käyvän tämän koulutus jakson.”
Useassa loppukommentissa päällimmäiseksi ajatukseksi kurssista nostettiin rohkaistuminen uusiin ratkaisuihin elämässä. Tällaisia olivat olleet mm. ammatillinen muutos,
rohkeus siirtyä eteenpäin työtehtävissä, edunvalvonnassa tai sosiaalisessa asemassa.

” Yksi elämän ja koulutuksen vaihe, joka ensisijaisesti toimi vahvistuksena

hakeutumaan uusia haasteita kohti. Itse kasvatustieteitä opiskelleena ja
opetustehtävissä työskentelevänä voin todeta oppimisympäristön ja opetuksen
olleen kiitettävää, mutta ainahan kehitettävää on. Oppilaitos tasoissa integroitua
toimintaa voisitte järjestää. Kiitos!”
” Edesauttoi nykyisen työpaikan saannissa”
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” Loistava kurssi. Onneksi tuli lähdettyä mukaan. Missähän olisin nykyään ilman
tuota kurssia? Tuskin asiat tämän paremmin voisivat olla. Kiitos Marjo!
Olet kyllä yksi elämäni merkittävistä ihmisistä.”
” Iso merkitys, vaikutti valintaani toimitsijaksi.”
” Valtava merkitys. Vaihdoin työmaata ja viimein aloin yrittäjäksi.”

Päällimmäisiksi kurssihyödyiksi nostettiin useassa kommentissa esiin myös erilaisten
taitojen oppiminen: sosiaalisten taitojen, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen, tiedonhankintataitojen sekä oppimisvalmiuksien lisääntyminen. Myös opettajat saivat
palautetta.

” Ryhmässä työskentelyn oppiminen. Oli aivan mahtava porukka ja opettajat

oli upeita ja yks aivan ihana!”
” Sosiaalisten taitojen parantuminen oli se tärkein asia mikä kurssista jätti
jälkensä.”
” Esiintymis- ja viestintätaidot karttuivat huomattavasti kurssin aikana ja sen
jälkeen. Aivan mahtava kurssi!”
Oppimisvalmiuksien lisäksi myös rohkaistuminen oppimaan nousi vastauksissa
esille. Kurssi oli kommenttien mukaan kannustanut oppimaan lisää joko itsenäisesti
tai muissa koulutusorganisaatioissa:

” Kyllä se avasi monella tavalla silmiä, mitä oppiminen on ja miten otetaan asioista
itse selvää.”
” Varmasti jokaisen itsetunto kasvaa, kun huomaa oppivansa uutta ja sivistyvänsä.
Kurssin jälkeen on aika ’kuningas-olo’. Ehkä se ensimmäiset puoli vuotta
suorastaan nousee pissa päähän. Voisi jopa olla paikallaan ymmärtää pitää
paremmin jalat maassa:) Tosin kyllä se ajan myötä laantuu. Nyt, kun kulunut
yli 10 vuotta pitäisi voida käydä se uudelleen, että saisi taas uutta intoa itselleen.
Tosin kuukauden kurssi onneksi vielä käymättä.”
Kurssia suositeltiin mielellään kaikille edunvalvojille:

” Olisin ollut pahoillani jos en olisi osallistunut 3 kk:n kurssille. Kun näin

jälkeenpäin muistelen mitä kaikkea sai kokea ja oppia kurssin aikana niin voi
hyvillä mielin suositella sitä kaikille. TACK för mig.”
” Hieno kurssi hienojen samanhenkisten ihmisten seurassa. Kaikille
edunvalvonnassa toimiville suositeltava, parantaa kykyä itsenäisten ratkaisujen
tekemiseen.”
” Suosittelen kaikille eri tehtävissä toimiville henkilöille. Tälle on todellakin
tilausta, se soisi myös luottamushenkilöiden huomaavan...”
” Erittäin hyvä tapa aukaista silmät todelliseen maailmaan. Suosittelen kaikille
luottamushenkilöille... ”
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Jotkut loppukommenteista olivat yleisiä kiitoksia tai kuvauksia kurssikokemuksista:

” Miellyttävät kouluttajat ja muu Murikan iloinen henkilökunta jäi lämmöllä

mieleen. Mielestäni Muutoksen eväät -kurssi on monipuolinen ja antoisa kurssi
joka on todella hyvä työkalu edunvalvontatyötä tekeville. Koulutus paikkana
Murikka on mitä mainion paikka.”
” Kävisin kurssin uudestaan milloin vain. Iän puolesta ei enää onnistu. Pohdin
tämän palautteen myötä, että olisiko kurssi pitänyt käydä nuorempana. Tulin
siihen tulokseen, että omalla kohdalla sain eniten kurssista, kun olin työurani
loppupuolella ja olin kokenut luottamusmies. Olin myös hyvin aktiivinen
opiskeluun, mitä en välttämättä olisi ollut kovin nuorena.”
” Mielenkiintoinen oppimisen matka se oli, lämmöllä muistelen. Kiitos toteuttajille,
jotka mahdollistivat sen.”
” Kurssi vei minut kokonaan, päivät ja joskus yötkin, (opiskelun ja tehtävien
tähden, ei ns. yöelämän) Toipuminen arkeen kesti pitkään. Kiitos vielä kerran!”
” Merkitys suuri. Ei edes mitattavissa. Ikuisesti kiitollinen.”
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9
Yhteenvetoa vaikuttavuusselvityksestä
Koulutuksen vaikuttavuuden arvioiminen on hankala tehtävä – niin arviointiprosessin tekijälle kuin koulutukseen osallistujallekin. Siihen vastataan, mitä kysytään. Se nähdään, mikä nostetaan esille. Monet koulutuksen vaikutuksista ovat myös
sellaisia, joita ei voi erottaa muusta kehittymisestä ja kasvamisesta.
Tässäkin selvityksessä monet koetuista merkityksistä ovat sellaisia, jotka eivät
löydy tavoitteina varsinaisesta opetussuunnitelmasta. Usein ne kyllä löytyvät piiloopetussuunnitelmasta tai opettajan omista, usein kirjaamattomista tavoitteista tai
opiskelijoiden omista henkilökohtaisista oppimistavoitteista. Tällaisia ovat erityisesti
jaksamiseen, voimaantumiseen, itseluottamuksen ja minäpystyvyyden kehittymiseen
liittyvät vaikutukset tai lisääntyneet sosiaaliset taidot. Virallisia opetustavoitteita tai
viikko-ohjelmiin kirjattuja tuntiteemoja enemmän näitä vaikutuksia ohjaavat internaattiympäristö, oppijaryhmän toimivuus ja dynamiikka sekä ohjaavien opettajien
työorientaatio ja tapa kohdata opiskelijat.
Koska vuodesta 1998 vuoteen 2013 kurssisisältö on muuttunut, ei selvityksessä
ollut mahdollisuuttakaan tehdä tarkkoja kysymyksiä kurssin oppiainesisällöistä. Selvitys ei siis tuota myöskään tarkkaa tilastollista tietoa siitä, mitkä sisällöt on koettu
erityisen tärkeiksi, mitkä ei. Toisaalta kurssin pedagoginen rakenne ja didaktinen
ajattelu ovat säilyneet koko ajan samana. Se näyttää tämän kyselyn valossa sittenkin
olevan keskeistä kurssilla: tavoite lisätä oppimisvalmiuksia, itsenäistä tiedonhankintaa, tutkivaa työtapaa ja näiden avulla metakognitiivisia taitoja sekä minäpystyvyyttä
on koettu merkittäväksi oppimistulokseksi ja tärkeäksi keinoksi lisätä eksperttiyttä
edunvalvontatoiminnassa. Työelämän laaja-alaiset taidot, joita voi pitää myös yleisinä
tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksina ja yleissivistyksellisenä osaamisena, nousevat tuloksissa vahvimmin esiin.
Kyselyn suunnitteluprosessissa haluttiin saada vastauksia neljään pääkohtaan:
1.
2.
3.
4.

Mikä on koulutuksen yksilöllinen tuloksellisuus ja vaikuttavuus?
Millaista toimintapääomaa koulutus tuottaa osallistujien arkeen?
Millaisia vaikutuksia kurssilla on osallistujan taustaorganisaatioihin?
Millaisia vaikutuksia kurssilla on työnantajasuhteisiin?
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1. Yksilöllinen vaikuttavuus näkyi eksperttiyden kehittymisenä – ei pelkästään
edunvalvontatehtävissä vaan myös ammatillisesti ja muissa yhteiskunnallisissa
tehtävissä. Asiantuntijuuden kehittymistä tukivat sekä tiedollinen että taidollinen
kehittyminen. Näiden vaikutusten kautta useimmat vastaajat olivat kokeneet, että
kurssi oli vahvistanut heidän edunvalvonta-asemaansa ja lisännyt heidän auktoriteettiaan omassa toimintaympäristössä. Tämä näkyi sekä työnantajan että työntekijöiden asenteissa. 93,6 % vastaajista koki, että edunvalvontaosaamisen vahvistuminen kurssilla oli heille merkittävä tai erittäin merkittävä oppimistulos. Vain
yksi kaikista 94 vastaajasta koki, että vaikutusta oli vain vähän.
Yksilöllisiin vaikutuksiin kuuluvat myös ns. akkommodaatiovaikutukset:
miten kurssi kehitti ja muutti oppijan maailmankuvaa ja tiedollisia rakenteita,
jolla maailmaa tulkitaan. Asiaa on haasteellista tutkia pelkän kyselytutkimuksen
avulla, mutta avoimissa vastauksissa akkommodaatiovaikutukset tulevat kuitenkin jollakin tavalla esille. Ajattelun koettiin avartuneen, työelämää ja ay-liikettä
oli opittu katsomaan laajemmasta perspektiivistä, myös työnantajan näkökulmasta. Yhteiskunnallinen ajattelu oli saanut ”sosiologisia piirteitä”, kuten eräs vastaaja
kuvasi ajattelunsa muutosta kriittisemmäksi ja tietoisemmaksi. Erityisen merkittävänä yksilöllisenä vaikutuksena pidettiin ns. metakognitiotuloksia: kykyä oppia
tehokkaammin, etsiä ja käsitellä tietoa kriittisesti sekä luottamusta omiin
oppimisvalmiuksiin.
2. Vaikutukset toimintaan näkyivät monella tavalla. Asiantuntijuuden kehittyminen, tiedonhankinnan helpottuminen ja sitä kautta auktoriteettiaseman vahvistuminen oli helpottanut toimintaa työpaikalla. Myös ammatillista etua oli saatu:
kurssi ja siellä opitut taidot olivat sysänneet eteenpäin joko laajentamaan omaa
työtä (esimerkiksi asiantuntijatehtävät edunvalvontatoiminnan ohessa) tai siirtymään muihin tehtäviin. Kurssi oli muuttanut monella myös yksilöllisiä toimintamalleja, mitä kuvastaa erinomaisesti kommentti ”Mesoomalla ei paranneta
neuvotteluja.” Maltti, tietotaso, kyvykkyys argumentoida ja itseluottamus tulivat
monissa vastauksissa esiin asioina, joita kurssi oli tuottanut omaan toimintapääomaan.
3. Vaikutukset taustaorganisaatioon juontuvat edellä kuvatusta lisääntyneestä
osaamis- ja toimintapääomasta, mutta myös motivaation kasvusta: ”Laajempi
ymmärrys ammattiyhdistysliikkeen historiaan, toimintaan ja asemaan yhteiskunnassa lisääntyi. Muutoksen eväät -kurssin jälkeen oli realistisempi käsitys ammattiyhdistysliikkeestä ja etenkin Metalliliitosta sekä siitä, miten ay-liikkeessä asioita
hoidetaan. Kurssi loi pohjan sille ajatukselle, että jatkossa halusin olla syvemmällä
mukana toiminnassa”, kirjoitti eräs vastaaja. Osaamispääomasta olivat monen
vastaaja mielestä hyötyneet sekä työpaikan muut työntekijät, työnantaja että
liitto. Työntekijät saivat edunvalvojaltaan enemmän ja varmempaa opastusta,
työnantajat saivat asiantuntevan neuvottelu- ja kehittämiskumppanin.
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Melkoinen joukko vastaajista oli työskennellyt myös Metalliliiton hallinnon
tehtävissä, ja kurssilta saatuja taitoja oli voitu hyödyntää näissä toimissa. Itseluottamuksen ja minäpystyvyyden paranemiseen liittyvät kysymykset tuottivat myös
paljon kommentteja, joissa kuvattiin rohkaistumista ja jämäkkyyden lisääntymistä
ja miten se on vaikuttanut epäkohtien esille nostamiseen ja asioiden eteenpäin
viemiseen työpaikalla.
4. Kurssin vaikutukset työnantajasuhteisiin olivat niin ikään pääasiassa positiivisia.
Kurssi näyttäisi enemmänkin lisäävän vertikaalista luottamuspääomaa työpaikalla
kuin vähentävän sitä. Yli 65 % koki, että esimies suhtautui melko tai hyvin
myönteisesti kurssin käymiseen, ja yli 60 % koki yritysjohdon suhtautuneen
melko tai hyvin positiivisesti. Vain 5,7 % koki kurssin vaikuttaneen kielteisesti
johdon luottamussuhteisiin.
Murikka-opistoa kouluttajaorganisaationa kiinnostaa myös, miten opiston pisin
kurssi vaikuttaa osallistujien elinikäisen oppimisen asenteeseen. Vaikuttavuutta
näkyisi olevan tässäkin suhteessa: oppimishalukkuuden ja oppimismotivaation
lisääntymistä kurssin vaikutuksesta erittäin tärkeänä tai tärkeänä piti 87,2 % vastaajista. 63,3 % piti tärkeänä sitä, että Murikan pitkä kurssi innosti ja rohkaisi opiskelemaan myös muissa koulutusorganisaatioissa.
Kaikkiaan valintakysymysten kuvaimet osoittavat, että kurssi on koettu merkitykselliseksi. Kriittisiä vastauksia ei materiaalista juuri löydy. Kyselyyn vastanneet
olivat tyytyväisiä Muutoksen eväät -kurssiin ja pitivät kurssin vaikutuksia itselleen
erittäin merkityksellisinä. Monelle kurssi tuntui olleen jopa jonkinlainen vedenjakaja omassa elämässä. Kurssia arvostettiin ja sitä oltiin valmiit suosittelemaan kaikille edunvalvojille.
Ainoat asiat, joissa vastauksissa on hajontaa, liittyivät kurssin synnyttämän oppijaverkoston koettuun merkitykseen, yritysjohdon osoittamaan kiinnostukseen kurssia
ja oppimistuloksia kohtaan sekä kurssin vaikutuksiin työmarkkina-aseman ja työuran sekä ay-uran kehittymiseen. Jonkinlainen poikkeus muuten hyvin positiivisten vastausten joukossa oli myös kurssin vaikutus perhe-elämään ja parisuhteeseen:
31,5 % vastaajista koki, että kurssilla oli ollut heidän yksityiselämäänsä sekä hyviä että
huonoja vaikutuksia. Pitkä poissaolo kotoa oli joillakin koetellut parisuhdetta sekä
suhdetta lapsiin. Internaattielämän hyvät vaikutukset liittyivät vastausten mukaan
erityisesti oman hyvinvoinnin parantumiseen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen.
Erityisen iloinen yllätys kyselyä tehtäessä oli, että vastaajat motivoituivat kirjoittamaan kokemuksistaan paljon avoimiin kysymyksiin. Siksi informaatiota saatiin merkittävästi enemmän kuin pelkillä valintatehtävillä olisi saatu. Jotkut asiat selvitystyön
tavoitteista vaatisivat kuitenkin haastattelumenetelmää. Erityisesti akkommodaatiovaikutuksia on vaikea saada esille pelkän kyselyn avulla. Joissakin kohdin kyselylomake olisi myös kannattanut laatia vähän toisella tavalla. Varsinkin 10-portaiset
valintaskaalat olivat tulkinnan kannalta hankalia.
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Suurin ongelma selvityksen tekemisessä oli vaikeus tavoittaa kyselyllä niitä, jotka ovat suorittaneet Muutoksen eväät -kurssin 1990-luvun lopussa – 2000-luvun
alussa. Ensimmäisiltä kursseilta löydettiin vain muutamien henkilöiden yhteystiedot. Ne jotka tavoitettiin, muistivat yllättävän kirkkaasti kurssin tapahtumia, sisältöjä ja itselle merkittäviä oppimistuloksia. Sekin lienee merkki siitä, että kurssi on
ollut henkilökohtaisella tasolla merkityksellinen.
Mielenkiintoista olisi ollut selvittää Muutoksen eväät -kurssille osallistuneiden
oman arvion lisäksi myös työnantajataholta, onko kurssin vaikutus näkynyt jotenkin kyseisen henkilön asenteissa, yhteistyösuhteissa, osaamisessa. Alun perin tämä
oli suunnitelmissakin, mutta tästä tavoitteesta kuitenkin luovuttiin ja päätettiin tyytyä kurssille osallistuneiden omaan arvioon. Samoin olisi mielenkiintoista selvittää
muutamin haastatteluin taustaorganisaation eli Metallityöväen Liiton näkemystä,
miten kurssin merkitys ja vaikuttavuus siellä nähdään. Kolmas kiinnostava näkökulma olisi pohtia, mikä merkitys Murikan pisimmällä kurssilla on itse opiston toimintaan; kurssilla on tietenkin Murikalle taloudellisia merkityksiä, mutta
varmasti myös muita toiminnan laatuun ja pedagogiikkaan liittyviä vaikutuksia.
Pitkillä kursseilla on kuitenkin mahdollisuus toteuttaa sellaista pedagogista ajattelua,
johon lyhytkurssit eivät taivu.
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 En ole aktiivinen yhteiskunnallisissa tai poliittisissa tehtävissä

 2007

 2010

 En muista vuotta

 2006

 2009

 2013

_____________________________
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_____________________________

 En toimi tällä hetkellä aktiivisesti ammattiyhdistysliikeessä

 Jokin muu tehtävä, mikä?

 Metalliliiton, jonkun muun liiton tai SAK:n paikallis‐, alue‐ tai liitto‐organisaation tehtävä

 Liiton hallinnon edustaja

 Ammattiosaston muu toimihenkilö, toimikunnan tai jaoston jäsen

 Ammattiosaston puheenjohtaja

6. Muut luottamustehtäväni ammattiyhdistysliikkeessä:

 Ei luottamustehtäviä tällä hetkellä

 Jokin muu, mikä?

 Työsuojeluaasiamies

 Työsuojeluvaltuutettu

 Varaluottamusmies

 Luottamusmies tai pääluottamusmies

5. Luottamustehtäväni työpaikalla tällä hetkellä:

 Metalliliitto on nykyinen työnantajani

 En kuulu enää Metalliliittoon

4.  Olen yhä Metalliliiton jäsen

 Eläkkeellä

 2005

 2003

 Työtön

 2002

 2001

3. Olen  Työssä

 1999

 1998

9.



Kurssi edisti uraani ammattiyhdistysliikkeessä



Koen että minulla on omassa toimintaympäristössäni

enemmän auktoriteettia pitkän kurssin myötä

Asiantuntemukseni edunvalvonnassa ja
ammattiyhdistysliikkeessä kehittyi kurssin myötä














Metalliliitto on hyötynyt kurssilla oppimastani
Asemani edunvalvojana vahvistui kurssin myötä
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3


4 = aika paljon

Ammattiosastoni on hyötynyt kurssilla oppimastani

Työyhteisöni on hyötynyt kurssilla oppimastani

Työnantajani on hyötynyt kurssilla oppimastani

Olen hyötynyt kurssilla oppimastani

Ei ollenkaan

Arvioi seuraavia väitteitä asteikolla 1 – 5:
(1 = ei ollenkaan 2 = melko vähän 3 = jonkin verran

 Kurssista ei ollut sanottavaa hyötyä tehtävissäni

 kunnallispolitiikassa ja muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä

 liiton hallinnon tehtävissä

 ammattiosaston tehtävissä

 edunvalvontatehtävissäni työpaikalla

 ammatillisesti ja ammatissani

















4


















5


Erittäin paljon

5 = erittäin paljon)

8. Muutoksen eväät (3 kk) ‐kurssin käymisestä oli minulle hyötyä (rastita kaikki sopivat)…

Osallistumisestasi Murikan kolmen kuukauden kurssille saattaa olla vierähtänyt pitkä aika.
Vastaa kuitenkin sen mukaan, mikä on päällimmäisenä mielessäsi.

Muutoksen eväät ‐kurssin vaikuttavuudesta

 Poliittisissa organisaatioissa tai kansalaisjärjestöissä

 Molemmille

2. Osallistuin Muutoksen eväät ‐kurssille vuonna

 Kunnallisissa tai muissa yhteiskunnallisissa luottamustehtävissä

 Kolmen kuukauden kurssille

7. Toimin

 Kuukauden kurssille

1. Olen osallistunut Murikassa

LIITE Kyselylomake
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Miten muutos itsetunnossa ja minäpystyvyyskäsityksessä on näkynyt elämässäsi?

          

d) Muutos itsetunnossa ja minäpystyvyyskäsityksissä

Kuvaa kurssin tuottamaa muutosta asenteissa omin sanoin.

          

c) Muutos omissa asenteissa

Kuvaa, millaisia vaikutuksia kurssilla oli yksityiselämääsi.

Kuvaa omin sanoin, millaisissa tilanteissa olet voinut arjessasi hyödyntää kurssilta saamiasi
taitoja.

 huonoja vaikutuksia

Erittäin tärkeää

          

Kurssi ja opiskelijaryhmässä toimiminen paransivat sosiaalisia taitojani: yhdessä toimimisen taitoa,
erilaisuuden sietokykyä, ristiriitatilanteiden kohtaamistaitoa sekä itsetuntemusta
ihmissuhdetilanteissa.

          

Kurssi rohkaisi minua opiskelemaan muissa koulutusorganisaatioissa.

          

Oppimismotivaationi ja oppimishalukkuuteni lisääntyivät kurssilla.

Ei tärkeää

12. Arvioi asteikon avulla, miten tärkeinä pidät kurssin vaikutuksia itseesi tai itsellesi seuraavien
väittämine näkökulmasta:

 sekä hyviä että huonoja vaikutuksia

 hyviä vaikutuksia

11. Kurssilla oli yksityiselämääni

Millaisissa tilanteissa ja asioissa olet hyödyntänyt kurssilla syntynyttä verkostoa?

          

f) Verkostoituminen muiden kurssille osallistuneiden kanssa ja sen tuoma tuki omaan toimintaani

          

e) Tiedonhankintataitojen ja tutkivan oppimisen taitojen karttuminen

          

b) Taidollinen kehittyminen opetuksen ja oppimistehtävien myötä.

Kuvaa omin sanoin, miten TIEDOLLINEN karttuminen on näkynyt kurssin jälkeen.

          

a) Tiedollinen kehittyminen, tiedon karttuminen opetuksen ja oppimistehtävien myötä.

10. Arvioi seuraavien Muutoksen eväät ‐kurssin oppimistulosten merkittävyyttä itsellesi asteikolla
0 – 10. Asteikossa 0 = ei ollenkaan merkityksellinen, 10 = erittäin merkityksellinen. Vastaa sen
jälkeen avoimeen kysymykseen.
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Olen oppijana kurssin jälkeen
itseohjautuvampi.

Kykyni kirjoittaa parani kurssin
vaikutuksesta.

Työelämän pelisääntöjen ja
toimintamekanismien tuntemus lisääntyi.

Kurssi lisäsi työhyvinvointiani ja
kyvykkyyttäni ohjata omaa hyvinvointiani.

Puheviestintätaitoni vahvistuivat.

Tiedonhankintataitoni paranivat.

Ymmärrän paremmin yritysten
toimintaperiaatteita.
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2

Ei vaikutusta















3















4















Paljon
vaikuttavuutta
5

13. Arvioi Muutoksen eväät ‐kurssin vaikuttavuutta seuraavien väitteiden kautta.
1 = ei vaikutusta 2 = vähän 3= jonkin verran 4= melkoisesti 5 = erittäin paljon vaikutusta

          

Yleisesti ottaen kurssi paransi itseluottamustani.

          

Edunvalvontaosaamiseni vahvistui kurssilla.

          

Kurssi auttoi minua eteenpäin työurallani.

          

Oppimistaitoni lisääntyivät kurssilla ja tunnistan paremmin omat tapani oppia.
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Myönteisesti
4
5

 Jonkin verran

 Ei ollenkaan

Lämmin kiitos panoksestasi Muutoksen eväät ‐kurssin vaikuttavuusarviointiin!

16. Kirjoita tähän vielä päällimmäinen ajatuksesi Muutoksen eväät –kurssin merkityksestä itsellesi.

Mikäli yritysjohto oli kiinnostunut, miten se näkyi?

 Erittäin kiinnostunut

15. Yritysjohto oli kiinnostunut kurssin sisällöstä ja tekemistäni oppimistehtävistä ja harjoitustöistä.





Kurssin käyminen vaikutti minun
ja johdon luottamussuhteisiin
Kurssin käyminen vaikutti
työmarkkina‐asemaani yrityksessä





Yritysjohto suhtautui kurssille
lähtemiseeni pääasiassa

Esimieheni suhtautui kurssille
lähtemiseeni pääasiassa

Kielteisesti
1
2

14. Muutoksen eväät ‐kurssin vaikutus työnantajasuhteisiin ja työmarkkina‐arvoon.

Mitkä edellä kysytyistä asioista (kohta 13) on osoittautunut sinulle merkityksellisimmäksi ja
käyttökelpoisemmaksi? Listaa kolme tärkeintä.

Ymmärrän kurssin jälkeen enemmän
yritys‐ ja kansantalouden lainalaisuuksia.

Kurssi lisäsi tietoteknisiä taitojani.

