
Armi Pakarinen

KOGNITIMNEN OPPIMISPROSESSI
t0 tt

JA TYOEIAKETIEDOIUS

Kokeilu kopitiivisen oppimisndkemyksen periaatteiden
hyridyntiimisestdri:rtr#ffiff*tydeliiketiedotuksen

,xt
Eltiketurvakeskuksen
tutkimuksia 1987:4



rsBN 951-9043-72-1

Vammala 1987
Vammalan Kirjapaino Oy



SISALLYS

1. TUTKIMUSTEHTAVA 1

2. EL'{KETURVAKESKUS, TYOELAKELAIT JA TYOELAK.
KEISTA TIEDOTTAMINEN 2

3 ELAKETURVAKESKUKSEN TYOELAKETIEDOTTAMISTA
KOSKEVA TUTKIMUSSARJA JA TUTKIMUSPROJEKTI
TYOELAKEINFORMAATION PERTLLEMENOSTA 4

4

6

9
9
9

3.1. Aikaisempia tutkimuksia ty6eltiketie-
dottamisesta

3.2. Eldketurvakeskuksen tutkimusprojekti
ty6e ltike informaation peri 1 lemenosta

4. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA
4.7
4.2
4.3

. Yleiste ...

. Kognitiivinen oppimisprosessi. Tiedonmuodostuksen prosessimallin
yhteys oppimismisprosessiin t7

5 TYOELAKE-ESITTEEN LAATTMINEN KOGNITIIVISEN
OPPIMTSPROSESSIN PERIAATTEIDEN POHJALTA
5.1
5.2
5.3

. Yleistti 19
19
22. Kokeiluesitteen rakenne

ElSketurvakeskuksen tiedotustoiminnantavoitteet ja tutkimusesitteiden ver-tail-u keskeisten sisiiltdalueidenpohjalta 23

6. LAADULLISTEN TEKI.*OIDEN HUOMIOIMTNEN TTEDON-
OMAKSUMISEN ARVIOINNISSA 26

266.1. Evaluaatio-kiisitteen mH.HritteIy6.2. Tieto oppimisprosessista laadullisen
evaluoinnin pohjana 27

7 TUTKIMUKSEN AVAINKASITTEET, TUTKIMUSONGELMAT
JA TUTKIMUSASETELMA
7.7. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys...7.2. Tutkimusongelmat ja tutkimusasetelma. .

33
33
36

8. AINEISf,ON KERUU JA ANALYSOTNTI 38
38
4t
42
44
47

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

. Teemahaastattelu tutkimusmenetelmiinii... Tutkimuksen otos ja sen valinta

. Taustatiedot

. Haastattelujen toteuttaminen. Aineiston analysointi
9. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 50

10. TUTKII',IUSTULOKSET 56
56
56

1.
1.1
1.2

Motivo
Haasta
Kannen
miseen

ituminen
ttelukysymyksistE

10.
10.
10. vaikutus motj-vaation synty-

57



10.1.3. Esitteen ja teemahaastattelun
kokonaisuus motivoi jana

10.1.4. Esitteiden lukemisen motiivit
Orientoituminen

60
61

65
55

10.
10.
10.

2.
2.7.
2.2.

2.4.
2.5.

4.L.
4.2.
4.3.

Haa s tatte lukYsYmYks i stii
Kiisitys kansaneliikkeen ja tY6-
elEkkeen erosta
Antaako esite vastauksen ty6eliik-
keen ja kansanel5kkeen eroon?
Esitteiden sisiifl6n esitYstaPa
l4ielipiteitH jdsentyneestti kokonais-
kuvasta

66
10.2.3.

10.4.

7L
7410.

10.

10.3.
10. 3.1.
10.3.2.

78

Haastatte luklzsymYks is tii
81
81

Sis2iistdminen

82
Ellikelajien hierarkiaan liittyvien
kEsitteiden sisliist5minen

10.3.3. Esitteen sis5116n kytkeminen omaan
e IiimZinti l-antee seen

10.3.4.
10.3.5.

Oman tydelSketurvan valvominen
Ivlielipiteet sisiiistiimisen kuvaa j ina

Ulkoistaminen e1i oPitun tiedon

86
88
92

94
95
96

10s
t07

109
109

110
114
119

119
119
722

soveltaminen
Haastatte lukYsYmYksi s tii10.

10.
10.

10.5.
r-0.5.1.
10.5.2.

10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.6.3.

TydelEkkeen miiiirEn Iaskeminen
l4lelipiteet tydel2ikkeen miitirEytymis-
perusleiden hallitsemisen tarpeelli-
suudesta

70. 4. 4. Rekisteriotteen tilaaminen
Arviointi ja kontroll-i
Haa s tatte lukysymyks i s tii
Es itte iden tarkoituksenmukai suuden
arviointi

10.5.3.
10. 5.4.

Omien ty6eltiketietojen kontrollointi
Yhteenveto

Oppimisen kokonaislaatu
Yleistii
Esitteen lukeminen
Motivoituminen oppimisen kokonais-
laadun avaintekijdnd

10.6.4. Case-kuvaukset oppimisen kokonais-

10.6.5.
Iaadun tyyPeistd.
Tutkimusproses s in
sen kokonaislaatuun

11. JOHTOPAATOKSET JA KEHITT}i}TISAJATUKSET

LAHTEET

vaikutus oppimi-

L25

128

140

142

1s1

1s5LIITTEET



TAULUKKOLUETTELO

TAULUKKO 1

TAULUKKO 2

TAULUKKO 3

TAULUKKO 4

TAULUKKO 5

TAULUKKO 6

TAULUKKO 7

TAULUKKO 8

TAULUKKO 9

TAULUKKO 11

TAULUKKO 12

TAULUKKO 13

Tutkimusvtilineend kdytettyjen esit-teiden vertailu sisiiltdalueiden
pohj alta
Ristiintaulukointi oppimisprosessin
osista ja niistEi saatavan tiedon eri
i lmenemistyypei s tii
Haastateltavien taustatiedot
Kognitiivisen oppimisprosessin osil-Ie laaditut alateemat sijoitettuna
tiedon eri ilmenemistyyppien mukaan

Rekisteriotteen tilaaminen
Esitteen tarkoituksenmukaisuuden
arviointi, kokeiluesitteen lukeneet
Esitteen tarkoituksenmukaisuuden
arviointi, vanhan esitteen 1ukeneet

TAULUKKO 1.4 Esitteen lukeminen

Haastateltavien lukumotiivit 64

K5sitys ty6eliikkeen ja kansaneliik-
keen peruserosta 68

Kokeiluesitteen ja vanhan esitteen
esitystapaan liittyvHt edut ja haitat 75

Oman tydelSketurvan valvominen

25

35

44

46

91

100

105

108

L72

LL2

L23

Kokeiluesitteen lukeneiden perehty-
minen laskuesimerkkiin

TAULUKKO 10 Ty6eltikkeen miiHrdytymisperusteiden
tiettimisen tarpeellisuus



KUVIOLUETTELO

KUVIO ].

KUVIO 2

KUVIO 3

LIITELUETTELO

LIITE 1

LIITE 2

Tutkimusprojektin kulku
Tutkimusasetelma

Esitemuotoisen tydeliike-
tiedotuksen viitekehys

Haastattelun instruktio
Haastattelurunko

7

34

133

1s5

155



1

1. TUTKII{USTEHTiiVA

Vuonna 1983 tehtiin Elliketurvakeskuksen tutkimusosas-
tolla alustava tutkimus ty6eldkeinformaation perille-
menosta. Alustavan tutkimuksen pohjalta p55dyttiin
oletukseen, ettd keskeisiE tekij6itli tiedon perille-
menemiittdmyyteen ovat motivaation puute ja kokonaisku-
van jEsentymdttdmyys.

Ajateltiin, ettE tiedotuksen liihtdkohtia voisi uudis-
taa. Mietittiin, olisiko mahdollista luoda esitteen
lukijan motivaatiota edist5v5 tilanne. Jotta elliketie-
to jiisentyisi kdyttdkelpoiseksi kokonaisuudeksi, tulisi
esitteen avulla pystyd antamaan eldkejHrjestelmiistli
kokonaiskuva, johon voi my6hemmin liittea samaa asiaa
koskevaa uutta tietoa.

Tutkimusta varten laaclittiin Eliiketurvakeskuksessa
kokeiluesite kognitiivisen oppimisprosessin periaattei-
ta soveltaen ja pii5tettiin tutkia tiettyjen didaktisten
ntikemysten soveltuvuutta ty6eliiketiedotuksen kehittdmi-
seen. Tutkimus toteutettiin projektina, jossa kerdt-
tiin sekii kvantitatiivista ettd kvalitatiivista tietoa.
Kvantitatiivisen aineiston avulla pyrittiin selvittii-
m6iin esitemuotoisen tiedotuksen periJ-lemenoa ja siihen
liittyvien taustatekijdiden vaikutusta. Kvantitatiivi-
nen aineisto kerettiin lomakehaastattelun avu1la.

Osalle kohdejoukosta suoritin syventdv5n teemahaastat-
tel-un, jonka avull-a pyrin selvittdmdiin kognitiivisen
oppimisprosessin pohjalta laaditun esitteen kiiytttikel-
poi-suuteen vaikuttavia tekijdit6. Ensinntikin selvitin,
miten esitteeseen rakennetun oppimisprosessin eri osat
vaikuttavat ty6elZiketiedon omaksumiseen. Osien muodos-
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taman kokonaisuuden pohjalta tarkastelin miten oppimi-
sen tiedonomaksumisen kokonai-slaatu eroaa kokeiluesit-
teen ja vanhan esitteen lukeneilla. Lisiiksi tarkaste-
tin mitkii muut tekijEt aiheuttavat virheitH ja vaikeuk-
sia, mitkli taas edistliv5t ty6eliiketiedon omaksumista
kokeiluesitteen ja vanhan esitteen lukenei1la. Teema-
haastattelut muodostivat tdmdn l-aadullisen tutkimuksen
tutkimusaineiston. Tutkimus on tehty ty6elSkejErjes-
telmtin keskuslaitoksen ElSketurvakeskuksen toimeksian-
tona. Ty6skentelin Elliketurvakeskuksen tutkimusosas-
tofla 1.4.1984 - 31.8.1985 vdlisen ajan.

Tutkimusraportti jakautuu neljlidn osaan. Luvut 2 ja 3

klisitteleviit tydeldkejHrjestelmS.H ja tutkimuksen taus-
taa, 4-6 tutkimuksen teoreettista taustaa, Irrvut 7-9
tutkimuksen suorittamiseen liittyviH tekijiiitii ja luvut
70-12 tutkimustuloksia ja niiden pohdintaa.

Olen kdyttiinyt raportissa min&-muotoa, koska laadull-i-
sessa tutkimuksessa t.utkija on itse tHrkein tutkimus-
viiline ja passiivimuodon kiiyttSminen olisi Grdnforsin
(1984, luennot) mukaan jopa harhaan johtavaa.

ELAKETURVAKESKUS, TYOELAKELAIT JA TYOELIiKKEISTA TTE-
DOTTAMINEN

Ty6eliikkeiden kokonaisuus muodostuu neljiistii elHkelais-
ta. Ne ovat tlzdntekijtiin eldkelaki (TEL) , I),hytaikai-
sissa tydsuhteissa olevien tydntekijZiin el5kelaki
(LEL) , yrittiljien eli.kelaki (YEL) ja maatalousyrittti-
j ien ellikelaki (MYEL) .

1
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ErHketurvakeskus on tydellikejdrjestelmiin fakisliiiteinen
keskuslaitos, jonka toimintaa val_voo ja ohjaa sosiaali-
ja terveysministeri6. Keskusraitoksena Eliiketurvakes-
kus on osa ty6eltikejtrjestelmdn hallintoa.

ElZiketurvakeskus palvelee ty6elHkekysymyksissd ty6nte-
kijea, tydnantajia, yrittiijiS ja hallintoviranomaisia.
se antaa lausuntoja ja tulkintoja etiikerakeitrin liitty-
vistii kysymyksistd, ohjaa ja neuvoo eldkeLaitoksia,
valmistelee elH.keuudistuksia, tutkii ja tiedottaa, pi-
tae keskusrekisterid ja tilastoi. Erdketurvakeskus
myiintdli myds luottovakuutuksia.

Tiedotusaineiston tuottaminen ja t:-etouden levittliminen
tyde ldke lainsiilidlinntjs tii kuuluu Eliiketurvake skuksen
lakisiiiiteisiin tehtiiviin. TiimH siksi, etti tytlel.lke-
jdrjestelmd voisi mahdoliisimman h),vin tiiytt;ii siIIe
asetetut vervoitteet. Asiallinen tiedottaminen esti.I
myds turhia ennakkoluuloja.

Tiedon levittdmiseen pyrititin tiedotus- ja kourutustoi-
minnalla. Tiedotus tapahtuu lehdist6n, radion, TV:n ja
ElZiketurvakeskuksen harjoittaman suoran tiedotuksen
vtilitykselt5. viimeksi mainittu koostuu esitteiden ja
eliikeneuvoj ien antamasta informaatiosta.

THmHn tutkimuksen viilineend oleva esite on ns. yleis-
esite, jonka avulla pyrittiiin viilittiimddn yleistietoa
tydeliikkeistd henki16i1le, joil1e eliike ei- oIe vielii
ajankohtainen tapahtuma. Esite sisSl-tiiii tyiieldkkeist.i.
tavoitteiden mukaiset minimitiedot, joiden avu11a hen-
ki16 voi tarvitessaan hakea 1isti.tietoa.

Esitettfi. on o11ut saatavissa
teissii, joita ovat pankit,

vj-rallisissa palvelupis-
postit ja eltikelaitosten
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toimistot. Lisiiksi esitteitii on toimitettu kokeilu-
luontoisesti terveyskeskuksiin, sairaaloihin ja kirjas-
toihin.

ElSketurvakeskuksen esitetuotannosta vastaa tiedotus-
osaston toimisto. Esitteisiin budjetoidaan vuosittain
noin puoli miljoonaa markkaa. Vanhaa, nYt kdyti5ssd o1-
lutta esitettii "Tunne ty6eldketurvasi" on jaettu vuo-
dessa noin 100 000 kappaletta. Se on o1lut kiiytdssii
vuodesta 1978 l-iihtien, asiatiedot on tarkistettu ajan-
tasalle vuosittain. "Tunne tydreliiketurvasi" on kokoava
suppea yleiskatsaus tydelliketurvaarr, eldkeneuvontati-
l_aisuuksissa jaetaan sitli yksityiskohtaisempia esittei-
ta. Jdljempdnli kappaleessa 5 tarkastelen kognitiivisen
oppimisprosessin periaatteiden pohjalta laaditun uuden
kokeiluesitteen l-aatimista. Erittelen myds kokeilu-
esitteen ja vanhan esitteen sisEltdti ja rakennetta.

ELAKETURVAKESKUKSEN TYOELAKETIEDOTTAMISTA KOSKEVA

TUTKIMUSSARJA JA TUTKIMUSPROJEKTI TYUELAKEINFORMAA_

TION PERILLEMENOSTA

3.1. Aikaisempia tutkimuksia tydeliiketiedottamisesta

Tiedotus- ja koututustoiminta tarvitsee avukseen tietoa
siitli, mitd tydelakejdrjestelmdstd tiedetddn. Tdstti
syystzi Eliiketurvakeskus aloitti sar j an ty6eliiketietoa
kartoittavia tutkimuksia. Tutkimusraportit ovat vuo-
silta 7965, 1968, 1980 1a 1982.

3

Tutkimusten mukaan tiedorrtasossa
ta parempaan, kuitenkin asiassa

tapahtunut kehitys-
edelleen parantami-

on
on
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sen varaa. Suhteessa tiedotustoiminnan taajuuteen on
havaittu jatkuvasti tiet5mdtttimyyttli jopa keskeisissii
kysymyksissti. Ryhdyttiin pohtimaan, voitaisiinko tie-
dotusviilineitii kehittdm6lld piiEstS. entistti parempiin
tuloksiin. Tutkimushankkeen toteuttamista varten koot-
tii-n suunnitteluryhmd, joka koostui tiedotus- ja tutki-
musosaston jdsenistli. (Ks. ldhemmin Forss - Jti5skel&i-
nen 1986. )

Vuonna 1982 toteutetussa alustavassa tutkimuksessa kar-
toitettiin neljdn erityisryhmdn tydeldketiedontasoa ja
kokeiltiin tydel[ketiedon peri-1lemenoa kahdella mene-
te1mdl15: kurssin ja esitteen avul1a. Eritlzisryhmiit
o1j-vat seuraavat: el-iikeneuvojat, toimittajat, ay-aktii-
vit ja ty6llisyyskurssiLaiset. Eltikeneuvojien oletet-
tiin ammattinsa puolesta olevan hyvin selvilIii asiasta.
Toimittajat valittiin, koska heiddn oletetaan olevan
ns. aktiivikansalai-sia samoin ay-aktii_r,'ien. Ty611i-
syyskurssilaisten katsottiin edustavan ryhmdii, joka
olisi v5hiten kiinnostunut ja viihiten selviltd tyt5el5k-
keistii. (Forss - Jddskeliiinen - Karisalmi t9B2.l

Tiedontaso olj- el-dkeneuvojilla muita selviisti korkeam-
pi. Sen sijaan toimittajien, ay-aktiivien ja ty6l1i-
syyskurssilaisten viililId ei ollut huomattavaa eroa.
Yhteisenli piirteenH kaikirle todettiin jiisentyneiden
perustietojen puute. (Emt.)

Alustavan tutkimuksen pohjalta oletettiin perillemenon
keskeisimmiksi ongelmiksi jiisentyneiden perustietojen
ja motivaation puute. Tulosten pohdinnassa todettiin,
ettd perustietojen jiisentymisen parantamiseksi tul_isi
tiedotuksen tueksi rakentaa jiisentynyt kokonaiskuva,
ns. orientaatioperusta, johon tydeldketiedon erilaiset
osaset, esimerkiksi lakien yksityiskohdat voitaisiin
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liittaa ja niiin piitist5isiin irti asioiden sotkeutumi-
sesta. Todettiin my6s, ettei tiedotuksessa ole pystyt-
ty synnytttimiiiin sellaisia asetelmia, jotta vastaanotta-
jat olisivat henkildkohtaisesti motivoituneet eliiketie-
don vastaanottamiseen. N5mti molemmat ongelmat olivat
yhteisiE kaikille erityisryhmille. (Forss, Jiitiskeliiinen
ja Karisalmi 1982.1

3.2 Eliiketurvakeskuksen tutkimusprojekti tydeltikein-
formaation perillemenosta

Nyt toteutettua tutkimusta edelsi siis pitkiillinen
suunnitteluprosessi. Esite n5ytti kliytiinn6n syist& to-
teutuskelpoisimmalta v5lineeltli uusien ainesten kokei-
1uun. Ensinnlikdiin se ei vaatinut suuria taloudellisia
resursseja. Toiseksi esitteet ovat Eliiketurvakeskuksen
omaa tuotantoa ja kolmanneksi kohdejoukko, esitteen
vastaanottajat oIi mahdollista tavoittaa.

Al-ustavan tutkimuksen pohjalta syntyi idea didaktisten
ainesten soveltamisesta tiedotuksen kehittdmisessd.
Asiantuntijana didaktisten ainesten soveltamisessa toi-
mi Yrj6 Engestr6m.

Jotta olisi,saatu esille tulosten takana olevia syitii,
kokeil-un mahdollisia etuja ja haittoja, vaati tutkimus-
aihe kovan aineiston lisiiksi syventtiv5S laadullista ai-
neistoa. Tu1in itse mukaan tutkimusryhmtitin tdssti kiiy-
tiinndn toteutusvaiheessa. Tutkimuksen suunnitteluvaihe
on kuvattu tarkemmin Forssin ja Jli?iskeldisen laatimassa
kvantitatiivista aineistoa koskevassa raportissa.
(Forss - Jlisskeliiinen 1986. ) Raportti on julkaistu
sarjassa Eliiketurvakeskuksen julkaisuja.
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Tdmii laadulliseLfa menetelmHllH tehty tutkimus on siis
osa isompaa kokonaisuutta. Laadullisen tiedon ohe11a
tutkimusprojektissa keriittiin kvantitatiivista tietoa
lomakehaastattelun avu11a.

Tutkimusta varten laadittiin kokeiLu-esite; alustavan
tutkimuksen perusteella pdHdyttiin kognitiivisen oppi-
misprosessin soveltamiseen. Kokeiluesitettd verrattiin
vanhaan, tuolloin kiiytdssd ol-evaan esitteeseen. Tutki-
muksessa haluttiin siis saada tietoa myds siit5, onko
esitteiden sisiil16n esittiimistavalla vaikutusta tiedon-
omaksumiseen. Esitteet on esitelty luvussa 5.

Seuraava kuvio esittdti tutkimusprojektin kul-kua. Kuvi-
osta kiiy ilmi sekii lomakehaastattelun ettii teemahaas-
tattelun otosten koko.

KUVIO 1. Tutkimusprojektin kulku

Xvantita-
tiivinen
osa

Kvalita-
tiivinen
osa

INFORMAATIOTUTKIMUKSEN OTOS

KoeryhmH VertailuryhmS Kontroll iryhmii

30-40 v. /62-63 v 30-40 v. /62-63 v 30-40 v. /62-63 v

llihetettiiin
uusi esite

liihetetiiiin
vanha esite

ei esitettA

Koeryhmii Vertai luryhmA Kontrol 1 iryhmii

LOMAKEHAASTATTELU

TEEMAHAASTATTELU

kokeiluesite
20 henki166

vanha esite
10 henkil6d

30-40 v. /62-63 v 30-40 v. /62-63 v
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Lomakehaastattelussa saatu kokonaisaineisto on 894 ta-
pausta. Se jakaantui kolmeen ryhmHiin: koe-, vertailu-
ja kontrolliryhmEiin. Koeryhmiill-e ldhetettii-n uusi ko-
keiluesite. Koeryhmd samoin kuin vertailu- ja kontrol-
liryhmd muodostuivat molemmista ikiiryhmistd. Vertailu-
ryhmdlle ldhetettiin vanha, tuolloin kiiytdssE ollut
esite. Kontrotliryhmlille ei liihetetty kumpaakaan esi-
tettii.

Lomakehaastattelut suoritettiin noitt kaksi viikkoa
esitteen postittamisesta. Niiiden saatujen lomakehaas-
tattelujen pohjalta valitsin tiettyjen kriteerien mu-
kaan ne henki16t, joilIe suoritin teemahaastattelut.

Tutkimuksen kohdejoukko muodostuu kahdesta alkumotivaa-
tioltaan erilaisesta ikiiryhmdstii. Erilainen alkumoti-
vaatio tarkoittaa id1t55n eri ikdisid ryhmid, jotka
iktinsd vuoksi ovat eliikkeelle siirtymiseen niihden eri-
laisissa eliimiintilanteissa. Toisen ryhm.ln muodostavat
62-63-vuotiaat TEl-ty6suhteessa olevat: heiddn olete-
taan eldkei5n ldheisyyden vuoksi ofevan motivoj-tuneita
tydeldketiedon omaksumiseen. Toisen ryhm5-n muodostavat
30-40-vuotiaat TEl-tydsuhteessa olevat: he ovat par-
haassa tydiiissd ja oletetaan, etteiviit he koe annettua
informaatiota niin tarpeelliseksi kuin vanhempi ryhmd.
Sama ikiijaottelu toistuu myds teemahaastattelun niiyt-
teessd.
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4. TUTKIIVIUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA

4.1. YIeistE

Tdssli tutkimuksessani tarkastelen tiettyjen didaktisten
nEkemysten soveltuvuutta ty6el5ketiedotuksen kehittdmi-
seen. Kokeilu-esite on laadittu kognitiiviseen toimin-
nanteoriaan pohjautuvan oppimisprosessin ndkemyksiS so-
veltaen. Koska esitteen laadinnan periaatteet o1i jo
valittu ja esite p55osin laadittu tullessani mukaan
tutkimusprojektiin, on teoreettinen kognitiivinen oppi-
misprosessin malli edelt5kdsin annettu. T2ist?i syystii
esittelen sen periaatteet pelkistetysti.

Oppimisteoreettisten nEkemysten soveltamista tiedotuk-
seen perustelee oppimisprosessin ja Kauko pietildn
(7973) viestintiiteoreettisen matlin v51i115 vallitseva
yhtdlliisyys. Pietilti kiisittetee tiedon vaikutusta yk-
siltitasoisena prosessina. Htinen mj-elestd.Sn on asianmu-
kaisinta tarkastella joukkotiedotusta yhtenH vaiheena
tapahtumaketjussa tai -verkossa, jota voidaan nimitt5S
yhteiskunnalliseksi tiedonmuodostukseksi. HHn rinnas-
taa joukkotiedotusviilineiden kiiyttln aiheuttamat muutok-
set yksildn tiedoissa ja mielipiteissd osaksi oppimis-
tapahtumaa. (Pietilii 7973 ,5.1

4 . 2. Kognitiivinen oppimisprosessi

Kdsitteellii "kognitiiviset toiminnot" tai',kognitio"
ymm2irret5lin psykologian piirissli tiedon saamiseen, ke-
sittelyyn ja kdytt66n liittyvid prosesseja, voitaisiin
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sanoa "tietdmistoimintoja". Naita toimintoja ovat mm.

aistiminen, havainnointi, muistaminen, ajattelu ja
piiiittely. Kiisitykset tietdmisestii ja oppimisesta liit-
tyvdt kiinteiisti toisiinsa." (Miettinen 1984, 10.)

Tiissli tydssti oppiminen ntihdii5n kognitiivisen oppimis-
prosessin mukaan prosessina, jossa oppiminen on ulko-
maailmaa ja omaa toimintaa koskevien kokonaisvaltaisten
ja aktiivisten sisiiisten mallien muodostamista. Oppi-
minen on oppijan henkistd toimintaa, joka on paljon
monimutkaisempaa kuin pelkkd vastaanottaminen ja varas-
toiminen. oppiminen on aina valikoimista, jiisenttimis-
td, tulkintaa ja uuden tiedon sulauttamista vanhaan
tietorakenteeseen. Oppija joutuu my6s tarkistamaan en-
tisen tietorakenteensa tarkoituksenmukaisuutta ja oi-
keellisuutta. Hlin joutuu siis muokkaamaan jatkuvasti
kdsityksiiilin maailmasta. (Engestrdm 1982, 19 ja 43. )

Oppimisessa on havainnolla ja ajattelulla keskeinen
merkitys. Havainto on ihmisen ulkomaailmasta saama

tieto. Se synnyttiiEi tajuisen prosessin ja suuntaa hii-
nen ajattelutoimintaansa. (Jakku-Sihvonen 1983, 117.)

Oppijan toiminta ja tietorakenne suuntaavat ja ohjaavat
hdnen tarkkaavaisuuttaan, valikointiaan ja tulkinto-
jaan. Oppiminen on mielekEstii, kun oppijalle syntyy
yhteys uuden ja aikaisemman tiedon viili1le. (Enge-
strdm 1-982, 19). Mielekkyyden katsotaan olevan ttirkeii
edellytys tydelakeinformaation omaksumisessa. Kun hen-
kild kokee tiedon omaLla kohdallaan t2irkeiiksi, keksii
sille mielekkiiHn tarkoituksen, on hHn valmis omaksumaan

uuden tiedon. Kari Niinist6 (l-984, 231 miiiiritteleekin
mielekkyyden jonkin il-mi6n kokemisena merkityksellisek-
si omien J-ntressien, tarpeiden intentioiden tai skeemo-
jen niikdkulmasta.
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Sarala (1983, 100) on kuitenkin kritisoinut kognitii-
vista oppimisntikemystH juuri mielekkyyden puutteen ta-
kia: kognitiivisen oppimisprosessin n5kemysten mukaan
koulutettava on kouluttajan toimenpiteiden kohde, joka
sisiiist5d koulutta j an j Hsentdmiin kHsitemaailman j a
niistH muodostuvat maltit ja toimintaperiaatteet. Sa-
rala kannattaa ns. virikemallia, joka ei sano mitH pi-
tae tietdd, vaan henkild ratkaisee hyvin itsenf,isesti,
mihin opetuksen kohtiin hiin tarttuu.

Kansalaisten on tarpeen tiet5ii tietyt asiat, jotta he
voisivat toimia tarkoituksenmukaisesti saadakseen it-
selleen kuuluvat yhteiskunnan tarjoamat edut. Tiillai-
sia ovat esimerkiksi tydeliikkeisiin liittyvHt asiat:
yksildn on tiedetttivti tietyt asiat pystydkseen valvo-
maan omaa elSketurvaansa. Pitiimiillii vain oppijan spon-
taaneja valintoja mielekkdin5, palattaisiin si_ihen ra-
joi-tukseen, mikii kognitiivisen diclaktiikan avu1la on
pyritty poistamaan - tiedonomaksumj_sen sattumanvarai-
suuteen.

Kritiikki, jonka mukaan koulutettava niihddlin pelkiistiilin
kouluttajan toimenpiteiden objektina on klirjistetty.
Tiedostamista ei voida jattae pelkdsttidn sattuman va-
raan, vaan opettajan tehtiivdn5 on turvata havainnon te-
keminen yksil6n ajattelutoiminnan kohteeksi (Jakku-Sih-
vonen 1983, 777l. . Tietenkin keske j-stii on, ett5. yksi16
niikee hdnel-1e tar jottavan tiedon mielekkdliksi (vrt.
Jakku-Sihvonen 1983, 118, Leino 1979, 16). Motivoival-
1a ristiriidan herdttHmiselld pyritiiiin kognitiivisessa
didaktiikassa saamaan aikaan se, ettii henkild keksisi
tiimiin "mielen".

Tietojen hallinta ilmenee tekoina. Tietojen laatu
menee tekojen laatuna. Tieto on korkealaatuista,

i1-
kun

2
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oppija hahmottaa kokonaisuuksia ja toisaalta pystyy
analysoimaan, mistli tekijdistii kokonaisuus muodostuu ja
erottaa tekijdiden suhteet. Oppija muodostaa mal1eja,
soveltaa ja tekee synteesiE, tuottaa uusia oivalluksia.
(Engestrdm 1982).

Oppimisessa esiintyy eri tasoja. Alin oppimisen taso
on ehdollistuminen, se ei vaadi aktiivista ajatustoi-
mintaa. Seuraava taso on yritys-erehdys: oppiminen,
joka vie sattuman kautta oikeaan tulokseen, oD epiita-
loudellista. Kognitiivisen oppimisprosessin tavoittee-
na on tietoinen oppiminen. Se on tarkoituksenmukaisin-
ta. Tietoinen, orientoitunut oppiminen edellyttliti jo
alussa oppijalta selkedn kokonaiskuvan muodostamista,
sen rakenteen hahmottamista. HHnen on pyritttivii sel-
vitttimiiiin itselleen opittavan asian yleiset periaat-
teet. (Emt. 25 .l

Jotta oppiminen olisi tietoista, orientoitunutta ja sy-
vdd oppimista, edellYtt5ii se
1. oikeanlaatuista opiskeluun motivoitumista
2. oikeanlaatuista opittavan asian sisiiLldn jdsentiimis-

te
3. oikeanlaatuista oppimisprosessin etenemistd

(Emt. 28 ) .

oikeanlaatuisella motivoitumisella tarkoitetaan sisiil-
1611istii 1.. tietoista motivaatiota. Motivaatio on

sis511611istd, kun opiskelija on kiinnostunut opittavan
asian sistilldstii ja niikee - esimerkiksi yhteiskunnan
jlisenen5 ja tydeliikkeen saajana - sen kliyttdarvon
(Emt. 28-291.

Motivaatio,
suuntaamista

jolIa tarkoitetaan toiminnan virittymistli,
ja ylliipitHmistii (Ojanen 1980, 9) voi o1la
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my6s tilannekohtaista. Silloin ulkoiset tilannekohtai-
set tekijdt synnyttiiviit oppimismotivaation. (Enge-
strdm 7982. ) NHin on esimerkiksi, kun elHketapahtuman
ajankohtaisuus pakottaa ottamaan selv6H tydelZikeasiois-
ta. Tilanne tosin yleensH saa oppijan samalla oivalta-
maan tiedon kHyttdarvon ja tilannemotivaatio muuttuu
sisli116l1iseksi.

Kolmas motivaation piiiityyppi on vieraantunut eli vtili-
neellinen motivaatio, joka perustuu ulkoisten palkkioi-
den tavoitteluun tai pyrkimykseen viilttdH epiionnistu-
mista (emt. 29l..

Kokeiluesitteen yksi tavoite on sisiil161lisen motivaa-
tion herdttiiminen. Tiihiin on pyritty esimerkiksi tiedon
esittHmisellti lukijan omasta niikdkulmasta.

Opittavan aineksen oikeanlaa tuinen sisdltd liittyy tie-
don jdsentHmisen tasoon. Siinii voidaan erottaa kolme
eri tasoa: 1. yksittliiset faktat, 2. yksittdistiedot
Luokitellaan niiden yhteisten ominaisuuksien perusteel-
Ia ja muodostetaan yldkdsitteitii, 3. toimiva systeemi,
jossa muodostetaan tiedollisia systeemikokonaisuuksia
osoittamalla vaikuttavien osatekijdiden toiminnalliset
yhteydet ja vuorovaikutussuhteet. Viimeksi mainitun
systeemikuvauksen avulla ajatus elHd ja liikkuu sys-
teemin toiminnan mukaisesti. Tdmii edist5ii asioiden ym-
mdrtiimistii, muistamista ja tiedon soveltamista (Enge-
strdm L982, 35).

Kolmas taso on tavoitteena kokeiluesitteessE. Tlil16in
ty6eliikevakuutetuilla olisi jHsentynyt kokonaiskuva
tydelHkejiirjestelm5stli, johon uutta tietoa voisi tar-
vittaessa suhteuttaa. Toisaalta henkild l6ytEisi tar-
vittaessa tiedon tietorakenteestaan.
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Oikeanlaatuisessa oppimisprosessin etenemisessd on kes-
keistH kysymys, miten tiedon tulkinnan ja sulauttamisen
tulee edetli, jotta oppiminen olisi tulokseflista.

oppimisprosessi voidaan jakaa osatekijdihin. NiistH
kukin vaatii oppijalta mliHriitynlaisia oppimistekoja,
opittavan asian ty6stiimisen muotoja. oppimisprosessin
osatekijdt ovat: motivoituminen, orientoituminen, si-
sdistdminen, ulkoistaminen, arviointi j a kontrolli.
Niistii muodostuu tHydellinen oppimisprosessi, joka on

korkealaatuisen oppimisen edellytys. (Engestr6m 1982,
4s. )

I'iotivoituminen tarkoittaa tietoisen sisZi1161l-isen mie-
lenkiinnon herliiimistli asiaa kohtaan. Sen tlirkein l6hde
on ristiriita opittavan uuden asian ja oman aikaisemman
tietorakenteen viilillli. Tate kutsutaan motivoivaksi
ristiriidaksi. Motivoitumisen ehto onr etta oppija
kokee oppimisen henkiltikohtaisesti mielekk5iiksi ja tiir-
kedksi. (Emt. 45. )

Orientoitumisessa muodostetaan jiisentynyt, tietoinen
ennakkokuva tai mal-li, eli orientaatioperusta. Se se-
littea opittavan asian kannalta keskeisen periaatteen
j a tietorakenteen. Orientaatioperusta on erlitinlainen
jtsentynyt malli opittavasta asiasta. Se auttaa vali-
koimaan oleellisen ja kytkemlilin yksityiskohdat kokonai-
suuksiksi. Malli voidaan esimerkiksi esittliii kaavion
muodossa. (Emt. 45. ) Orientaatioperustalla voidaan
tarkoittaa siis sekH ma11ia, jonka avulla pyritii2in aut-
tamaan asian jlisentamistli ettii myds sitii miten oppija
jtsentiiii esim. ty6eldketiedon, millainen kokonaiskuva
hlinel-1ti siitii on.
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SisHist?iminen tarkoittaa aikaisemmin opitun ajattelu-
tai toimintamallin muokkaamista ja muuttamista uuden
tiedon avuIla. Oppija suhteuttaa esimerkiksi uuden
tydeliiketiedon aikaisempaan tietoonsa ja tulkitsee ja
sulauttaa sen uudeksi ma11iksi. SisdistHminen tarkoit-
taa aineellisten tekojen muuttumista ajatuksellisiksi.
Kiel-el1d ja puheella on tiirke5 osuus. Kie1i on vdline,
jonka avul1a aineelliset i1mi6t ja teot tiedostetaan.
Sen avulla siirrytlidn konkreettisista teoista abstrak-
tioihin. Sisdist5minen tapahtuu siten, ettd orientaa-
t j-operustaa kiiytetiiiin tiedon osien j Ssentlimiseen j a
selitt5miseen. Ta116in esimerkiksi kaavion malli muut-
tuu vlihitellen oppi jan sisiiiseksi malliksi. Tiedot
voidaan pulmatilanteessa palauttaa miel-een ja tuoda
tietoisen harkinnan tasoLle, mikiili orientoituminen on
tapahtunut oikealla tavalla. (Emt. 20.1

Ulkoistaminen tarkoittaa opittavan mal-1in 1. periaat-
teen soveltamista. Aiheen periaatteen oivaltaminen
siirretHiin kiiytiintddn, jolloin teoria alkaa eldH ja oh-
jata toimintaa. Ulkoistaminen on edellytys sisHistdmi-
sen onnistumiselle: ne siis liittyviit kiintetisti yh-
teen. (Emt. 46. ) Aikaisempia tieto ja on pystyttlivti yh-
distelemddn, on pystyttHv5 hankkimaan ongelmanratkaisun
vaatimaa uutta tietoa ja etsimdHn ne periaatteet, joi-
den varassa ongelma voidaan ratkaista (Hakkarainen
7982, 471.

Opittu tieto on sitH laadukkaampaa, mitii Laajempi sen
kHyttdala on. Tiedon kHyttdtavat voidaan jakaa kolmeen
tasoon tiedon yleistimisen mukaan. Ensimmiisellii ta-
solla tieto ei ole yleistynyt juuri lainkaan. Oppija
ei hallitse vielii ratkaisuperiaatetta. Toisella tasol--
1a oppija havaitsee muutoksista huolimatta, ettd ongel-
ma on periaatteessa samanlainen kuin oppimistilannekin
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oli. Y1immd115, kolmannella tasoLla kdyttdtilanne ei
muistuta lainkaan oppimistilannetta. Aikaisempi tieto
ei ole seLlaisenaan sovellettavissa, vaan oppija analy-
soi tilanteen itse ja pystyy hankkimaan uutta tietoa ja
yhdistelemiiiin tietoja uudelfa tava1la. Hiin pystyy et-
simiiiin ne periaatteet, joiden varassa ongelma voidaan
ratkaista. (Hakkarainen 1982, 47.1

Tlimd jaottelu ei sellaisenaan sovellu tydeldke-esitteen
tietojen soveltamisen arvioimiseen. Se on liian ide-
aali ja soveltuu paremmin seflaisen oppimistilanteen
arvioimiseen, jonka tavoitteet edellyttiivtit pidemmiille
menev5ii tiedon omaksumista. Esitteen luonteen vuoksi
sij-hen tutustuminen on todenniik6isesti melko pinnallis-
ta. Esitteen tdssli tutkimuksessa mitattavissa olevat
sovellutukset eivtit mahdoll-ista kovin slzviillistd ana-
lyysia.

Arvioinnilla tarkoitetaan sitH, ettii oppija tarkastelee
kriittisesti opittavan tiedon kHyttdkelpoisuutta ja
todenmukaisuutta. Hiin ldytiiti mahdollisesti muutosehdo-
tuksia ja muodostaa mielipiteit6. (Engestr6m 1982, 47.1

Kontrol-Ii-vaiheessa oppija tarkastelee omaa oppimis-
taan. Hdn erittelee ja korjaa silloin kiisitystS5n asi-
asta tai suoritustaan. Hdn tarkkailee erityisesti ta-
paansa ratkaista teht.lvii uuden tiedon pohjalta. (Emt.
47.1,
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4.3 Tiedonmuodostuksen prosessimallin yhteys oppimis-
prosess iin

Kauko Pietilii esitti 1973 tiedonmuodostuksen prosessi-
mal1in. Hlin tarkasteli siinH tiedon vastaanottajassa
itsessdiin tapahtuvaa tiedon prosessointia. Vastaanot-
taja niihdtidn tlissd mallissa aktiivisena tiedon valikoi-
jana ja muokkaajana. Suurin osa tiedotustutkimuksesta
on ns . vaikutustutkimusta , missd vastaanotta j a niihddlin
passiivisena tiedon vaikutusten kohteena.

Pietilli tutki elokuvan vastaanottoa ja perillemenoa
osana yhteiskunnallista ja arkipiiiviin tiedonmuodostus-
ta. Hiin katsoo sen noud.attavan yleispiirteisstiHn samo-
ja sdtnndnmukaisuuksia kuin mikii hyviinsii muu tiedonmuo-
dostustapahtuma. Talta kannalta tarkasteltuna joukko-
tiedotusviilineiden kHyttd on hdnen mielestiilin osa
yleistii oppimistapahtumaa. (Pietila 1973. )

Myds Veikko Pietild (1982, 251 on tuonut esil1e mahdol-
lisia tiedotuksen yhteyksid kiiyttHytymisteoreettisiin
nlikemyksiin, jollaisena hiin pitiid esimerkiksi kognitii-
vista suuntausta.

Tiedotustutkimuksen on siis arveltu (tosin hyvin yli-
malkaisesti) kytkeytyvHn oppimisteoreettisiin niikdkul-
miin. Sturm (1968, 106) toteaakin ett5 tuskin lainkaan
tutkituLle a1ueelle tullaan sil1oin, kun yritetEiiin se1-
vittdii viestinnlin yhteyksiii samanaikaisiin tai niitE
seuraaviin oppimisprosesseihin. Tiimiin vuoksi tuntuu
perustetlulta kognitiivisen oppimisteorian ajatusten
kokeileminen tiedotuksen kehittdmisessd.
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K. Pietilii ei kuitenkaan tarkastellut tutkimusongel-
maansa oppimisteoreettisesti. Hiin rakensi mallinsa
tietoteoreettisista ja tiedonmuodostusta yleensii koske-
vista nikdkohdista (Pietild 7973, 5) . Jakku-Sihvonen
(1983, 177 ) taas toteaa kognitiivista oppimisprosessia
ktisittel-evdssii artikkelissaan, ett5 oppimisprosessissa
on kyse inhimillisestii tiedostustoiminnasta. Kun Pie-
tile lahestyy oppimista viestinn5n niik6kulmasta, Jak-
ku-Sihvonen lEhestyy yleist5 tiedon muodostusta oppi-
misteoreettisesta niikdkulmasta. Kumpikin pHdtyy siis
samaan ndkemykseen. Molemmille on yhteistti tiedonomak-
sumisen prosessiluonne. Molemmat sisiilttiviit lisiiksi
nlikemyksen tiedon vastaanottajan aktiivisuudesta tiedon
omaksumisessa.

Pietiliin mallia voisi oikeastaan pit55 tiedonomaksumi-
sen makrotasona, joka kuvaa tiedonmuodostustapahtumaa
laajana yksil6n maailmankuvaa muokkaavana spontaanina
prosessina. Kognitiivinen oppimisprosessi kHsittiiE
tiedon omaksumisen pienemmiissii mittakaavassa, jonkin
tietyn asian, esimerkiksi ty6eliiketiedon omaksumisen.
Mikrotasona se keskittyy konkreettisemmin jonkun tieto-
alueen, tiissli tydeldketiedon omaksumiseen vaikuttaviin
tekijijihin. Tieto on pyritty esittiimiiiin rakenteeltaan
samanlaisena kuin yksildn sisHssli tapahtuva tiedonpro-
sessointi. Kun Pietiliin mallissa prosessi tapahtuu
spontaanisti, ovat kognitiivisen oppimisprosessin kan-
nattajat sitti mieltii, ettii tiitii prosessia voidaan ohja-
ta opettajan tai materiaalin avulla.

PietilZin mal1i jiiii kovin abstraktiksi. Se ei sellaise-
naan tarjoa riittiiviin selkeiili pohjaa tiedonomaksumis-
prosessin tutkimiselle ja sitii kautta tiedotuksen ke-
hittiimiseen johtavill-e toimenpiteille. Se ei ilmeises-
ti ole o1lut PietilHn tarkoituskaan, vaan hHn on kuvan-
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nut tiedonmuodostumisen tapahtumista. Htin on pyrkinyt
ldytttmtiiin teoreettisia lainalaisuuksia sanoman proses-
soinnille pyrkimHlld pois vaikutustutkimusten kapea-
alaisuudesta (PietitH 1973, 6) . Tutkimus on kuitenkin
saanut vaikutteita kognitiivisesta psykologiasta.

TYOELAKE-ESITTEEN LAATIMINEN KOGNITIIVISEN OPPIMIS-
PROSESSIN PERIAATTEIDEN POHJALTA

5.1. YleistH

Esitteet on Eliiketurvakeskuksessa tavallisesti laadittu
tiedotusosaston asiantuntemuksen avulla, pyrkien tieto-
jen oikeelLisuuteen ja selketi5n esitystapaan (EtelHvuo-
ri 1985, suullinen tieto).

Asiavalikoima sekZi uudessa ettii vanhassa esitteessd on
pyritty pitiimdiin samana muutamj-a poikkeuksia lukuunot-
tamatta (ks. taulukko 1). Olennainen ero on nj-iden
esitystavassa ja rakenteessa. Vanha esite on ns. ker-
tova esite; asiat on pyritty sanomaan mahd.ollisimman
lyhyesti ja selkeZisti. Uudessa esitteessE on pyritty
luomaan ihmisliiheisempi n.lktjkulma. Ldhtdkohtana on oI-
lut didaktinen nlikdkulma: esite on rakennettu kognitii-
visen oppimisprosessin periaatteiden pohjalta. proses-
sin katsotaan noudattavan ajattelun ja oppimisen kul-
kua, niiin ollen oletetaan, ettH. kokeiluesitteen esitys-
tapa edesauttaisi asian omaksumista. Sita, kuinka
esitteeseen sislillytetty oppimisprosessi toimii, yrite-
tddn selvitteA tdmtin tutkimuksen avulla.
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Kognitiivisiin oppimisteorioihin tukeutuvat tutkijat
niikeviit rakenteet tiirkeiksi oppimisessa. Leinon mie-
lestii keskeistii oppimisessa ovat rakenteet, jotka yksi-
16 havaitsee mielekkiiiksi. Ne siis sopivat yksil6n ai-
kaisemmin hankkimaan tietorakenteeseen. Hlinen mieles-
tti5n yksi16 ei aina pysty puutteellisen operatiivisen
kompetenssinsa vuoksi havaitsemaan opittavaksi suunni-
teltu ja rakenteita. Siksi opetuksella on pyrittlivZi
keinotekoisesti luomaan rakenteet sopiviksi.

"Tiimli keinotekoinen muunnosprosessi tiiytyy
tehdii samalla tavalla, kuin oppilas sen itse
tekisi, jos hHnen kompetenssinsa olisi riitt?i-
vii. Oppimateriaalista muodostuu ympiiristdn
rakenteita korvaava v5Iine, joka esittdH ympii-
ristdn rakenteet sopivasti pelkistettyinii ja
ymmlirretttivinH. Rakenneominaisuuksiensa vuok-
si materiaali vaikuttaa yksil6n oppimisproses-
siin. Oppimateriaali ei tH116in ole eniid
pelkkEi neutraali tiedonvlilitteje, vaan oppi-
misprosessiin olennaisesti vaikuttava tekijii. "
(Leino 1979 , 15. )

Leinon (1979, L7l mielest5 kyse ei o1e vain mS2irdstd,
kuinka paljon tai kauan tiettyH rakennetta k5sitelldZin,
vaan kyse on tiedon kiisittelyn laadusta. Tiissii tapauk-
sessa korostuvat oppijan sisHiset prosessit: kyse ei
oLe viestin ja vSlineen suhteesta, vaan oppimateriaalin
ja oppimisprosessin suhteesta. THrketid on siis se,
millaisen ajatteluprosessin materiaali saa aikaan.
Leino toteaa, ett5 tii116in materiaalin esitt5mtilld ym-
piiristdii korvaavalla rakenteella ja ennen kaikkea ta-
val1a esittdti tuo rakenne on keskeinen merkitys.

Esitteen tarkoitus on havainnollistaa tydeltikejlirjes-
telmdii el5kevakuutetuille. Etenkin orientaatioperus-
talla on tiissH tiirkeii merkitys. Sen avul1a hahmotetaan
kokonaiskuva, olennaj-nen rakenne tytlelZikejdrjestelmHs-
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ta. Jakku-Sihvosen (1983, I22) mukaan havainnollista-
misessa on tirkeint5 yrittHli tuoda esille olennainen
tieto. Juuri siihen on pyritty laadittaessa kokeilu-
esitettd. Ta116in esitteen lukijan olisi helppo saada
olennainen irti ja 16ytdH itselleen mielekkiiiit asiat
vaivattomasti. Lukija tavallaan suhteuttaisi itsensii
annettuun tietoon, huomaisi mitti se hdnen kannaltaan
merkitsee.

On syytii muistaa, ettH esitteen luonne poikkeaa oppi-
kirjasta. Esitette ei ole tarkoitus lukea opettelemal-
Ia asioita yksityiskohtaisesti kuten luettaessa esimer-
kiksi tenttiin, vaan esitteiden avulla hankitaan pikai-
sesti lukemalla, usein vain silmiiilIen, tietoa jostakin
rajatusta asiasta. Ei voida siis olettaakaan, ettii Iu-
kija kdyttEiisi runsaasti energiaansa esitteen sistiltii-
mien asioiden opettelemiseen.

Esitteen vaikutusta tiedonomaksumiseen ei ole varsinai-
sesti tutkittu. Liikenneturva teki uuden tieliikenne-
Lain voimaantullessa esitetiedotuskampanjan. Kampanjan
yhteydessii tutkittiin esitteen avu11a omaksuttuja tie-
toja, mutta tutkimuksessa ei pohdittu esitteen laadun
merkitystii, aj-noastaan lukijoiden tiedontasoa. (Talous-
tutkimus Oy 1982.) Ruokoranta ja Raihela tutkivat gra-
dussaan kunnallisen tiedotuksen perillemenoa esitteen
avulla, mutta samoin kuin Liikenneturvan tutkimuksessa,
siinii ei tutkittu esitteen rakenteen merkitystii.
( Ruokoranta - Riiihala 1 97 6 .l
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5.2. Kokeiluesitteen rakenne

Edell-isessd luvus sa 4.2. olen kiisitellyt kognitiivista
oppimisprosessia, jonka pohjalta kokeiluesite on laa-
dittu sisiil1yttHmd1l5 siihen oppimisprosessin eri osat:
motivoituminen orientoituminen, sisdistiiminen, ulkois-
taminen, arviointi ja kontrolli. Osia ei voida aivan
puhtaasti erottaa toisistaan, siIlii samaan osaan voi
sisdltyd aineksia useasta vaiheesta, kuten on esimer-
kiksi laskuesimerkissS.. Se toimii pii5asiassa tiedon
ulkoistamisen tehtlivtinii, mutta samalla myds arvioinnin
ja kontrollin vlilineend. Lisiiksi se sisHltEiii myds uut-
ta tietoa sarakkeessa "huomio" ja nliin ollen aineksia
myds sisdistiimiseen.

Kanrren tekstin avuIla pyrittiin herZittimiidn motivoivaa
ristiriitaa, jotta lukija pystyisi ldytiimiilin uudelle
tiedolle mielen ja ryhtyisi tutustumaan esitteeseen.
Esitteen tekstit pyrittiin esittamaiin luki jan nlikdkul-
masta, jottei tieto jHisi lukija11e ulkokohtaiseksi.
Esitteen ulkoasu tehtiin yhteisty6ssli taj_teilijan kans-
sdr pyrkien kannessa motivoivan ristiriitatilanteen
l-uomi seen .

Esitteen keskeisen osan sekH oppimisprosessin ettli tut-
kimusongeLman kannalta sisiiltdti eldkejiirjestelmiiH kos-
keva orientaatioperusta eli kaavio "sinun tydeliiketur-
vasi". Sen avulla hal-utaan antaa kokonaiskuva eliike-
jiirjestelmdstii. Kaavioon on sistillytetty kaikki tiir-
keimmiit kiisitteet. Niita ovat kansaneliikkeen ja ty6-
eldkkeen ero, eri eldm5ntilanteet. joissa voi saada
tyi5eldkettli sekd eri lajit ja niistil koostuva suomalai-
sen elliketurva. Kokonaiseliiketurva muodosr-uu useimmil-
la sekli ty6- ettli kansaneliikkeestd.
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Kaavion vierei-nen sisiiistAmistli edistlivii teksti kdsit-
telee sanallisesti kaavion tietoja, etenkin eltikelaje-
ja. My6s esitteen antama muu uusi tieto on tarkoitettu
edistlimiiiin sisdistdmistd.

Takakannen laskuesimerkki ja rekisteriotepyyntd, johon
liittyy teksti ja kaavio I'Varmista tydeldkkeesi - seu-
raa rekisteritietojasi, " koskevat ulkoistamista. Ul-
koistamisen lisiiksi ne samal]a voivat toimia arvioinnin
ja kontrolloinnin vlilineinii. Esimerkiksi laskuesimerk-
kid tehdessiitin lukija voi arvioida pystyykii h5n kdyttS-
mlliin esitteen antamaa tietoa konkreettisen tehttiv5n
ratkaisuun.

5.3 Eliiketurvakeskuksen tiedotustoiminnan tavoitteet
ja tutkimusesitteiden vertailu keskeisten sisiil_t6-
aluej-den pohjalta

Vuonna 1982 mii[riteltiin Informaatiotutkimuksen suun-
nitteluryhmdssii tutkimusta varten Eldketurvakeskuksen
tiedotustoiminnan tavoitteet (LarmoIa - JdiiskelZlinen
Karisalmi 1983). Tavoitteet jaettiin asenne-, valmi-
us-r ja tietotavoitteisiin, jotka toimivat kriteereind
valj-ttaessa uuden esitteen sislilt65. Oti tarkoitus,
ettii uusi esite, joka on kohdistettu TEl-tydsuhteessa
(e1i )lksit1'issn tytinantajan palveJ-uksessa) o1evi11e
henki16i1Ie, kattaisi TEL-el.lkevakuutettuja koskevat
tavoitteet. Niimd tavoitteet on mdliritelty seuraavasti:

Asennetavoitteiden mukaan pyritiiin siihen, ett:i elike-
vakuutettu pitdd ty6eltiketurvaa tiirkeiind asiana, arvos-
taa ty6elSkettii hyvinvoinnin osatekijitnH ja luottaa
ty6elSkkeen antamaan toimeentul-oturvaan. Tydeliiketur-
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vasta huolehtimista pidetiiiin myds omana asianaan: va-
kuutetut tietiivdt vakuuttamisvelvollisuudesta ja tunte-
vat rekisterotteen kautta tapahtuvan valvonnan. Pyrit-
tiin myds siihen, ettd tava11isella ihmisel-18 olisi ky-
ky hoitaa eliikeasioitaan, tunne siite, ettii tydelake-
asi-at ovat hallittavissa.

Valmiustavoitteissa painotetaan henkil6n kykyd huoleh-
tia omista eduistaan: vakuutettu tietiiii, mitii voi tehdd
hankkiakseen omat oikeutensa. Hiin tietiili mahdolf isuu-
tensa valvoa ty6suhdeturvaansa ja tuntee tydeliikkeen
hakumenettelyn sek5 sen, ett5 eltikepZiiittiksestli voi va-
littaa. Tavoitteena on myds, ettii enemmist6 vakuute-
tuista tietiiii jonkin tavan hankkia tarvittaessa lisli-
tietoa ty6elSkkeistd

Esitteen sisd1l6n mti5riiytymisen kannalta ovat tiirkeim-
pia tietotavoitteet. Niiden mukaan tydeliiketiedotuk-
sessa pyritZitin siihen, ettd ellikevakuutetut tuntevat
ty6eltiketurvan perusteet. TEtd pidetdiin ns. kansalais-
tietona, joka sisElttiii seuraavat asiat: "Suomalainen
eliiketurva muodostuu tydeliikkeestii ja kansanel5kkeestii,
joita kumpaakin mydnnet5dn vanhuuseliikkeenti, tyiikyvyt-
tdmyyseldkkeenEi, tydttdmyyseliikkeend ja perhe-eltikkee-
nH. Ty6eldkkeen suuruus mliiirHytyy palkan ja tydssiiolo-
ajan pituuden mukaan niin, ettii tydelHkettli karttuu 1,5
prosenttia vuodessa. Yleinen eliikeikEi on 55 vuotta,
jolloin vanhuuseldke alkaa. " Lisliksi tietotavoittei-
siin sisiiltyy se, ettd vakuutetulla on riitttivii kiisitys
oman eliikkeensEi miiiiriisti sekii ettii vakuutettu tiettiii,
minkti lain piiriin hZin kuuluu.

Seuraavassa taulukossa olen vertaillut uutta kokeilu-
esitettii ja vanhaa esitettii tavoitteista nousevien kes-
keisten sisSlt6alueiden pohjalta. Keskeiset sisiiltd-
alueet on esitetty taulukon vasemmanpuoleisessa sarak-
keessa.
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LAADULLISTEN TEKIJOIDEN HUOMIOIMINEN TIEDONOMAKSUMI-

SEN ARVIOINNISSA

6.1. Evaluaatio kHsitteen mtiSrittely

Tiissli tutkimuksessa on kyse laadullisesta arvioinnista.
Arviointi eli evaluaatio mtiiiritellliiin i-nformaation ke-
riidmiseksi p&titdksentekoa varten (Grobe 1978, 77). , kos-
ka pyritliiin saamaan tietoa ty6eldketiedotuksen kehittli-
mistti varten.

Evaluaatio voidaan m55rj-te115. sen perusteella, saadaan-
ko arviointimenetelmien avulla miiiir5ll-istd ja laadul-
lista tietoa. Kun hal-utaan saada tietoa oppimiseen
vaikuttavista teki jiiistii, siitii mitkli seikat esim. tie-
tyssii materiaalissa edistdvdt oppimista ja mitkd taas
aiheuttavat virheitli, ei milirdllinen tieto riit5. Vas-
taus kysymykseen, "kuinka moni vastasi oikein ja kuinka
moni viitirin", ei anna tietoa siitii, miksi tiillainen tu-
Los saatiin. Tarvitaan laadullista tietoa. (Vrt. Hak-
karainen 1982, 20-21.1

Laadultisessa evaluoinnissa on pyrkimys seurata oppi-
misprosessin etenemistti, kun taas mdiirHllinen evaluoin-
ti perustuu lopputuloksen toteamiseen. Laadullisen
evaluoinnin avu1Ia pyritd5n selvitt5midn, miten jokin
asia on opittu, millainen oppimisprosessi on ollut.
(Emt.20-2L.)
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6.2 Tieto oppimisprosessista laadullisen evaluoinnin
pohjana

Laadullinen evaluointi ei sintinsli anna vastausta oppi-
misen l-aadun peruskysymykseen: mit5 on hyvS- oppiminen?
Jotta laadullinen evaluointi ei jdisi pelkiistiiiin kuvai-
luksi, tarvitaan tueksi selittiivliii teoreettista poh jaa.
Jotta evaluointi voisi tliysipainoisesti t5yttdd teht5-
vdnsii, tarvitaan oppimisteoreettista tietoa siitli, mil-
lainen on hyvii oppimisprosessi. (Hakkarainen 1982,
33-3s. )

Yhteinen piirre erilaisille oppimisen laadull_isen eva-
luoinnin l5hestymistavoil-le on oppijan oman aktiivi-
suuden korostaminen oppimisessa. Laadullinen evaluaa-
tio pyrkii vastaamaan kysymykseen miten oppiminen on
tapahtunut?

Kognitiivisen oppimisen psykologian piirissE on tutkit-
tu oppimista tiedon prosessoi-nnin ongelmana. Tdll6in
on kiinnostuttu oppijan tavasta jiisentdii opittavaa tie-
toa ja muokata sitd oppiakseen sen, mitii tavoitteita
hiinelld on oppimisessa, miten hiin hahmottaa oman oppi-
misprosessinsa ja siihen vaikuttavat tekijHt jne. Kog-
nitiivisen oppimisen psykologiassa ja siihen perustu-
vassa evaluoinnissa ollaan kiinnostuneita siitii, miten
henkilU ottaa vastaan tiedon, muokkaa sitii omaksuessaan
ja kdyttiiii sitli oppimisen jdlkeen. (Hakkarainen 1992,
30. )

Hakkaraisen mielesti kognitiivinen oppimisprosessi an-
taa sopivan llihtdkohdan oppimisen laadulliselIe arvi-
oinni1le. HBn on hahmotellut kognitiivisen oppimis-
prosessin pohjalta, mihin seikkoihin eval_uoinnissa tu-

3



28

lisi kiinnittHii huomio siIloin, kun halutaan selvittiiii
oppimisen laatua ja siihen vaikuttavia tekijdite. Kos-
ka hdnen jaottelunsa evaluaatiossa huomioitavista teki-
jdistE perustuu samaan ndkemykseen oppimisprosessista
kuin kokeiluesite, ovat hiinen nHkemyksensii kdytt6kel-
poisia valittaessa evaluoinnin kriteerejd.

Seuraavaksi esitiin lyhyesti kustakin oppimisprosessin
osasta niit5 tekij6itii, joihin Hakkaraisen mielestii tu-
lisi evaluaatiossa kiinnittiiii huomio.

Motivoituminen

Motivaation laatua tarkasteltaessa muodostuu Hakkarai-
sen mukaan ratkaisevaksi se,
- mihin oppijan mielenkiinto opittavassa aineksessa

kohdistuu
- mitH h5n haluaa oppia ja omaksua

- miksi hiin kokee mielenkiinnon kohdistamisen tiettyi-
hin asioihin tiirkeiiksi? (Hakkarainen 1982, 38. )

Toiseksi motivaation laatu tulee esille tietynlaisissa
ristiriitaisissa eliimyksiss2i. (Emt. 38.)

Orientoituminen

Orientaatiossa tarkastellaan site, millainen kdsitys ja
malli oppijalla on opittavasta asiasta ja sen proses-
soinnista. Oppimisprosessin evaluaation kannalta on
olennaista, mik5 on oppijan orientaatioperusta, mi11ai-
nen se on. (Emt. 42.1 TdssH tutkimuksessa se tarkoit-
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taa sitii, syntyykd lukija1Ie kiiyttdkelpoinen viitekehys
eldkejdrjestelmiistH. Johtaako se periaatteiden oppimi-
seen ja systemaattiseen tiedon kokonaisuuksien hallin-
taan vai irrallisen pintatiedon muistamiseen (emt. 421?

SisHistiiminen

SisHistiimisessH oppimisen tuloksena huomattava osa teh-
tiivtin suorituksesta tapahtuu henkisend. suorituksena yk-
si16n "sisd115". Evaluoinnin kannalta tiillainen m5liri-
telmd pdiityy kehdpddtelmHiin; sisdistetty suoritus ta-
pahtuu yksil6n sisiiIIE, ulkopuolisen havainnoitsijan
tavoittamattomissa. (Emt. 43.)

Miten siis arvioidaan sisiiistHmistEi? Hakkaraisen mu-
kaan sisiiistiimisen laadulliset piirteet ovat kuitenkin
tavoitettavissa vain yksil6n niikyvdstii suorituksesta.
Ongelmaksi jddkin, mitX piirteitd oppijan nHkyviistii
suorituksesta tulisi arvioida, jotta voitaisiin tehd?i
pliiitelmiii sisiiisttimisen asteesta j a laadusta?
(Emt. 44.1

Oleellinen piirre sisHistiimisen arvj-oinnissa on tilan-
teen kiisitteellisen hallitsemisen taso. Toisin sanoen,
millaisia kiisitteitii ja kdsityksid oppi jaI1a on siitii
tilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijdistii, jota
h5n pyrkii ratkaisemaan. Ratkaisun hahmottelu ktisit-
teellisesti ja ratkaisumallin kehittely ennen varsi-
naista suoritusta on osoitus sisHistdmisen korkeasta
tasosta. (Emt . 44.1
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Ul-koistaminen eIi opitun tiedon soveltaminen

Tyi5el5ketietojen soveltaminen voi oll-a erittiiin konk-
reettista: liihetetii6n eLEketurvan tiedustelukortti.
Tai se voi o1Ia pitk5lti abstraktia: henki16 soveltaa
esitteen sisiiltlmli5 tietoa my6hemmin tilanteessa, jossa
ty6eliikeasiat ovat hiinelle ajankohtaisia. Viimeksimai-
nittua on mahdoton tutkia tiissd yhteydessS. On rajoi-
tuttava tarkastelemaan tiedon kdyttdii ongelman-
ratkaisukysymysten ja esitteen sisSlt5mien tehtlivien
avulla, joita ovat esimerkiksi tydel5keturvan tieduste-
leminen ja oman eltikkeen mti5.riin arvioimj-nen. (Vrt. Hak-
karainen L982, 471 .

Esitteen kiiyttdtarkoituksen huomioon ottaen ntiitti si-
ninsii hyvin konkreettisia, suoraan esj-tteest5. nousevia
toimia voidaan pitliS tlimdn tutkirnuksen kannalta tlirkei-
nd tuloksina. Merkityksellistii esitteen laadun kannal-
ta on, saako esite lukijat ryhtymdiin k.tytdnndn toimen-
piteisiin ja mikdli niin kdy, onnistutaanko siin6.

Arviointi ja kontrolli

Oppimisen laadulliset piirteet niikyviit ennen kaikkea
siinii, mihin oppilaan oma oppimisen kontrolli kohdis-
tuu. Kun on kyse kontrollin ja itsekontroflin evaluaa-
tiomenetelmien kehittiimisestH, korostuvat oppimisen
laadun kannalta oleelliset piirteet, joihin arvioinnin
tulisi kohdistua. THllaisia piirteitd ovat:
- onko oppija itse tietoinen oman oppimisprosessinsa

ominaisuuksista ja etenemisestli
- kuinka suunnitelmallisesti hiin toimii oppiakseen
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mihin oppimisen kontrolli kohdistuu. Onko kontrolli
tuloskontrollia vai prosessin etenemisen kontrollia?
miten joustavaa oppimisen kontrolli on? pystyykd op-
pija muuttamaan ratkaisumenetelmili muuttuneessa suo-
ritustilanteessa? Hallitseeko oppija ratkaisuperi-
aatteita vai ei? (Emt . 49.1

Oppimi S Drosessin kokonaislaatu

Oppimisen laadun evaluoinnissa korostuu Hakkaraisen
(7982, 52) mukaan oppimisen orientaatioperustan merki-
tys. Orientaatioperustan konkreettinen sisiilt6 vaikut-
taa kaikkiin muihin oppimisprosessin piirteisiin.

Oppimisprosessin yksittdisten laadullisten piirteiden
evaluointi ei vield sel-Iaisenaan anna riittiivtili kuvaa
oppimisprosessin kokonaisuudesta. prosessin piirteiden
kuvaaminen ei kerro, millaisia perustekij6itd prosessi
yhdistdd ja miten teydellinen oppimistoiminta rakentuu.
(Emt. 52 .l

Evaluoinnissa tulee ottaa huomioon myds oppimisproses-
sin dynaamisuus. Oppimisprosessia voidaan kuvata spi-
raalimaisesti kohoavana prosessj-na, jossa tapahtuu jat-
kuvaa vuorovaikutusta opittavan tietoaineksen, oppijan
ja aikaisempien tietojen sek5 todell_isuuden vdliIId.
(Hakkarainen 1982, 52 ja Engestr6m 1982, 60.)

Hakkarainen on pystynyt konkretisoimaan tekij6itH, joi-
hin huomiota kiinnittlimiillli on mahdollista saada tietoa
oppimisprosessin eri osista. Sen sijaan oppimisen
kokorraislaatua koskevat konkreettiset teki j dt j diivHt
puutteellisiksi. Liihinnd todetaan, ettii kokonaislaatu
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on enemmiin kuin osiensa summa, korostetaan kokonaislaa-
dun ja oppimisprosessin dynaamisuuden vaikutusta.

Myds Kari Niinistd (1985, 51) on pohtinut vastaavia te-
kijdita, joiden avuIla saadaan tietoa oppimisen laadus-
ta. Hiin kiisittelee samoja tekijditti kuin Hakkarainen,
mutta hlin tuo esil1e oppijan persoonallisen panoksen
merkityksen. Hiin puhuu persoonalf isesta oppimisntike-
myksest5. SiinH voidaan erottaa pinnallinen ja syvdl-
linen oppiminen. (Vrt. Marton & al. 1983.)

"syviillisessd oppimisessa oppija kiinnittaa
tietoisesti huomionsa olennaisiin asioihin
- koska todellisuudessa on ii2iretdn mdiirii fak-
toja, ei kaikkea voi opete1Ia. Toiseksi hiin
suhteuttaa oppimansa uudet asiat toisiinsa ja
siihen kokonaisuusjHrjestelmli5n, joka hiinellii
jo on. Kolmanneksi hdn soveltaa, kokeilee,
testaa ja modifoi jo oppimaansa kiiytiinndssii
el-i vuorovaikutustilanteissa. NHin hiin voi
myds vaikuttaa k?iyttintUdn (todellisuuteen)."
Niinistd 1985, 51. )

Oppijan oma oppimisntikemys siis vaikuttaa ratkaisevas-
ri.

"Syvdllisen oppimisen edellytyksenH voidaan
pitd6 oppijan omaa kHsitystti siiti, mitii oppi-
minen on. Jos oppimisnHkemyksessli korostuu
faktatietojen merkitys, ulkoa opetteleminen,
yksityiskohtien painottuminen, asioiden koke-
minen erillisinH tai passiivinen suhtautumis-
tapa, ei oppiminen voi o1Ia syviillistii. " (Nii-
nistd 1985, 51. )

Tlissti tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkastella varsinai-
sesti yksi16jen oppimisndkemyksen eroja. On kuitenkin
hyvli muistaa, ettii myds yksil6iden vSliset erot voivat
vaikuttaa ruateriaalin ohelIa.
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TUTKII{UKSEN AVAINKASITTEET, TUTKIMUSONGELMAT JA TUT-
K]MUSASETELMA

7 .1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Kun tarkastellaan Hakkaraisen esil-le tuomia seikkoja,
joissa oppimisen laatu tulee esi1le, voi-daan havaita,
ett& on kyse kolmesta eri elementistEi: mielipiteistii,
kdsityksistd ja suorituksista. Osa Hakkaraisen esittli-
mistH seikoista kohdistuu tutkittavan subjektiivisiin
mielipiteisiin (vrt. luku 6.2. s.28 Motivoituminen,
"miksi oppija kokee mielenkiinnon kohdistamisen tiet-
tyihin asioihin tiirkeliksi") .

Toisaalta tiytyy selvittiiti oppijan kiisityksiE opitta-
vasta asiasta. Esimerkiksi orientaatiossa ja sis5istii-
misess5 korostuu kdsitteiden hallinta laadun kriteeri-
nti.

Kolmanneksi Hakkarainen viittaa tiedonprosessointiin.
Kun tutkitaan ulkoistamista ja esitteen vaikutusta sii-
hen, saadaan mielekkdintd ja luotettavinta tietoa juuri
prosessoinnin avulla. Pelkkien mielipiteiden varassa
tieto sovellutusten ja soveltamisen laadusta jliisi ep5-
l-uotettavaksi.

Seuraavaksi tarkastel-en ldhemmin ndittt kolmea eri tyyp-
pistii tietoa oppimisen laadusta, opittavan tiedon pro-
sessoinnista.

Mielipiteet ovat tlissii tapauksessa p5Sasiassa itsearvi-
ointia. Itsearviointiin on suhtauduttu psykoJ-ogiassa
varauksella. On epdilty yksil6n kykyii arvioida omaa
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oppimistaan (Lazarus 1977, 124-7251. Puhutaan ns.
metakognitiivisista taidoista. Niil1e tarkoitetaan yk-
sil6n tietoa omista kognitiivisista prosesseistaan.
(von wright & aI . 7979.1

Kognitiivisessa oppimisteoriassa itsearviointi, oman
oppimisen kontrollointi, niihdHlin olennaisena osana op-
pimisprosessia. Sacharowa {1982, 149-7611 on pohtinut
itsearvioinnin eriytyneisyyttii ja tietoisuutta. Hdn
n8.kee itsearvioinnin keinojen liittyviin liiheisesti op-
pimisen laatuun.

Oppimisen laadusta saadaan tietoa tarkastelemalla tut-
kittavan kdsityksifi.. Tlih5n menetelmdEn ovat perehty-
neet- Marton ja h5nen tydtoverinsa. Tietoa kdsityksistH
saadaan ongelmanratkaisutehtdvien avuIIa. Haastatelta-
vien vastauksista muodostetaan kdsitystyyppeja (vrt.
Marton 1984). K5sitysten virheanalyysin avulla etsi-
tddn realistista IShtdkohtaa toimenpiteille oppimisen
parantamiseksi (Hakkarainen 1982, 31) .

Oppimisen laadusta, siit5 miten oppiminen etenee, saa-
daan tietoa myds protokolla-analyysin avuIla. Se antaa
tietoa suorituksista tai toimintamall-eista. Ericsson
ja Simon ovat kehitel-leet protokolla-analyysia. Siinli
on kyse tutkittavan subjektin suullisen datan kdyt6st6
tutkittaessa kognitiivisia prosesseja. Jalkikateen ta-
pahtuvan tiSneen ajattelun avul1a saadaan tietoa siitii,
mitli oppijan mielessii liikkuu oppimisen eri vaiheissa.
(Simon & Ericsson 1984.)

Protokollat ovat yleensii verbaalisia: ne on saatu pyy-
tdmiillii vastaajaa ajattelemaan iiiineen ongelmanratkaisu-
tehtiiviin ratkaiseminen. Protokolla muodostuu sarjasta
verbaalisia kommentteja, jotka muodostavat osan ratkai-
suprosessi-a (Simon & Ericsson 1984).
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Taulukkoon 2. olen koonnut tutkimuksen avainktisitteet.

TAULUKKO 2. Ristiintaulukointi oppimisprosessin osista ja
niista saatavan tiedon eri ilmenemistyypeistli

Oppimisprosessi:

Ty6eldketiedon eri ilmenemistyypit:
Mielipiteet Kiisitykset Suoritukset

eIi
protokollat

Motivointi

Orientaatio

SisHistiminen

Ulkoistaminen

Arviointi
Kontrol 1i

Oppimisen
kokonaislaatu

Vaakasuoralla rivil_l_d ovat edella kdsitellyt oppimis-
prosessista saatavan tj-edon eri ilmenemistyypit, eIe-
mentit. Pystysuorassa ovat kokeiluesitteen pohjana
olevaa oppimisprosessia koskevat kdsitteet.

Kiisitteet muodostavat tutkittavan ilmi6n eri puol_ista
ristiintaulukon, joka havainnollistaa kdsitteiden suh-
detta toisiinsa. Oppimisen kokonaislaatu syntyy pro-
sessin osista, mutta on toisaalta enemmdn kuin osiensa
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summa. Toisaalta oppimisprosessin osista ja kokonais-
laadusta saatava tieto rakentuu erilaisista elementeis-
ta. Niiiden eri klisitteiden muodostama kokonaisuus on
tutkimuksen ktiyt?inn6n toteutuksen taustana.

7.2. Tutkimusongelmat ja tutkimusasetelma

Tiimdn tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kognitiivi-
sen oppimisprosessin niikemysten soveltuvuutta ty6eliike-
tiedotuksen kehittlimiseen. Sel-vitetiiiin ktiytettyjen di-
daktisten ndkemysten kiiyttdkelpoisuutta ja sitii, mikd
on syynd niiden soveltuvuuteen tai soveltumattomuuteen.

Miten esitteeseen rakennetun oppimisprosessin eri
osat vaikuttavat tydeliiketiedon omaksumiseen?

Miten oppimisen kokonaislaatu eroaa kokeiluesitteen
ja vantran esitteen lukeneilla?

Mitka muut tekijdt aiheuttavat virheitH ja vaikeuk-
sia, mitke taas edistlivdt tydeliiketiedon omaksumista
uuden ja vanhan esitteen lukeneilla?

vastausta haetaan kahden erilaisen ty6el5ke-esitteen
avull-a (ks. luku 5.). Esitteiden lukeneilta henki16il-
tti kerlittiin tietoa haastattelemalla. Kysymykset liit-
tyiv2it esitteen sisd1t66n ja ulkoasuun. Vertailutiedon
saamiseksi myds vanhan esitteen lukeneille henki16i1Ie
tehtiin haastatteluja.

Vaikka tutkimusasetelma muistuttaa kokeellista asetef-
maa, ei sitd pidd sellaisena kiisitellii. Suppean laa-
dullisen aineiston perusteella ei voi tehdii tilastolli-

1

2

3
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sesti merkitseviS johtopHiitdksiS esitteiden paremmuus-
jdrjestyksestH.

KUVIO 2. Tutkimusasetelma

Taustatiedot haastateltavista on saatu tutkimuksen em-
piirisen osan haastattelulomakkeiden vastauksista.
Taustatiedoiksi olen valinnut koulutuksen, eldketiedon

Eltiketiedon-
taso korkea/
alhainen

rke
30-40 v/
62-63 v

KouLutus Motivaatio

Esitteen laatu
uusi/vanha

Motivoituminen

Orientoituminen
Sistiistiiminen
Ul-koistaminen

Arviointi/KontroI 1i

Oppimisprosessin kokonaislaatu

vaikeuksia aiheuttavat,
tekijdt

Virheitti,
edisttivlit
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tason, itin ja motivaation. Vahvennetut laatikot kuvion
yldrivillii viittaavat siihen, ettH ikii j a eliiketiedon
taso toimivat myds haastateltavien valintakriteereind.
(Ks. luku 8.2. )

Osa haastateltavista on lukenut kokeiluesitteen ja osa
vanhan esitLeen. Piiiihuomio tutkimuksessa on kuitenkin
kokeiluesitteessii. Vanhan esitteen lukeneita on mukana
7/3, koska esitteiden vertailu tuo mahdollisesti esifle
oleellista tietoa.

Tutkimusasetelman alin osa esittiiii tutkimusongelmien
sisSltdti. Tutkimusongelmaa n:o 1 vastaavat oppimispro-
sessin eri osat. Niita tarkastelemalla saadaan tietoa
oppimi sproses s in kokona is laadusta . Oppimi sproses s i n
kokonaislaatu vastaa tutkimusongelmaa nzo 2. Kolmante-
na ovat muut mahdolliset esitteen laadusta riippumatto-
mat virheitH ja vaikeuksia aiheuttavat tai edistHvdt
teki j iit.

8. AINEISTON KERUU JA ANALYSOTNTI

8.1. Teemahaastattelu tutkimusmenetel-mdnH

Laadullinen evaluointi perustuu yleensii haastatteluihin
tai muihin ns. pehmeisiin menetelmiin. Ttissli tutkimuk-
sessa menetel-mHnii on kliytetty teemahaastattelua. Se on
avoimen ja lomakehaastattelun viilimuoto, jota kutsutaan
useill-a eri nimillti. Teemahaastattelun lisHksi puhu-
taan puolistrukturoidusta, puolistandardoidusta tai
keskitetystii (focused interview) haastattelusta. (Vrt.
Hirsjiirvi & Hurme 1982, Niinist6 1981.)
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Menetelmiissii on kyse haastattelusta, jossa haastatteli-
ja kontrolloi tapahtumien kulkua jonkin verran (puoli-
strukturoitu-standardoitu) .

Huomio kohdistetaan teoreettisiin etukiiteisanalyysin
pohjalta valittuihin aihepiireihin, teemoihin (keski-
tetty-, teemahaastattelu). (Emt.) Kdytdn itse nimitys-
td teemahaastattelu, koska se on Suomessa yleisimmin
kiiytetty nimitys.

Teemahaast,attelussa keskustelu rajoitetaan koskemaan
tiettyjH vastaajan kokemuspiiriin kuuluvia asioita
(Niinist6 1981, 65). Kysymykset eivlit kuitenkaan ole
tiukasti sidottuja, vaan niitH voidaan joustavasti muo-
toi11a haastattelutilanteen vaatimusten mukaan. Voi-
daan esittlid tarkentavia kysymyksiH ja haastateltavasta
riippuen edetH syvemm5lle kul-lakin teema-alueelIa. Sy-
vyys voi vaihdel-la riippuen vastaajan kyvystti eritelld
mielipiteitiiSn tai suorituksiaan. Teemahaastattelun
avuLla voidaan saada esi11e ennalta odottamattomia,
ristiriitaisiakin seikkoja, jotka lomakehaastattelussa
jtiHvdt selvittiimatta. (Vrt. Hirs jHrvi & Hurme 1982,
s0. )

Teemahaastattelun avulla pyrittiZin saamaan tietyiltd ra-
jatuilta teema-a1ueilta rikasta ja kokonaisvaltaista
tietoa. Se sopii kdytettHv5ksi, kun tutkitaan asioita,
joista vastaajat eiviit pdivitt5in ole tottuneet keskus-
telemaan. Tiil-l-aisia asioita ovat sisiiiset i1mi6t, pe-
rustelut, mielipiteet taval-lisuudesta poikkeavista asi-
oista, merkitykset ja tietoisuus. (Vrt. Niinistd 1981
ja Hirs jiirvi & Hurme 7982.1

Menetelmiin alkuperiiiset kehittiijdt ovat eritelleet tel-
l-aisel1e haastattelumenetelmiille ominaisia piirteitli.
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Ensinniikin haastateltavat ovat kokeneet tietyn tilan-
teen. Toiseksi tutkija on alustavasti selvitellyt tut-
kittavan i1mi6n kannalta oletettavasti tiirkeit6 osia,
rakenteita, prosesse ja ja kokonaisuutta. Tiimiin sisiil-
16n- tai tilanneanalyysin avulla hiin on ptidtynyt tiet-
tyihin oletuksiin tilanteen miilirtiiivien piirteiden seu-
rauksista siinl mukana o1IeiIle. Analyysinsa perus-
tee11a tutkija kolmannessa vaiheessa kehittaA haastat-
telurungon. Neljiinness5 vaiheessa haastattelu suunna-
taan tutkittavien henkil6iden subjektiivisiin kokemuk-
siin tilanteista, jotka tutkija on ennalta analysoinut.
(Ivlerton, Fiske c Kendall L956, 3-4.)

Tdssii tutkimuksessa ei kuitenkaan o1Ia kiinnostuneita
pelkdst5iin haastateltavien subjektiivisista mielipi-
teistli, vaan niiden lisdksi ongelmanratkaisutehtdvien
avulla saadaan esi1le kdsityksi6 ja suorituksia. Nii-
den ja mielipidevastausten avulla analysoidaan, mikd on
eri tekijdiden vaikutus tiedonomaksumisprosessissa ja
mitkli esitteen sisliltdmistii rakenteista ovat k5ytt6kel-
poisia ty6eliiketiedottamisessa. (Vrt. Iuku 7, "tutki-
muksen avainkdsitteet". )

Hirsjiirven ja Hurmeen (L982, 50) mukaan teemahaastatte-
lu ei edellytd mitiiSn rajattua, yksittliistii kokeelli-
sesti aikaansaatua yhteistii kokemusta kuten teemahaas-
tattelun alkuperiiiset kehittejet Merton, Fiske ja Ken-
dalI esittliviit, vaan my6s vliljemmin rajattuja yhteisi5
jokapiivliisiii kokemuksia voidaan tutkia.

Tlissd tutkimuksessa on tarkasteltu molempia ndk6kulmia:
haastateltavat olivat kaikki lukeneet esitteen ja haas-
tattelun teemat pohjautuivat esitteisiin. Kuitenkin
ty6eltikeasiat olivat haastateltaville muistakin yhteyk-
sistti tuttuja. Vanhemmalle ikliryhmtille ne olivat elti-
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ketapahtuman lliheisyyden takia hyvinkin jokaptiivdisiti.
Tdmiin vuoksi yleisimmin esille tulleet mielipiteet
liittyivdt kiintedsti tutkittavaan aiheeseen ja toivat
esi1le olennaista tietoa. Ne olivat siten erottamaton
osa tutkimusaineistoa, joten ei voitu rajoittua pelkiis-
tdiin esitteen aikaansaamiin vaikutuksiin. THmii teki
asian monimutkaisemmaksi, mutta toisaalta mielenkiin-
toisemmaksi ja ltihemmdksi todellista tilannetta.

Kokonaisuus on enemmlin kuin osiensa summa. TEIIii tar-
koitan sitd, ettd tiedon omaksumisessa vaikuttavat yh-
tdaikaa useat eri tekijet ja ratkaisevaa saattaa o1la
niiiden tekij6iden yhteisvaikutus. Esimerkiksi eliike-
asiat ovat haastateltavalle ennestH.iin tuttuja, mutta
esitteen lukeminen selkeyttii5 h5nen aikaisempia kiisi-
tyksiiiHn.

8.2. Tutkimuksen otos ja sen valj_nta

Tutkimuksen kohdejoukkona toimivat yksityisen lohkon
Helsingin seudulla asuvat ty6ntekijiit, jotka kuuluvat
tydntekijdin el5kelain (TEL) piiriin. TEL:n piiriin
kuuluu ty6suhteessa oleva alLe 6S-vuotias tydntekijli,
jonka tydsuhde on kesttinyt v.lhint5Hn yhden kuukauden ja
jonka veron ennakonpid5tyksen al_ainen kuukausiansio on
vlihint5itn 637,67 mk tai siiiinndllinen ty6aika v&hintliiin
20 tuntia viikossa. (Tyde15ke ja muu sosiaalivakuutus
1984. )

Haastateltavia oli yhteensli 30 henkil6H z 20 uuden
esitteen ja 10 vanhan esitteen saanutta. Sekli uuden
ettH vanhan esitteen saaneet oli jaettu kahteen eri
ikHryhmtidn, 30-40- ja 62-63-vuotiaisiin. Tutkimuksen
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piiiihuomio oli uudessa esitteessd. Vanhan esitteen pe-
rusteella saatuja tietoja kSytettiin vertailuaineistona
mahdotlisimman monipuolisen tiedon saamiseksi. Siksi
otoksessa oli kokeiluesitteen saaneita 20 ja vanhan
esitteen saaneita 10.

Aiemmin suoritetun lomakehaastattelun vastausten perus-
teelIa tein esitteen lukeneista henkildistii harkinnan-
varaisen otannan. Haastattelulomakkeessa oli 14 tieto-
kysymystH, jotka koskivat tydeltikettti. Tietokysymysten
perusteella valitsin sekii hyvin ettii huonosti vastan-
neita. Hyvin vastanneiksi katsottiin ne, jotka olivat
vastanneet oikein yIi 9:Hiin tietokysymykseen ja huonos-
tj- vastanneiksi a1le 6:een oikein vastanneet. i{drip6i-
den, hyvin ja huonosti vastanneiden, avu1la pyrin ta-
voittamaan tutkittavan i1mi6n keskeisili tekijdita. Mo-

lempiin ryhmiin valitsin sekii nuorempaan ettd vanhem-
paan ikdryhmiiiin kuuluvia. Kvantitatiivisen tutkimuksen
asetelmassa oli ike yksi muuttuja. Oletettiin, ett5
tiedon perillemeno eroaa niiissH ryhmissii (Forss
Jiiliskelliinen 1985) .

8.3. Taustatiedot

Seuraavassa taulukossa olen esittiinyt kaikkien 30 haas-
tatellun keskeiset taustatiedot; iiin, sukupuolen, kou-
l-utukserr, ammatin ja tydeliiketiedontason (hyvtit/huonot
tiedot) . Koehenki16iden numerointi 1-30:een ilmaisee
haastattelujen toteuttamisjdrjestystH, joten kokeilu-
esitteen ja vanhan esitteen lukeneet ovat sekaisin.
Taul-ukon ensimmdinen sarake ilmaisee kumman esitteen
haastateltava on lukenut.
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Jatkossa haastattelurainauksien yhteydessH kHyttin haas-
tateltavan numeroa ja lyhenteite khk. ja khv. Khk. tar-
koittaa kokeiluesitteen lukenutta koehenkil6ii ja khv.
koehenkiltiti, joka on lukenut vanhan esitteen.

Taustatiedot on saatu empiirisen osan haastatteluromak-
keesta (ks. luku 3.2.1. Sekii ammatti ettd peruskoulu-
tus on merkitty taurukkoon 4 haastatteluromakkeen koo-
dei1Ia.

Peruskoulutuksen koodit ovat:

kansa- tai kansalaiskoulu
osa keskikoulua
keskikoulu tai peruskoulu
osa lukiota
ylioppilas
tieto puuttuu

ovat:

1

2

3

4

:

Ammattikoulutuksen vastaavat koodit

1

2

3

ei ammattikoulutusta
ammattikurssi tai muu vastaava
ammattikoulu, kauppakoulu, teknillinen
tai muu vastaava
opi s totason ammattikoulutus
korkeakoulututkinto
tieto puuttuu

kouLu

4

5

rt
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TAULUKKO 3. Haastateltavien taustatledot

Kh Esite IkA Sukupuoll Perus-
koulutu6*

Amattl-
koulutus*

Amttl Tytielitke-
t ledontaso

i.
)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

r0.
ll.
12.
13.
14.
I5.
16.
t7.
I8.
19.
20.
21 .

aa

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

vanha
vanha
vanha
kokellu
vanha
vanha
koke iIu
koke 11u
koke i1u
kokellu
koke ilu
koke l1u
koke ilu
koke ilu
kokeilu
kokeilu
koke ilu
vanha
vanha
vanha
koke i1u
kokeilu
koke ilu
vanha
koke 11u
kokellu
vanha
koke iLu
koke 1l-u
kokellu

36
38
62
32
3l
62
38
36
62
62
62

1a

62
62
62
63
62
62
62
bl

31
40
37
38
62
62
62
39

mie s
nainen
nainen
nles
nle s
nles
nalnen
mies
rrles
nainen
nainen
nainen
mles
mies
nainen
mies
mles
nainen
nainen
nainen
mies
mies
mi es
nainen
mie s
mles
nainen
nainen
na inen
mies

5
2
2
I
5
5
3
I
5
I
I
5
I
I
I

3
5
I
I
1

5
t
I
3
5
I
1

I
I

2
I
I
4
5
5
2
3
5
I
I
4
2
I
I

2
5
3
2
2
5,
I
J
5
I
I
2
2

lsEnntiitslJ ii
esimles
pakkaaJ a
serl-PalnaJ a
osastopEEll.
konsult t I
sakkaaJa
tuotantopeell.
mlnospdEll.
rehdasty6ntek.
neUeriapul.
nyynt lslhteerl
t e rmlnaal 1p2i511 .
varastouies
silvooJ a
vaat tu rl
talouspee11.
farmaseut t I
talonrnles
oyyj ater
tehdaspElill.
elektron. suunn.
t61den vast.ott.
kampaaJ a
J arJ esrelEePea11.
Eyynt 1n1es
myynEldapu 1a lnen
Postittaja
tiskaaJa
talonnles

hyvii
huono
hyvii
huono
hyvii
hyvii
huono
hyvii
hyvS
hyvii
hyre
hyvii
huono
huono
huono
huono
hyvE
huono
hyvH
huono
huono
huono
huono
huono
hyvii
hyvii
huono
hyvii
huono
hyvli

*Ks. koodien selvennys s. 43

8.4. Haastattelujen toteuttaminen

Haastattelut tehtiin 11.2. - 11.4.1985, joko haastatel-
tavien kotona tai ty6paika11a. Haastattelujen pituus
vaihteli puolesta tunnista viihiin yIi tuntiin. TavaIli-
simmin haastattelu kesti noin 45 minuuttia. Haastatte-
lusta sovittiin etukliteen puhelimitse.
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Valitsin haastattelun aihepiirit teoreettisen etukli-
teisanalyysin pohjalta. (Vrt. luku 6.) Koska esite on
laadittu kognitiiviseen oppimisprosessiin tukeutuen,
tuntui luonnolliselta valita sen osat haastattelun ai-
hepiireiksi.

Pentti Hakkarainen (7982) on kdyttenyt oppimisen laadun
evaluoinnissa samaa jaottelua. Edellii kappaleessa
"Laadullinen evaluointi" olen esitellyt hilnen ntikemyk-
sidiin seikoista, joihin tulisi kiinnittiiH huomio evalu-
oitaessa oppimisen laatua. Ktiytin niitti apuna laaties-
sani alustavia haastattelukysymyksid, jotka ovat liit-
teenii (Liite 2l .

Haastattelun instruktiossa (Liite 1) kehoitin haasta-
teltavia ajattelemaan Siineen saadakseni mahdollisimman
perusteellisia protokollia siitH., miten esitett5 lue-
taan. Instruktio pohjautuu Ericssonin esittelemiin !iH-
neenajattelutehtlivien instruktioihin. (Ks. Ericsson &

Simon 7984, 80-81. )



TAULUKKO 4

Motivointi

Orientaat io

SisHistiiminen

Ulkoistaminen

Arviointi
Kont roI 1 i

Oppimi sen
kokona is-
laa tu
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Kognitiivisen oppimisprosessin osi1le laaditut
ala-teemat sijoitettuna tiedon eri ilmenemis-
tyyppien mukaan

Mielipiteet Kiisitykset Suoritukset
protokollat

Esitteen
keskeinen
s i siil td

Mielipide-
kysynyksid
motivoitu-
misesta
Asian esit-
tdmistavas-
ta (teksti/
kaavio)

Mikii on
kansanelSk-
keen ja
ty6eliik-
keen ero?

Antaako
esite vas-
tauksen -
miten?

Yhdisttiminen
aikaisempiin
tietoihin
ja omaan
eliimAntilan-
teeseen

oman elEke-
turvan val-
vominen,
tydeliikkeen
eri lajien
erottaminen

Antaako
esite vas-
tauksen -
mi ten ?

Laskemi-spe-
rusteiden
tietlimisen
tarpeellisuus,
esitteen
sis . tietoj en
kiiytt6kel-
poisuus ja
hy6ty,1as-
kuesimerkin
arvioiminen

Kiisitys
oman eliik-
keen miili-
riistd

oman e15k-
keen m55-
riin arvioi-
minen lasku-
esimerkin
avulla,
rekisteri-
otteen
tilaaminen

Arvio ty6-
eliiketie-
doista,
arvio esit-
teestii,
esitteen
tarpeell i-
suus

Aj atelkaa
olevanne
5B -vuotias
nainen. Mitka
eliikelajit
olislvat koh-
dallanne sil-
loin ajan-
kohtaisia?

Aj atelkaa
olevanne
58-vuotias
nainen. Mitke
e15ke1aj it
olisivat koh-
dallanne sil-
loin ajan-
kohtaisia?

Esitteen Iu-
keminen,
esitteen
keskeisin
sis51t6,
Lukemisen
va1 ikoimi-
nen
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Haastatteluteemat on ptiiipiirteisstiSn esitetty luvussa 8

rakennetussa taulukossa (ks. taulukko 4l . Tarkempi
haastattelurunko on liitteenii. Taul_ukosta on niihtiivis-
sH s€r minkii tyyppistH tietoa kukin kysymys antaa.
(Vrt. luku 7.1.)

Vaikka olin tehnyt neljii koehaastattelua teema-alueiden
tarkistamiseksi ja haastattetun kulun ennakoimiseksi,
huomasin ensimmdisen haastattelun kuluessa tarpeelli-
seksi muuttaa haastattetun kul_kua. OIin suunnitellut
ndyttHvEni toisen, vastaajalle tuntemattoman esitteen,
vasta haastattelun lopuksi ja pyytdnyt h5ntH vertaamaan
naitA kahta esitettii. Huomasin, ettii on tarkoituksen-
mukaisempaa tehdli vertailu jo aiemmin haastattelun ku-
luessa, jolloin se tapahtui Luontevammin ja helpotti
haastateltavan vastaamista kokonai_suudessaan : vastaajan
o1i nyt helpompi verbalisoida ajatuksiaan ja mielipi-
teitdiin vertaamalla esitteitE toisiinsa. Hylkiisin
haastattelun 1 ja valitsin tilalle uuden.

8.5. Aineiston analysointi

Laadullisessa tutkimuksessa jokaiselle tutkimukselle
muotoutuu Grdnforsin (Iuennot 1984) mukaan oma analyy-
simenetelmdnsli. Siksi on hiinen mukaansa vaikea antaa
valmiita malleja aineiston analysoimiseksi.

Laadullisia menetelmiii k5yttHneet tutkijat ovat kuiten-
kin pohtineet tiettyjd perusniikdkul_mia. Filsteadin
(7970, 6-71 mukaan pehmeiistii datasta tulee muodostaa
analyyttisia, kdsitteellisiS. ja kategorisia selityksid
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aineistosta kiisin (ks. my6s Patton 1980).
teoreettinen pohja kuitenkin vaikuttaa siihen,
niikee ja kuinka hiin sen raportoi (Vidich L970,

Tutkijan
mitii htin
164) .

Nauhoitin kaikki haastattelut. Nauhoissa oleva aineis-
to purettiin tekstiksi. Sanasta sanaan kirjoitettujen
haastattelukertomusten Iisdksi keriisin eri teema-al-uei-
den vastaukset erillisille korteille. Niiin analyysia
tehtliessd oli k6ytettdvissii ehjH kokonaisuus, mutta
toisaalta vastaukset teema-alueittain eri11isi115 kor-
teiIla, joita voi nopeasti ryhmitellli. NHin sHiistin
"kertomusten" edestakaisin selaamista k2isitellessEni
yksityiskohtia. (Vrt. Hirsjdrvi & Hurme 1980,
723-127.1

Haastattelun teemat perustuivat kokeiluesitteen pohjana
olleeseen teoriaan. T,im5n vuoksi oli tarkoituksenmu-
kaista klisitel-15. haastateltavien vastauksia teema-alu-
eittain ja eriteJ-l-5 kunkin osan kohdalla ajatusmalleja
ja suoritustapoja ja siten analysoida kunkin osan tar-
koituksenmukaisuus esitteessti.

Aj-neisto sistilsi kol-men tasoista tietoa: mielipiteit6,
klisityksi5, ja suorituksia (vrt. luku 7.1. ) . Niiiden
elementtien vliliset vertailut sisHlsivdt runsaasti mie-
lenkiintoista aineistoa tulkittavaksi. Yhteydet ja
ristiriidat eri tasojen viilillH antoivat yllEtt8vHdkin
tietoa, joka asetti yksittdiset vastaukset aivan uuteen
valoon.

Haastateltavat saattoivat antaa samaan kysymykseen eri-
tasoisj-a vastauksia. Mikeli vastaaja oli epiitietoinen
asiasta h5n voi antaa ongelmanratkaisukysymykseen vas-
taukseksi mielipiteitii. Jos vastaaja hallitsi asian
hiin pystyi helpommin antamaan kdsityksiii sisiilt5viti
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vastauksia, jopa suorittamaan; vastaaja kertoi tehneen-
sii jotain konkreettista. Hiin oIi esimerkiksi arvioinut
laskuesimerkin avul1a tydeliikkeensd mddrEn.

PHiipiirteissii2in eri tasojen analysointi tapahtui samaan
tapaan, kuitenkin niin, ettd esimerkiksi kiisityksissli
ja suorituksissa korostuj- virheiden analyysi.

Vastausten perusteelfa etsin kategorioita ja tyyppejE.
Kategoriat tarkoittavat vastaajien kommenteissa esiin-
tyviii tyypillisi6 ratkaisutapoja tai ajattelumalleja
tietyssli asiassa. Olen kiiytttinyt nimityksen kategoria
si j asta sanaa tyyppi, silloin kun luokat kiisitteleviit
ihmisiii eivHt asioita. Vastausten moninaisten yksi-
tyiskohtien takaa oli tarkoitus 16ytHH oleellisia ulot-
tuvuuksia, jotta yksitt2iiset vastaukset voitaisiin tii-
vistiiE olennaisiksi kokonaisuuksiksi tutkimusongelman
kannalta. OIeellista kategorioiden, tyyppien muodosta-
misessa oli ldytHii vastausten keskeiset ulottuvuudet ja
perustella ne seLketisti. Muodostamista edelsi kaikkien
vastausten lukeminen koko variaation seLville saamisek-
si. Ennenaikaisia tulkintoja olen pyrkinyt vtilttiimE?in.
Vastausten uuden vaLikoivan lukemisen avulla ja koeluo-
kittelulla olen muodostanut luokittelukategoriat ja
tyypit. (Vrt. Engestr6m 1984 , 34.1

KdytdnndssH analyysi eteni seuraavasti: Vastausten tee-
ma-alueiden ja toisaalta haastattelukokonaisuuksien lu-
kemisen perusteella syntyi miel-ikuva tutkimusongelmien
kannalta keskeisist:i tekijdistH. Jako kategorioihin
tai tyyppeihin syntyi siten, ettd aluksi syntynyt hah-
motelma nruuttuu ja selkenee tarkasteltaessa asiaa Ia-
hemmin. Asian llihempi tarkastelu osoitti, ettei jaot-
teLu selLaisenaan toimi vaan kaipaa tarkennusta. Tata
kautta syntyi idea paremmin toimivasta ja haastatteluja
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vastaavasta jaottelusta.
1983, 115-116. )

(Vrt. Bliss, Monk & Ogborn

Analysoidessani taulukoin koehenkil6t kategorioihin tai
tyyppeihin. TEIl6in huomasin ovatko jaottelut rele-
vantteja vai eivdt. En sijoittanut kaikkia taul-ukoita
tutkimusraporttiin, vaan k6ytin osaa ainoastaan apuvii-
1inein5. Tiimii siksi, etteiv5t taulukot johtaisi luki-
jaa tilastollisiin pddtelmiini sillli niitiihdn laadul-l-i-
nen tutkimus ei voi antaa. Usein merkittdvimmdt tulok-
set eiv5t esiinny mE5riillisesti merkittlivind vaan si-
sd1161t&5n merki.ttlivinS.

OIen kdyttdnyt luvussa 7.1. rakentamaani taulukkoa
numero 2. analyysini tydvdlineen5.

9. TUTKTMUKSEN LUOTETTAVUUS

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostuu tutkijan oma

osuus aineiston keruussa. Tutkija itse to-.mii tlirked.nti
tutkimusvdl-ineend. (Hirs j5,rvi 1983, 1. )

Kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien kiis-
tellyin ero on kiisitys subjektiivisuudesta ja objektii-
visuudesta. Laadullista tutkimusta on kritisoitu sub-
jektiivisuudesta, koska siin5 korostuu tutkijan osuus.
Toisaalta my6s kvantitatiivinen tutkimus perustuu yhtd-
Iai1la tutkijan valintoihin, eik5- siten ole vapaa sub-
jektiivisuudesta. (Vrt. Grdnfors 1982, 13-14, Peltonen
1983, 5o-59. )

Objektiivisuus tulee laadullisessa tutkimusotteessa
esille siten, ettii tutkija pyrkii mahdollisimman totuu-



51

denmukaisesti tuomaan esil-Ie tutkimuksessa vaikuttavat
teki jiit ja valinnat (Vrt. Hirs jiirvi 1983, 9. )

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset eiv:it
sulje pois toisiaan, esimerkiksi tiiss[ tutkimusprojek-
tissa ne on yhdistetty. Kvantitatiiviserla aineistorla
saatiin mdtiriillistd tietoa ja tlimdn tutkimuksen avurla
laaduIlista. Ndin on pyritty saamaan tutkittavasta
asiasta mahdollisimman todellisuutta vastaavaa tietoa.

Tulosten ja todell_isuuden mahcloll_isimman hyv5 vastaa-
vuus tulisi olla tavoitteena jokaisessa tutkimuksessa.
Laadu1lisella tutkimusotteel-la haruttiin tehdH oikeutta
todelrisuuden moni-i1meisyyce1le. Teemahaastattel-ussa
pyrittiin tavoittamaan tutkittavan iImi6n vi_vahteita ja
tiivistdmlilin ne siten, ettli kuvauksen uudet urottuvuu-
det viilittdisiviit haastateltavien todelrisia ajatuksia
ja kokemuksia. Haastattel-un luotettavuutta punnittaes-
sa on pohdittava, mitkd sei-kat tutkimuksen eri vaiheis-
sa vaikuttavat luotettavuuteen. Luotettavuustarkastelu
koskee siis koko tutkimusprosessia. Tutkimuksen l_uo-
tettavuutta pohdittaessa si-vutaan sekii tutkimuksen va-
liditeettia ettd reliaabeli-utta (Vrt. Hirsjiirvi & Hur-
me 1982, 728-L29.)

Validiteetilla tarkoi-tetaan rnenetelmdn kykyd mitata
juuri sitA, mitd on tarkoituskin mitata (Esko-
La 7973, 77l. . Vaikka onnistuisimme tavoittamaan teo-
reettisesti tutkittavan ilmidn ytimen, voimme eptionnis-
tua laatiessamme teemal_uettel_oa ja teema-alueita koske-
via alustavia kysym]rksi3. (Hirsjdrvi e Hurme 7982, l2gl .

Validiteetti voidaan jakaa sisliiseen ja ulkoiseen.
Grdnforsin mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen validius
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perustuu tutkimusprosessin yksityiskohtaiseen kuvaamj.-
seen. Tutkijan omat niikemykset ja arvomaailma vaikut-
tavat htinen tapaansa tarkastella tutkittavaa i1mi6t5.
Tutkimus on sitii validimpaa, mitii tarkemman kuvan tut-
kimusraportti antaa tutkittavasta ilmi6stti. (Gr6n-
fors 1982, 178.) Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuspro-
sessia ja sen vaikutuksia mahdollisimman tarkkaan ja
ottamaan sen vaikutuksen huomioon analysoidessani tu-
loksia.

Aineiston sisdinen validiteetti voidaan tarkistaa pli5t-
telyn avu1la. Aineiston validiteetti kuvastaa, kuinka
hyvin tekijii hallitsee tieteenalansa (Gr6nfors L982,
774.1 Teema-alueet ja haastattelurunko pohjautuvat
teoriaan. Perustamalla ne mahdollisimman pitktille teo-
riaan olen pyrkinyt mahdollisimman korkeaan sisdiseen
validiteettiin.

Haastatteluaineisto on Grdnforsin (1982, L74) mukaan
ulkoisesti validia silloin, kun haastateltava on anta-
nut totuudenmukaisia tietoja kyseisistE asioista. UI-
koinen validiteetti ilmaisee teoreettisten johtopiiiit6s-
ten ja empiirisen aineiston vd'Iisen suhteen, se on yk-
sinkertaisesti vain hypoteesien todentamista. Asia ei
ole kuitenkaan aivan ndin yksinkertainen, kun tutkimuk-
sessa ei tyydytH pelkiistHdn todentamaan hypoteeseja,
vaan halutaan ottaa huomioon epiitavalliset ja yll5ttli-
vlitkin seikat. Gr6nfors (1982 , 371 nimittiiti tlit5 ab-
duktioksi.

"Johtolangat "kaapataan" (abduction = kaappa-
us) vaikkapa vain yhden tapauksen perusteella
ja "kaappausta" seuraavat toimenpiteet pyrki-
vdt osoittamaan, oliko kyseiselld johtolangal-
Ia tieteellista merkitystH. " (Grdnfors
1_982, 37).
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ReliabiliteetiLla tarkoitetaan menetelmdn kykyd antaa
luotettavia tuloksia (Eskola 7973, 77l. . Teemahaastat-
telulla saadun tiedon luotettavuutta voivat alentaa
haastateltavista ja haastattelijoista johtuvat seikat.
Samoin haastattelun aika, paikka ja apuvlilineet voivat
aiheuttaa virheitii.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalla on suuri
merkitys. Kvalitatiivisin menetelmin kerHtty tieto on
tutkijakohtaista. (Grijnfors 1982, 777.) Tdm5n vuoksi
haastattelijoiden vaikutus tutkimustulosten luotetta-
vuuteen on olennainen osa reliabiliteetin tarkastelua.

Tutkimusaineiston kerddmisen aikana ty6skentel-in E1like-
turvakeskuksessa. Haastateltavat tiesivS.t ttimEn, jos-
kus t5std syystd oli vaikeuksia pysya haastattelijan
roolissa, kun haastateltava esitti kysymyksiii epdsel-
viksi jtidneistS asioista. Ratkaisin tilanteen sanomal-
fa, etten hal-uaisi puuttua asiaan haastatteluaikana,
sil1ii se saattaisi vaikuttaa tutkimustul-oksiin. Lupa-
sin, ettd voisimme keskustella nliistd kysymyksistii
haastattelun jdlkeen. Joskus lupaukseni tuntui vapaut-
tavan haastateltavat esittAmaiin avoimesti epiiselvtiksi
jdlineitd asioita.

Tyeskentely Elaketurvakeskuksessa oli eduksi tutkimuk-
sen aikana, sillii eldkejdrjestelmddn liittyvien asioi-
den monimutkaisuudesta johtuen ol-i tutkijan vdlttlimdtdn
tietiid asiasta. Toisaal-ta S€ r ette olin kuitenkin
tilaptiinen ja siin5 mieless5 ulkopuolinen antoi minulLe
tutkijana etiiisyyttii asi-aan ja auttoi katselemaan asiaa
haastate ltavien niiktikul-masta.
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Tutkijan persoonallisuus vaikuttaa aineiston analysoin-
tiin ja raportointiin. Vaikka tutkija tekee valintansa
teoriaan perustuen ja tutkijatovereiden kanssa keskus-
tellen, ovat valinnat viimekiidessd omakohtaisia ja joku
toinen olisi ehkii pddtynyt toisenlaisiin valintoihin.
Laatimani kategoriat ja tyypit olen havainnollistanut
suorien lai-nausten avulLa.

Haastattelun virheistH tyypilJ-isimpid olivat aloittele-
van haastattelijan virheet, ajoittainen joustamatto-
muus, puhuu itse liikaa, eikli aina kuuntele haastatel-
tavaa (vrt. Hirsjiirvi o Hurme 1980, 117-118.). Aina en
osannut tarttua hedelmZilliseen kommenttiin ja esittdii
tarpeellisia listikysymyksiS. Toisaalta oli tilanteita,
joissa tutkimuksen luonteesta johtuen olisi ol1ut vir-
heellist5 "pumpata" liikaa. Koska haluttiin selvittiili
haastateltavan tapaa kdyttiid esitettd tiedon proses-
soinnissa, olisi vastausten spontaanisuus kiirsinyt kei-
notekoisen syventdmisen takia.

Haastatteluista ei voida Hirsjlirven ja Hurmeen mukaan
(1980, L43) kokonaan poistaa virheitli aiheuttavia teki-
j6ita. Haastattefun huo1e1lisel1a suunnittelulla ja
tutustumalla menetelmliSn mahdollisimman hyvin pyrin
kuitenkin viiltt8miitin virheitii. Osallistuin kokeilu-
esitteen laatimiseen loppuvaiheessa. Tuolloin oli ol-e-
massa kaksi eri versiota kokeiluesitteen kaaviosta
"Sinun elHketurvasi". Ldytd5ksemme parhaan ratkaisun,
tein neljE haastattelua, joiden avulIa selvitin kaavio-
ehdotusten etuja ja haittoja. NHmH haastattelut aut-
toivat etenkin orientoitumiseen liittyvien kysymysten
laadinnassa. Tein myds neljE koehaastattelua, jotka
auttoivat teema-alueiden tarkentamisessa ja haastatte-
Iutilanteen ennakoinnissa. Niiden poh j alta l.hdisti-n
muutamia piiiillekk?iisi6 kysymyksili ja poistin epdsel-
vyyksiH.
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Lisdkysymysten avulla pyrin selventdmii2in epiiseLviH koh-
tia ja tarvj-ttaessa toistin kysymyksen. MikAli haasta-
teltava vastasi asian vierestii vielli toistaessani kysy-
myksen, katsoin, ettei hiin pysty vastaamaan kysymyk-
seen. Koska kaikki haastattelut nauhoitettiin ja pidin
haastattelupiiivEkirjaa, on mahdollista arvioida virhe-
lHhteitd.

Haastattelu antoi kolmenlaista tietoa: mielipiteitli,
klisityksiS ja ongelmanratkaisuprotokollia. Kukin ndis-
td asetti omat vaatimuksensa sekd haastattelijalle ettd
haastateltavalle.

Mielipiteissii tul-ee esi1le itsearvioinnin ongelmalli-
suus (ks. luku 7.1. s. 33-34). Haastatel-tavien yleinen
asennoituminen tutkittavaan asiaan vaikutti myds haas-
tattelutilanteissa. Negatiivinen asennoituminen hei-
jastui torjuntana. Torjujien haastattelut jHivdt pin-
nallisemmiksi kuin my6nteisesti asennoituneiden, eten-
kin suoritusten pituus jEi ensiksi manituilla lyhyeksi.
Asennoituminen vaikuttaa my6s todellisessa tiedostus-
tilanteessa, joten sitii ei voi-da pit5H pelkiistdin vj-r-
hel2ihteenti. Asenteet olen pyrkinyt ottamaan huomioon
tutki-mus tul-oks i s sa .

K5sityksiin annettuja vastauksia olisi muutamissa tapa-
uksissa pitdnyt tarkentaa, mutta toisaal-ta td116in tu-
lee ongelmal-liseksi suoritusten todenmul<aisuus. MikEli
haastattelija olisi pyytdnyt heitii yhH pohtimaan asiaa,
olisi haastateltava a::vannut ettli vastaus on puutteel-
linen ja ntiin ol1en todellinen tilanne olisi vHEristy-
nyt.

Joku menetel-m5.lin perehtyneempi henki16 ol-isi saanut
mahdollisesti haastateltavat tuottamaan enemmdn ongel-
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manratkaisusuorj-tuksia. Tutustuin protokolla-analyysi-
menetelmHdn Ericssonin ja Simonin (1984) teoksen avul-
fa. Pyrin mahdollisimman hyvdEn lopputulokseen kehot-
tamalla haastateltavia instruktiossa ja tarvittaessa
suorituksen kuluessa ajattelemaan liHneen. Haastatelta-
van motivaatio vaikutti hd.nen tuottamiinsa protokol-
liin. Koulutus ja ikd vaikuttivat haastateltavien ky-
kyyn ilmaista sisfiisili prosessejaan.

10. TUTKIMUSTULOKSET

10.1. Motivoituminen

Kognitiivisessa oppimisprosessissa motivaatiolla tar-
koitetaan sisH11611isen mielenkiinnon hertitimistE.
Kokeiluesitteen kannen ja koko esitystavan avulla
pyrittiin siihen, ettd lukijalle syntyisi tiedollinen
ristiriita uuden tiedon ja omien aikaisempien tietojen
vdli115. Tiimiin havaitsemisen katsotaan motivoivan
lukemiseen.

10. 1. 1. Haastattelukysymyksistii

Motivaatioteemasta nousivat keskeisiksi asioiksi toi-
saalta kannen vaikutus ja toisaalta esitteen kokonai-
suuden vaikutus motivaatioon. JHlkimmliisestli saatiin
tietoja kysymHllii, huomasivatko haastateltavat tietS-
viinsii tarpeeksi tydelEkeasioista.
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KokeiluesitteessH pyrittiin motivoivaa ristiriitaa he-
rHttiim2itin kannen tekstin avuIla. TiimHn vuoksi kysyt-
tiin haastateltavien ajatuksia kansista. Tiissii vai-
heessa he saivat nHhdii myds toisen esitteen. Nliin me-
neteltiin, koska vastaaja pystyi helpommin verbalisoi-
maan ajatuksiaan.

Kysymiilld huomasivatko haastateltavat tienneensii ennes-
ttiiin tarpeeksi tydellikkeistii haluttiin selvitttid:
- esitteen lukemisesta syntyvdd mahdollista motivoivaa

ristiriitaa
- lukijan omakohtaista havaintoa siitii, ettii hiinen t,ie-

tonsa ovat puutteell-isia. Oletettiin, ettH tlimH mo-
tivoisi lukijaa ottamaan selvdd ty6eliikeasioista.

Ajateltiin, ettH mikiili lukija on jo ottanut se1v35
asioista, on hiin havainnut jo aiemmin mielen ty6eliike-
tiedoille. TdstH syystii motivaation yhteydess5 kysyt-
tiin myds lukijan aikaisempaa tarvetta ottaa se1ville
ty6eliikeasioita .

Motivoitumiseen liittyvdt kysymykset 10-17 ovat koko-
naisuudessaan liitteessii 2.

10.L.2. Kannen vaikutus motivaation syntymiseen

Motivoivaa ristiriitaa pyrittiin heriitttimiiiin kannen
avuIIa. Tlissii muodostui ongelmalliseksi tekstin ja ku-
van yhteisvaikutus; kumman perusteella mielipide kan-
nesta pii5asiassa muodostuu tekstin vai kuvan. On iI-
meistii, ettd koko esitteen ulkoasu vaikuttaa motivoitu-
miseen. Vaikeampi on eritellE sitii, onko kysymyksessii
sislill611inen motivaatio, kiinnostus asiaan siniinsH. vai
ulkoasun herdttiimil tilapEiinen kiinnostus.
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Useimmat kiinnittivdt, kysyess5ni mielipidettii esittei-
den kansista, huomiota kokeiluesitteen kuvaan - ltihinnii
negatiivisessa mielessd. Etenkin vanhempaan ikiiryhmtiiin
kuuluvat yhtd poikkeusta lukuunottamatta niikivdt kuvan
likimain loukkaavana tai eiviit pystyneet mieltiimliiin ku-
van sisH1t6e.

"Musta tiili on karmee. On kuin viimeinen ter-
vehdys. Ei kai tdH oo teidHn tekemiinne? An-
teeksi. Ei mutta kertakaikkiaan toihan on
ihan niin kuin rivj-hautaus. . . " (Khv. 20)

"Moni saa tiillaisen kuvan, ettii tuLfaaks me
nyt tiillaisiksi. . . ettd me tossa maataan
vaan... minusta tdmd on vdhdn mautonta. " (Khk.
14)

Nuoremmat eiviit suhtautuneet kuvaan negatiivisesti,
mutta sen viesti ei auennut kuin parille haastatelta-
vista. Tosin erlis haastateltava piti ulkoniikdii poikke-
uksellisena ja siinii mielessii uteliaisuutta herlittHvS-
nd, mutta tekstid kuva ei tukenut.

On luonnol1ista, ettH huomio kiinnittyi ensiksi kuvaan,
mutta kuvan tulisi tukea tekstii, eikd viedii huomiota
siitii pois. Niiin tarkastell-en kansi ei vastannut tar-
koitustaan. Haastatteluista ei kdynyt ilmi, ettH sen
avuIla olisi her5nnyt motivoivaa ristiriitaa, joka oIi-
si saanut lukijan kiinnostumaan esitteen sisli1l6stti.

Kansien tekstit jHivdt useimmilta huomaamatta, o1i ky-
seessii uusi tai- vanha esite. Useimmat eiviit kiinnittS-
neet tekstiin spontaanisti lainkaan huomiota, vasta
pyydettdessii vertailemaan kannen tekstejii huomio kiin-
nittyi tekstiin. Mutta kun haastattelussa kysyttiin
mielipidettii kansien teksteistd, haastateltava vastasi
spontaani-sti kokeiluesitteen kysymykseen. Khk. 10 ei



59

pitdnyt kokeiluesitteen kannen kuvasta, mutta vastasi
spontaanisti kysymykseen.

I'En minii muuten ymmiirrii yhtiidn mitH niimd ku-vatkin tiissli tarkoittaa.(It: Ette pidd siitd?)
ED, en o1l-enkaan.
(H: Entii teksti?)
Niin ttimii nyt tietysti... "Voiko ellikkeen tar-
ve kohdata sinua tai perhettHsi seuraavan kym-
menen vuoden kuluessa. . . " No tietysti, sehdnnyt kohtaa iLman muuta." (Khk. 10)

Vanhan esitteen "tunne eliiketurvasi" ei saanut aikaan
samanlaisia reaktioita.

"Ky1 tliii (kokeiluesitteen kansi) ehdottomasti
parempi on, tlimii ei sano oikeen "tunne tydelli-keturvasi", se jdd nHitten kuvien varjoon ton-
ne liikaa." (Khk. 77!.

Vaikka kokeiluesitteen teksti aktivoi ajatuksia parem-
min, voidaan siitd esittHii kielteisili perustelu j a.

"Tekstin osa1ta... niin toinen on positiivi-
sesti ja toinen on negatiivisesti l_iikke11e-ldhtenyt. Ette toinen on... tietysti sanomanatae (vanha esite) on parempi, koska tuota kaiihmisellE on se hyvd ominaisuus, et se haluaandhdd asiat positiivise1ta puolelta. Ja tdii(kokeiluesite) on taas negatiivinen siin5., ettmita, jos minulle jotakin kdy. Koska meilldhyvin paljon tulee esill-e tilanteita, joissajoku sun tuttavas tai tiimmdnen kuolee kolaris-
sa ja muuta, ne herdttaa, niin tiidhlin on sa-manlainen asia, €t jos minulle jotain k5y,niin eihiin negatiivisen tunteen herEittdmisenkautta pitHis ttimmdseen asiaan liihentyli.(Hi Kumpi saa sun miel-estiis paremmin luke-
maan ? )
THii hertittli5 ilman muuta. " (Khv. 5)

5
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10.1.3. Esitteen ja teemahaastattelun kokonaisuus moti-
voijana

Motivoiva ristiriita kuitenkin osoittautui toimivaksi
tiedon omaksumisen ldht6kohdaksi. Ne henkildt, jotka
olivat havainneet ristiriidan tietojensa ja todellisen
informaation viilillii innostuivat pohtimaan haastatteli-
jan esittiimiii kysymyksiii syvdllisemmin kuin muissa ta-
pauksissa.

Enemmiin kuin kansi vaikuttivat motivoivan ristiriidan
syntymiseen kokeiluesitteen orientaatiokaavion ja las-
kuesimerkin tarkastelu. Kaavioon tai laskuesimerkkiin
tutustuessaan ja vastatessaan haastattelijan esitttimiin
onge Imanratkai sutehtiivi in haastate ltava I Ie pa I j astui ,

etteivdt nimelt5 tutut ktisitteet olekaan sislill6ltdiin
selviii.

Ristiriidan herdiimisen kannalta ratkaisevia tapahtumia
olivat haastattelutilanteet. Vasta kun haastattelijan
avustuksel- 1a paneuduttiin tydeliikeproblematiikkaan,
haastateltava havaitsi aiemmat tietonsa puutteelliksi.
Ilman haastattetuja asia olisi todenniikdisesti sivuu-
tettu ohimennen.

" (H: Kun luitte tuota esitettS, niin huomasit-
teko tiet5.v5nne jo ennest5iin ta::peeksi ty6-
eltikkeestli? )
Joo, ky1 m6'silloin kun mli luin sitli niin mul-
1a oli semmonen mielj-kuva, et kyl mH ton noin
suurinpiirtein tiediin, mutta sit kun se semmo-
nen haastattelu tehtiin, niin siin oIi kyllii
kysymyksid, jotka pani ajattelemaan, ett5 ehkii
se olis pitiiny vdhdn tarkemmin lukea kuiten-
kin. " (Khk. 251

Haastattelun luoman tilanteen voidaan katsoa vastaavan
todellista tilannetta, jossa koehenkild joutuu ongelma-
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tilanteeseen elHkeasioiden kanssa ja huomaa, ettei pys-
tykd5n omaamiensa tietojen turvin toj-mimaan. Koehenki-
161lemme todenn5kdisesti palautuu mieleen esite, jonka
on joskus niihnyt ja hHn ryhtyy ottamaan selviili asioista
syntyneen ristiriidan ansiosta. Sill-oin esite ei ole
kolahtanut turhaan postiluukusta. Todenniik6isesti ai-
nakin osa1la haastatelluista tutkimushaastattelut vai-
kuttivat kiinnostukseen.

" (H: Mika sai sut lukemaan esitteen?) No,
loppujen lopuksi se haastattelu. Ma tajusin,etten m& tiedH loppujen lopuksi asioista mi-tiiiin. Se oli niinku semmonen kimmoke, ettdky11t mun nyt sentdiin pittiis lukea se jollain
Iai1la 1Hpi, et se jiii ihan silleen mul1e epti-selviiksi." (Khk. 7l

TlimH haastattelujen motivoiva vaikutus on pidetttiv5
mielessH luettaessa muita tuloksia, siI1d vaikutus on
ilmeinen. Tutkimusprosessin vaikutusta olen tarkastel-
Iut ltihemmin oppimisen kokonaislaadun yhteydessii (ks.
luku 10.6.5. ) . Osoittautui kuitenkin, ettei pelkk5
esj-tteen lukeminen motivoinut riittiiviisti, vaan tarvit-
tiin haastattelutilanne, jotta asia olisi aktivoinut
lukijoita. Vaikka tiedot oIi useissa tapauksissa ha-
vaittu riittlimHttdmiksi, ei se olIut saanut heitii pa-
neutumaan esitteeseen perusteellisemmin tai ottamaan
yhteyttli eliikeneuvontapisteisiin.

10.1.4. Esitteiden lukemisen motiivit

Motivaation muodostumiseen vaikuttavien tekijdiden ole-
tettiin eri ikiiryhmilld poikkeavan toisistaan. Oletet-
tij-n, ettd eliikeikiid 1dhe11d olevan ryhmtin jiisenten
t5rkein motivoiva tekijli on eliikeiiin liiheisyys. Heidiin
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oletettiin olevan tiist?i syyst5 toisin motivoituneita
kuin nuoremmat. Esitteeseen liittyvien seikkojen ole-
tettiin vaikuttavan enemmdn nuorempien ryhmSssii, koska
useimmilta puuttui elEimiintilanteen aiheuttama motivaa-
tio.

Kuten oletettiin, tuli vanhemmassa ryhmiissii esi1le elii-
ketapahtuman ajankohtaisuus motivoivana tekijdn5. Nuo-
remmat viittasivat useammin asian kaukaisuudesta johtu-
vaan kiinnostuksen puutteeseen.

"No ei siitti oikeestaan jdlinyt mitdlin semmosta
(uutta tietoa) mieleen. Ei o1e oikeen ajan-
kohtainen asia." (Khk. 26!-

Olennaisemmaksi esi-tteeseen tutustumista kuvaavaksi te-
kijiiksi kuin ikH osoittautuj. jako yleiseen ja omakoh-
taiseen kiinnostukseen. Tdmd kuva hahmottui haastatte-
luteemaan sisiiltyvien vastausten lukemisen perusteella.
Osa koehenki16istii ei ol1ut kuitenkaan erityisemmin
kiinnostunut asiasta, he olivat vain selanneet esitteen
muun postin ohelIa. Niiihin mahtui myds vanhempaan ryh-
mdiin kuuluvia henki16itd. Tlillaiset henkil.6t eivlit koe
i2istiiHn huolimatta asiaa vielii ajankohtaiseksi tai asia
tuntuu Iiian monimutkaiselta.

"Luin kun se (esite) oli vdhiin erilainen. (lI:
Mille lai1la erilainen?) No entisethlin on
ihan erilaiset. (Haastateltava o1i saanut
aiemminkin esitteita. ) Joskus aina tuIee. . .
ettti ei niitii niin tule katsottua... Minusta
tuntuu, ettti ne on vaikeita meikliliiisen ymmdr-
taa, koska niissH on niitH monimutkaisia jut-
tuja. Ja niitd niin moni sano,o, ettii ne on
vaikeita." (Khk. 291

"En ole ottanut (aikaisemmin selvdd) , kun ei
ole si1lii tavalla o1lu vield ajankohtainen. "
(xhv.27l
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OIen jakanut haastateltavat heidEn lukumotiiviensa pe-
rusteella kolmeen kategoriaan:

1. Yleinen kiinnostus

"Kyllii kait se oli ihan tollainen yleinen mie-lenkiinto niiihin asioihin sillii tavalla ettH
silmiiilin tosiaan ihan 1iipi, ettH onko mitiidn
nyt sit, onko jotain mutta joka nyt ei ol1ut
tiedossa aiemmin. " (Khk. 251

2. Omakohtainen kiinnostus

". . . no kun se on kaivanu koko ajan mielessii
ttin edellisen ty6nantajan maksut, ettii mitenon...' (Khk. 4)

"Ky1la mH itsekseni siind ajattelin silloin(kun posti toi esitteen), ettli paljonko mind
nyt saan sit5 el5kettii. " (Khk. 10)

"Ajattelin, ettii tutkitaan sitH, olisiko ihmi-selIli mahdollisuus pdiistii aikaisemmin eliik-
keelle kuin 65 vuotiaana. (H: Tdmdkd sai tei-
dEt lukemaan esitteen?) Kyl1d, ennen kaikkea
se r ettli tEmii koski itselini . (Khk . 11 )

3. Koehenki16 ei oIe erityisen kiinnostunut esitteestli

". . . taa on vielii sen verran kaukana olevaasia, ettH en md pahemmin siihen kiinnittdnyt
huomiota... (n: Mike sai sitten lukaisemaan
esitteen? ) No, kyllti md nyt yleensii kaikki
sel-aan lHpi noin p&Hpiirteitttiin, mut en niin
tarkkaan... mut ky11d mii aina aukasen ja katon
ettd niitd siind on." (Khk. 231

Taulukossa olen sijoittanut koehenkildt eri kategorioi-
hin heidiin kannaltaan keskeisimmiin motiivin mukaan.
Samalla henki1611d saattoi esiintyii sekli omakohtaiseen
motivaatioon ettii yleiseen kiinnostukseen viittaavia
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lausumia. Yleiskuvan perusteella olen kuitenkin pddty-
nyt sijoittamaan koehenkil6t heid5n kannaltaan keskei-
simpiiiin kategoriaan.

TAULUKKO 5. Haastateltavien lukumotiivit

Kokeilu-
esite,
hyvHt
tiedot

Kokeilu-
esite,
huonot
tiedot

Vanha
esite,
hyviit
tiedot

Vanha
esite,
huonot
tiedot Yhteensd

1. Yleinen
kiinnostus

5 21 1 9

7

2

3

1

2

3

Omakohtainen
kiinnostus
Ei erityisen
ki innostunut

2 3 15

1 1 5

N=30

Taulukosta voi erottaa kokeiluesitteen lukeneiden, ty6-
elSketiedot hyvin tai huonosti hallinneiden viilisen
eron. Ne , joiI1a on hyviit tiedot esittiviit lukemismo-
tiiviksi yleisen kiinnostuksen. Huonosti tiedot hal-
l-inneista taas useimpien kiinnostus johtui omakohtai-
sesta mieltii askarruttavasta asiasta.

Vanhan esitteen lukeneiden kohdalla ero ei ollut yhta
selvii. Syynd saattaa olla se, ette vanhan esitteen Iu-
keneiden otos o1i pienempi.

Tdrkein syy esitteeseen tutustumiseen oli omakohtainen
kiinnostus. Vanhempaan ryhmii5n kuuluvilla se liittyy
eliikeidn ajankohtaisuuteen ja eltikkeen mti5rEn askarrut-
tamiseen. Nuoremmilla se liittyy rekisteritietojen
selvittHmiseen.
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Kategoriaan 1 sijoittuvia henkil6it5 voisi luonnehtia
yleensii tiedonhaLuisiksi. Todenndk6isesti he osoittai-
sivat kiinnostusta melkein mihin tahansa yleishyddylli-
seen asiaan.

10.2. Orientoituminen

Kokeiluesitteessii orientaatiokaavion avulla pyrittiin
antamaan eldkevakuutetuille kokonaiskuva Suomen tyt5-
eliikejErjestelm5stli ja ty6elSkkeen ja kansaneldkkeen
suhteesta. Oletettiin, ettii tZimiin viitekehyksen avulla
lukija voi jEsent5d irralliset tiedot toimivaksi koko-
naisuudeksi. Vanhassa esitteessd ei ole vastaavaa vii-
tekehyst&, vaan siinE mennlidn suoraan yksittiiisiin elii-
ke j iirjestelmtin osiin.

10. 2. 1. Haastattelukysymyksist5

Kysymyksen "mikti on kansaneldkkeen ja tydelitkkeen ero"
avulla haluttiin selvittH5, onko haastateltavilla k5si-
tys n5iden peruskdsitteiden vlilisestii erosta.

LisiikysymyksillS "antaako esite vastauksen ja jos, niin
miten" ja "tiesittekd asian ennestiiiin" hal_uttiin tar-
kentaa orientaatiokaavion toimivuutta.

Haastateltavia pyydettiin vertaamaan kaaviota ja suoraa
tekstiti kysymdll5 mit5 mieItE he ovat asian esittdmis-
tavasta.
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Orientoitumiseen liittyv2it kysymykset 1B-29 ovat liit-
teessd 2.

70.2.2. K5sitys kansanelHkkeen ja tydelEkkeen erosta

Tydel2ikettii luonnehtivat vastaukset voi jakaa kolmeen
ryhmlilin
1. tydeldke edellyttiiii tydeldmdssd mukana oloa
2. miiHrdlin liittyvlit vastaukset
3 . vastaa j ilIa on epdmddrliinen kiisitys tydeliikkeestli,

mielessii on jokin yksityiskohta.

Kansanel5kkeen luonnehdinnoista ldytyy neljtiiin eri ryh-
mddn kuuluvia vastauksia:
1. kansanelHke kuuluu kaiki1le, se ei o1e sidottu

palkkaan
2. ikiilin vii-ttaavat vastaukset: kansaneliikettii saa

tiiytettyd5n mliSrlityn iiin
3. mlilirHiin liittyviit vastaukset
4. vastaukset, joiIle on luonteenomaista eplimddriii-

syysr mielessd jokin yksityiskohta.

KHsityksen kansanelSkkeen ja tydeldkkeen peruserosta
olen katsonut oikeaksi, miklili vastaaja on maininnut
tydeltikkeen perusteeksi tydn ja, ettd kansanelHkkeen
saa jokainen. Vastaustyyppiin numero 1 kuuluvat vasta-
ukset olivat oikeita.

Olen
pi in

jakanut vastaukset kokonaisuuksina neljHHn tyyp-
niiden sistilI6n oikeellisuuden perusteella.
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Kiisitys on kokonaisuudessaan oikea, sekli tydellike
ettli kansaneldke ovat oikein

ttKansaneltikkeen saa...se on semmonen peruselH-
ke, joka on t5ysin riippumaton tydstH, ty6vuo-
sien mEitiriistH, ansiosta ja tiimmdsestd... sen
saa automaattisesti, kun taas tydel5ke on sem-
monen e12ike, mikii periaatteessa tiinti piiiviinii
ansaitaan etuk6teen. " (Khv. 5)

Klisitys tydeldkkeestii on oikea, mutta kansaneliik-
keestd virheellinen tai epiimiiliriiinen

"No tydeliike mun mielestii on tietysti ty611ii
ansaittua etua... ja kansanelSkkeestii md enosaa sanoa mitiiiin muuta kuin, et mH tiedHn,ettd se on hirveen pieni." (Khk. 13)

Kdsitys ty6el6kkeestti on virheellinen, kansaneldk-
keestii oikea

"Eiks ero ole periaatteessa, et kansanel2ikkee-
seen on oikeutettu 65 vuotta tlyttHnyt oIisitten ollut tydeliimiissii tai ei... se muuten
on yksi kysymys joka tuli ilmi, ettli miten ne
keskendiin n55.. . (vastaa ja tarkoittaa epiisel-
v5ksi jdHnyttH asiaa esitteen perusteella) ...kai tddllH (esitteessii) jossain sanotaankin...
et miten ne tuota vaikuttaa toisiinsa tydeldkeja kansaneltike?. . . Mut vanhuuseliikehHn eiol-e... sehiin on muuta kuin tydeliike... Tydtt6-
myysel5kekehHn ei voi perustua tydhdn, koska
se on tydttdmyyseldke... " (Khk. 251

Kiisitys molemmista on virheellinen tai koehenkild
vastaa asian vierest5

2

3

4

"No ty6e1iike... siitii menee veroa
eltikkeestd ei pitEisi mennH veroa."

ja kansan-
(Khv. 14)
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Usein oikeaankin vastaukseen liittyi epiiilys.

"Niin, eiks tyt5el2ike
o1Iu ty6elEmiissii... ja
tuu jokaiselle, vaikkei
sli?" (Khk.7l

tule kaikiIIe, jotka
kansanelHke, eiks
ois koskaan ol1u tdis-

on
SE

Olen jakanut vastaukset seuraavassa taulukossa ndihin
nel jtiiin tyyppiin. Sekd kokeiluesitteen ettti vanhan
esitteen lukeneet on eritelty tietojen hallinnan perus-
teella tiedot hyvin tai huonosti hallinneisiin.

TAULUKKO 6. KEsitys tydeliikkeen ja kansanelSkkeen
peruserosta

Kokeilu-
esite,
hyvlt
tiedot

Kokeilu-
esite,
huonot
tiedot

vanha
esite,
hyvet
t iedot

vanha
esite,
huonot
tiedot Yhteense

1, Klisitys oikea
molemmista

2. K:isitys ty6-
eliikkeestii oi-
kea, kansan-
elEke virheel-
linen

3. KAsitys

10 6 2 1 19

2 3 I 6

ty6-
ta 1elEkkees

virheel 1 inen ,
kansanel
oikea

4. Kasitys molen-
mista virheel-
linen tai vas-
taa asian vie-
reste

2 42

N=30

Ktisite ty6eldke oIi vastaajille selkeiimpi. Vain yksi
vastaa jista si joittui kategoriaan 3: 'iKiisitys tydeliik-
keestti virheellinen, mutta kansanellikkeestii oikea".
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On luonnollista, ettE ty6el2ike tunnetaan tEssli tapauk-
sessa paremmin, esitehiin kiisittelee nimenomaan tydel5-
kett5. Todenntikdisesti myds tydeliikkeen nimi antaa
selkelin kuvan tytleltikkeen perusteesta: nimen avul1a on
helppo mieltiiii, mistd on kysymys.

Kukaan haastatelluista ei todennut spontaani-sti eron
ldytyvlin kokeiluesitteestd. Vasta kysytttiessti asiaa
koehenkil6t tarkastelivat kaaviota liihemmin ja havait-
sivat kansanelSkkeen ja tydeldkkeen peruseron, eiviit
kuitenkaan kaikki.

Kun vertaa kokeiluesitteen ja vanhan esitteen Lukeneita
ryhmiii, joil1a on hyvHt ty6eliiketiedot, huomaa, ettd
kokeiluesitteen lukeneet vastasivat virheettdmlimmin
kuin vanhan esi-tteen lukeneet. Kokeiluesitteen luke-
neilla hyviit tiedot omaksuneilla o1i kaikilla oikea kti-
sitys tydeliikkeen ja kansaneldkkeen peruserosta. Van-
han esitteen lukeneista 3 ei ole pystynyt vastaamaan
kansanellikkeen eroon, mutta kHsitys tydeldkkeestd on
oikea.

RyhmHt eiviit olleet samankokoisia, eivHtkli ole siksi
sellaisenaan mH.driillisesti verrattavia. Ero on kuiten-
kin se1v5, sillti vaikka kokeiluesitteen lukeneita oti
puolet enemm5n, on tulos yhtenhinen. Ilman tutkimus-
haastattelua tulos olisi ehkti erilainen, si1lii o1i ta-
vaLlista, ettH kaaviota tarkasteltiin tarkemmin vasta
ongelmanratkaisukysymyksiin vastattaessa. (Ks. luku
10.3. s. )

Eri esitteiden lukeneiden ryhmissd on samansuuntaj-nen
ero tydelSketiedot hyvin tai huonosti hallinneiden hen-
kil6iden vd1i11d. Henki16ita, joiden kdsitys sekii ty6-
eliikkeestii ettti kansaneliikkeestii on virheellinen, on
tiedot huonommin hallinneiden ryhmissli.
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Vanhassa esitteessd ei ollut kansanel5kkeestii muuta
mainintaa, kuin ettd sitii on haettava erikseen, silti
osa sen lukeneista tiesi peruseron. Haastatteluista
kHvi i1mi, ettli oikein vastanneet tiesivlit useimmiten
asian jo ennestd5.n. Vastaukset paljastivat joko laa-
jempaa tietiimystii kuin esite edellyttiiE tai vastaajat
sanoivat itse tietiivlinsii asian ennestiiEn.

Vanhan esitteen lukeneiden antamien vastausten avulla
varmistui kuva siit2i, ettd asiasta oleva kiisitys on
syntynyt jo ennen esitettli, silIti heidHn vastauksensa
eivHt poikenneet kokeiluesitteen saaneiden vastauksis-
ta.

Kaiken kaikkiaan haastateltavat hallitsivat kdsitteet
kansaneldke ja tydel6ke tyydyttiiv2isti: suurimmalla
osa1Ia oli oikea kiisitys ainakin ty6eldkkeestd. Asia
osoittautui kuitenkin monimutkaisemmaksi, kun ty6eldk-
keen ja kansaneliikkeen suhdetta ryhdyttiin pohtimaan
tarkemmin. Vaikka klisitteiden vtilinen ero oli selvH,
o1i vaikea mieltHii, ettii eri el-iikela j it ( tydkyvytt6-
myys-, tydttdmyys-r vanhuus- ja perhe-eliike) sisEiltyi-
viit sekii tydeltikkeeseen ettH kansaneLdkkeeseen. TiimH
tuli esilLe vain muutamissa haastatteluissa. Mikeli
ongelma olisi sisliltynyt teema-alueisiin, olisi toden-
nEkdistE, ettii sama epd.selvyys olisi paljastunut useam-
man kohdal1a. Ne, jotka ottivat tiimlin puheeksi, olivat
eliikeasioissa,keskim5tirdistH paremmin perillti. yhte-
ldisyyksien eritteleminen vaatii enemmlin paneutumista
asiaan kuin peruseron huomioiminen.

"KansanelHkettlihiin saa kun ihminen on sairas-
eIiikkeelIS, en tiedd, onko sitH aikaisemmin
tuLlut, mutta nykyisten siidnndsten mukaan sen-hlin saa jokainen, joka piiiisee sairaselHkkeel-
Ie." (Khk. 11)
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"En m3 muista oliko siitii (kansaneliikkeestH)
muualla, mutta eihtin. . . Tiissli se on: " sekiitydeliikettii ettii kansaneltikettii voi hakea pit-
kiin sairauden... " Niin ehkii se on se kansan-
elHke, sit et sitii voi hakea aikaisemmin, jos
on pitkdiin sairas tai. . . mut ei sitd varmaan
tHssH hj-rveen tarkkaan sanota.'r (Khk. 281

Olen tarkastellut kiisitteiden sekaannusta ldhemmin si-
siiistdmisen yhteydessii.

10.2.3. Antaako esite vastauksen tydeliikkeen ja kansan-
eliikkeen eroon?

Kokeiluesitteen saaneista 12 l6ysi esitteestd vastauk-
sen ty6eliikkeen perusperiaatetta koskevaan kysymykseen.
Lomakehaastattelun tietokysymyksiin hyvin tai huonosti
vastanneilla ei o11ut mainittavaa eroa tutkitussa jou-
kossa.

Osa vastaajista o1i sitii mieltd, ettli ero ldytyy he1-
posti.

"Kay. TtissiihHn on nuolet aivan selviisti esi-tetty... Ky11ti mii sen tiesin ennestHHn.rr(Khk. 7l

"Jaa, kyltd tlissii tulee siis selvdsti... An-
siotyt!... niin se johtaa tiinne tydeldkeoikeu-
teen, ja jos sit lisdksi asut Suomessa... mut-
ta vaikka ei olekaan ansiotydtd, niin saa sii-
tli huolimatta oikeuden kansaneliikkeeseen. KyI
tiid mun mielestd on aika selvd." (Khk. l7l

Muutamat vastaajista (N=4) ldysivlit kaaviosta oikean
kohdan, mutta oli-vat sitH mieltli, ettii ero ei tule se1-
keiisti esi1le. Esimerkiksi khk. 13 l6ysi oikean kohdan
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kaaviosta, mutta hlinen vastauksensa osoitti ty6elHkkeen
ja kansaneliikkeen suhteen jtidviin eptiselv5ksi.

"No en md muuten tota kansaneldkettd tliss5 ha-
vaitse kun t5mii, et kun mii asun Suomessa, niin
mti saan oikeuden kansaneldkkeeseen... mut sit5
mI en tiedii ihan tarkkaan, ettii milloin se tu-
lee... tuleeks se 65-vuotta ttiyttliessii vai...
Ky1 se mun mielestii pikkasen epdmiiiiriiiseksi
j5trae." (Khk. 13)

Kaikille ero ei selvinnyt kuitenkaan n6in helposti
esitteestii. Muutamat (N=3) vastasivat asian vierestE,
eiviitkii syventyneet tarkastamaan asiaa. Jotkut ilmoit-
tivat, etteivdt olleet lukeneet esitett6 niin hyvin,
ettit osaisivat sanoa. osa heistii ei tutustunut asiaan
liihemmin haastattelunkaan aikana. oIi kuitenkin myds

niit5, jotka syventyivlit haastattelun aikana esittee-
seen.

ttMd en lukenut sitii niin tarkkaan, et mii pys-
tyisin sanomaan site... (H: Voit katsoa nyt.)
No, jaa'a ky1 mun ainakin t?iytyis syventyH td-
hHn, ennen kuin pystyis saamaan siitE jo-
tain... No joo ky115hH.n tiis on aika selvlisti
tydeldkkeen... et kyI ttidltli nyt ehkii saa ta-
vallaan selvil1e sen... (Pyytdisin teitii ajat-
telemaan Siineen, miten sen saa sieltti selvil-
1e.) L5hinnd, et tiiiiltli kun se lZihtee tAalte,
et teet ansiotydtii niin, siitahlin se menee
tosta noin (tarkoittaa nuolia) . . . " (Khk. 231

My6nteisenii tuloksena voidaan kuitenkin pit5d site, et-
tii liihes kaikki kokeiluesitteen lukeneista (N=18) k8yt-
tivdt esitettti vastatessaan ongelmanratkaisukysy-
myksiin. Ttim5 tuli esille etenkin mydhemmin sisEiistE-
miseen liittyvissii kysymyksissii, esimerkiksi "mitk5
eltikelajit voisivat olla ajankohtaisia omalla kohdalla-
si?". Haastattelijan aiheuttama ongelmanratkaisutilan-
ne voidaan tietyin varauksin rinnastaa tosiel8mtissti
esiintuleviin ongelmatilanteisiin: haastattelijan on-
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gelmanratkaisutehtiivliii vastaa esimerkiksi jokin omaa
mieltii askarruttava elHkeasia.

Vanhan esitteen lukeneilta ei kysytty, tiesiviitk6 he
tydeliikkeen ja kansanel5kkeen eron ennestElin. Mikali
he tiesivtit eron, oli itsestliiin selviiii, ettd he tiesi-
vdt sen ennest6.iin, koska esitteessd ei sanallakaan vii-
tata kansanellikkeeseen. Sen sijaan heiltdkin kysyt-
tij-n, antaako esite vastauksen peruseroon.

Vanhan esitteen lukeneet, joilla o1i hyviit tiedot loma-
kehaastattelun tietokysymyksistEi, vastasivat yhtii 1u-
kuunottamatta, ettei esite anna vastausta kiisitteiden
vEliseen eroon.

"On se tuossa heti alussa... "tyde16ke ansai-
taan tydssiioloaikana. . . " (H: Entd kansanelii-
ke?) No tdsstihiin ei puhuta varmaan mitdtin
kansaneldkkeestH. " (Khv. 1)

Sensijaan vanhan esitteen lukeneiden ryhmiid, jolla oli
huonot tiedot tydeliiketietokysymyksistZi, voisi luonneh-
tia si11ii, ettd he olettivat esitteen antavan vastauk-
sen. Vanhan esitteen lukeneet uskoivat, ettii esite
kertoo vastauksen kysymyksiin. Heidiin vastauksensa oli
oletus, sillii he eivlit tarkistaneet asiaa esitteestH.
Todellisuudessa vanha esite ei sis51lti tydel?ikkeen ja
kansaneliikkeen eroa. Ilmeisesti esitteet vaikuttivat
lukijoista tietorikkailta ja he olettivat sen sisiiltii-
vlin haastattelijan kysymiit asiat.

Tiimti on tiedottamisen kannalta eriiiinlainen yleishavain-
to. Lukijat saattavat olettaa saavansa enemmlin tietoa
kuin todellisuudessa saavat silld perusteella, ettli ma-
teriaali vaikuttaa tietorikkaalta. Todellisuudessa
selailemalla kertyvii tieto voi oIla liian ylimalkaista,
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jotta siitd olisi lukijalIe sanottavaa hydtyli.
niiyttld tapahtuneen vanhaan esitteeseen huonosti
tunei1la.

Vastaavasti taas vanhan esitteen tekstin puutteet
moin kuin my6s edut liittyiviit luettavuuteen.

70.2.4. Esitteiden sis5116n esitystapa

KaksikymmentE kaikista haastatelluista piti kokeilu-
esitteen esittlimistapaa kaavioiden avul1a parempana
kuin vanhaa suoraa tekstili.

Kokeiluesitteen eliikeiiirjestelmliii koskevan orientaatio-
kaavion olennaisimmat edut liittyivEt haastateltavien
mielipiteiden mukaan luettavuuteen. Sen puutteet kos-
kivat lShinnH ulkoasua.

NAIN
tutus-

sa-

Seuraavaan taulukkoon olen koonnut haastatteluista 1y-
hyitd luonnehdintoja sekii tekstin ettii kaavion eduista
ja haitoista.
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Kokeiluesitteen ja vanhan esitteen
esitystapaan liittyvtit edut ja haitat

?AUI,UKKO 7:

Kokeiluesitteen
orientaatio-
kaavion

Vanhan esitteen
suoran tekstin

o havainnollistaa
o selkeytt5a
o on johdonmukaisempi

kuin suora teksti
o nakee nopeasti

olennaisen
o saa tiedon kokonai-

suudesta
o kaavio neuvoo, mitii

pittiti tehdti

o ep5selvli vtiritys ja
vinous hairitsevat

o jHE avoimia kysymyksi5.

Edut: Haitat:

Edut: Haitat:

o selvempi
o helpommin,

ymmArrettava
kuin kaavio

o ei sekoita

Jotkut kaav j-ota parempana pitdviit
tekstikiiZin huono ole, mutta kaavio on

o vaatii enemman syventy-
mistA

o asia pitlii kaivaa esiin
o kuivaa luettavaa
o ei saa selvitli, mik;i vai-

kuttaa mihinkin

olettavat,
parempi.

ettei

Tekstiii parempana esitystapana pitHviit olivat p5iiasias-
sa vanhempia henkil6itii (N=5, joista 5 o1i vanhempia).
Todenniikdistii onkin, ette osall-e heistH kaavioiden Iu-
keminen on hankalaa.

'TAa (suora teksti) on selvempi. (U: Miksi?)
Ehkii se just on tiiii teksti, etta se on laitet-
tu ihan selvlisti, ettei oo... miten mii sanoi-
sin, t5llaisia...nee, minusta nii2i niinku jol-
lain tavalIa, tai ihan kun ne on te11ai sivut-
tain laitettu ttillii tavalla ettH ei... "

Sama haastateltava luki kuitenkin mydhemmin sujuvasti
kaaviota.

6
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" (H: Selvidlikd kaaviosta kansaneliikkeen ja
tlzdellikkeen ero?) Niin kyIlii se nyt tietysti
selviiiti kun oikein... Siis ttiss5 nyt sanotaan:
asut Suomessa, saat kansanelHkkeen. Ttissd
taas i tydeliike, ansaitset ty6ellikkeen. "(Khk. 281

Asian ltihempi tarkastelu osoitti, ettli kaikkien suoraa
tekstiEi kannattaneiden vastauksista heijastuu epiiilevii
asenne kaavioita kohtaan ja tiillaisen esittiimistavan
vierastaminen. Useimmat niiist5 vastaajista kiiyttiviit
orientaatioperustaa vastatessaan ongelmanratkaisukysy-
myksiin ja onnistuivat siinii ainakin osittain. Kysyt-
tliessH heiltii syyt5, miksi he pitivtit suoraa teksti5
selkeiimpdnH, vastaajat viittasivat siihen, etteiviit he
ole tottuneet lukemaan kaavioita. Tavallista o1i, €t-
teiviit he pystyneet perustelemaan nlikemystiiiin.

Negatiivisimmat mielipiteet tulivat vanhemmilta naisil-
ta; "kaavio ei sano mittitin' (Xhk. 10), "se sotkee"
(Khk. 281. Asenteet osoittautuivat olennaisiksi nega-
tiivisten mielipiteiden perusteiksi.

"Md en yleensii pidii tiimmdisistii kaavioista, et
kyl mH tekstiS mieluummin luen. (Miksi teksti
mietlyttliii enemmEn?) En mii nyt osaa sanoa,
ehkii mH en oo niiitten kanssa joutunu niin pal-
jon tekemisiin, kaavioiden ja niiitten, ettH
etupli5ssii tekstili sit lukenu. " (Khk. 231

"Suora tekstihiin se on aina parempi... Suora
teksti on paras tapa ja min5 uskon kans ettii
kaikki tuommoiset vanhemmat ihmiset uskovat,
ett5 se on paras se teksti. (tt: Mikii tekee
kaavion hankalaksi?) En osaa sannoo, en ole
tottunut kaavioiden mukaa eIiimHEn." (Khk. 291

Kun tarkastellaarr eroja kokeiluesitteen ja vanhan esit-
teen lukerreilIa, on ylliitttivtiii, ettii kokeiluesitteen
lukeneista suurempi osa piti tekstiti kaaviota parempana
esitystapana, kun taas vanhan esitteen lukeneilla ti-
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lanne oli ptiinvastainen. TdmH johtuu ilmeisesti siitli,
ettii ensiksi saatuun esitteeseen, johon on tutustuttu
paremmin, suhtaudutaan kriittisemmin.

Tiimli on tietenkin aivan varteenotettava tekijd, sillii
kaaviot voivat kokonaan estiiii vastaanottajia tarttumas-
ta muutoin hyddylliseen ja tarpeelliseen tietoon.
Haastateltavien joukossa tSillaisia "torjujia" on sekli
tiedot hyvin hallinneissa ettii tiedot huonosti hal1in-
neissa koehenki16issii.

Suoritukset osoittivat kuitenkin, ettii asia selvisi
kiiyttinndssii paremmin uuden esitteen kaaviosta. Tosin,
kuten my6hemmin esitiin, asia jHi edelleen eptiselv6ksi
ja tiedot osittain puutteellisiksi. Teta kiisitteisiin
liittyv6ii epliselvyyttii olen pohtinut liihemmin sistiistii-
misen yhteydessli kappaleessa "El5kelajien hierarkiaan
liittyvien ktisitteiden sisiiistdminen" .

Selitys siIle, miksi kokeiluesitteen lukeneet suhtau-
tuivat kielteisemmin kaavioihin, voisi o1Ia se, ettii
tutun suoran tekstin kiiteen saatuaan heistti tuntui to-
tuttu esitttimistapa selketimmdltii, vaikkei se sitd tosi-
asiassa olisikaan. Teta tukee S€r ettti osa suoraa
tekstiti parempana pitiivistd haastateltavista huomasi
itsekin haastattelun edetessli kaavion olevan helppo- ja
nopealukuisempi .

"Emmii tie.. .tiis on kyllii just tlili, et " jos si-
nua kohtaa..." e1i henkild voi sairastaa jus-
tiin, niin se ldytdii, et ahaa ndin... henkil6-
kohtaisempi tosiaan, tiistli selvii, et niiitli on
mahdol1isuu... Jooro eli ensi vaikutelma oIi
sellanen (piti tekstiti parempana), mut sit ku
alkaa kattoo niin..." (Khv. 2l
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Esitteen rakenne vaikuttaa siihen, tyytyykd haastatel-
tava vain toteamaan tietojensa puutteellisuuden vai
pystyykd hHn omaksumaan tiedon. T5mii tuli ilmi verra-
tessa haastateltavia 2 1a 7. Ensiksi mainittu o1i 1u-
kenut vanhan esitteen ja todennut lomakehaastattelussa,
ettei tiedtikiiiin tarpeeksi vaikka luuli tietliviinsii. Hiin
oIi j55nyt kuitenkin toteamisen tasol1e. Vasta, kun
hiin sai toisessa haastattelussa kdyttdti uuden esitteen
kaaviota, hdn ryhtyi hakemaan vastausta kysymyksiin.
Aluksi hdn piti tekstiii parempana, mutta huomasi itse,
ett5 kokeiluesite antoi paremmin tietoa.

Haastateltavalla 7 oli heriinnyt lomakehaastattelun ai-
kana vastaava ristiriita, mutta hHn, toisin kuin haas-
tateltava 2, oli pystynyt esitteen avulla omaksumaan
uutta tietoa. (Ks. luku 10.6.4. Case-kuvaukset 2 )a 3.1

PiiiitelmZid tukee se seikka, ettii useimmat nuorempaan
ryhmiiiin kuuluvat pitiviit kokeiluesitettH parempana.
Etenkin kaavioiden merkitystii my6nteisen mieLenkiinnon
herHttHjHnd ja asian selkiyttiijtnii korostettiin.

THytyy tietenkin ottaa huomioon, ettli on aina mahdol-
1ista, ettd jokin muu tekijH on voinut vaikuttaa haas-
tateltavien kEiytt5ytymiseen. Esimerkiksi lomakehaas-
tattelun tekijd on voinut persoonallaan vaikuttaa ti-
lanteen kehittymiseen.

L0.2.5. MielipiteitH jiisentyneestii kokonaiskuvasta

Tiedustelin haastateltavilta, onko hei115 mielestiiZin
jEisentynyt kokonaiskuva eliikeasioista. Ndiden mielipi-
teiden avull-a toivoin saavani lisiiselvennystii orientaa-
tiokaavion merkityksestii esitteessS.



79

Osalle vastaajista kiisite "jEsentynyt kokonaiskuva" oli
ehkH liian vaikea ja jouduin kansanomaistamaan kysymys-
te. THstd huolimatta osa vastasi asian vierestS.

" (H: Onko sul1a jiisentynyt kuva tydeldkkeistEi?Pystytkd sti hahmottamaan eldke j lir jestelmEn
jonkun niikdisenii?) Joo. Tavallaanhan meiddn
omasta palkasta siihen menee niinkun osa...
tydnantajahan maksaa sen semmosen... sosiaali-
turvamaksun. . .' (Khk. 7)

TiimHn haastattelun liihempi tarkastelu kuitenkin osoit-
ti, ettii hHn hallitsee tiedot. NdyttHdkin siltii, ettH
usein vasta kokonaishaastattelun tarkastelu paljastaa,
kuinka kysytty asia todellisuudessa hallittiin.

Mielipiteet kokonaiskuvan jEsentymisestd voidaan jakaa
neljdiin tyyppiin:

1. asiasta ei ole jlisentynyttH kokonaiskuvaa (N=3)

"Niin se tuntuu aina, ettii niistH on ihan...jotta miten niiihen kanssa se1vii." (Khk. 15)

asj-asta on jonkinlainen kiisitys, mutta puutteellinen
(N=14 )

"Kyl1a minulla ty6elHkkeeste on, mutta ei...kansaneliike on semmonen kuparilinna siellii
T6616ssH suunni11een.. .' (Khk. 30)

3 vastaajan mielestii hHnellli on selkeH kuva eliikeasi-
oista (N=7 )

2

"No ky112i mii
ddn, et mitH

nyt aika hyvin tykkddn et mii tie-joutus tekeen. " (Khk. 241
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4. muut vastaukset (N=6)

Tdhlin luokkaan sijoittuvat vastaukset, jotka
ovat asian vierestii tai vastaaja ei osaa sa-
noa.

NdyttdH siltii, ettli melko epHm55rtiisiEkin tietoja o1-
tiin taipuvaisia pitiimiiSn kohtalaisen j iisentyneinE,
silIH my6s kategoriaan 2 sijoittuneet henki16t arvioi-
dessaan omj-a tietojaan pitivdt niitE ainakin keskinker-
taisina. Vain harvat haastatel-tavista tunsivat tarvet-
ta ryhtyii selvittiimdiin asioita.

Koska meillii ihmisiltti on taipumus viiltttiti tiedollista
ristiriitaa (vrt . Festinger 79571 , oh ymmiirrettiiviid
haastateltavien taipumus tuntea asian olevan hallussa,
kun on jonkinlainen kiisitys siitti, vaikkapa puutteelli-
nen.

Myds kategoriaan 3 sijoittuvien tarkastelu ongelmanrat-
kaisuprotokollien valossa paljasti jiisentyneen koko-
naiskuvan puutteellisuuden.

Kategoriaan 1 sijoittui vain muutama henkil6. Heidiin
haastatteluilleen on luonteenomaista torjunta. Tuntuu,
ettii he halusivat pHdstd aiheesta mahdollisimman pian
eroon. Mikati asiaa ei onnistuttu kiiiinttimHdn my6ntei-
seksi "hallitsen asiat jotenkuten", haluttiin koko asia
unohtaa. Sama pEti kategoriaan 4 sijoittuviin.
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10.3. Sisliistiiminen

Sisiiistiiminen on aikaisemman toimintamallin muokkaamis-
ta ja muuttamista uuden tiedon avulla. Sis?iistdminen
on kognitiivisen oppimisprosessin perusta, mikti tar-
koittaa aineell-isten tietojen muuttumista ajatukselli-
siksi.

Sisiiisttiminen ei ole mikZitin yksittdinen osa esitteessd,
vaan kysymys on pikemminkin orientaatioperustan arvi-
oinnista sisiiistlimistti klisittelevien kysymysten avul1a.
Sisiiistiimisen onnistuminen riippuu esitteen kokonais-
vaikutuksesta. Mikali haastateltava on kytkenyt esit-
teen asiat onnistuneesti omaan eltimtintilanteeseensa, on
hiin sisEiisttinyt asian. Koska orientaatioperusta ohjaa
sitd, mitii oppija pyrkii sisiiistlimliiin, voidaan sisiiis-
tiimistti mittaavien kysymysten avu11a saada tietoa
orientaatioperustan tarkoituksenmukaisuudesta. Mikali
vastaaja pystyy suhteuttamaan orientaatioperustan anta-
man ma1lin omaan eldmii?insii esitteen avu11a, kertoo se
orientaatioperustan onnistumisesta. Toisaalta on kysy-
mys myds haastateltavan ptiiissii tapahtuvasta asian omak-
sumisesta.

10.3. 1. HaastattelukysymyksistS

Si siiisttimi seen 1i ittyvHt ongre lmanratka isukysymykset
olen analysoinut kokonaisuutena. Yksittiiinen tarkaste-
Iu antaisi liian yksipuolisen kuvan. Jo haastateltaes-
sa ne muodostivat toisiinsa kiintedsti liittyviin koko-
naisuuden. THmHn kuvan olen pyrkinyt konstruoimaan
kappaleessa "Elikelajien hierarkiaan Iiittyvien kiisit-
teiden sisiiistiiminen. "
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Kun kysyin aluksi yleisesti "Missii eri eliimdntilanteis-
sa voi hakea ty6eliikett1?" , haastateltava saattoi spon-
taanisti ajatella asiaa juuri omalta kohdaltaan. Jois-
sakin tapauksissa kysymys yleisel15 tasolla osoittautui
vaikeaksi mieltiiti, ja haastateltava kHsitti vasta, kun
asiaa tiedusteltiin hdnen omalta kannaltaan. Niiin tar-
kasteltuna kysymyksiii voitaisiin pitdii toisilleen jopa
vaihtoehtoisina.

Ongelmanratkaisukysymysten yhteydessd pyysin haastatel-
tavia kertomaan, miten asia tulee esi1le esitteessii,
jotta saisin heiddt pohtimaan esitteen vaikutusta.

Sisiiistlimiseen liittyvHt kysymykset 30-41 ovat Iiit-
teessii 2.

10.3.2. ElHkelajien hierarkiaan Iiittyvien kEisitteiden
sisdistliminen

S i siii stiimi seen 1 i ittyvi stii ongelmanratka i sukysymyks i s tH
nousi tutkimuksen kannalta ehkii mielenkiintoisin teki-
ja. Haastateltavien oli vaikea mielt5ii tydeliikkeeseen
ja sen eri lajeihin sisiiltyvien kiisitteiden hierarki-
suutta. Tydel5ke o1i vaikea mieltZiii ylHkdsitteeksi,
jonka alaktisitteitti ovat vanhuus-, ty6kyvyttdmyys-,
tydtt6myys- ja perhe-eliike, sen mukaan mistd syystii
kulloinkin ty6eliikettii saadaan. (Ks . myds luku
10 .2 .2 .1

EdelIisessf, luvussa kiivi ilmi, ettd suurin osa haasta-
teltavista hallitsee tydeliikkeen ja kansanelHkkeen pe-
ruseron. Samoin hallitaan eri ellikelajit mikiili kysyt-
tiin, mitkli eri eliikelajeista voisivat o11a mahdollisia
haastateltavan omalla kohdal1a.
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Asia osoittautui liian monimutkaiseksi viimeisttitin sii-
nH vaiheessa, kun haastateltava ryhtyi pohtimaan kan-
sanelikkeen suhdetta eri ty6eliikelajeihin. Haastatel-
tavat eiviit pystyneet hahmottamaan kaavion avulLa sen
sanomaa; Suomessa on kaksi eldkejlirjestelmiiii, tydeltike
ja kansaneldke. Naita molempia voidaan hakea pitkiin
sairauden, iktiiintymisen, tydttdmyyden ja perheenhuolta-
jan kuoleman johdosta. Toisin sanoen kumpikin yldkHsi-
te sisliltdii alakiisitteet; tydkyvytt6myys-, vanhuus-,
ty6ttdmyys- ja perhe-e1dke. Haastateltavilta puuttui
siis selkeii kokonaiskuva eri k5sitteiden keskindisestii
suhteesta.

Haastateltavien oli vaikea kiisittiiH my6s yla- ja alak5-
sitteiden vHrisiH suhteita. Tdmii kiisitteiden monita-
hoisuus teki asian hallitsemisen vaikeaksi ja haasta-
teLtava rajasi alueen spontaanisti koskemaan vain ty6-
eldkettii. rlmeisesti se, ettii esite koskee nimenomaan
tydel?ikettii, ohjasi haastatertavia spontaanisti tarkas-
telemaan asioita nimenomaan tydeliikkeen niikdkulmasta.

Khv. 19 16ysi eri eliikelajit kaaviosta ja 1uki ne, mut-
ta kysymys omalta kohdarta parjasti, ettei ktisitteiden
suhde ole selvii. Haastateltava sekoitti a1a- ja ylii-
kiisitteet.

"Niin tiiss6hdn se on ensin: ty6eliike on palkanjatke ja tlissH lopussa lukee vanhuusel5ke,
tydkyvyttdmyysel8ke ja perhe-eldke, sairasel5-
ke.
(H: Mitka noista
Ia ajankohtaisia
Tydeliike, koska
(Khv. 19)

tydelHkkeen lajeista vois oL-teid5n omalla kohdallanne?)
mH jddn kohta el5kkeel1e. "
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Perhe-elEke tuntui olevan vaikein mieltdli ty6eliikela-
j iksi.

"Kun on tulIut ikEiii tarpeeksi, on kai se ta-
val-lisin, ja tietysti kyIIti, jos tulee sairaus
eteen niin silloinhan tulee sairauselEike kysy-
mykseen. Ty6tt6myys on myds... kuinka suuri
se lieneekin, nouseeko se samalla tavalla kun
sairaus ja iktiHntyminen ja tydttdmyys. Per-
he-eltike on taas muuta.rr (Khv. 18)

"Niin, jos tulee pitk5 sairaus esimerkiksi.
Siis tydeliikettti... niin nii5h5n on ty6tt6myys-
eliikettE ja vanhuuselEkkeitii, nehiin on ihan
erj- asia. No perhe-eliike - onko se?' (Khk. 7)

Haastateltava 25 oli asioista yleensE ottaen hyvin pe-
ri11ii, mutta kun hiin ryhtyi pohtimaan ktisitteiden suh-
detta toisiinsa, paljastui asian monimutkaisuus. Olen
esittlinyt hiinen kiisitteiden pohdintansa kokonaisuudes-
saan, koska hinen protokollansa sisEltHti kaikki keskei-
set haastattelussa tulleet ktisitteiden suhteisiin liit-
tyviit ongelmat.

"Eiks ero ole periaatteessa, et kansaneldkkee-
seen on oikeutettu 55 vuotta tiiytttinyt o1i
sitten ollut tydeltimiissii tai ei. . . se muuten
on yksi kysymys joka tuli i1mi, ettti miten ne
keskeniilin niiii.. . (vastaa ja tarkoittaa epdsel-
viiksi jdHnyttii asiaa esitteen perusteella)...
kai tHdllii (esitteessii) jossain sanotaankin. . .
et miten ne tuota vaikuttaa toisiinsa tydeliike
ja kansaneltike?. . . Mut vanhuuseliikehiin ei
ole... sehiin on muuta kuin tydeliike... Ty6tt6-
myyseliikehiin ei voi perustua ty6h6n, koska se
on tydtt6myyseliike. . .

(H: Mistii eri syistii voi saada tydeliikettti
kaikenkaikkiaan? Jos ajatellaan ketti tahan-
sa. )

Jaaha, ty6eliikettiihiin, niin... tHytyy o1Ia o1-
1ut tdissii, mut lasketaaks nyt sitte ty6e15k-
keeseen ty6kyvytt6myyseliike mydskin? Onk se
sitten osa sitii? Kyllii kait se ntiin htimEirtisti
ajatellen niin kait se osa tydeliikettii on kui-
tenkin, se on vaan sitten kyvyttdmyyselEke,
mutta tuota...
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(H: Jos ajattelette, ettd ty6kyvyttdmyyseliike
on yksi ty6eliike, niin ent5 nHE muut?)
Mut vanhuuseldkehiin ei ole tuota eli kansan-
eliike niin seh6.n on muuta kun tuota tydeliike.
Sittenhdn niiii kai on ty6tt6myys-. . .

(H: Jos luette tiitH kuviota ja ajatelLaan, €t-
ta tiissii on ndd neljti, niin miten ne liittyyniiihin ylimpiin ktisitteisiin? )Siis toi perheen huoltajan, tai perhe-eliike,
niin sehEin ei esimerkiksi mua koske kyIlii, mut
sehiin on kai ty6pohjainen joka tapauksessa,
koska niin en mli tiedti sit, jos perheen huol-taja on sosiaaliturvan varassa, niin saakositten perhe-eliikettii, mutta tuota joka tapa-
uksessa sehtin on tydhdn perustuva kai noin
pHiisliSnt6isesti ? Ty6ttdmyyseliikehdn ei voi
perustua ty6h6n, koska se on tydttdmyyseliike,ja tuo vanhuuseliike on kuten sanottu niin kan-
saneliike, mutta ehkti niiti kaksi laitimmaista onsitten tydhdn liittyviii ja nuo kaksi keskim-
mtiist6 on sitten jotain muuta. " (Khk. 251

Haastattelun kysymyksenasettelu ei todennHkdisesti o1e
ollut paras mahdollinen, jotta kaikki mahdblliset se-
kaannukset olisivat tulleet esi11e. Vastaajat eivdt
usein edes ryhtyneet pohtimaan kdsitteiden suhdetta
toisiinsa. Epiiselvyydet tulisivat todenniikdisesti vie-
1a selvemmin esi1le, miktili kaikille vastaajille olisi
esitetty kiisitteiden suhteisiin liittyviti lisdkysymyk-
siii; esimerkiksi, mikti on kansaneliikkeen ja eri elHke-
Iajien suhde. Tata en pyrkinyt selvittiimiilin systemaat-
tisesti, sillti tulos oli ennalta arvaamaton.

Toisaalta t51lainen spontaani asian eteneminen on vai-
keuksien paljastumiseksi totuudenmukaisempi. Niiden
vastaajien kommenteista, joissa asia tuli esille, pal-
jastui, ettd kiisitteiden suhteet ovat jiiiineet epdsel-
viksi. Koko asian monitahoisuus ei o11ut tuIlut mie-
leenkiiiin.
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Vaikka khk. 25:n kaltaiset vastaukset ensisitmZiyksellli
vaikuttavat virheel-lisemmiltii kuin muiden protokollat,
osoittavat ne kokonaisuutena parempaa oppimisen koko-
naislaatua. Heidiin vastauksistaan kdy ilmi s€r ettii he
alkavat tiedostaa eri kiisitteiden suhdetta toisiinsa ja
niihin iiittyvid epHselvyyksiii omalla kohdallaan. Esi-
merkiksi khk. 25:1tZi lainattu protokolla edustaa pit-
kdlle edennyttd erittelyti.

10.3.3. Esitteen sisdll6n kytkeminen omaan ellimiintilan-
teeseen

Asioiden peilaamj-sen omaan eliim5ntilanteeseen katsot-
tiin olevan osoitus sisiiist6misestii, koska haastatelta-
va tti1l6in hyddynt5ii tydel2ikkeeseen liittyvid abstrak-
teja kiisitteitEi. Tiedustelin haastateltavilta, ovatko
he esitettti lukiessaan ajatelleet omaa eliimHntilannet-
taan.

Esitteen osista kaavio heriitti eniten kiinnostusta.
Haastateltavat pyrkiviit nuolien avulLa selvittiimH6n,
missli itse olisivat ja mihin se vaikuttaa. Yksi ennak-
ko-odotus kaaviota laadittaessa o1i, ettii haastatelta-
vat pyrkisiviit samaistamaan itsensii esitteen sisiilttjdn
niin, ettd tieto alkaisi e1?iii luki joi1le. Kaavion vai-
kutus osoittautuikin tSllaiseksi; ongelmanratkaisukysy-
myksiin vastatessaan haastateltavat miettivlit spontaa-
nisti asiaa omalta kannaltaan ja sijoittivat itsensii
kaavioon.

Orientaatiokaavioon itsensii sijoittaminen o1i yhteistti
sekii vanhemmille ettti nuoremmille. EldkeIa je ja o1i
helpompi pohtia omalta kannalta kaavion avu1Ia. Khv. 2
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vastasi ilman esitettii osittain oikein, mutta pystyi
orientaatiokaavion avull-a hahmottamaan asian konkreet-
tisemmin.

"Jos esim. sairastuu, niin tydkyvyttdmyyselii-kettii ja sitten on tydtt6myysellike (H: Antoikoesite vastauksen?). Kyllti mEi olen tiennyt nii-
mEi kaksi asiaa, koska md oon joutunu tydssiinijonkinverran ajattelemaan ja-ohjaamaan sittenhenkildn luo, joka on osannu n5ii asiat... Mut-ta en mii nyt jos en mii oikeen ala lukemaan,niin en mii 6kki5 sitten."

Saatuaan kaavion kEisiinsti vastaaja 16ysi asian helpos-
ti.

"No tasta se kyllii justiin... eli mun mielestEi(osoittaa orientaatiokaaviota)... se henkil6kohdistaa sen justiin, ettH minE olen tEssii ja
mun eldmlintilanteeni on ttimii... niin sit seldhtee. "

Pyysin haastateltavaa vastaamaan nyt kysymykseen, mitk5
tydelSkkeen Ia jeista voisivat koskea hiintli?

"Toi tydkyvyttdmyyseliike ja sitten mahdolli-sesti, jos on toi perheenhuoltajan kuolema.',(Khv. 2l

Vaikka kysyin eIHkeIa,ieja abstraktisti haastateltava.t
vastasivat asiaan miel_uummin omalta kannaltaan.

"No... ei kai tiissE meikiiliiinen saa muuta. "(Khk. 291
" (H: Entti jos ajattelette elHkkeelte jii&mistd
yleisesti kenen tahansa kohdalla.) No sitii miien yhtdHn ole ajatellutkaan, mH olen aina vainomalta kohdalta ajatellut." (Khv. 271
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Omaan eldm5n tilanteeseen rinnastaminen o1i yleistE mo-
Iemmissa ryhmissE (N=18) . Vanhempaan ryhmtilin kuuluvat
pohtivat ty6elSkkeen m5tirHlin liittyviii asioita useammin
kuin nuoret. Nuorelle ikdryhmiille taas rekisteritieto-
jen tarkistaminen oli keskeisempi asia. Ajankohtaisuus
nHyttiid vaikuttavan siihen, mitd tiedoista poimitaan.

Vaikka omakohtainen paneutuminen asiaan oli nuoremmilla
pinnallisempaa, oli joukossa poikkeuksiakin. Khk. 7

oli ajatellut omakohtaisesti, mite esitteen sisHlt6
merkitsee omalla kohdalIa. Koehenkild oli innostunut
asiaan paneutumiseen kokeiluesitteen avulla huomattuaan
lomakehaastattelussa tietonsa puutteellisiksi. Proto-
kolla osoittaa, ettei esitteestd saatu tieto o1e jii2inyt
vain ulkokohtaiseksi asian toteamiseksi, vaan kyse on
asian sisdistiimisestti parhaimmillaan.

"L5.hinnii mua kiinnosti se, ettii paljonko mii
saan eltikett5. Se tuli ensimm5iseksi mieleen.
Ja sit mii niinku ymrndrsin, et mti oon sitli ikii-
luokkaa, joka saa enemmtin mitii mun tydkaverit,
semmoset 50-vuotiaat, jotka on oIIu kotona
l-asten kanssa ja niillH ei ole niinku vuosia
niin paljon takana, et o1i just niinku puhe,
et tiiii yksi saa 33 t, kun j2iii jonkun ihan pie-
nen ajan sisiillii eliikkeelle, palkasta, €t mii
ymm5rsin, €t md oon niin onnellisessa asemas-
sa'r et mii saan sen 60 t. Et se oli se joka
mua kiinnosti kaikkein eniten. (H: Seuraava
kysymykseni olisikin ollut, etta mikii jai
pdiillimmiiiseksi mieleen, €t sulla oIi tAA
eltikkeen mHtirE?) Joo, se ettd miten me voidaan
olla niin eriarvoisessa asemassa. " (Khk. 7l

10.3. 4. Oman tydelSketurvan valvominen

Eltiketurvan valvomisessa olen jakanut vastaajat neljdiin
kategoriaan sen perusteella, kuinka tietoisia he olivat
rekisteriotteesta ja sen merkityksestS.
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Haastateltava on tietoinen rekisteriotteen Lilaamis-
mahdollisuudesta ja merkityksestd, ettH sen avuIla
on tarkoitus valvoa tydsuhteita.

rrH: Mitli yksityinen henki16 voi tehdH valvoak-
seen tydelHketurvaansa)
Ainoa ettd seuraa nditii tydsuhteita ja ettd ne
tosiaan on ilmoitettu si-nne ja miin en muuta
tied5.
(H: OIiko toi sulle tuttu asia ennestliiin?)
Kyl se on ennest5iin.
(H: Antaako esite vastauksen?)
On tiissii joo "Elliketurvakeskus vastaa rekiste-
riotteella, tarkista... ilmoita mahdolliset
korjaukset... niin ti5hdn on mainittu siinli. "(Khk. 231

Haastateltavalla on tieto rekisteriotteesta ja sen
merkityksestd, mutta vastaaja ei nde sen til-aamista
tarpeellisena.

"Tdytyis tosiaan tiedustella j.os niiin on. Mi-nd en ole tosiaan koskaan tiedustellut. Miniitulen saamaan sen minkii... Ja ettii tosiaanjos mli nyt oon kuunnellu sellaisia henkil6ita,jotka ovat tilanneet, ne sanoo sillH tavalla
ettd se orr niin ympiiripy6reetii, ej- siind ole
mitEiiin markkamdiirid. EttH siihen ja siihen onkertynyt niin ja niin monta prosenttia sitd
eliikettii. Ei saa mitiiHn markkamHdriiisesti,joka ei sitli osaa laskee eikii tiedii noista, ei
se sano miteen." (Khk. 10)

Haastateltava on tietoinen rekisteriotteesta, mutta
haastattelusta ei k5y ilmi, onko vastaaja tietoinen
sen merkityksestii.

"Ilmeisesti se olis tiimm6nen kysely. (H: An-taako esite toimintaohjeita?). Ky11d se tuoainakin sen asian mieleen, mutta se saattaa
kylId aina sitten unohtua niinku mullaki. "(Khk.22l

)

3
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Haastateltava ei tiedZi tai hiinen vastauksensa on
muuten epdmdtirdinen.

"Ei mitliEn. En md ainakaan usko.
Iija: Tuntuuko siltii?) Tuntuu.
laki mik2i mtidriiS niin se on se. "

(Haastatte-
Kun se on se

(Khv.27l

Kategoriaan 4 kuuluvat henkil6t eivdt tunne valvomista
tarpeelliseksi, koska he luottavat ty6nantajaan tai he

ty6skenteleviit "suuressa talossat'.

"Voi k5lintyti tiin... mikii se nyt on... eldke-
turvan puoleen, kysyii sieltli. (Haastatteli ja:
Kertooko tuo esite sen?) KyllH muistaakseni
taelle jatkossa, ky118... Niin ky1la kai tame
ehkts tdd sivu tiissii (rekisteriotepyynt6) par-
haiten, siis tuollakin se on mainittu. (H:
Llihetittekd muuten tuon rekisteriotepyynndn?)
En lHhett5nyt, koska mulla on senrmonen kdsi-
tys, ettei ole tarvetta. (H: Oletteko saanut
joskus sellaisen?) En o1e saanut, mutta mli
olen olIut saman tydnantajan palveluksessa ja
meillii on se puoli mun ymmiirtddkseni kunnossa.
tlutta olisin varmaan liihettiinyt, jos siinii
olis jotain eptiselvyytt2i o1Iut. " (Khk. 9)

"Tietysti voi kontrofloida, mutta tii5kin on
niin vanha firma, ettli mti oon aina luottanut."
(Khv. 27}.

Taulukossa 8

mukaan.
olen luokitellut vastaajat kategorioiden
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Oman eliiketurvan vaLvominenTAUIUKKO 8

1. Tieto rekiste-
riotteesta ja
sen merkityk-
seste on

2. Tieto on, mut-
tei pidd ti-
laamista tar-peellisena

Tieto rekiste-
riotteesta on,
mutta merkitys
ei kdy ilmi

Ei osaa sanoa
tai ei vas-
tausta

Kokei Iu-
esite
hyvit
tiedot

Koke i 1u-
es ite
huonot
tiedot

vanha
esite
hyvtit
tiedot

Vanha
es ite
huonot
tiedot YhteensH

4 5 z 4 14

43

1a 1 8

4
4 41 2

N=30

Eliiketurvan valvominen ori haastatertaville suhteerli-
sen tuttu asia. THssii yhteydessH mainittiin usein
aiemmin Eltiketurvakeskukselta saatu rekisteriote.

Kun tiedustelin haastateltavilta, kuinka oman eleketur-
van valvominen tulee esirle esitteessa, viittasivat
useimmat tiedustelukorttiin. Kysymyksen avulra halusin
selvittaa, auttaako kaavion (kokeiruesitteen kaavio
"Tarkista el2iketurvasi - valvo rekisteritietojasi.)
muodossa annettu informaatio asian omaksumista. vas-
taajista vain harvat ottivat puheeksi kaavion, mike
johtuu todennlikdisesti vastaaji-en vaikeudesta eritellH
tiedonomaksumiseensa vaikuttavia tekij6itii. sen sijaan
suorat viittaukset asiaan il-maisivat asian kiiyviin esil-
Ie selkedsti.
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Kuten orientaation yhteydessE tuli ilmi, pitiviit vas-
taajat orientaatiokaaviota havainnollisempana ja selke-
iimptinti esitystapana kuin suoraa tekstiS. Vain harvat
viittaavat suoraan rekisteritietojen valvontaa kuvaa-
vaan kaavioon, mutta on luultavaa, ettd sama ptitee sii-
henkin. Tiimli kaavio on sisiil16lt5tin yksiselitteisempi
kuin koko el6kejiirjestelmliii koskeva orientaatiokaavio.
Kaavioihin perehtynyt tietokonealalla ty6skentelevii
haastateltava 25 totesikin:

"Joo tEii on mun mielestii niinkun t2iii on semmo-
nen kaavio, jonkalainen kaavion itse asiassa
pitdis ollakin. Tea menee hyvin yksiselittei-
sesti ruutu ruudulta eteenpliin ja lopussa on
vielli kaksi vaihtoehtoa, jolloin kun on kaikki
kunnossa niin on kaikki kunnossa ja sitten on
se vaj-htoehto, et jos ei ole, niin mite tehdli
sitten. Tea on mun mielestd niinku kaaviona
hyvii.' (Khk. 251

Vastaus kuvaa ATK-aIa11a tydskentelevdn henkildn kiisi-
tystii kaavioista. Tlillainen kaavio on hiinelle algorit-
mi, jolle on ominaista se, ettli siinti on eliminoitu
epdvarmuus, ettei voi edetE useampaa kuin yhtti tiet5.
Esitteen koko eltkejiirjestelmEii koskevassa kaaviossa
"Sinun eliiketurvasi" on mahdollisuus edetti useampaa
tietti. Kyse on systeemimallista, koska asiasis5lt6
edellyttliii sit6.

10.3.5. Mielipiteet sistiist5misen kuvaajina

Haastatteluvastauksia tarkastellessani totesin, ettei
mielipidekysymysten avulla saatu sististEmisestii kovin-
kaan relevanttia tietoa. Vastaukset jiiiv6t ylimalkai-
siksi; haastateltavat eiv5t pystyneet erittelemiiSn
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esitteen aiheuttamia muutoksia tiedoissaan. Vastauk-
sista ktivi ilmi, ettei mielipidekysymysten avulla ole
tarkoituksenmukaista tutkia muutoksia kiisityksissii.
Useasta haastattelusta hei jastui se, ettii kun kiisitteet
ovat nimeltii tuttuja, vastaajat olettivat, ettii he ovat
jo ennestiitin olleet selvillH ktisitteen sisElI6stii. (Ks.
itsearviointi luku 7. s. 33. )

Haastateltavien oli mahdotonta eritellii oman sisiiisen
mallinsa syntymistli. Vastaajien o1i vaikea pyydettiies-
sd eritellii tiedon prosessointiaan. Koska heillii ei
olIut tietoista mielikuvaa aiemmista kiisityksistiilin,
eiviit he pystyneet niitii muistamaan.

Muutamat vastaukset antoivat kuitenkin viitteitii siitE,
ett?i parhaimmillaan vastaaja pystyy itse tiedostamaan
tiimEin kEisityksen muutosten ilmaisuun liittyviin ongel-
man.

"Tae1la lukee: perhe-ellikettd lapsille, nais-leske1Ie, ahaa, elikkli se on jommalle kummalle
osapuolelle ja lapsi1le, mutta olisinko tietti-nyt sen vastauksen ilman tate... niin, olisin-
ko iittiin 1a set l_s o1 S nko vain sanonu
n n un e kummalle kun t ee uo ema
et v st nsenn tes tte et se taa nelapset, mut se pitdis o1la oikeen tietysti
mainitsee ne lapset erikseen, ja mti oisin voi-
nu jtitttiti ne lapset pois siitli." (Khk. 8)

"No, eihiin sitii si115 tavalla osaa sanoa, ettamitti mikEi paperi vaikuttaa mihinkin. Toisi-
naan tietoa tulee monesta liihteestii; se onvaikea paikallistaa mitE on tullut mist5kin. "(Khk. 261

Mielipiteet eiviit siis anna Luotettavaa tietoa sistiis-
tdmisestii, koska haastateltavat eivtit pystyneet itse
arvioimaan muutoksia ktisityksissiiiin. Luotettavamman
ktisityksen asiasta saa tarkastelemalla ongelmanratkai-
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sukysymyksiin annettuja vastauksia. Mielipiteet omj-en

k?isitysten muuttumisesta olivat ristiriitaisia haastat-
telun antamien protokollien valossa. Useimmat (N=19)

haastateltavista olivat sit5 mieltli, ettei esj-te ollut
erityisemmin muuttanut kEisityksiii. Haastattelun kulu-
essa o1i kuitenkin havaittavissa joidenkin haastatelta-
vien kohdalla selvili muutoksia. Kuten Hakkarainen
(1984) toteaa, sisdistdminen ilmenee ulkoisessa teossa,
esimerkiksi haastateltavien ongelmanratkaisuprotokol-
lissa.

Tarkasteltaessa eroja kokeiluesitteen ja vanhan esit-
teen viilillii kiiy ilmi, ett5 ne, jotka mainitsevat esit-
teen selventiineen tai antaneen uutta tietoa, ovat ko-
keiluesitteen lukeneita. Kahdestakymmenestii puolet i1-
moitti kokeiluesitteen selventdneen tai antaneen uutta
tietoa, kun vanhan esitteen lukeneista tZihiin ryhmiiiin
sijoittui vain yksi tapaus.

10.4. Ulkoistaminen e1i opitun tiedon soveltaminen

Ulkoistamisella tarkoitetaan opitun tiedon soveltamis-
ta; uuden tiedon avu1la ratkaistaan konkreettisia on-
gelmia. Tdssii vaiheessa oppija joutuu tiedostamaan
oman selitysmallinsa, jol1ei hiin sitd tee, ei hiin myds-
k55n pysty soveltamaan saamaansa tietoa omaan pulmati-
lanteeseensa. Ulkoistaminen liittyy liiheisesti yhteen
sisiiistiimisen kanssa tdydellisessii oppimisprosessissa:
se on edellytys opittavan mal1in sistiisttimisef Ie. So-
veltaessaan opittua tietoa oppija voi samall-a arvioida
mallin kdytt6kelpoisuutta. (Engestrdm 1982, 46.1
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10 . 4 . 1 . Haastattelukysymyksistii

Uusi esite sisHltiiii tiedustelukortin lisEiksi kaavion,
jonka avulla on esitetty vaiheittain rekisteritietojen
valvominen ja sen merkitys. Vanhassa esitteessd asia
tulee esi11e tekstissii.

Kokeiluesite sisiilt5Ei laskuesimerkin, jonka avulIa on
mahdollista arvioida oma tuleva tydeliikkeensH. Haas-
tattelun varsinaiset ulkoistamisteemaan Iiittyvdt kysy-
mykset koskevat eliikkeen mdHriiii j a laskuesimerkki5,
oman ty6elHkkeen arvioimista.

Kokeiluesitteen lukeneiden kanssa pyrin kdymdHn 1dpi
Hiineen laskutoimituksen. Halusin selvittiiH, kuinka
laskeminen tapahtuu, jotta saisin setville toimiiko
laskuesimerkki, mitkA kohdat aiheuttavat mahdollisesti
hankaluuksia tai mitkd tekijdt muuten tekeviit eliikkeen
mH5rtin arvioimisen hankaLaksi.

Esitteen tietoja voidaan soveltaa my6s rekisteriotteen
tilaamiseen. Tiedotustoiminnan tavoitteessa ulkoista-
mista vastaavat valmiustavoitteet. HakemusmenettelyH
ja ellikepiiiit6ksestli valittamista voisi tutkia vasta pi-
demmiillii aikavtilillti, kun tutkittavat joutuvat todelli-
sessa tilanteessa huolehtimaan omasta eliiketurvastaan.
ElHketurvan vaLvominen on kuitenkin sellainen toj_minto,
joka on ajankohtainen iiistti riippumatta. Esitteet si-
sSltiivdt el-tiketurvan tiedustelukortin, jonka avulla
eliikevakuutettu voi tilata rekisteriotteen. Tiistii hHn
voi tarkistaa ovatko hHnen aiemmat yksityiset ty6suh-
teensa merkityt asianmukaisesti. Mikeli ne eivdt o1e,
hlin voj- ottaa yhteyttti ElEiketurvakeskukseen asian kor-
jaamiseksi. Lopuksi olen kdsitellyt sitii.
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Ulkoistamista koskevat haastattelukysymykset 41-61 ovat
liitteessEi 2.

70.4.2. Ty6eldkkeen m6driin laskeminen

Kokeiluesitteen Iaskuesimerkki osoittautui esitteen
keskeiseksi osaksi orientaatiokaavion ohe1Ia. Vaikka
vain neljH kahdestakymmenestii oli laskenut sen, auttoi
se haastateltavia hahmottamaan el-dkkeen miitiriiytymiseen
liittyvid tekijOite.

Ulkoistamisen lisdksi laskuesimerkki osoittautui mer-
kittiivHksi esitteen lukemiseen motivoivaksi tekijEksi.
Etenkin useat vanhempaan ryhm5iin kuuluvista haastatel-
tavista pysiihtyiviit ltihemmin juuri laskuesimerkkiin,
koska eltikkeen miiiirli on hei1le eliiketapahtuman 15hei-
syyden vuoksi ttirked asia. (Vrt. luku 10.1.4. )

Laskuesimerkki osoittautui olennaiseksi my6s esitteen
tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin ja omien tietojen
kontrolloinnin kannal-ta. Koska laskuesimerkki antoi
mahdollisuuden toimintaan, oli haastateltavalla jotain
konkreettista mihin tarttua. ftsearviointihan osoit-
tautui ongelmalliseksi juuri sen takia, ettei haasta-
teltava kyennyt siih'en kuin ylimalkaisesti. Arvioides-
saan eldkkeensii m5iirdii haastateltavalla oli mahdolli-
suus kliytHnnijssii todeta, olivatko hdnen tietonsa riit-
tiivlt j a toisaal-ta olivatko esitteen antamat tiedot
kliyttUke lpoi s ia .

Kokeil-uesitteen lukeneiden haastateltavien suoritukset
laskuesimerkissE olen jakanut neljliiin eri kategoriaan
sen perusteefla kuinka he olivat hyddyntHneet sitti.
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Haastateltavat olivat suorittaneet laskutoimituksen
onnistuneesti. (N=5)
Haastateltavat olivat tajunneet tai tajusivat haas-
tattelun aikana laskuesimerkin idean. (N=7)
Haastateltavat olivat yritttineet laskea tai yritti-
vtit arvioida haastattelun aikana oman eliikkeens5
m55r5n, mutta se jZii ep5selviiksi. (N=5)

Haastateftavat eivdt oll-eet laskeneet eivtitk5 katso-
neet laskuesimerkkiti. (N=3)

Kategoria 1

"Md tein tlihiin viereen sen laskelman. Se oIi
siit5 kiva, kun tiiss5 oli tiimm6nen kohta mihin
voi itse toteuttaa omat vuodet.
(H: Toimiko laskuesimerkki mielestlisi?) Toi-
mi. Just tli5 kohta houkutti mut t5yttlimiitin.
Elikke se oIi mulle mielenkiintoinen mitds toi
tekis kun mE paan tydvuodet tohon ja tuossa on
tuo kerroin ja mitli se sitten tekee.
(H: Saiko siit5 selville, mitkti tekijdt vai-
kuttaa tydeltikkeen mdHrdii l-askettaessa?) Juu,
Ne on... siin on ne vuodet... Mun t5ytyy 15h-
tee kelaan, kun siit on aikaa kun tdti tuli...
Teallahen on noi ty6vuodet ja sitten toi ker-
roin, siite saa sen elSkeprosentin. Sen jdl-
keen on td5 palkka tiiiillZi alimmaisessa, mark-
kamlilir5 ja sitten on niikdjiilin toi elSkepro-
sentti, ja siitd saa sen omaan ellikearvioon."(Khk.8)

Kategoria 2

L5heskHtin kaikki eivtit oll-eet tarttuneet kyntitin laske-
akseen tarkkaa summaa. Silti niiyttd5 siltEi, ettti esi-
merkki auttoi lukijoita hahmottamaan efiikkeen miiZirdiin
vaikuttavat tekijtit. Vanhassa esitteessS ne esiintyvlit
suorassa tekstissti, mutta lukijoiden o1i vaikea hahmot-
taa niitd sielt5 kysyttiiess5 eliikkeen m55r5iin vaikutta-
via tekijtiitA. Sen sijaan kokeiluesitteen laskuesimer-

3

4
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kist6 sai nopeasti se1vi1le vaikuttavat tekijdt. Kate-
goriaan 2 sijoittuvat kiiyttivdt laskuesimerkkiii hahmot-
taakseen juuri niitEi tekijOita, joista oma eltike muo-
dostuu. TEillaisena tietojen hahmottamisen apuna se
tuntui toimivan.

"En laskenu... KyllH mu1Ie tuli sellanen mie-
likuva, ettd t5std ntiytttiisi niinku... tiiii on
aika havainnollinen tiiti esimerkki mun mieles-
ta. (H: MitkA tekijiit vaikuttaa tydeliikkeen
mddrEiEi laskettaessa?) Siinii vaikuttaa tydssii-
olovuodet ja sitten palkka." (Khk. 25l.

" (H: Paljonko arvioit ty6eliikkeen olevan
omalla kohdallasi?) 60 E palkasta. Mii en to-
sin laskenu sitii.
(H: Miten pdddyit siihen? Haastateltava kai-
vaa esiin laskuesimerkin. ) Mii voin laskea 15
ja... tHsson (esimerkissli) ihan niin kun mun
tydaika.(H: Kdytitkd tuota laskuesimerkkiii tuon asian
selvitttimiseen? )
Tliii on just se, mistEi m5 niinkuin arvioin ja
eikdhiin mun... se on suurinpiirtein t55, ehkH
pikkusen aIle.
(H: Saitko selville nuo tiedot, mitii arvioi-
dessasi tarvitsit?)
Joo, tiissEi (esimerkissii) ne on ihan selvdsti
esilld. " (Khk. 7l

Kategoria 3

" (H: Yritittek6 tuon laskuesimerkin avul1a ar-
vioida omaa tydeliikettdnne?)
KyllH yritin, mutta en saanu ttistii selvHd,
koska en oIlut varma mi113 perusteella ne eld-
kelaitokset ottaa tuon eldkkeen m5iirdn, tete
en saanut selviiksi. ...Miten ne laskee tuolla
eltikelaitoksessa tiimHn palkka juttua, mitkti
vuodet ne ottaa tHssH tapauksessa.
(H: Tarkoitatteko keskimtiZirHistd palkkaa? )

Niin, sen takia oli hanka1aa... Jonkinlaisen
k5sityksen sain, mutta en miiiiriillisesti niin
tarkkaa. " (Khk. 11)
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Khk. 13 ei ollut lukenut ilmeisesti esitettd kovi-nkaan
tarkasti koska kertoi, ettei edes huomannut laskuesi-
merkkiZi. Pyysin h5ntd arvioimaan esimerkin ktiyttdkel-
poisuutta. Aluksi haastateltava pohti eldkkeen m5iiriiiin
vaikuttavia tekijdita.

". . .Taakse jiiiineet tydvuodet, tulevat ty6vuo-
det. . . taakse jiilineitii tydvuosia taitaa oIla
liihemmHs kaksikymmentH jo ja varmaan on saman
verran vield tulossakin... ...nyt mun tHytyytietysti ottaa huomioon se, ettii md olin kau-pungi1la. Nyt mun tiiytyy laskea vuodesta -72e1i muIla ois nyt tiihHn tydeldkkeeseen oikeut-tavia tydvuosia ta1le hetkellEi 13, vuodesta
-72 liihtien ...tuota noin... siihen tietystitulee sitten lisdH niin pitktidn kun md oon 65vanha eli toisinsanoen tulee 33 vuotta vieliiIisdE... Mut se, ettH kun t6i palkka nyt muut-tuu niin eihiin tiistii varmaan milldtin pystysitten saamaan...t'

Haastateltava mietiskelee laskutehtdvti2i ja jatkaa

"Mii olen ihan ulaIla.. . siis onks tae niiin,ett5 tydeliike karttuu vasta 23 ikiivuoden jiil-keen. (H: Joo.) Ai jaaha, ...jos e1i toisin-sanoen, mul1a on 11 vuotta nyt sitten tuolla
aikaisempaa ja siit tulee sitten vield se 23vuotta tHytyy ilmei-sesti tehdii vielii, ettd ontoi 40 vuotta t5ynnii... Joo, en minti osaa te-ta-
(H: Mike sen tekee hankalaksi?) En minH tie-
dH, ehkH mH en pysty ajattelemaan tdssii tilan-
teessa niinkuin pitHis . r' (Khk. 13 )

Kategoria 4.

Haastateltavat eivtit halunneet katsoa laskuesimerkkiH
haastattelun aikana.

Seuraavassa taul-ukossa olen eritellyt kokeiluesitteen
lukeneiden perehtymistii laskuesimerkkiin sen perusteel-
la, missii vaiheessa he ovat tutustuneet siihen.
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Kokeiluesitteen lukeneiden perehtyminen lasku-
esimerkkiin

TAULUKKO 9.

Xokei lues i te,
hyvat tiedot
Kokeiluesite,
huonot tiedot

Yhteensa

Arvioi
paperilla

Arvioi
mielessiiiin

ennen haast.
haast. aikana

Ei katsonut
lainkaan

ennen
haast.

haast.
aikana

3 4 J

1 2 5 2

4 86 2 N=20

t4

Kok,eiluesitteen saaneista haastateltavista 18 o1i arvi-
oinut eldkkeensli mdiirdn laskuesimerkin avuIla, joko pa-
perilla tai mielessliiin. Osa oli silmiiillyt laskuesi-
merkin ltipi ohimennen ja he kiivivdt sen tarkemmin lHpi
haastattelun kuluessa. Useimpien mielestii sen avulla
pystyi saamaan jonkinlaisen arvion eliikkeen miiiirdstti.

Laskuesimerkki antoi haastateltavien mielest5 hy6dy1li-
sen vSlineen oman eldkkeen mdiiriin sel-vittHmiseen. Kui-
tenkin henki16t, jotka pystyivat erittelemlilin asiaa
tarkemmin huomasivat siinii tiettyjii puutteita. Lasku-
esimerkki osoittautui hankalammaksi vanhemmalle ik5ryh-
miilIe. Hankaluuksien syy oIi piHasiassa tydeliikelain
voimaanastumisvuosi 1962. Laskuesimerkki ei anna vas-
tausta kysymykseen, otetaanko tydvuodet ennen vuotta
-62 huomioon ja jos, niin miten. Samoin hankaluuksia
aiheutui, mikdli tydntekijHlld oli ollut eri eliikelaki-
en alaisia tydsuhteita. Ntiiden yhteensovittaminen sot-
ki, mikiili se tuli mieleen.

Yleensii vanhemmat haastateltavat tiesiv5t, ettd tyde15-
kettd alkaa karttua vasta vuodesta -52 lEihtien, jotkut
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tiesiviit senkin, ettli eliikettii karttuu 0 . 5t/ty6vuosi
ennen vuotta 1962 tehdystii ty6stii. Ntimii seikat tekivdt
laskuesimerkistd vanhemmalle ikdryhmlille sekavan, kun
se nuoremmille oli jokseenkin yksiselitteinen.

Nuorempien haastateltavien oli helpompi arvioida tule-
van eltikkeensii m5tirli, koska tydeltikelaki on o1lut voi-
massa koko heidiin tydelSmdnsli ajan. Toisaalta keski-
mdlirliinen arvio tuntui heistii, toisin kuin vanhemmista,
riittdviiltii. Vanhemmat kaipasivat tarkkaa arviota ty6-
elEkkeensli mZiiirdstii. Esimerkki toimii parhaiten ideaa-
litilanteessa, jolloin ei tule mitlitin poikkeuksia, vaan
henkild on ollut kaiken aikaa yksityisellS tydnantajal-
la.

El5keikdii ltihestyvi116 haastateltavilla oIi kaikilla
jokin k5sitys el5kkeensii mtiiir6ytymisestli, mutta tarkka,
yksityiskohtainen tieto puuttui. HeillE o1i esimerkik-
si kiisitys siitti, ettii viimeisten tydvuosien palkoista
l-asketaan jokin keskimdtiriiinen ansio. Edel15 mainittu-
jen seikkojen listiksi tiim6 hHmmensi: kun asiaa ei tie-
detty tarkalleen, tuntui laskuesimerkki vaikealta omal-
la kohdalla. (Ks. suora lainaus haastattelusta khk. 11
s. 98). Ilmeisesti elHkeikEd lEhestyvdt kaipaavat
tarkkaa tietoa tulevan eliikkeensli miiiiriistd, kun nuorem-
mil1e riittiiii summittainen arvio. Vanhempien haasta-
teltavien tarve saada selville elSkkeens5 tarkka arvio
on ymmiirrett5vd, koska elHkkeelIe siirtyminen on heille
ltihitul-evaisuudessa ajankohtainen tapahtuma.

Tiedustelin myds vanhan esitteen lukeneilta heiddn ar-
viotaan ty6eldkkeensii miiliriist5 ja siihen vaikuttavista
seikoista. Kysyin my6s, pystyisiviitk6 he saamansa
esitteen avulla arvioimaan oman ty6eldkkeens5 miiiiriin.
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Vanhan esitteen sistiltiimien tietojen avulla ei ole mah-
dollista arvioida omaa ty6ellikettii. Kukaan sen luke-
neista ei sanonutkaan pystyvans5 arvioimaan sitH niiden
avu11a.

Haastateltava 6 on esimerkki vanhempaan ryhmHiin kuulu-
vasta henkildstii, jolle el-iikkeen mHiirdytyminen o1i kes-
keinen asia, mutta se ei selvinnyt vanhasta esitteestd.

" (H: Voitteko arvioida elHkkeenne mii?iriiEi?)
Kyl1H suurinpiirtein, mutta esimerkiksi tom-
mosta ettZi... Mutta selviS5hiin se sieltii kun
mli saan vastauksen tHhlin, niin siellii kerro-
taan mitii mun prosentit on ja muuta. En mli
muuten sitE pysty laskemaan.(II: Tuo esite ej- anna tavallaan siihen. . . .. ?)
V. Ei, ei, eir...(H: Mitka tekijdt vaikuttavat eliikkeen mHHrEd
laskettaessa? )Luullakseni, esitteestii se ei seIvi5, siihen
vaikuttaa se ettii koska mii oon astunut tiimdn
turvan piiriin ja ei tiistii muuta selviHkd5n."

Tutkittuaan samaa asiaa uuden
e liikkeen mEiiiriiytymi sperusteet

esitteen laskues imerkistii
selvisivdt hdnelle.

"Nyt ttissd on aika selvii kohta, ettd mitkii
vaikuttaa meikHltiisen kohdalla... -tydvuodet
kertaa puolitoista kertaa palkka-.
(H: Onko palkansaajan saajan mielestlinne tar-
peen tietii3i, milId perusteella hiinen eliikkeen-
sii lasketaan? )
Kyl1d ne tdytyj-s ne perusteet tietiid, mutta ne
selviiiti tdstii (kokeiluesitteestH) . " (Khv. 6)

Jotkut haastatelluista toivoivat helpompaa tapaa arvi-
oida eltikkeen mddrd?i, esimerkiksi taulukkoa, josta 16y-
tiiisi arvion suoraan.

"On td5 aika skimuranttinen varmaan monellei
elEkeprosentti desimaalil-ukuna. Kyl tae.. . Ma
olen jossain aikaisemmin nHhny paljon selkeem-
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man systeemin, mut en tiedii sitten. Luulta-
vasti ElEketurvakeskuksen jakamaa tietoa vai
mistd se vois o1la?" (Khv 1)

"Ei teste saa oikein semmosta kuvaa. Tea on
minusta sekava. Minun mielestlini tiimmdnen
esitys jos menee, niin se tiiytys pystyd sano-
maan noin suurinpiirtein, ettd sen ja sen
ikEiiselld ihmisellti se on noin niin ja niin
monta prosenttia palkasta. Sille tavalla se
tZiytys minun mielestii kertoa, eIi se olis
niinku kai kista j iirkevin tapa. Tiili menee
liian hankalaks, silloin kun tdytyy ruveta
laskemaan. EnsimmHiseksi, onko mei115 laskin-
ta missiiiin... et ttili menee jo, ettd... Mut
sitten se on, ettii nykyinen kuukausipalkka ja
siitE puolet vaikka sen ja sen ikEiselle, sem-
monen sen pitiiis o1la. " (Khv. 5)

Esitteen hyddyn arvioiminen on vaikeaa, si1ld tlimiin
tutkimuksen puittej.ssa ei voitu arvioida niitii todelli-
sia ongelmatilanteita, joihin haastateltavat tulevai-
suudessa tdrm5Svdt. Koska useimmat haastatelluista
olivat vain selanneet saamansa esitteen, jai sen antj-
ilman haastattelujen vaikutusta viihiiiseksi. Haastatte-
lukysymysten avulla pyrin simuloimaan tilanteita, jois-
sa tuli ajankohtaiseksi selvittiiii itselle tai jo11eku1-
1e toiselle tiettyyn tydellikkeeseen liittyvid perusasi-
oita kuten oman ellikkeen mH?iriin arvioiminen. Voidaan
ajatella, ettd haastattelijan kysymys on rinnastetta-
vissa esimerkiksi perheenjlisenen vastaavaan ongelmaan.
Mikali esitteestii on ol-Iut apua eliikkeen m55rdn selviI-
le saamisessa, olisi esitteestd todenniiktjisesti apua
todellisen pulmatifanteen kohdatessa, tietenkin si1ld
edellytyksellii, ettd esite tuolloin on saatavilla.

OngeImallista on itse haastattelutilanteen vaikutus.
Ilman haastattelijan mydtlivaikutusta oppimisprosessi
olisi jtiHnyt huomattavasti pinnallisemmaksi. Haastat-
telija ohjasi kysymysten avu1la tutkittavan ajattelu-
prosessia.
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"Mut ehkii tiimmdnenki kohta mulle ehkii tulis
sillai esilIe, pitlis syventyy toisella 1aj.11a,
mut ku sii teet niiti kysymykset, niin se tulee
vasta esi1le, et silloin rupee miettii vasta,
kun sH annat niiitEi kysymyksii, et mitH pitiis
miettii enempi." (Khk. 8)

Ndin vastaaja joutui miettimddn asioita, jotka voivat
tulla hdnen kohdallaan mydhemmin ajankohtaisiksi todel-
lisiksi ongelmiksi, viimeistiitin hlinen s iirtyessiiiin
ellikkeelle. Ja mikiili hiin silloin saa kiisiinsS. esit-
teen, jonka avulla on mahdollista selvitt?i5 esimerkiksi
eltikkeen mtitirii, pystyy hin ainakin silmiimdHriiisesti ar-
vioimaan sen esimerkin avulla paremmin kuin tekstin
avu11a.

Vaikka eliiketapahtuma ja eliikkeen karttuminen on kai-
kil1e tutkittaville yhteinen asia, suhtautui osa asiaan
fatalistisesti. Eltikeasiat tuntuvat tulevan ulkoaptiin,
eikii asioihin voida itse vaikuttaa mitenkddn, nliin o1-
len ei ole vHlili vaikkei asiasta tiedHkii2in.

"Se on niihtHvdsti se, ettH se ei tunnu tiirke-
elta koska mii tiedHn ettd mii tulen saamaan
sen... tiedlin mli siitii kaiken tai en. Minulle
se on aivan selviiii ettd mti saan sen mink5
saan. l4inti en pysty vaikuttamaan siihen mi-
t5iin . " (Khk. 10 )

Melko yleistH oIi, ettii ajateltiin "Iaskekoot muut en
mind viitsi". Asennoituminen esti ryhtymtistii koko Ias-
kuesimerkkiin.
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10.4.3. Mielipiteet tydeliikkeen mli5r5ytymisperusteiden
hallitsemisen tarpeellisuudesta

Liihes kaikki haastateltavista olivat yksimielisiH ty6-
elSkkeen md?irtiytymisperusteiden tietiimisen tarpeelli-
suudesta. Pelkkd tieto mii5rdstti ei riitii, vaan eliike-
vakuutetut haluavat olla se1vi11H, mist5 heidiin e16k-
keensti muodostuu.

Seuraavassa taulukossa olen esitttinyt mielipiteiden ja-
kauman sekii kokeiluesitteen ettii vanhan esitteen 1uke-
nei1la hyvin ja huonosti elHketiedot hallinneissa ryh-
missii.

TAULUKKO 10 Tydeliikkeen miitirdytymisperusteiden tiet5misen
tarpeel I i suus

Koke ilu-
esite,
hyvlit
tiedot

Kokei 1u-
esite,
huonot
t iedot

Vanha
esite,
hyviit
t iedot

Vanha
esite,
huonot
tiedot Yhteensii

Pitaa
tarpeellisena

9 46

6141

5 24

Ei pitlS
tarpeellisena

N=30

Kolmestakymmenestli haastateltavasta 24 piti tydeldkkeen
mtiiiriiytymisperusteiden tuntemista tarpeellisena.

Kysymyksenasettelu' osoittautui problemaattiseksi.
Haastateltava 19 vastasi kysymykseen "onko elHkevakuu-
tetun tarpeellista tietiid eliikkeen miidrdytymisperus-
teet tt seuraavasti :
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"KyIId kai ne pitdis tietHEi jokaisen".

Esitin h5nelle vaihtoehdon.

"Toinen vaihtoehto o1isi, ettii saisi tiet56
summan? tt .

Ttilltjin vastaaja totesi ristiriitaisesti edelliseen
kommenttiin:

"Eihiin sitii muuta tarvikaan kun tietdH vaan
minkii saa eliikettii, tietii5 piirjHHkd silIH. "

Tiimiin perusteella luokittelin khv. 19 luokkaan "ei pidii
tarpeellisenat' .

Useimpien vastaajien mielipiteet olivat selviii. Vasta-
uksen yhteydessii haastateltavat perustelivat spontaa-
nisti oman mielipiteensd mm. seuraavasti:

"KyI12i tottakai tdytyy ihmisen tietliii, minkti
takia, mistd joku summa muodostuurr. (Khk. 9)

"Ky1I5 minun mielestdni jokaisen pitdisi huo-
lehtia. Siin5 (eliikkeen laskemisessa) tapah-
tuu virheitti ihan tahtomattaan, mutta ky11ti
monet ty6nantajat yrittiiviit mydskin niinkuin
l-uistell-a niiistli velvollisuuksista ja sen ta-
kia sieltii voi jeada paljonkin pois. "(Khk.77l

Vaikka ty6eliikkeen mHiirHytymisperusteiden tietiimistii
pidettiin tarpeellisena, ilmeni, ettei asian konkreet-
tinen selvittiminen tunnu tarpeelliselta. (Vrt. luku
l0 .2.3 kategoria 4. )

"Ky11ii
tee11a.

pitdd saada tietiiii, ettii minkii perus-
Tlissd talossahan sen tietS?i, ettd se



707

lasketaan palkan mukaan. Ma en oo tarkistan-
DU, mutta se oli aikaisemmin ainakin tiissiifirmassa, ett5, olikse nyt kolmen vai neljiin
vuoden aika mistii lasketaan huonoin ja paiaspaIkka... Niin onks se vie1H? En mii siitaole ottanut selvdH, mH luotan niiin isoon ta-loon.' (Khk. 16)

Ne, jotka eiviit pitiineet sitH tarpeellisena, perusteli-
vat mielipidettHHn pHdasiassa sillii, ett5 riittdd, kun
tietiiti ellikkeen miiiiriin. Asiaa perusteltiin toisinkin.

"No se on juuri s€r ettli kun niimii on niin mo-nimutkaisia niin, sitd annetaan sitten o1Ia. "(Khk . 14 )

Mielipiteiden perusteella voi pddte11d, ett6. jokin
konkreetti-nen tapa, jonka perusteella vakuutetut pysty-
vdt hahmottamaan eltikkeen mHHrHdn vaikuttavat tekijiit,
on tarpeen. on se sitten kokeiluesitteeen sisiirtiim&
laskuesimerkki tai jokin muu.

70.4.4. Rekisteriotteen ti.laaminen

oman elHkkeen miiiiriin laskemisen ohelra rekisteriotteen
tilaaminen on osoitus tiedon soveltamisesta eli ulkois-
tamisesta. olen j akanut haastateltavat seuraavassa
taurukossa kolmeen eri ryhmiiiin rekisteriotteen tilaami-
sen perusteell_a:
1. tr€, jotka olivat tilanneet rekisteriotteen oma-

aloitteisesti
2- D€r jotka tilasivat sen teemahaastattelun yhteydess5
3 . D€ r j otka eiviit til_anneet rekisteriotetta .

8
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Rekisteriotteen tilaaminenTAULUKKO 1]. .

1. o1i tilannut
oma-aloittei-
sesti

2. Tilasi haas-
tatte Ii jan
viil ityksellii

3. Ei tilannut

Kokeilu-
esite,
hyvHt
tiedot

Kokeilu-
esi-te,
huonot
tiedot

Vanha
es ite,
hyvlit
tiedot

Vanha
es ite,
huonot
ti-edot Yhteensd

3 3 2 3 11

3 3 2 7

4 15 2 I2

N=30

Noin yksi kolmasosa haastateltavista 01i tilannut re-
kisteriotteen. Saman verran o1i my6s niita, jotka ei-
v?it olleet tilanneet. osa haastateltavista motiv6itui
tdyttSmdiin rekisteriotteen titauspyynndn teemahaastat-
telun yhteydessS.

Ne, jotka olivat tilanneet rekisteriotteen, mainitsivat
rekisteritiedustelun keskeiseksi esitteen asiaksi. Na-

ma henkildt olivat usein tietoisia jo ennestliiin rekis-
teritietojen tarkistusmahdollisuudesta, j.oten esitteen
anti uuden tiedon tuojana ei telta osin 01lut mainitta-
va. Ne, jotka tiesiviit asiasta jo ennestiiiin pystyivat
hyddynttimailin esitteen tietoja. vanhan ja kokeiluesit-
teen viili1lii ei tiissii tapauksessa ole mainittavaa eroa.

Edellti kappaleessa "sisliistliminen" kasittelin haasta-
teltavien suhtautumista oman ty6elaketurvansa valvomi-
seen. Ilmeisesti suhtautuminen asiaan vaikuttaa toi-
mintaan. Kun asia miellettitin tarketiksi, ryhdyteiin myds

toimenpiteisiin.
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Sistiistlimisen yhteydessli luvussa 10.3.4. "Oman eltike-
turvan valvominen" olen tarkastellut esitteen vaikutus-
ta asiaan perusteellisemmin.

10.5. Arviointi ja kontrolli

Arviointi ja kontrolli tapahtuvat ktiytlinndssli rinnak-
kain; samalla kun oppija arvioidessaan tarkastelee
opittavan ma1lin pdtevyyttd ja k2iytt6kelpoisuutta, hiin
kontrolloi omaa oppimistaan suorittaessaan mallin avul-
1a teht5viiii tai jiisent5essEHn tydeltikeasioita. Tiim?in

rinnakkain tapahtuvan arvioinnin ja kontrollin takia
olen sijoittanut ne saman otsikon alle. Myds Hakkarai-
nen (1984) on pdtitynyt samaan jtir jestelyyn. On luon-
teenomaista, ettii metakognitiiviset arviot kohdistuvat
joko omaan suoritukseen tai esitteeseen.

10. 5. 1. Haastattelukysymyksistti

Esitteen sistiltiimiin ma1lin arvioimiseksi esitin haasta-
teltavalle ongelmanratkaisutehtitvlin: "AjateIkaa, ett:i
olette 58-vuotias nainen, mitk5 el2ikelajit olisivat
a jankohtaisia kohdallanne. " Tehtiivlin avulIa toivoin
haastateltavan erittelevdn omia tietojaan ja samalla
toivoin tehtiivtin antavan ldhtiikohdan esitteen sisliltii-
mien tietojen kdytt6kelpoisuuden arvioinnille.

Ongelmanratkaisutehtiiv5 hdmiisi monia vastaajista abs-
traktisuutensa takia, heidiin o1i vaikea irroittautua
omaa itse5nsd koskevien asioiden kautta tapahtuvasta
erittelyst5. Haastateltavat arvioivat paremmin mallin
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kiiytt6kelpoisuutta spontaanisti aiempien ongelmanrat-
kaisukysymysten yhteydessE ja siten tutkimustulosten
kannalta luotettavammin.

Esitteen tarkoituksenmukaisuudesta kertovia kommentteja
esiintyi my6s ongelmanratkaisutehtiivien yhteydessli,
etenkin kysyessHni, antaako esite vastauksen kysymyk-
seen. Arviointia esiintyi siis kautta koko haastatte-
1un ja ndm5 spontaanit arviot olivat totuudenmukaisem-
pia kuin vastaukset suoraan kysymykseen "arvioi esit-
teen tarkoituksenmukaisuutta" .

omien tietojen kontrolloimiseksi pyysin haastateltavia
arvioimaan tydel5ketietojaan ja esitteen osuutta nii-
hin. Haastateltavat arvioivat suoran kysymyksen lisitk-
si omia ty6el?iketietojaan kysyttHessH motivaatioon
liittyen "tiesiviitk6 he riittdviisti tydeliikkeistii".
Samoin iLsearviointia tapahtui kysyttliessii "mitkH asiat
ovat tuttuja ennestd5n" tai "mitkii tiedoista ovat hy6-
dy1lisiii". Itsearviointia tapahtui myds ongelmanrat-
kaisutehtdvien yhteydessli.

Arviointiin ja kontrolliin liittyvdt kysymykset 62-74
ovat Iiitteessd 2.

10.5.2. Esitteen tarkoituksenmukaisuuden arviointi

Haastateltavilla esiintyi kolmen tasoisia arvioita.
Niimd tasot ovat:

1. Ylimalkaisia emotionaalisia arvioita

"Tama on hyvti t5mii (kokeilu)
on minusta huono ttimti - kuva

vihkonaan. . . Tiimti
( koke i lues itteen
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kansi) ... moni saa tHllaisen kuvan ettii tul-
laaks me nyt tiillaiseksi.. . ettli me tuossa
maataan vaan... tiimii on viihiin niinkuin mauton-
ta. " (Khk. 14)

2. Analyyttisiii arvioita esitteestii, kritiikkiii

uTaa (kokeiluesite) on havainnollisempi. Tiimii
on silmiille havainnollisempi katsoa. . . ettii
t&5n lukee ehkd helpommin kuin tHmHn (vanhan
esitteen) , joka ntiytt6ti kovin asialliselta ja
kuivalta.... Jos halutaan ihmisille kertoayleensd j otain, antaa j oku runko, niin tiiii(kokeiluesite) on ihan hyvii silloin. (Haastat-
telija: Jeikd jokin osa kaaviosta epliselviik-
si?) . Tavallaan kylId tdii kansaneliikkeen ni-
voutuminen t5hiin, etta miten se nyt oikeas-taan... ettd miten t5d kansanelSkkeen puoli
menee tiimlin kaavion lHpi. " (Khk . 121

Analyyttisen kritiikin lisliksi haastateltava tekee
parannusehdotuksia.

"Sen (esitteen) pitdis olla osa isompaa koko-naisuutta... et sitii ei voi irrallisena tehdd,
et se tiiytys minun mielestii tehdd... et siinii
heriitettiHn hr.lomiota, et se on esim. televisi-
ossa ja lHhetdn sinulle kirjeen. Siis sen
tiiytyis o11a kampanjatyyppisenii ja sen tiiytys
o11a enemmdn suoramarkkinoinnin elementtejii
kuin tlissd nykyisessii. Se minun mieLestti ois
hyvin tdrkeEitd et se yhdistys isompaan proses-
siin. Koska tEssEhlin on mydskin tuon valtio-
va11an intressit takana, et tZin avulla pdiis-
tZiiin kiinni semmosiin ty6nantajiin, jotka ei
hoida osuuttaan tlissH asiassa. Siinii on sem-
monenkin kansantaloudell-inen hy6ty ndhtZivis-
sa. n (xnv. 5)

Taulukoissa 12 ja 13 olen luokitellut haastateltavat
niiihin kolmeen kategoriaan iHn mukaan. Valitsin idn
luokittelun perusteeksi, koska se osoittautui olennai-
semmaksi erottelevaksi tekijiiksi kuin tydeltiketietojen
taso.

3
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Haastateltavilla esiintyy usein monen tasoisia komment-
teja, mutta luokittelen heidZit ylimmdn tasoisen kommen-
tin mukaan. Ttimii tarkoittaa, ett6 mik5li vastaajalla
esiintyy kategoriaan 1 ja 2 sijoittuvia kommentteja,
sijoittuu h5n kategoriaan 2.

TAULUKKO 12 KOKEILUESITE: Esitteen tarkoituksenmukai-
suuden arviointi, kokeiluesitteen lukeneet

1. Emotionaal,i-
sia arvioita

2 Analyysili,
kritiikkiS

3. AnalyysiA,
parannuseh-
dotuksia

Nuoremmat
30-40

1 4 4

Vanherunat
62-63

4 5 2

Yhteensii 5 9 6 N=20

TAUI.UKKO 13 . VANHA ESITE: Esitteen tarkoituksenmukaisuuden
arviointi, vanhan esitteen lukeneet.

1 Emotionaali-
sia arvioita

2. Ana
kri

lyysili,
tiikkia

3. AnalyysiS,
parannuseh-
dotuksia

Nuoremnat
30-40

1 3

Vanhelunat
62-63

2 3 1

Yhteensa 3 3 4 N=10

Varsinaista eroa ei tdmtin tarkastelun perusteelfa voi
kokeiluesitteen ja vafihan esitteen lukeneiden valillA
tehdd. Suurin osa vastaajista esitti ainakin jonkinta-
soista analyyttista erittelyd esitteen kdyttdkelpoisuu-
desta. Useimmiten kuitenkin parannusehdotuksiin ylet-
tyviii erittely5 esiintyi nuorempien ryhm8iin kuuluvien
haastateltavien vastauksissa, kun taas emotionaalisia
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ilmauksia oti vanhemmill-a enemm5n. Kategoriaan 2 si-
joittuvilla vanhemmilla vastaajilla suurin osa kommen-
teista oIi tunnepitoisia.

Tiimli kertoo todennlik6isesti ltihinnii nuorten pidemmtille
kehittyneestd kyvystii eritellii asioita. Katson sen
johtuvan lShinnd koulutuksen antamista valmiuksista.
N€, jotka vanhemmista sijoittuivat kategoriaan kolme,
ovat saaneet hyvlin koulutuksen ja toimivat henkisesti
vaativassa ty6ssd. Yhte selvd5 eroa ei ole havaitta-
vissa nuorempien ryhmdssH, mutta korkeamman koulutuksen
saaneet pystyiviit poikkeuksetta erittefemiiiin esitteitii
halutessaan analyyttisesti.

Motivoituminen haastattelutilanteessa saattoi- vaikuttaa
vastausten tasoon. Khk. 26 tiesi ilmeisen hyvin asiat,
mutta oli haluton arvioimaan esitteen merkitystii tiedon
omaksumisessa. Hiin antoi oikeita vastauksia ongelman-
ratkaisutehttiviin, mutta hEnen arvionsa jtiiv5t y1imal-
kaisiksi.

"KyIlii tdmii (kaavio) on ihan selvii... Tommosta
tekstili on tietysti viihdn kuiva lukea, eikii
sillii tavall-a saa selvtiii, mikti vaikuttaa mi-
hinkii. " (Khk. 261

Haastateltavan omaa oppimista koskeva arvio
ettii asia ei ollut vielli ajankohtainen ja se
kuttanut omaksumiseen.

paljasti,
oli vai-

"No ei siitii oikeastaan jS2inyt mit8iin semmosta(uutta) mieleen. Ei ole oikeen ajankohtainen
asia. " (Khk. 26)

Asennoituminen vaikutti my6s
Khv. 2 antoi aluksi ylimalkaisen

arviointien laatuun.
silmdyksen perusteelLa
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emotionaalj-sen lausunnon ja piti vanhaa esitettii parem-
pana.

"No tosta
ollenkaan.
sekava. tt

(orientaatiokaavioista) mii en pidH
Siis sillH 1ai1Ia, et musta tEii on

Tarkemmin perehdyttytiHn hiin kuitenkin muutti mieltdtin:

"Emmd t5-d, tHs on kyI1ii just tiiii, et " jos si-
nua kohtaa..." eli henkild voi sairastaa jus-
tiin, niin tota se ldyttiii et ahaa ndin, mitii
mun pitiid tehdii. Tarkemmin ajateltuna, niin
tHZi on ehkii henkil6kohtasempi tosiaan. Ttist
selvii, et n5itti on mahdollisuus... Jooro, e1i
ensivaikutelma oli sellanen, mut sit ku alkaa
kattoo niin tota... Niin, elikkd pitkiillisen
miettimisen jSlkeen selviihdn se, elikkii viiriZi
noudattamaLla niin tota... Onks se nyt sitten
ihan niiin, ettd tdytyy asua Suomessa, niin saa
oikeuden kansaneliikkeeseen ja ntiin? Eli kan-
saneldkkeelld ajatellaan ihan pelkiistiiiin tata,joka on siis sen mHlir5 tyn iin jdlkeen tuleva,joo. Taalta sitten liihtee tydelHke sinisel15
eli se on tota, juu."

Selviiiii, ettH negatiivinen arvio johtui ulkoasuun liit-
tyvist5 teki j distii.

"Se (negatiivinen mielipide kaaviosta) voi o1-
La ihan henkil6kohtainen, koska mii piirriin ja
maalaan aika paljon ja tdIlasta, niin mH koen
tHdn sellaiseksi, ettH mii en ainakaan itse
jHttdisi tommosta jHlkee kyndstd." (Khv. 2l

10.5.3. Omien ty6eliiketietojen kontrollointi

Omien tydeliiketietojen arviointia olen tarkastellut
kahdella ulottuvuudella: ylimalkainen emotionaalinen
arviointi ja pidemmdlle edennyt analyyttinen arviointi.
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Yrittdessdni luokiterla haastateltavia dikotomiaan,
huomasin, ettei se ole kdytlinn6ssii mahdollista. Todel-
lisuudessa haastatel-tavien kommentit eivdt olIeet niin
yksiselitteisid. vaikka kommentit pddasiassa orisivat
o1leet emotionaalisia, esiintyi ldhes poikkeuksetta
jonkintasoista erittely5. Tiihdn vaikuttaa tietenkin
s€r ett5 haastattelut perustuivat pitklirti juuri erit-
telyyn, jota haastatterija pyrki aktiivisesti edistli-
mddn.

Iuikeli luokittelisin haastatertavat heiddn i-tsearvioi-
densa ylimm5n tason mukaan dikotomisesti, toisaalta
emotionaaliset arviot ja toisaalta analyyttiset arviot,
vdHristyisi yleisvaikutelma. SeLlaisetkin, joilla
esiintyi vain hyvin pientd hapuilevaa analyysia, si_
joittuisivat dikotomiassa luokkaan 2 ja syntyisi posi-
tiivisempi vaikutelma kuin mitii se todell_isuudessa on.
Tdmiin vuoksi erittelen tyyppejd vain verbaalisesti.

Khk. 14:n emotionaariset arviot kertovat jiisentyneen
kiisityksen puutteesta. Koko haastatterusta heijastui
hdmmennys ja epiitietoisuus, asenteet ja oletukset kor-
vasivat puuttuvan tiedon.

" (H: Jos ajattel-ette ty6eldkeasioita, niin on-ko Teillti nyt, kun Te ol_ette lukenut tuonesitteen, sellainen mielikuva, etta ne asj_atois jotenkin selvilld? Taval1aan jdsentynyt
kuva asiasta?)
No joo tiin perusteella ky1I on ettd tuota onsellainen ajatus minul1a, niinkuin mie olensanonut vaimoll_e, ett5. ei meit& petetd, ei nep5dse pettiili meitti, ettii tdstd sL il_menee kyIlettii ndd on lakis5iiteisid asioita ja se on seettd vaikka se on huonoa monel_Ie etakelaiset-le, kun ne tuota, ky11 ne herrat pitdd omistaeldkkeistddn... niinkuin kansanldustajat jakaikki nuo poliitikotr s€ on ristiriitainentlillaisen tavallisen elHke1liisen. Ne saa niinvaltavat eliikkeet. Ja sitten saa vielti mennH
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t6ihin. Nyt jos meiktiltiinen, ei meiktilliinen
jaksakaan, kun on syd5n ollut huono... mutta
sellainen joka jaksaa, niin se ei uskalla men-
nti ottaa mitZitin ylimtilirtiistii. Se putoaa heti
sitten. Pahat naapurit valittaa, mutta ei
herroille pystyt5." (Khk. 14)

Khv. 5 on hyvinkoulutettu 3l--vuotias mies. Hiinelle osa
asioista o1i tuttua tydeliimiistii. Hiin eritteli tieto-
jaan analyyttisesti.

" (H: Onko sulla mielestiisi jHsentynyt koko-
naiskuva tybel5kkeestii? )
Ei, enpd oikeastaan suoraan osaa sanoa. Ei
mu1la semmosta hahmotusta oo. Mul on kuva
siitd, ettli mikli asia on jErjestetty ja millti
tavalla ja sit jos jotain on niin mii tiediin
l6ytiili, €t tHstii saa tarkempia tietoja sieltd
j a sieItEi.
(It: Mitka asiat ovat tuttuja ennestiiiin?)
Eri eliikelajit on, mut mu1 ei ihan tarkkaa kii-
sitystii oIe o1lut siitti eltikkeen m5Sriiytymi-
sest8, mut sen mii tiesin, et mitii ne on ja
mitkii niiii. . . palkanmaksusta ja yrittii jtin, maa-
talousyritt5jiin ja sit et se on ty6nantajan
jHrjestettdvE, koska mli oon jopa joutunut kaks
yritystii oon k5ynnist5nyt eri...

Hiin pystyi my6s arvioimaan esitettii kriittisesti ja te-
kemiiiin parannusehdotuksia .

rtsearvio omista ty6,elliketiedoista osoittautui epiitar-
koituksenmukaiseksi, sillii useimmat tyytyivtit ylima1-
kaiseen kommenttiin 'keskinkertaiset' . Osa haastatel-
tavista pystyi kuitenkin erittelemiiiin tietojaan tarkem-
min. NiimEi henkiliit kuuluvat nuorempaan ikiiryhm6iin ja
ovat saaneet hyvdn koulutuksen.

"(H: Kertoisitko vielti, et mitkii asiat mieles-
tiisi hallitset?)
No, sen ettH, no nyt hallitsen tiin, ett6 mill5
tavalla se t5ytyy hakea ja suurinpiirtein mi-
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ten se miiiirHytyy ja minkd tiimmdsten eri eliik-
keiden alaisuudessa mH tetla hetkellii oon.
(H: MikA tuon esitteen osuus on o11ut noissa
tietojen hallinnassa?)
No, mitli mii nyt siihen sanoisj-n, et se on oIIu
noin... md oon noin 60 B omasta mielestiini
tienny aikasemmin, ja nyt se niinku tEiydensi
sen noj-n 90 prosenttiin. Se kymmenen prosent-
tia on sit yksityiskohtaista tietoa, joka eikai oo tdysin tarpeellistakaan." (Khv. 5)

Luotettavampia kuin suorat arviot, ovat arviot silloin,
kun ne syntyvet spontaanisti. Spontaanisti syntyneillli
arvioilla tarkoitan sellaista omien tietojen arvioin-
tia, joka tuli esiLle muulloin kuin nimenomaan pyydet-
tiiessii arvioimaan omia tydeliiketietoja. Noin puoleIla
haastateltavista esiintyi tiillaisia kommentteja. Nuo-
rilIa ne ol-ivat useimmiten analyyttisen eritteleviii.

" (H: Oliko esitteen antaneista tiedoista kiiy-
tiinndn hydtyd?)
Ei oikeastaan, koska nyt siinii, kun tiiii haas-tattelija k5vi kotona, niin mli huomasin, ettH
mulla oli hyvin puutteelliset tiedot."
(H: Oliko esite ylimalkainen?)
Ei vaan se mun tapani tutustua siihen, se oliliian ylimalkainen.'r (Khv . 2l .

Vanhemmilla arviot olivat usein emoti-onaalisia.

"En md ainakaan pysty... en minii, en mH kyllH
osaa tHtd, kun en mli o1e siihen tutustunu sil-
1d tavalla." (Khk. 10)

Haastateltava 10 o1i asennoitunut el-iikkeen mliiiriin arvi-
oimiseen kielteisesti ja hdnen kommenttinsa loppuosa
kertoo yleisen tosiasian; useimmat olivat tutustuneet
esitteisiin ylimalkaisesti. Tiimii kdy samaan tapaan i1-
mi useidenkin kommenteista heid5n vastatessaan haastat-
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telun ongelmanratkaisutehtdviin. Arviointi tapahtuu
siksi pitk5Ile asenteiden varassa.

Omien arvioiden perusteella ei voi vetliS johtop5Stdksiii
esitteiden paremmuudesta. Ndyttdii si1t5, ettii ikii vai-
kuttaa omien arvioiden laatuun. Nuoremmista useammat
kuin vanhemmista pystyivlit erittelemtiHn omia tydeliike-
tietojaan analyyttisesti. Vanhempaan ryhmliSn kuuluvien
kommentit olivat useimmiten ylimalkaisia emotionaafisia
arvioita. Tosin my6s nuoremmilla ilmeni vastaavaa.
Tiiss5 tulee esille itsearvioinnin hankaluus.

Asian ajankohtaisuus ts. eliikeitin ltiheisyys vaikutti
myds haastateltavien arvioihin omista ty6eldketiedois-
ta. Nuoret tunsivat ty6eldketietonsa riittEviksi,
vaikkeivat ne olleetkaan tiiydelliset.

" (H: No, miten nyt esitteen luettuanne hallit-
sette mielestdnne ty6el6ketiedot?)
En vielHkddn tdydellisesti, mutta tota vdhdn
paremmin nyt sitten niin.
(H: Mika on tuon esitteen osuus noitten tieto-
jen hallitsemisessa?)
No, on se semmonen viiskyt prosenttia, ett5...
suurinpiirtein. " (Khv. 2',

Tosin my6s vanhemmilla tuntuu ol-evan taipumus kokea
tietonsa riittiiviksi, vaikka ne toisaalta koettaisiin
puutteellisiksi. Kun on jokin kHsitys asiasta, tuntuu,
ettli tietdd riittiiv5sti.
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10.5.4. Yhteenveto

Vaikka haastattelu sisiilsi teemoja, jotka o1i tehty
vartavasten arviointia ja kontrollia varten, tuli tee-
ma-alueeseen liittyviii aineksia esi1le kautta haastat-
telujen kulun. Kun haastateltavat vastasivat ongelman-
ratkaisukysymyksiin, he arvioivat usein samalla omaa
suoritustaan, ja kontrolloivat toisaalta tiedon kHytt6-
kelpoisuutta.

Olennaisinta tdmlin tutkimuksen kannalta onkin, vaikut-
taako esitteen rakenne, antaako esite mahdollisuuden
arviointiin ja tietojen kontrolliin. Pelkiin tekstin
avulla itsearviointi osoittautui mahdottomaksi. Lasku-
esimerkki ja kaavio antoivat mahdotlisuuden siihen.
Useat haastateltavista pystyiviit arvioimaan laskuesi-
merkin tarkoituksenmukaisuutta. Kappaleessa "ulkoista-
minen" olen kiisitellyt haastateltavien arvioiden poh-
jalta niitii tekij6itH, jotka aiheuttivat vaikeuksia.
Niiin saatiin hy6dyllistd tietoa kontrollista. Samoin
orientaatiokaavio heriitti vastaajat kontrolloimaan
esitteen tarkoituksenmukaisuutta. Orientaatiokaavioon
liittyviH arvioita olen eritellyt liihemmin kappaleessa
t'orientoituminen t' .

10.5. Oppimisen kokonaislaatu

10.5.1 . Yleistli

Oppimisen kokonaislaatu syntyy oppimisprosessin eri
osien vaikutuksesta, mutta ser on enemmin kuin osiensa
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summa. Oppimisen kokonaislaatu on tiedon eri palasten
oivaltavaa yhteen liittiimistti.

Olen aluksi tarkastellut sitli esitteen lukemisen perus-
tee1la. Oppimisen kokonaislaatuun liittyviit kysymykset
ovat liitteessd 2. kysymykset 1-8.

Parhaiten oppimisen kokonaislaatu tuli esi1le tarkas-
teltaessa haastattelukokonaisuuksia. Niiden perusteel-
1a hahmottui yleisvaikutelma kustakin haastateltavasta.
Kokonaislaatu tuli esille my6s oppimisprosessin eri
osista saatujen tulosten perusteella. Niiiden eri teki-
jdiden perusteella olen muodostanut eri tyyppejH yksi-
161lisistii esitteeseen liittyvistii oppimisprosesseista,
jotka esitlin jSljempHnii.

Olen tarkastellut myds tutkimusprosessin vaikutusta
pimisen kokonaislaatuun. Se osoittautui tiirkedksi
kij dksi .

op-
te-

Tarkastellessani oppimisen kokonaislaatua paljastui
tutkimuksen ongelmallisuus. Jako hyvin ja huonosti
tydeliiketiedot hallinneisiin osoittautui pulmalliseksi.
Kun tarkastelin koehenkil6iden ongelmanratkaisuproto-
kolIeja, kiivi ilmi, ett5 lomakehaastattelussa hyvin
vastanneiden tiedot osoittautuivat ltihes yht5 haparoi-
viksi kuin huonot, tiedot omanneiden. Yksittliisten lau-
sumien perusteella ei voinut luokitella oppimisen koko-
naislaatua, vasta kokonaisuus paljasti todellisen oppi-
misen laadun.

Liihes kaikkien vastauksissa oli puutteita. Useimmat
haastateltavista eiviit pystyneet verbalisoimaan esit-
teen vaikutuksia ja niiden syitii. Asian ilmaiseminen
vaati henki16ltd pitkiille ede4nyttti kyky5 eritellii
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asiaa. Pinnallinen paneutuminen esitteeseen ei ollut
riittiivii edellytys. Mikeli kaikkien haastateltavien
kanssa olisi pdtisty kiisitteiden suhteiden analysoinnis-
sa yhtii pitkiille, 1uulen ettii kaikkien suoritukset oli-
sivat osoittautuneet puutteellisiksi. Koska kysymys on
ihmisistii ja jokaisen motivaatio asian k5sittelyyn
poikkeaa toisistaan, ei aina ollut mahdollista k5sitel-
1A asiaa tarpeeksi syvlillisesti, jotta tapauksia voisi
luokitella.

Haastatteluissa saadut mielenkiintoisimmat tulokset
syntyivlit silloin, kun vastaaja motivoitui pohtimaan
asiaa perusteellisemmin kui-n se yleensii esitteen olles-
sa kyseessii tapahtui. Ne tapaukset, joissa haastatel-
tavat ryhtyivZit vapaaehtoisesti, spontaanisti pohtimaan
kiisitteiden suhteita, paljastivat tutkimuksen kannalta
mielenkiintoisia asioita.

Itseasiassa pidemmHlle asioita prosessoineiden proto-
kollissa saattoi olla enemm5n virheit5 kuin pinnalli-
sesti vastanneilla. TdmH johtuu mielest5ni siitd, ettd
asian monimutkaisuus, kiisitteiden hierarkisuus ja lo-
mittaisuus tulee esille vasta, kun k5sitteiden eritte-
lyssi edetiilin pidemm6lle. Kun ty6eldkkeen ja kansan-
elHkkeen perusero on selvi1lEi, tuntuu ettd kaikki muu-
kin on. MikAli asiaa ryhdyt5Sn erittelemd&n perusteel-
l-isemmin, ilmenee vastaajien hlimmentynyt epdvarmuus.

Tiimd on juuri laadull-isen tutkimusotteen etu. SeIlaiset
tul-okset, jotka kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat
kokonaisuuden kannalta virheiksi tulkittavia, luotetta-
vuutta hliiritseviH, voivat laadullisessa nousta keskei-
seksi tiedoksi. Laadullinen tutkimus tekee oikeutta
asian monitahoisuudelle ja tuo esi1Ie tutkittavan asian
kannalta sellaista uutta, yllZittiiviiii tietoa, jota ei
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voida kvantitatiivisessa tutkimuksessa huomioida. Esi-
merkiksi saman koehenkil6n vastausten ristiriitaisuus
koetaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa virheeksi, kun
se laadullisessa voi olla olennaisten tekijdiden 16ytti-
misen kannalta tiirkeiid aineistoa.

Haastateltavien vastaukset ovat
soisia ja eptitasaisia; vastaaja
analyyttisen johdonmukaisesti,
pitkdlle edennyttii analyysia,
vastaukset jd5v5t huomattavasti

"parhaimmillaankin" ro-
ei vtiltt5mittd vastaa
vaan osoittaa vii1i116

mutta toi-sessa kohdin
alemmalle taso1le.

Haastattelutilanne sindnsE voi oIIa yksi vaikuttava te-
kijii: haastattelija voi oma1la toiminnallaan motivoida
vastaajan analysoimaan syvemmin tai piiinvastoin, vas-
taajan mielenkiinto herpaantuu ja vastaus jii5 y1imal-
kaiseksi emotionaaliseksi arvioksi.

L0.6.2. Esitteen lukeminen

Esitteeseen paneutumisen laatu on oppimisen kokonais-
laadun yksi indikaattori. Se ei sindll5lin kertonut op-
pimisen topullisesta laadusta, mutta esitteen tutustu-
misintensiteetti antoi viitteitd oppimisen kokonaislaa-
tuun vaikuttavista tekij6istii.

Lomakkeiden vastauksia kysymykseen esitteen
tEsmensin teemahaastatteluista saatujen
avu1la.

lukemisesta
vastausten

Laadin taulukon, jossa erottelin kunkin ryhmdn osalta
rr€r jotka olivat lukeneet esitteen hyvin. Toiseen ryh-
miiiin sijoitin ne, jotka olivat silm5illeet tai kertoi-
vat lukeneensa esitteen osittain.



TAULUKKO 14.

Luki esitteen
hyvin

SiLmtiili esitteen
tai luki osittain

Esitteen lukeminen

Koke i 1u-
esite,
hyvE t
tledot
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Kokeilu-
esi-te,
huonot
tiedot

Vanha
esite,
hyvEt
tiedot

Vanha
esite,
huonot
tiedot YhteensS

136 3 13

4 47 2 L7

N=30

Esitteeseen tutustuminen jHi useimmiten pinnalliseksi.

rrKylla ma luin sen, mut me luin sen ihan noj_nnopeasti. Ei jHHny pii5hdnkdiin pal jon. " (Khv.
3)

Tyderiikeasiat ovat ihmisirle virastoasioita, jotka ovat
olemassa ja niiden kanssa on eletteve. Ne eiviit kui-
tenkaan ole konkreettinen osa el5mli6, ne eivat kosketa
tavallista ihmistii. sirroinkin kun eriiketapahtuma on
ajankohtainen, saattaa asia tuntua ulkokohtaiselta,
muualta lankeavalta:

"En ole silla tavalla oikeastaan
mihinkli?in niiihin ellikekysymyksiin,
ddn ettd md saan sen ellikkeen, mikH
van varmasti". (Khk. 10)

tutustunut
kun mii tie-
tulee ai-

Nuoremmalle ikiipolvell-e asiat olivat vield niin kaukai-
sia, ettei niiden pohtiminen oma-aloitteisesti turrut
tavallisesti mieleenkii?in . silloinkin, kun rekisteri-
tietojen tarkistaminen askarrutti mieltii, oli asia jtiH-
nyt hoitamatta. vasta kun teemahaastattelussa pohdit-
tiin asioita perusteellisemmin, tutivat tydellikeasiat
haastateltaville konkreettisemmin mieleen.

I
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Haastateltava 4 sanoi 55neen sen, mikli heijastui useas-
takin haastattelusta.

"Niinku tietii5 melkein, muttei kuitenkaan yh-
tti5n mitddn." (Khk. 4)

Tavallisesti vastaajat jHivtit kuitenkin siihen luuloon,
ettd asiat hallitaan jollakin Iailla (vrt. ede115 luku
L0.2.5. , s. 80. )

Eldke-esitteet tuntuvat kuitenkin ylittii.viin tavanomai-
set mainokset. Asia miellettiin periaatteessa hy6dyl-
liseksi.

"Tlis oli jotain semmosta, et se pani lukemaan.
Ehka tea ulkoasu oli yksi tekijii, ja sitte t55
tieto, etii just miten niiii karttuu n66 asiat."
(Khk.8)

Esite voitiin myds siiilyttSS sil1oin, kun asia koettiin
jollakin tavalla merkitykselliseksi (khv. 5). Asia on
kuitenkin ongelmallinen. Esite talletetaan ylimalkai-
sen silmdilyn jElkeen. Siihen ajatetlaan tutustua Ia-
hbmmin, mutta se ajautuu pian roskiin ilman, ettii sii-
hen olisi tutustuttu. On vain todettu asian olemassa-
o1o, muttei oIla edelleenkii2in tutustuttu itse sistil-
t66n.

Useimmat haastateltavista eiviit olleet paneutuneet
esitteeseen perusteellisesti. Toisaalta ei voida olet-
taakaan, ettii esitteisiin tutustuttaisiin sanasta sa-
naan, nii1le on luonteenomaisempaa nopea silmiiily.

Kuten olin odottanutkin, esite selattiin yleensti melko
ylimalkaisesti. Katsottiin l6ytyykd sis6l16stii jotain
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omalta kannalta merkitt5viiii. Jos mitH5n mietenkiintoa
heriittlivliii ei ilmennyt, asia sivuutettiin. vasta kun
sis5lldstH nousi jotain, mikti sai lukijan pohtimaan
asiaa omalta kannaltaan, tuli tieto merkittdvtiksi ja
j Zii mieleen.

ongelmallista esitteen sisiiltdmiin tiedon omaksumisessa
on se, ettE vaikka asia olisi ajankohtainen ja t5rked,
esite katsotaan 15pi seraamalla. vasta haastattelijoi-
den esittdm5t eliikeasioita koskevat tietokysymykset
saivat lukijat havaitsemaan ristiriidan todellisten
tietojen ja heidiin omaksumiensa tietojen v61illH.

10.6.3. Motivoituminen oppimisen kokonaisraadun avain-
tekij dnd

Motivaatio osoittautui olennaiseksi tekijliksi oppimis-
prosessin kannalta. Ellei koehenkil6n motivaatio ylit-
tlinyt tiettyii kynnystli, ei oppimisprosessi r?ihtenyt
1iikkeelle. Motivoituminen osoittautui ttistii syystii
oppimisprosessin eri osista tiirkeimmiiksi oppimisen ko-
konaislaatuun vaikuttavaksi tekijHksi.

Eri oppimisprosessin osien ja haastattelujen kokonai-
suuksien tarkastelun perusteelra turi ilmi, ettii moti-
voitumisen ja esitteiden vaikutuksen vElirld ndyttHH
orevan tietty yhteys. Tiimtin perusteella olen jakanut
haastatterut oppimisen kokonaislaadun mukaan neljtitin
tyyppiin. Motivoituminen on tyyppien liiht6kohta. Mo-
tivoituminen liittyy siihen, mik5 vaikutus esitteillE
on eli onko oppimisen kannalta merkitystti si1Id kumman
esitteistli haastateltava on saanut.
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TYYPPI 1. Heikosti motivoituneet (N=11)

Tiihan ryhmaiin kuuluvien koehenkil6iden tiedot vaihteli-
vat, mukana on sekii asiat hyvin ettti huonosti hallitse-
via. Sil1a, kumman esitteen koehenkil6 on saanut, ei
nayttlinyt tiissa ryhmSssa olevan vd1i5. Yleensa haasta-
teltavat olivat avuliaita ja innostuneita. Sen sijaan
muutamat tdhiin tyyppiin sijoittuvista olivat torjuvia
ja haluttomia syventymiiiin kysymyksiin. (Ks- Case-kuvaus
tyyppi 1. s. 128.1

TYYPPI 2 Lomakehaastattelussa on syntynyt motivoiva
ristiriita, mutta koehenki16 ei oIe ottanut
asiasta selviiZi omin ptiin (N=9)

Jompi kumpi tutkimushaastattelusta on saanut aikaan mo-

tivoivan ristiriidan syntlzmisen, mutta koehenkit6t pa-
neutuivat esitteeseen lahemmin vasta teemahaastattelus-
sa. Asia jEi edelleen epiiselvtiksi, sillZi haastattelus-
sa ei o11ut aikaa paneutumiseen, vaan heriisi liihinna
avoimia kysymyksili. Kokeiluesitteeseen tutustuminen
motivoi enemmiin kuin pelkkii teksti. (Xs. Case-kuvaus
tyyppi 2 s. 131.)

TYYPPI 3 Lomakehaastattelussa syntynyt motivoiva ris-
tiriita on saanut koehenkil6n ottamaan asias-
ta selvliH (N=1)

Koehenkilti on tutustunut esitteeseen l0makehaastattelun
jtilkeen ja selvittiinyt avoimiksi jSEneet kysymykset-
Tiihiin ryhmiiiin sijoittu ainoastaan khk. 7. Mielenkiin-
toinen havainto syntyy, kun vertaa koehenkil6it5 khv- 2

ja khk. 7. Khv. 2 kuuluu tyyppiin 2. (Ks. Case-kuvaus
tyyppi 3 s. 133.)
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Kummankin motivoiva ristiriita on syntynyt lomakehaas-
tattelun yhteydessS, mutta kokeiluesitteen saanut khk 7

on selvitt2inyt avoimet kysymykset ensimmdisen haastat-
telirn jEilkeen kokeiluesitteen avu1la. Khv. 2:1Ie asiat
alkoivat avautua vasta teemahaastattelussa, kun hiin sai
tutustua kokeiluesitteeseen.

TYYPPI 4 Koehenkildt ovat motivoituneet, heiltii on jo
ennest5tin hyviit tiedot (N=9)

NeljHnnen ryhmiin muodostavat ne, joilla oli ennestii6n
kohtalaisen hyvlit tiedot ja he olivat motivoituneita
vastaustilanteessa. Useimmat heisttt pitivdt kokeilu-
esitettti parempana. (Ks. Case-kuvaus tyyppi 4 s. 137.)

Tyyppien raja on liukuva. Esimerkiksi tyyppiin 2 kuu-
luvien henkil6iden motivaatio eroaa toisistaan, khk.
4:1Iti oli alhaisempi motivaatio kuin khv. 2:1la.

Tyyppejd 1, 2 1a 4 on llihes saman verran. Tyyppiin 3,
joka edustaa esitteen merkitt6vli5 vaikutusta, olen si-
joittanut vain khk. 7:n. Olen laatinut kustakin tyy-
pistd yhden case-kuvauksen. (Ks. luku 10.6.4.)

Esitteen rakenteella ei ollut ratkaisevaa merkitystli,
jos koehenkild ei ollut kiinnostunut asiasta so. ei ko-
kenut eliikeasioita omalla kohdallaan merkittdviksi.

Esitteen laatu niiyttdli vaikuttavan oppimisprosessiin
silloin, kun haastateltava on jo kiinnostunut asiasta.
Hiin aprikoi eldkkeensii mdirdd ja kun hdn silloin saa
laskuesimerkin kiisiinsti, etenee oppiminen.

Ldhes kaikista haastatteluista
tyneen klisityksen puuttuminen.

heijastui selkeiin jiisen-
Useinkaan haastatelta-
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vat koehenkil6t eiviit tiedostaneet sitii itse, eiviit ai-
nakaan niin selke5sti, ettd olisivat pystyneet sen ver-
balisoimaan. Kuitenkin, kun asiasta oIi jokin kiisitys
tai tiedettiin jokin yksityiskohta, syntyi tunne, ett5
hallitsee asian. Haastateltaville jHi turvallinen olo
ja asian saattoi unohtaa.

10.6.4. Case-kuvaukset oppimisen kokonaislaadun tyy-
peistli

Edellii esitetyistii nel jiistli tyypistii esitiin kustakin
seuraavaksi esimerkkitapauksen, case-kuvauksen. I"loti-
voituminen on o11ut valinnan ltiht6kohtana. Toisaalta
kuvaus kEisittdE koko haastattelun oppimisprosessin eri
osien kannalta kuvattuna.

TYYPPI 1

Khv. L9, 52-vuotias nainen, joka toimii talonmiehenH,
on lukenut vanhan esitteen. Haastattelulomakkeen tie-
tokysymysten perusteella htin sijoittui ryhmEiiin "hyvdt
tiedot".

fiistii5n huolimatta hlin ei tuntenut asiaa ajankohtaisek-
si. Tiimli vaikutti myds hdnen esitteeseen paneutumi-
seensa.

"En mti tiedii, kun m
dittanu siihen itteen
nyt elEkkeelle, sitii

en oo oikeen vielii tuu-
ettd mun pitHd jaeha
tuu niin katottuu."

a
i,
ei

Yleensd
tulevat

asiat, jotka ovat omalta kannalta kiinnostavia,
Iuetuksi.
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Haastateltavan vastaukset olivat vtiltteleviii j a hiin
vastasi usein, ettei tiedii. Asenteet ja omien tieto-
jensa vliheksyminen heijastuvat haastattelukokonaisuu-
desta, sill-ii todellisuudessa haastateltava oIi lomake-
haastattelun perusteella melko hyvin perillii asioista.
Samoin hdn antoi oikeita vastauksia teemahaastattelun
ongelmanratkaisutehtiiviin. Mydhemmin hdn totesikin
ristiriitai-sesti:

"No oonhan mH tienny sen, kun toi meijiin ukko-
kin on ollut jo toistakymmentd vuotta eliik-
keel1H. "

My6s hdnen vastauksensa teemahaastattelun ongelmanrat-
kaisuteht5viin olivat liihestulkoon oikeita. Kuitenkin
hlinenkin kohdallaan paljastui y1d- ja alaktisitteiden
suhteen epdselvyys. Kun kysyin hlineltii, mitkH ty6eld-
kelajeista voisivat oIla hiinen kohdallaan ajankohtai-
sia, vastasi hdn "tydeliike", vaikka olimme juuri puhu-
neet eri tydelSkelajeista ja hdn oli vastannut niihin
oikein. Ilmeisesti hiin tarkoitti tydeliikkeellii van-
huuseliikettii.

Haastateltava pystyi arvioimaan my6s tydeltikkeensti miid-
riin ja tiesi sen perusteet. Aluksi hiin tarjosi tiihlin-
kin vastaukseksi "en tiedii", mutta vastasi kuitenkin ja
antoi oikeita vastauksia.

Arvioidessaan omia tydelHketietojaan hiin totesi viih5-
tellen:

"En min5. mitli5n.. . "

Hlinen arvioidessaan esitteitii heijastui
kannanotot jdivdt pinnallisiksi ja hdn
miota liihinnli ulkoniik6tJn.

sama vHhiittely,
kiinnitti huo-
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oo...
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tyhmtikin
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ndissii on
ymmHrtliii,

hyvin ndd selostettu,
en mli niin viisas

(H: Kumman esitteen ottaisitte, jos ntiitii o1i-
si jaossa samassa paikassa?
Kai md vissiin tii5n (vanhan esitteen) ottai-
sin.
(H: Miksi se tuntuu paremmalta?)
En md tiedii, tlissti etusivulla on ainakin hyviZi
kuvia. tt

Haastateltava asennoitui torjuvasti haastatteluun.
Haastateltava suostui vastahakoisesti tarkistamaan vas-
tauksiaan esitteestS.

Ilmeisesti haastateltava halusi torjua eliikkeelle siir-
tymisen, eikii sen vuoksi ol1ut kiinnostunut asiasta,
vaan p5invastoin koki siitti muistuttamisen kiusallise-
na. Toisaalta asia alkoi jo tuntua ajankohtaiseltakin,
mutta ilmeisesti hieman vastenmieliselt5.

"Ky1lii kai sitii nyt on
lemaan, kun tiid alkaa
seksi. "

ruvettua aj atte-
tulla ajankohtai-

tullu
kohta

Ympdristdstii tulleet muistutukset ovat saaneet haasta-
teltavan hlimmentyneeksi .

"... joks mli nyt oon niin ikdloppu, ettd mun
tiiytyy ruveta eliikkeel-Ie. "

Asenteet korostuivat haastateltavan vastauksissa, eikH
esitteellii ollut o1lut h5nen tietoihinsa vaikutusta.
Tiedot ovat periiisin aiemmin koetusta, koska haastatel-
tava on joutunut selvittEmiilin asioita miehen siirtyessii
e1tikkee1le.
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TYYPPT 2

Khv. 2 on nuorempaan ikiiryhmSSn kuuluva hyviiss5 amma-
tillisessa asemassa oleva nainen. Haastatel_tava kiin-
nostui asiasta rekisteritiedustelun takia.

"...mii olin ajatellu jo pitkEiin, aina sillointii116n, etta kun mulle ei ole tullut mitddnsellasta tiedustelua. Mun miehelle o1i tulIuja mun on pitiiny itsekin ottaa yhteyttd, mutse on vaan jtiiiny. "

Perehtyminen esitteeseen o1i jd.Snyt pinnalliseksi.

"Iv16. niinku vilkasin sen liipi ja tiiytin tEEn jatykkiisin, et selvii, et sieltii mii saan sen tie-don, mitii mii nyt sitten oon kaivannu.,'

Vasta lomakehaastattelu oli saanut hiinet huomaamaan
omien tietojensa puutteellisuuden.

"...nyt kun klivi kotona tii8 haastattelija niin
mti huomasin, et mul1a oIi hyvin puutteelliset
tiedot. "

Hdn piti kokeiluesitteen kysymyksiti paremrnin herHttiivi-
nd kuin vanhan esitteen tekstiii, mutta kokeiluesitteen
ulkoasuun hdn oIi tyytymEttin.

"TeA (vanha esite) on asuna selkedmpi. . . mtihdn
oon puhunu lokeroista, niin mii oon semmonen,ettii pit55 oIla selkeesti kaikki. Tae on sut-tunen... (H: EntH kansi?) Mussa heriittli5 ihan
semmosta epSmiellyttiivyyttA. . . nii5 on ihankuin jotain matoja, kai ne semmosj_i onkinr €rrr-miitiii mitti ne on, mut en tykkdfi. yhtd5n.,'
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Tydeldkkeen j a kansaneliikkeen perusero oli hlinelle
osittain epliselvli. Hiin oletti, ettH vanha esite antaa
tiedon siitii (nEin ei kuitenkaan todellisuudessa o1e).
Kun annoin hdnen verrata esitteitS, o1i htinen ensiaja-
tuksensa kokeiluesitteestti negatiivinen. Niikemys liit-
tyi lHhinnii ulkoasuun. Hdnen mielestlilin orientaatio-
kaavio on sekava viirityksen ja vinouden takia. Liihem-
min tutustuttuaan siihen hiin kuitenkin muutti mieltiiiin.

"Emmii tid, tiis on kyl1H just tiiZi, et "jos si-
nua kohtaa..." eIi henkild voi sairastaa jus-
tiin, niin tota se ldytiili et ahaa niiin, mitii
mun pitea tehdii. Tarkemmin ajateltuna, niin
ttii on ehkti henkildkohtasempi tosiaan. T?ist
selvii, et ndit6 on mahdollisuus... Joo,o, eIi
ensivaikutelma oli se1lanen, mut sit ku alkaa
kattoo niin tota. . . "

Vastatessaan eri eliikelajeja koskeviin kysymyksiin hiin
kdytti kaaviota spontaanisti ja sujuvasti. Hiin perus-
teli kaavion etua seuraavasti:

"No t5ss5... mun mielestti se henki16 kohdistaa
sen jusLiin, ettii mind olen tiissii ja mun eld-
mlintilanteeni on tiim5... niin sit se ltihtee. "

Hiin piti my6s kokeiluesitteen laskuesimerkkiii hyvHnd,
mutta epdili sen olevan hankala henkil6i11e, jotka ei-
viit ole paljon tekemisissH numeroiden kanssa.

Haastateltavalle useimmat kiisitteistd tuntuivat olevan
tuttuja ennestlidn, mutta hlin o1i sitii mieltd, ettH hal-
litsee asiat nyt esitteite katseltuaan paremmin. La-
hempi tutustuminen esitteisiin tapahtui teemahaastatte-
lun kuluessa. Esitteiden osuus tietojen hallinnassa on

hdnen mielestiiiin "semmonen viiskyt prosenttia. "



133

Hlin motivoitui tekemiiiin jopa parannusehdotuksia.

" . . . Pal jonko ty6ellikettli? Niin md a jattelin
si115laiIla, ett tiis vois o1la kolmas kohta ettota mistti sais sellaista henkil6kohtaista
neuvontaa eIi tule ja keskustele, soita ja ky-
sy, tai sovi aika. Esim. jollekin vanhemmalleihmiselle kaikki lukeminen on vaikeeta ja
omaksuminen yleensii, et mitii tos nyt on, eikEtartte ol-Ia kovin vanhakaan just ku ottaa huo-
mioon just ntiii et niinku ei viitsi eikH jaksa
tai kokee sen jotenkin hankalasti. Elikii sevois olIa jossain sitte, koska onhan semmonen
mahdollisuus olemassa arvatenkin ettH tdmmdnen
ihan henkildkohtainen neuvonta. . . "

Ttihlin liittyy kiinteiisti h5nen aiempi pohdintansa esit-
teiden merkityksestd.

"Onkohan tiis nyt si1161ai, mli nimittliin ajat-telin silloin ku mli olin ottanut tdn mulletarpeellisen tiedustelukortin ja tdyttiiny ja
l5hettiiny sen, niin sit mii jotenkin rinnastintiin semmoseen mainokseen, jotka mii pistiin tik-kiii roskikseen, niin kdvi tHlJ-ekin, et mH ensiiilyttdnyt sitii. Ma oisin voinu a jatella
f iksusti, ettii m?i pistdn sen, koska mli senkoin, et mii en lukenu sitd tarpeeksi hyvin,
mutta kaikki vaan pois, mikd on tiimm6stli pape-ria, jota tulee koko aika postiluukusta, niinsilleen mH... "

Kaiken kaikkiaan haastattelusta kiiy i lmi , ettii hHn
mieltiiH nyt tydeliikeasiat merkityksellisemmiksi kuin
aiemmin ja mahdollisesti Iisiiinformaation sattuessa
kohdalle hiin ottaa sen vastaan.

TYYPPT 3

Khk. 7 on esimerkki kokeiluesitteen mydnteisestii vaiku-
tuksesta. Hlin on 37-vuotias. Haastateltavaa kiinnosti
aluksi liihinnli eliikkeen mtiiiriiiin Iiittyvlit asiat. Asiaa
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oli pohdittu tydpaikallakin. Ttihlin liittyvd tieto o1i
hiinestti olIut helppo l6ytdH kokeiluesitteen laskuesi-
merkistd.

"... takapuolelta... siis "ansaitset tydeliike-
oikeuden palkan ja ty6ssSoloajan mukaan".
Tuossa se on selvdsti. "

Se , ettli asia koskee j otenkin itseii , o1i olennainen
motivoiva tekijd. Saatuaan esitteen hdnen ensi ajatuk-
sensa oli ylllittynyt.

"Jotenkin mu1le tuli semrnonen, et kuka, onko
joku kiinnostunut siitii, ettii tiedinkd minii
siitd jotain. Ma avasin sen ja kun joku oli
puhunu mu1le, ettli o1i ttiyttiinyt tliiin kaavak-
keen ennestiitin, niin mulla o1i jollain...,
ett5 tottakai md haluan tietiiti mun eliikkees-
LI llLct.

Haastateltava ei ollut kuitenkaan motivoitunut tarpeek-
si ryhtyiikseen toimenpiteisiin. Vasta lomakehaastatte-
Iu oli herdttlinyt motivoivan ristiriidan.

"Loppuj en
etten md
tiidn. "

lopuksi se haastattelu, mii tajusin,
tiedii loppujen Iopuksi asioista mi-

Haastateltava kertoi, ettei ole tiennyt asioista ennes-
tiiiin mittitin.

(H: Kiinnititkb kannen tekstiin huomiota?)
"Niin mii vaan ymm5rsin, et ma en tiedii. Mli en
oo koskaan ottanut tydeltikkeestH selviiti, emm5
voi tietiiiiktiiin oikeestaan mitddn. "

Koehenki16 vastasi ty6el6kkeen ja kansaneliikkeen perus-
eroon oikein ja 16ysi vastauksen kaaviosta helposti.
Omasta mielestlilin asia on nyt hdnelle melko selvH.
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Verratessaan kokeiluesitettti vanhaan esitteeseen hdn
piti kokeiluesitettd edelleen parempana.

'|Tae on huomattavasti
nuolilla osoitetaan. "

parempi. Tdssii ihan

Hiin tiesi myds eliiketurvan valvomisen, mutta
sanoi tienneensd ennestiilin. Pyydettiiessii hiin
jeet kokeiluesitteestli.

sen htin
16ysi oh-

"Pal jonko tydellikettii.. . t6ytH tiedustelukort-
ti. THiihEn on ihan selviisti tiissii (kaavio
II) . "

Myds eri eliikelajit selvisivZit
kdytti vastatessaan kaaviota.
hiimiisi yltiktisitteen "ty6eldke"
eri eliikelajien suhde.

haastateltavalle. Hiin
Aluksi hlint5 kuitenkin

j a alakiisitteiden e1i

"Siis tydelHkettii? Niin nti5hHn on tydttdmyys-
elEikkeitd ja vanhuuseliikkeitii, nehiin on ihan
eri asia. tt

Kysyessiini kdsitteiden suhteen ep5selv5ksi jiiiimisestii
hdn sivuutti sen. Hlin tuntui huomaavan suhteen seuraa-
vasta kysymyksestiini "mitk5 ty6eliikkeen eri lajit voi-
sivat olIa mahdollisia sun iHss?isi. "

"Siis tydkyvyttdmyyseliike, jos mii niinku sai-
rastun, mut enh5.n mH niiitii muita voi saada, en
vanhuutta, enkd... enhdn mii tydtdn ole... per-
he-eldke? Joo mut sehdn on, jos mun mies kuo-
1ee. tt

ElZikkeen mtiiird oli kiinnostanut hlintd eniten ja se oli-
kin selvinnyt hdnelle l-askuesimerkin avu11a. Hiin ei
ollut laskenut esimerkkiii, mutta o1i k5ytt6nyt sitii ar-
vioinnissaan apuna.
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"Tti2i on just se, mistii mti niinku arvioin..."

Luettuaan esitteen hiin tunsi tiet6viinsH riittEv5sti
ty6elEkkeistd. Hiinen suorituksensa osoittivat, ettii hlin
hallitsee p6iiasiat. Esite oli htinen mielesttiSn muutta-
nut tietoja.

"Onhan se tavallaan, et mii oon niinku saanu
enemmiin tietoo... mullon oIlu aika hataraa. "

Hyddyllisin esitteen sislilldstti oli htinen mielestliiin
rekisteriote.

"...nyt mun tuli otettua selviili, et onko kaik-
ki tydnantajat maksanu ne maksut."

Esitett5 hdn piti tarpeellisena tiedotuksen kannalta.

"monikaan ei tuu ajatelleeksi tlimmdisiii asioi-
ta ollenkaan. tt

Esitteen llihettiimistli kotiin h6n piti hyvdnd.

Haastattelujen vaikutus on tullut jo
Lopuksi kysyin hlineltll kuitenkin vielii
telujen vaikutusta.

edellli esi1Ie.
suoraan haastat-

"Tottakai (on vaikuttanu) en mii ois muuten.
Ma oisin vaan katsonu sen piiiillisin puolin ja
se ois menny tonne roskiin, mut nliin kun joku
kysyy niin md huomaan, etten mii tiediikiiiin mi-
tEi2in. "
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TYYPPI 4

Khv. 5 on korkeasti koulutettu mies, joka toimii vaati-
vassa ammatissa. Htln on 31-vuotias ja hiin sai tutki-
muksessa vanhan esitteen.

Ellikeasiat kiinnostavat hiintii, h6n on mieltiinyt, ettti
ne koskevat myds htintli.

"... katson nimenomaan sen, ettti mikli on mi-nulle tdrketitli... "

Esitteess8 nimenomaan oman elSketurvan valvominen e1i
rekisteriotteen tilauspyynt6 o1i h5nestH olennaisin
asia. Sen hiin oli liihetttinyt vasta ensimmdisen haas-
tattelun jiilkeen. Hiin ei ollut lukenut esitettli sanas-
ta sanaan.

"Md vaan katsoin ja selasin sen 15pi."

Hlinen mielestiidn esitteestit sai selaamalla ktisityksen.
Osoittautui, ettli hiin hallitsee asiat jokseenkin hyvin
ennestEiin.

"Suurin osa niiistA on mulle tuttuja. Mti tie-diin ndii. (Haastattelija: Mistii ne on tuttuja?)Ty6asioissa ja sitten kun joutuu noita hallin-nollisiakin asioita hoitamaan, niin siihenliittyy et, mitk5 on niiii kaikki eri asiat."

Haastatertava tiesi mielestii5n riittliviisti asioista.
OngelmanratkaisutehtHvien kautta kEvikin ilmi, ettE
asiat olivat pdiipiirteissdiin hallussa. Kokonaiskuvan
hHn kuitenkin katsoi olevan puutteellinen. l,luuan h6nen
kommenteistaan osoittikin, ettei klisitteiden suhde ol-
lut aivan selvli. Kysymykseen "mitke tydelEkelajeista
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voisivat o11a ajankohtaisia omal1a kohdallasi", hiin
vastasi: "TEL ja perhe-e1Hke. " Tdmii osoittaa, ett5
yltikdsite "ty6e1Eike" ja siihen liittyvien eri e15ke1a-
jien suhde on epdselvd.

Ty6eldkkeen valvominen oli h5nelle esitteen olennaisin
asia. Vaikka hiinellii oli hyvii kiisitys asioista ennes-
tdiin, my6nsi hiin esitteen antaneen myds uutta tietoa.

"On sen, ettti minii en tiennyt, ett5 se tiiytyy
hakea. Ja semmonen, et tiiytyy my6s tarkkailla
sitii, ettZi niiii rekisteritiedot pit5ii paikkan-
sa. Koska voihan oIla, ettii joku tydnantaja
on semmonen, joka ei olekaan huolehtinut laki-
sii2iteisestli velvollisuudestaan. Se on aina
mahdollista. Tae (rekisteriote) on muuten
senrmonen, joka tsekkaa muuten sen asian.tt

Vanhalta esitteeltli hiin kaipasi kuitenkin selvempili
toimintaohj eita .

"Siita puuttuu semmonen sekii toimintaohje.
Tee tEmii ! Tiissd tHytyy viihtin ruveta pydritte-
IemHiin ja katsomaan, et mikiihtin tea nyt on
(tarkoittaa rekisteriotepyyntdti) . "

Ellikkeensii mtiiiriin hlin pystyi suurinpiirtein arvioimaan.
Siihen vaikuttavat tekijdt eiviit olleet tiiysin selvil-
ld, eikd eliikkeen miiLiriiii pystynyt h5nen mielestiilin van-
han esitteen avulla arvioimaan.

Kokeiluesitteen laskuesimerkki ei hiinen mielestiidn aut-
tanut asiaa. Yleensd haastateltavat pitivEt sitii kiiyt-
tdketpoisena. Haastateltava saattoi asenteidensa tai
muiden tilannetekij6iden takia sivuuttaa sen torjuen.

"Tae menee liian hankalaksi si11oin, kun tiiy-
tyy ruveta laskemaan. Ensimmiiiseksi, onko
meillii laskinta missdiin. . . Minun mielest5ni
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tdmmdnen esitys jos menee, niin se t5ytys pys-tyH sanomaan noin suurinpiirtein, ettd sen- jasen iktiisellii ihmisellii se on noin niin ja
niin monta prosenttia palkasta. 'r

verratessaan esitteitti keskenH5n, h5n n5ki kummassakin
hyviS ja huonoja puolia.

"Joo, tae (kokeiluesite) on minusta hyvii.Teksti kertoo paljon, eli tuo kuva havainnol-listaa sitd, mut sitii sit tEytyy sanoa, ettHssii (vanhassa) on erittiiin hyviit otsikot.Tea (kokeiluesite) on hyvin suunniteltu asia.(H: Pystyykd sitii kaaviota lukemaan?) Se an-taa tommosen kokonaiskuvan, siis toisaalta seantaa semmosen yksityiskohtaisen hajanaisen
kuvan mydskin. Et jonkunverran sotkeekin, mutse kokonaisuuden antaa.
(U: Mika kohta tuossa jai niinku sekavaksi?)Minusta t5ssti vaiheessa, varsinkin td5. Neanuolet tHdtlii ndin (tarkoittaa alaosaa) ...taeesitys on tlimmdnen perinteisest5 poikkeava,siin mielessH tliS on hyvH, ja se etti taa onhavainnollistettu. Et tEssti (vanhassa esit-teessa) on vaarana se, ettd tiitd ei Iueta. Etse saatto olla useamman eri tekijiin summa,ettii mii kiinnitin tiihtin huomiota. Se just,
ett toi perhe kasvoi, et se saattaa ol_la justse, et muuten se saattaa, et tHH ei ole ajan-kohtainen asia. fka saattaa o11a mydskin.n

Kokeiluesitteen kansi herdtti hdnen mielestiiiin luke-
maan, mutta hiin kritisoi sen negatiivista liihestymista-
paa.

ttMinusta huonoa on se, et se asia tuodaan tlim-
mdsen negatiivisen tapahtuman varjolla esiin.
"Mite jos sinulle jotain kHy". Niin minustase ei oo hyvii... Vaikka se sHikyttdis luke-maan, mut ihmistenhiin ttiytys saada kaikistaasioista semmonen positiivinen kuva, ettH semy6nteisess5 mielessli tlihiin suhtautuu.'r

10
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Arvioidessaan esitteitEi han esitti yleisempiS tiedotta-
mista koskevia parannusehdotuksia. HHnen mielestiiiin
esitteen tulisi olla osa laajempaa tiedotuskampanjaa
esimerkiksi siten, ette TV:ssa herHtettiiisiin huomio
ennen esitteen ltihettiimistii.

"Se minun mielestli ois hyvin ttirkeiitii et se
yhdistys isompaan prosessiin. Koska tiissiih5n
on mydifin tuon valtiovallan intressit takana,
et ttin avulla piiiistiiiin kiinni semmosiin tydn-
antajiin, jotka ei hoida osuuttaan t[ssH asi-
assa. SiinE on semmonenkin kansantaloudelli-
nen hydty nlihttivissE. "

10.6.5. Tutkimusprosessin vaikutus oppimisen kokonais-
laatuun

Tarkastellessani eri tekij6iden vaikutusta oppimisen
kokonaislaatuun vahvistui oletus, ettS haastattelut si-
nlinsii vaikuttavat oppimisprosessin etenemiseen (vrt.
luvut 70.2.2 )a 10.3.2.) Laadullisessa tutkimuksessa
tutkija itse on aina yksi vaikuttava tekijii. Olinkin
olettanut, ettd haastattelutilanne voisi olIa osa oppi-
misprosessia. sen vaikutus osoittautui motivoitumisen
kannalta merkittSvEiksi i motivoiva ristiriita heriisi
useimmiten juuri haastattelussa.

olen hahmotellut mallin tutkimusprosessin vaikutuksesta
oppimisen kokonaislaatuun. sita voisi luonnehtia seu-
raavasti: ylimalkaisesta luulosta, ettti tietiiEi asiat,
htimmennykseen ja motivoivan ristiriidan oivaltamiseen.
Ttistii seuraa Se r ettii osa koehenkil6istii aktivoituu
asian syvtillisempSan pohtimiseen. Taustalta on usein
yhli harhaluulo asioiden hallinnasta: kun on jokin kiisi-
tys, tunnetaan se riitt?iviiksi ja saadaan turvallisuuden
tunne.
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Tulee muistaa, ettii tiimti on malli, joka ei kerro koko
totuutta: eri yksil6iden vtiIillli on eroja. OIen pyrki-
nyt valottamaan eri osien yksitt5isessii tarkastelussa
nditii eroja. Puutteistaan huolimatta malIi kertoo lu-
kijalle mielestiini jotain keskeistli tutkimustulosten
kannalta: se antaa lukijalle viitekehyksen, johon si-
joittaa edellii esitetyt yksityiskohtaisemmat tulokset.

Tiissii tutkimuksessa koehenki16iden ty6eltiketiedon pro-
sessoinnissa erottuu kolme eri vaihetta:

lukijan omatoiminen esitteeseen tutustuminen,
lomakehaastattelu ja
teemahaastattelu .

Kun koehenkild saa esitteen, h5n katsoo sitli ja huomaa
siellii jo ennestiitin tuttuja ktisitteitii. Lisiiksi h5n
huomaa mahdollisesti jotain uutta ia omaksuu sen. HEin

voi esimerkiksi laskea arvion omasta tulevasta elHk-
keestiiiin. H5nelle j5d mielikuva, ettii hiin tietZili nyt
asiasta ja on omaksunut sen. Useimpien kohdalla esit-
teeseen tutustuminen jEE ylimalkaiseksi selaamiseksi.
Todetaan, ettE ktisitteet ovat tuttuja ja oletetaan,
ettti hallitaan asia.

Ensimmiiisen haastattelun tietokysymyksiin vastatessaan
koehenkil6t joutuvat pohtimaan ty6eliikekysymyksiS. Se-
latessaan esitettii kaikki eivEt o1e vtiltt5miittti pohti-
neet asiaa lainkaan, asia on ainoastaan todettu. Nyt
asian hallinta saa aikaan ristiriitaisia tuntemuksia:
koehenkild, joka pystyy vastaamaan, on epHvarma vasta-
uksestaan tai ei kykene vastaamaan lainkaan. Osoittau-
tuu mahdollisesti, ettei nimeltd tuttujen klisitteiden
sisElt6 olekaan se1vH, jolloin syntyy motivoiva risti-
riita. Vastaaja motivoituu ottamaan esitteen esille ja
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tutustuu siihen liihemmin. I{uussa tapauksessa hlin tor-
juu ristiriidan.

Toisessa eli teemahaastattelussa koehenkil6t joutuvat
perustelemaan ktisityksitiiin. Ttil16in he havaitsevat
joko etteiviit hallitse eiv5tkZi ole omaksuneet asiaa tai
ett5 tietEviit asian ennestEiin. Edelleen esiintyy nii-
tE, jotka eiviit halua pohtia asiaa lEhemmin, vaan anta-
vat emotionaalisia ylimalkaisia arvioita, mikti osoit-
taa, ettei asiaa haluta pohtia liihemmin.

11. JOHTOPAATUKSET JA KEHITTAMISAJATUKSET

ETK:n tiedotuspeAllikk6 Yrj6 Larmola on pohtinut lehti-
artikkelissaan sosiaalialan tiedottamista koskevia liih-
t6kohtia. Larmol-a toteaa, ettH yksittiiistieto tarvit-
see tuekseen pohjatietoa. Aikaisemmat virheelliset
tiedot ja asenteet saattavat myds vaikuttaa tiedotuksen
perillemenoon, samoin tiedon oikea-aikaisuus ja tiedon
kHsitettiivyys. (Larmola 1985. )

Tutkimustulokseni tukevat Larmolan kokemuksia. Oppi-
misprosessin periaatteiden soveltaminen sellaisena kuin
se tlissii tutkimuksessa on tapahtunut, ei kuitenkaan
ratkaisevasti parantanut esitetiedottamisen ongelmia.
Esitteeseen sisiiiinrakennettu oppimisprosessi nliyttEli
jElivdn Iiian suppeaksi muutokseksi. Oppimisteoreetti-
nen niikdkulma tuo kuitenkin esiIle teki jditii, jotka
vaikuttavat tiedon omaksumiseen.

Kokeiluesitteen kansi ei heriitttinyt motivoivaa risti-
riitaa, niin kuin ajatus o1i. Kannen kuvan ja tekstin
yhteisvaikutus ei toiminut (ks. luku 10.1.2.).
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Motivoiva ristiriita osoittautui kuitenkin
seksi ltihtiikohdaksi tiedonomaksumisessa.
nen on ratkaiseva tekii6 oppimisprosessin

hedelmlilli-
Motivoitumi-

Iiikkeelle
llihtemisen ja sen etenemisen kannalta. Vasta kun luki-
jaIIa her5it omakohtainen sislilldllinen motivaatio, so.
h5n havaitsee ristiriidan omien tietojensa ja todelli-
suuden vli1i1lts, liihtee oppimisprosessi liikkeelle .
Muussa tapauksessa tieto jdE ulkokohtaiseksi. Vaikka
esite havaitaan, sivuutetaan tieto merkityksettdmdnli.

Ristiriidat eivdt kuitenkaan ole aina motivoivia. Fes-
tingerin (L957) mukaan ihmisill5 on taipumus pyrki5
tasapainotilaan jouduttuaan tiedolliseen ristiriitaan.
Aina se ei tapahdu tiiydent5mSll5 puuttuvaa tietoa, vaan
ristiriitatilanne voidaan ratkaista esimerkiksi torju-
malla sen olemassaolo. Niiin kiivi my6s osalIe teema-
haastatelluista. Sovellettaessa motivoivaa ristiriitaa
tulisi selvittiiti, milloin se saa aikaan mydnteisen mo-
tivaation.

Asian merkityksen oivattamisek si esite tulisi laatia
mahdollisimman omakohtaisesta niikdkulmasta. Muussa ta-
pauksessa asenteet ja ennakko-oletukset vaikuttavat lu-
kijan toimintaan. Aikaisemmin nimeltti tuttuja kSsit-
teitE pidetdtin selvin6 vaikkei ndin olisikaan. Moti-
voivan ristiriidan her5Emiseksi tarvitaan kokonaisval-
taisempi tilanne, jossa useat eri tekijdt tukevat toi-
siaan.

Pelkkii ulkoa annettu tai kuten tlissli esitteen sislilin-
rakennettu sprosessi, €i sellaisenaan riitd he-
rdttiimiiiin niiden lukiioiden motivoi tumista , joilla ei
ole eliikeasioihin 1iittyv55 syviillistd oppimisntikemys-
te. (Vrt. luku 6.2., s. 32 Niinisttj.) Mielenkiintoinen
jatkotutkimuksen aihe olisikin, miten oppijan oma oppi-
misklisitys vaikuttaa tydeliiketietojen omaksumiseen.



144

Mikali ty6elEketieto ndhddlin merkityksetttimiiksi, jtili se
yksitttiiseksi faktatiedoksi, koska lukijalla ei oIe
tietorakenteessaan toimivaa mallia eliikejErjestelmiistti.

Eltike asioiden monimutkaisuus niivtttiii olevan tiedotuksen
onqelmallinen peruskysvmvs. Miten luoda jiisentiiv5 vii-
tekehys monimutkaisesta eliike jlir jestelmtistii. Koska
meillli on kaksi erillistli eliikejHrjestelmiiii, tydeliike
ja kansanelEke, tapahtuu niiden tiedottaminen my6s

erikseen. Ellikevakuutetun todellinen eISke muodostuu
kuitenkin molemmista. Eltikevakuutetun on pystyttiivE
operoimaan molemmilla klisitteillE. Kdvi ilmi, ettti Iu-
kijoiden oli vaikea ymmiirt5li ktisitteiden suhdetta toi-
siinsa (ks. luku 10.2.3.1. Tiedotuksessa tuntuisi ai-
heelliselta pohtia, olisiko mahdollista joiltakin osin
yhdistSS ty6eltike- ja kansaneliikejtirjestelmtin tiedotus-
toimintaa.

Orientaatiokaavio , systeemimal 1i e 15ke j iirj estelmiistS,
sisiilsi tiedotukselle uuden niikdkulman. Pyrittiin an-
tamaan viitekehys koko eliikejtirjestelmiistii, tydeldkkeen
ja kansaneliikkeen suhteesta toisiinsa. TSmd osoittau-
tui tarpeelliseksi listiksi; kaavio auttoi luki oita
mielttimii5n asian merkitvksen omalta kannalta. Ttillai-
senaan kaavio kaipaa kuitenkin lisiikehittelyii. Se jIt-
tae avoimia kysymyksiS ja kHsitteiden suhteet jdiivHt
ep&selviksi (ks. luku 10.2.2.1. Tekstin tulisi tukea
paremmin kaaviota, jotta eltikejdrjestelmiiiin sisiiltyvien
kiisitteiden suhteet selviiiisiviit.

Kaaviot esitystapana saattavat kuitenkin saada aikaan
myds torjuvan reaktioll. Ttimii johtuu liihinnii uuden esi-
tystavan vierastamisesta. Kuitenkin enemmistd haasta-
teltavista piti kokeiluesitteen esitystapaa parempana
(ks. luku 10.2.4.). Ensi vaikutelman merkityst2i ei



L4s

kuitenkaan pidH vZih5tellii, vaan se kannattaa muistaa
motivoitaessa tiedon vastaanottamista.

Kun lukija on motivoitunut ja hiinelle on muodostunut
jtisent5v5 kokonaiskuva eltikejSrjestelmtistH, ovat edel-
lytykset asian sisiiistiimiselle olemassa. Kaavion muo-
4o_g_g a € E_ile t1t_ 841; i t'teq t he lpo tt iva t a s i an omak sumi s ta .
Lukijoiden oli helpompi sijoittaa itsensii asj-aan, tode-
ta oma eltimtintilanteensa. Nliin tieto alkaa elii5 oma-
kohtaisesti ja se muuttuu mielekkii5ksi (vrt. luku
10.3.3.).

Rekisteriotteen tilaamisen a oman elliketurvan valvomi-
sen kannalta ei esitteen rakenteella tunnu olevan mer-
tfl;1sta. Se, ettd kaavio II ei nouse merkityksellisek-
si, voi johtua my6s haastatteluteknisistd syist2i. Re-
kisteriotteen tilauslomake osoittautui paremmin huoma-
tuksi kuin siita kertova kaavio. l4onil1e se olikin
tuttu ennestii5n ja sen nlikeminen palautti asian mie-
Ieen.

Ulkoistamisessa lukija soveltaa saamaansa tietoa ja se
auttaa asian sis6isttimisess5. Esitteeseen on hyddyl-
listd si '1 oittaa lmanratkaisutehttiv5. Kokeiluesit-
teen l-askuesimerkki aktivoi haastateltavia ja auttoi
oman tydeltikkeen mliiiriin arvioinnissa (ks. luku
10.4.2.) - Nyt kokqil-tu laskuesimerkki aiheuttaa vaike-
uksia liihinn5 vanhemmalle ryhmiille. Esimerkki on pel-
kistetty tilanne, ja koska asia on vanhemmalle ryhmiille
kdytdnndn syistii monimutkaisempi, aiheuttaa se vaikeuk-
si-a . Site, millainen tehtlivEi olisi kdyttdkelpoisin,
tulisi miettili.

Kokeiluesitteen laskuesimerkki ia systeemikaavio antoi-
vat aineksia omien tietoien kontrollointiin'ia arvioin-
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tiin. Parhaimmillaan koehenkilti voi niiden avuIIa ha-
vaita motivoivan ristiriidan olemassaolon ja motivoitua
puuttuvien tieto jen etsimiseen. I'{ikali tiedollisen
ristiriidan heriidminen ei riitli vElitt6mii5n toiminnan
aktivoitumiseen, voi tietojen puutteellisuus muistua
mieleen, kun henki16 t6rmiiii uudelleen kyseiseen tie-
toon. T5116in jo olemassa oleva tiedollinen ristiriita
kenties motivoi.

Esitetiedotuksen tulisi oIIa osa Iaajempaa kokonaisuut-
ta. Vasta kun esite liittyy muihin motivoivaa risti-
riitaa herlitttiviin tekijdihin ja soveltamista vaativiin
tehtiiviin, on esitetiedotuksella vaikutusta (ks. luku
10.6.5.). Jotkut haastateltavista ehdottivat, ett5
esitteen tulisi ol-la esimerkiksi osa laajempaa tiedo-
tuskampanjaa.

Tutkimusprosessi osoittautui tdrke6ksi teki'iliksi moti-
voivan ristiriidan syntymisessti. Kun haastatteli j a
esitti lukijalle ongelmanratkaisutehtZivili, ilmeni tie-
tojen puutteellisuus. Tiedotuksessa tulisi luoda vas-
taava tilanne, jolla her6tetttiisiin motivoiva ristirii-
td, esimerkiksi yhdistdm6llli esite laajempaan kokonai-
suuteen, jossa olisi motivoiva osa.

Oppimisen kokonaislaadun yhteydessii esittlimieni kate-
gorioiden ominaispiirteiden pohjalta on hahmottunut
kuva, jonka mukaan haastateltavat jakautuivat tiedotuk-
sen kannalta kolmeen eri ryhmdlin. Jakoperusteena on
se, miten he todennE.k6isesti suhtautuisivat uuteen e15-
keinformaatioon .

1. Henkil6 luulee tietdvtinsii asiat vaikkei tiediik5iin.
Hlin torjuu uuden tiedon.
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2. Henkil6 jiiii haastattelujen jilkeen hdmmentyneen epii-
Hiin joko torjuu uuden tiedon tai aktivoituuvarmaksi.

ottamaan sen vastaan.

3. Henki16 tiettiLi asioista ennestddn, hZinelIe on synty-
nyt realistinen kuva siitli, ettli hEin on jokseenkin pe-
ri11H asioista. HHne115 on valmiudet uuden tiedon
omaksumiseen.

Ensimm5ist5 ryhmdii luonnehtii se, ettd sen jdsenet ei-
viit o1e motivoituneita pohtimaan asiaa syvemmin. He
tor juvat kEisite1t5.vHn as j-an ongelmall_isuuden. Se ei
o1e kuitenkaan tietoista, asia vain tuntuu heistE ulko-
kohtaiselta eikii se kiinnosta heitli. Haastatertavilla
esiintyy ristiriitaisuuksia mieripiteiden ja suoritus-
ten v51irlii. Koehenki16 tuntee tietiivinsd tarpeeksi,
mutta protokorlat osoittavat asiaa jHsentiiviin kokonais-
kuvan puuttuvan.

Tihdn ryhmdiin kuuLuvat ovat tied.otuksen kannalta ongel-
ma11isia. Yleensii he ovat niitd, joilIa on eniten
puutteita tiedoissa, ja he my6s tarvitsisivat uutta
tietoa, mutta se ei tavoita heitEi.

Kategori{3n Z kuul-uvat koehenkil6t ovat sen sijaan tie-
dotuksen kannalta potentiaalisia. Heil_Ie syntyy joko
suoranaisesti esitteen tai muiden tiedotustoimenpitei-
den ansiosta tai er5miintilanteen seurauksena tarve tie-
tiii asioista. He tunnistavat tietojensa puutteel-l-isuu-
den, mutta heriinnyt ristiriita on jokseenkin latentti,
se ei o1e jiisentynyt selke5ksi toimintaa ohjaavaksi kd-
sitykseksi . Niimii henkil6t j ddvHt alttiiksi iirsykkeir-
re, mutta riippuen siitii saavatko he sopivia virikkeitii
asian perusteelliseksi servittiimiseksi vai puuttuvatko
rI€r he joko tdydentiivlit tietojaan tai piidtyviit samaan
tilanteeseen kategoriaan 1 kuuluvien kanssa.
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Asiat ovat ilman tiedotuksellisia toimenpiteitH jo1la-
kin IaiIla useimmille heistd ennesttidn tuttuja: haasta-
teltavat eivlit pysty tarkkaan sanomaan, mistii tieto on

perdisin. Tietoa ei useinkaan ole vartavasten liihdetty
hankkimaan, vaan kuten eriis haastateltavista totesi,
"sitii on tarttunut takin hihaan matkan varre11a" joko
tuttavien ja sukulaisten kautta tai tiedotusvdlineistii-
Tiillainen tieto on kuitenkin usein eptimii?iriiistii ja ha-
janaista. Se sisiiltH5 yksittiiisiH pikkutietoja, jotka
saattavat olIa virheellisiiikin - jtisentdvii kokonaiskuva
puuttuu.

Sen sijaan ryhmii?in 3 kuuluvilla vastaajilla on nykyis-
ten tietojensa ja asenteidensa pohjalta tehokkaat mah-
dollisuudet hankkia lisiitietoja ja omaksua uutta infor-
maatiota. He ovat motivoituneita ja hei1ld on tarpeek-
si kokonaisvaltainen kuva eliikeasioista, joten heillii
ei ole tarvetta hiimmentyneinii tor j ua tydeldkkeeseen
liittyvHii informaatiota. On todenniik6istii, ettd tdrmii-
tesstiiin lisiiinformaatioon heille syntyy kuva, mihin sen
voi sijoittaa. Tieto ei td116in mene ohitse irrallise-
na sirpaletietona, kuten ryhmiin 1 jHsenille kiiy.

Ryhmliiin 3 mahtuu myds niitii, jotka ovat verraten hyvin
perillii eldkeasioistaan jo ennestdtin. Niimti henkil6t
ovat tydns5 vuoksi joutuneet tekemisiin tydeliikeasioi-
den kanssa, esimerkiksi khk. 17 tydskentelee henkilds-
tdhallinnossa. He suhtautuvat mydnteisesti asiaan ja
samoin haastatteluun, ja tekev5t jopa parannusehdotuk-
sia.

Kognitiivisen oppimisnikemyksen puutteena voidaan tode-
tEr, ettii se on hyvin yleisellii tasolla, eikii sen sovel-
lutuksista ole merkittiiviE kokemuksia. Tiissii tutkimuk-
sessa sitd on sovellettu ensimmHisen kerran esittee-
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Se ei johtanut kaikilta osin odotettuihin tulok-
Asia vaatii edelleen kehittelyii ja jatkotutki-

Oppimisprosessin malli on kuitenkin t511d hetkelld ai-
noita yrityksiii kuvata tiiydellistd oppimista ja siihen
vaikuttavia tekijdite prosessiluontoisena. Sen rajoi-
tukset huomioon ottaen sen soveltaminen niiyttiiii tarkoi-
tuksenmukaiselta. Siite, millaisia ndmd rajoitukset
ovat esimerkiksi tydelliketiedottamisessa, antavat tut-
kimustul-okset viitteitii. Tdtii tulisi kuitenkin tule-
vaisuudessa tutkia tarkemmin.

Ty6eldketiedotuksen kannalta tutkimuksen tulokset voisi
tiivisttili seuraavaan kuvioon.

KUVIO 3. ESITEMUOTOISEN TYOELAKETIEDOTUKSEN V]ITEKEHYS

Materiaalin ja oppijassa tapahtuvan tiedonprosessoinnin
vuorovaikutus tulisi ottaa huomioon jatkossa entistii
selvemmin ja edelleen kehitt5S tiedotusmateriaalj-n ra-
kennetta. Tiedotusmateriaali, td.ssii tapauksessa esite,
tulee ottaa huomioon osana laajempaa tiedotuskokonai-
suutta. Esite toimii tehokkaammin, kun se nivoutuu
tiedotuskokonai suuteen .

ESITETIEDOTUS
( tiedotusmate-
riaalin rakenne)

OPPIJASSA TAPAH-
TUVA OPPIMTS-
PROSESSI (tiedon
omaksuminen)

TIEDOTUS-
KOKONAISUUS

EL}iMiiNTILANNE
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Toisaalta tydelEkevakuutetun oma eltim5ntilanne ja yksi-
1611iset erot vaikuttavat hiinen kykyyns5 ja motivaati-
oonsa ottaa vastaan, omaksua ja muokata uutta tietoa.
N5mli tekijlit muodostavat erE5nlaisen esitemuotoisen
tydelfiketiedotuksen viitekehyksen .



1s1

LAHDELUETTELO

BIiss J - Monk M. - Ogborn J. 1983. Qualitative Data
Analysis for Educational Research. London.
Croom Helm.

Deutscher I. 1970. Looking backward: case studies on
the progress of methodol_ogy in socj-al_ rese-
arch. Teoksessa Qualitative methodology.
Firsthand involvement with the social- wor1cl.
Toim. Filsted W. New York. Markham.

Engestrdm R. - Engestrdm Y. 1984. Siivoustyiin ha1lin-ta. Servi Systemsin julkaisu.
Engestrdm Y. 1982. Perustietoa opetuksesta.

Valtion painatuskeskus.
Hel-sinki.

Por-

Ericsson B. - Simon K. 1984. Protocoll Analysis: Ver-
ba1 Reports as Data. Massachusetts. The MfT
Press.

Eskol-a A 7973. Sosiologian tutkimusmenetelmdt I
voo & Hel-sinki. WSOY

Festinqer L. 1957. A Theory of Cognitive dissonance.
Evanston. Row & petterson.

Filsted W. 7glOt fntroduction. Teoksessa eualitativemethodology. Firsthand involvement with thesocial wor1d. Toim. Filsted W. New york.
Markham.

Forss S J5iskeliiinen P. 1986. Informaatiotutkimus.
Tutkimus esitemuotoisen tydel;iketiedon peril-
lemenosta ja siihen vaj-kuttavista tekijdistti.
Kiisikir j oitus .

Forss S - JiiHskel-iiinen P. - Karisalmi S. 1983. peril-
lemenon ongelmia. Alustava tutkimus ty6e15.-
ketiedoista erityisryhmissd ja tydeliikeinfor-
maation perillemenosta. Eliiketurvakeskus.

Groube R 1978. Eval-uation - what-s it all about.
NASSP. Bulletin. Vol. 62, no 422.

Grdnfors M. 1982. Kval_itatiiviset kenttiitydmenetelmdt.
Porvoo & Helsinki. WSOY.

Hakkarainen P. L982. Opetuksen ja oppimisen laadulli-
nen evaluointi. Arviointi aikuiskoulutukses-
sa f i. Valtion koul_utuskeskus. Julk. sarja B
20b -



152

Hirs jiirvi S. 1983. MaaiIman kiisitteellistdmisest& ja
havaintojen teoriapitoisuudesta. Teoksessa
Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologi-
sista ldhtdkohdista. Toim. Hirsjiirvi S. Jy-
viiskyllin yliopisto. Kasvatustieteen Iaitos.
Julkaisuj a .

Hirs j iirvi HeI-

Jakku-S ihvonen R. 1 9 8 3 . Havainno I 1i stami sproblemati i-
kasta. Al-ustus julkaisussa Tydeldmdn aikuis-
koulutusta. Helsingin Yliopiston Lahden tut-
kimus- ja koulutuskeskus. Helsingin yliopis-
ton painatuskeskus.

Larmola Y - JiidskelHinen P. - Karisalmi S. 1983. ElA-
keturvakeskuksen tiedotustoiminnan tavoit-
teet. (l4oniste. )

Larmola Y. 1985. Tiedon maaperli. Sosiaalialan tiedot-
tamista koskevien ajatusten ldhtdkohtia. Ar-
tikkeli lehdessii Ty6eIdke 7985/3.

Lazarus

Leino J

R. 7977 . Persoonallisuus. Espoo. WSOY.

Kokeilu oppimateriaalin laadinnassa ja kehit-
telyssii. Kouluhallitus. Oppimateriaalitoi-
miston julk. 3/1979.

S. - Hurme H. 1982. Teemahaastattefu.
sinki. Oy Gaudeamus Ab Kustannus.

Marton F

Marton F e aI. 1983
WSOY.

Oppimisen ohjaaminen. Espoo.

Merton R. - Fiske M. - Kendall P.L. 1956. The Focused
Interview. A manual of problems and proce-
dures. G1encoe, fI1: The Free Press.

Miettinen . 1984. Kognitiivisen oppimisnHkemyksen
austaa. Valtion koulutuskeskus. Julk.sarja

- Wenestam C-G. 1984.
v;irld. Kristianstad.
fdrlag.

Att uppfatta sj-n om-
AWE/Gebers/Norstedts

R
t
B

Ni-inist6 K. 7984. Aikuiskoulutus
Valtion koulut-uskeskus .

ja sen evaluointi.
Julk. sarja B 23 .

Niinistti K. (1985). Tulkinnallisen paradigman mukais-
ten menetelmien soveltaminen ai-kuiskoulutuk-
sen laadun arvioimiseen ja kehittlimiseen.
Valtion koulutuskeskus. (Kdsikirjoitus.)



153

Niinistd K. 1981. Inhimill-istii toimintaa tarkastele-viin tieteisiin ja erityisesti kasvatustie-
teel-liseen tutkimukseen soveltuvat tulkinnal-lisen paradigman mukaiset tutkimusmallit ja
menetelmiit. Niiden filosofinen tausta ja va-
lintaan vaikuttavat tekij&t. Turun Yliopis-
ton kasvatustieteiden laitoksen julk.sarja
A: 85. Turku.

Ojanen S. 1980. Motivaatioprosessin ja siinii tapahtu-
neiden muutosten tarkastelua kansalaisopiston
kasvatustieteen arvosanaopiskelijoilla.
Joensuun korkeakoulu. Kasvatustieteen osas-
ton selosteita ja tiedotte:-La 22.

Pietild K. 7973. Nakike sil-mii, kuuliko korva? Tutki--
mus "Kolhoosi Itd-Siperiassa"-nimisen TV-
dokumenttifilmin ymmErtdmisestti, perilleme-
nosta ja sen vaikutuksista suomalaisten maan-
viljelij6iden kdsityksiin kol-hoositaloudesta.
Tampereen Yliopiston tutkimuksia. Sarja A
n:o 44.

Pietild V. 1982. Tiedotustutkimus: teitii ja tienviitto-ja. Tampereen Yliopiston julk. Sarja C n:o
3/1982.

Patton M. 1980. Qualitative Eval-uation. London. Sage
Publications.

Peltonen R. 1983. Kasvatustieteellisen tiedon
tiivi-suuden mahdollisuudesta.

objek-

Sacharowa A. L982. Sel-bstkontrolle und Sel-bstbewert-unE
in der Ausbildung der Lerntiitigkeit. Teok-
sessa Ausbildung der Lerntiitigkeit bei
Schtilern. Toim. Darvydow, Lompscher,
Markowa. BerIin. Volk und liissen Vol-k-
seigener Verlag.

Sarala U. 1983. Yliopistollista tydeltimdn aikuiskoulu-
tusta; periaatteita ja esimerkkitapauksia.
Alustus julkaisussa Ty6eIimtin aikuiskoulutus-
ta. Helsingin Yliopiston Lahclen tutkimus- ja
koulutuskeskus. Helsingin Yliopiston paina-
tuskeskus.

Sturm H. 1968. Masse -Stuttgart.
Bildung - Kommunikation.

Taloustutkimus Oy. 1982. Turvallisempi pyk5Id piidl1e.
Tutki-mus uuden tieliikennelain perille-
menosta.



Ls4

Tuominen E. 1980. Yleisd ja tydel5kelait 1979.
turvakeskuksen tutkimuksia 1980 : 4.

Eltike-

Tytieliike ja muu sosiaalivakuutus. 1984. Tydeldkelai-
tokset. Turenki. Jaarli.

von Wright, J & aI. 7979. Oppimisen strategiat koulu-
iiissd. I. Turun Yliopisto. Psykologian lai-
tos. Tutkimuksia N:o 33.

Suulliset liihteet:
Grijnfors M. L984. Kvalitatiivisten kenttdty6menetel-

mien fuennot kev2itlukukaudella 1984.
Helsingin yliopisto. Sosiologian laitos.

EtelSvuori P. Eltiketurvakeskuksen tiedotussihteeri.
Haastattelu 13. 2. 1985.



I,IITE ].

15s

HAASTATTELUN INSTRUKTIO

Tiimiin haastattelun avulla keriiEin tietoa kahden erilai-
sen esitteen hyvistd ja huonoista puolista. Tarvitsem-
me tietoa, jotta voisimme parantaa tydeliike-esitteitii.

Te olette saanut toisen ntiistii esitteist5 ja esitiin
aluksi siihen liittyvid kysymyksili. Lisdksi vertaamme
esitteitii. Kun vastaatte 1]-n rittiikii5 sanoa
ddneen kaikki mitEi mielessiinne liikkuu mitli ai attel-it-
te ukiessanne.

Vaikka osa kysymyksistti on tietokysymyksiii, tdmii ei ole
tietokilpa ilu. Ntiiden kysymysten avul1a on tarkoitus

iistEi i S asiaan eli siihen miten luette esitettii
onko t e 1 s td hel o vai vaikea ldvtHii tieto esitteestiir,D

Esite saa oIIa esi115 j
haluatte.

a voitte katsoa sieltti aina kun

11
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HAASTATTELURUNKO

Oppimisen kokonaislaatu

Esitteen lukeminen
1. Luitteko esitteen kokonaan?
2. Miksi keskeYtitte?
3. Tutustuitteko johonkin kohtaan tarkemmin?

Mihin?

Esitteen keskeisin sisiiltd
4. Mika jHi esitteest5 pddllimmiiiseksi mieleen

(keskeisin sisiiltd) ?
5. Miksi?
6. Onko esitteestii helppo 16ytdd keskeisin tieto?

Mie leenpa inaminen
7. Yrittittekd painaa mieleenne asioita lukiessan-

ne tlillaisia esitteitii vai pysdhdyttekd itsen-
ne kannalta tiirkeisiin asioihin?

8. Ajatteletteko lukiessanne t51l-aisia asioita,
mitii ne merkitsevdt omal1a kohdallanne?

Motivoituminen

Mitd ajattelitte, kun huomasitte postin tuo-
neen tydelEike-esitteen?
MikH sai teidlit lukemaan esitteen?
Mike tai mitkii asiat esitteessii kiinnostivat
teitd eniten?
Liittyivtitkd n5mii asiat jotenkin omaan efdmiin-
tilanteeseenne ?
Onko tei115 jossakin eliimEntilanteessa heriin-
nyt tarve ottaa setviiii ty6ellikkeisiin liitty-
vistii asioista?

9.

10.
11.

L2.

13.

L4. Huomasitteko tietHvHnne jo ennestlidn tarpeeksi
tydeltikkeistH?
Miten havaitsitte sen?
Mita ajatuksia mielessdnne heriisi luettuanne
kannen tekstin?
(Haastateltavaa pyydetiidn vertaamaan kummankin
esitteen kansia. )

15.
16.
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Orientoituminen

Onge lmanratkai su
17. Mikii on kansaneltikkeen ja tydeldkkeen ero?
18. Antaako esite vastauksen?
19. Saitteko vastauksen esi-tteestH vai tiesittek6

sen jostain muusta syystd?
20. Miten ero kiiy ilmi esitteestli? Mistii kohdastaesitettii?

Yleisiii orientoitumiseen liittyviii mielipiteitii21. Onko Teillii mielest5nne jiisentynyt kuva ty6-elZikkeistii? Perustelkaa.
22. l{itke asiat tuntuvat vaikeimmilta ja /tai

epHselvimmiltii ?
23. Miksi?
24. Mitka asiat ovat tuttuja ennestiitin? Mistii?

Esitteen sis. asian esitystapa: kaavio/teksti
25. Mitii mieltii olette asian esittlimisestii tiissH

muodossa?
26. Jaikd jokin kohta kaaviosta/tekstistti epiisel-

vtiks i ?
27. Saako kaavion/tekstin avul.la jiisentyneen kuvanty6eldkkeistH? Perustelkaa.
28. Tarvitseeko kaavio mielestHnne tekstiii ymmHr-

tlimisen tueksi ?
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SisdistHminen

Oman elHketurvan valvominen
29. Mitii yksityinen henkild voi tehd5 valvoakseen

ty6eliiketurvaansa ?
30. Missd esitteessH?

Tydeldkkeen eri lajien erottaminen
31. Miss5 eri ellimiintilanteissa voi hakea ty6elii-

kettti?
Perustelkaa.

32. Missii esitteessii?
(Mita ty6elSkkeen eri lajeja on olemassa?)

33. Mitka tyOefaffeen lajit voisivat o1la mahdol-
lisia TeidZin iiissdnne?

34. Mistti vastauksen l6ytiiZi esitteestS?
35. Kuka voi saada perhe-eltikettti? Perustelkaa'
36. Miten vastauksen ldytiiti esitteestii?

MielipiteitE
Zl. Onko esitteen lukeminen muuttanut joitakin

aikai sempia t ieto j anne/ ktis ityks iiinne e Iiikeas i-
oista?

38. Onko esitteen antama uusi tieto selventdnyt
aikaisempia tietojanne elSkeasioista? Miten?

3 9 . Tai Pliinvastoin , sotkenut ?

40. Ajattelitteko esitettii lukiessanne omaa elii-
m5ntilannettanne? Sita mitli ntimli asiat mer-
kitseviit omalIa/perheenne kohdalla?
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Ulkoistaminen

Ongelmanratkai su
41. Arvioikaa eliikkeenne m5liriid?
42. Miten piiiidyitte tiihEn?
43. Mitke seikat vaikuttavat eldkkeen mEiHriiiin?
44. Antaako esite vastauksen?

Laskutehtiivd (uusi esite)
45. Oletteko yrittiinyt laskea sitH tai kiiyttiinyt

muuten apuna arvionnissa?
46. Mika1i ei yrittiinyt laskea, miksi?
47. Yritttiisimmek6 kiiydH yhdessE sen liipi ja kat-

soa siten mitii mieltti olette sen kliyttdkelpoi-
suudesta.

48. LaskutehtdvE jiiiinyt kesken, miksi?
49. Oliko teht5vd ylivoimainen? Perustelkaa.
50. Mike siinii tuotti vaikeuksia?
51. Oliko jokin tehtEviissd tarvittava tieto vaikea

16ytdH?

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Laskutehtiivd (vanha esite)
Arvioikaa eLiikkeenne miiiirdS?
Miten pdddyitte tiihiin?
Mitke seikat vaikuttavat eliikkeen mdiirHtin?
MistEi saitte tiedon?
Antaako esite mielestiinne vastauksen?
Missii?

Miel ipidekysymyksiii
58. Onko eliikkeensaajan mielestdnne tarpeellistatietii5, mi1ld perusteella hiinen ellikkeensEi

lasketaan?
59. Ovatko esitteen sisiiltiimiit tiedot kHyttdkel-poisia itseiinne ajatellen?
60. Mika tiedoista oli omalla kohdallanne hy6dy1-

lisin ?
61. Pystyisittekd hoitamaan tydeldkkeeseenne liit-tyvili asioita esitteen sisliltiimien tietojen

avul1a?
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62. Ajatelkaa, ettii olette 58-vuotias nainen,

mistii eri syistH teidiin olisi mahdollista
saada tydeliikettli?

63. Auttaako esite ratkaisemisessa?

Henkil-dn oma arvio tydelHketiedoistaan
64. Mitka asiat mielestEnne hallitsette?
65. Onko jokin asia jHdnyt askarruttamaan?
66. Mika on esitteen osuus tietojen hallinnassa?
67. TiedHttekd mielestdnne nyt esitteen luettuanne

riittevasti ty6eldkkeistii?
58. Millaisista asioista pitiiisi tietdli enemmHn?

Arvio esitteestd
69. Mitti hyvliii/huonoa?
70. Mitii mielt5 olette esitteen sisii116stil,

e s ittiimi stavasta ,
kuvituksesta?

77. Onko ttillainen esite tarpeellinen?
Mielipiteitli ty6eltiketiedottamisesta

72. Kun ajattelette esim. TV:td ja radiota, niin
mikli on mielest5nne tiillaisten esitteiden
merkitys ?

73. MitA kautta olisi mielest5nne tarkoituksen-
mukaisinta jakaa ty6e15ke-esitteitti?

Haastattelun vaikutus
74. Ovatko' haastattelut vaikuttaneet tydelEketie-

toihinne?
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