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Opetussuunnitelman uudistamisesta ja ”uudistamisesta”,

eli kun Gonzo puhuu, uuu-ugh!, niin hupsista keikkaa

Juha Suoranta

Hyvä kollega, rakas opiskelija,

Tämä kirje on sinulle. Ja Okr:lle kans. Sain sysäyksen kirjoittaa keskiviikon 4.11. opiskelijakahvilla, 

jossa olin vain hiljaa ja kuuntelin, ihmettelin, kuvittelin. Kiitos vain kaikille inspiroivasta 

tuntisesta.

Yritän olla seuraavassa lyhyt, koska pitkää tekstiä ei kukaan edes silmää; nykyäänhän luetaan vain 

facebook-syötteet ja muu mössö, ja lisäksi tsätätään jos ehitään. (Ja jos joku jotain lukeekin, 

yleensä luettu ymmärretään väärin. Tarkoitan tätä, minulla on esimerkkejä. Kirjoittamisen jälkeen 

vaikeinta on lukeminen.) Feissaan ja tsättäänhän minäkin. Mutta lisäksi teen paljon, paljon muuta. 

Olen aikaansaapa, ahkera ja monista asioista kiinnostunut ihminen. Joskus olen jyrkän oloinen ja 

v-äisen näköinen, mutta yleensä se on vain pintaa. 

Helmiä

Aloitan kryptisellä motolla kirjailija Ch. Kihlmanin monologista Vastaus on ei, jolla ei ole sen 

kummempaa tarkoitusta kuin olla näiden rivien kirjoittamiseen kannustava talismani: ”Muistan 
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yhtäkkiä vanhan professorin joka kuninkaallisessa asennossa ja lopen kyllästynyt ilme rumilla 

kasvoillaan piti muutaman minuutin hiljaisuuden, antoi katseensa lipua yli aran opiskelijajoukon 

ja aloitti sitten luentonsa sanoilla: 'Minä heitän joitakin helmiä...' Hänen itsetuntonsa oli vahvempi 

kuin minun, mutta nyttemmin minä tietyllä tavalla ymmärrän häntä.”

Mitä hän miettikään pirullisen pitkinä minuutteina luentosalin edessä? Ehkei mitään, kuten en 

minäkään nyt, kun kirjoitan ajatuksiani gonzolla, automaattikirjoituksella, pikkujoululla niin 

sanotusta opetussuunnitelman uudistamisesta. Asiat eivät ole tärkeys- tai asiajärjestyksessä, vaan 

hyppivät ja pomppivat pääni semioottisella tekonurmella kuin city-kanit. (Taisin tehdä tällaisen 

viime kierroksellakin muutama vuosi sitten, nyt kun muistelen, mutta teksti hävisi jonnekin, jäi 

kovalevylle tai oheni utuna ilmaan.)

Kokeilen piirtää isoa kuvaa.

Isoa kuvaa

Opetussuunnitelmauudistuksen alussa näin syksyllä, kun marraskuun tumma kiima lähenee 

kliimaksia ja tapahtumakalenterin alastomat vartalot kiertyvät ja pinoutuvat toisiinsa sotkuisasti ja 

äkisti, kuin hetken irstautta peläten, silloin meillä kaikilla on mielessä isoja. Nyt tehdään suuria! 

Lopussa pilkun paikka on siirtynyt, kun katsoo tarkkaan. Kaikki on hyvin. Olemme hyviä. Taas tuli 

pulahdettua syvään päähän.

Me olemme niin villin ihana joukko, ettemme pysty tunnustamaan omaa erinomaisuuttamme kuin 

narsistisen fantasian läpi.

Yleensä me aina puuhastelemme liikaa, silmä ja mieli tuntuvat tarttuvan pikkuseikkoihin kuin 

sinitarraan, näkemättä isoa kuvaa. Otamme herneet. Ja menemme kuka minnekin.

Welcome to the Desert of the Real

Syksyllä eläkkeelle jäänyt kasvatustieteen professori Kari Uusikylä muisteli Kasvatus-lehdessä 

4/2009 omaa aikaansa kasvatustieteellisessä yhteisössä näillä sulolauseilla (hän ei ollut töissä 

laitoksellamme):

"Noviisin oli pakko havaita nopeasti yliopistomaailman raadollisuus, eturistiriidat ja 

joidenkin sairas viha potentiaalisia kilpailijoita ja toisinajattelijoita kohtaan. Kolmessa 

yliopistossa 35 vuotta töitä tehneenä olen nähnyt, miten ihmiset ovat kuluttaneet valtavan 

2



määrän energiaa jaksaakseen säilyä edes jotenkin terveinä pelien, juonien ja 

alistamisuhteiden viidakossa, jota akateemisen sivistyksen kehdoksi kutsutaan."

"… sairaassa yhteiskunnassa työtoveri on vihollinen, koska hän voi olla etevä. Työtovereiden 

välit voivat olla näennäisen korrektit, mutta tosiasiassa selkään puukotukset ja kateus ovat 

tavallisia."

"Oikean tahon nuoleminen kuuluu ammattitaitoon. Väitöskirjojakin tuotetaan tehokkuuden 

nimissä usein melkein samalla sapluunalla. Kun ohjaaja on kyllin härski ja agressiivinen, hän 

huolehtii suojateilleen korkean arvosanan."

"Nykymaailmassa lyödään usein 'alempiarvoista' ainakin symbolisesti vasaralla päähän, jos 

tämä ei alistu saappaiden nuolijaksi".

Itselläni on takana neljä yliopistoa ja jotakuinkin puolet Uusikylän työvuosista. Yhä useammin 

ajattelen yliopistoa ja sen laitoksia kuin Shakespearin näytelmänä – "all the world's a stage!" – 

jotenkin tähän tapaan: 

Aika ajoin saadaan uusi kuningas tai kuningatar vanhan siirryttyä syrjään tai tultua 

syrjäytetyksi. Uusi etsii paikkaansa, ottaa asemansa jos ottaa, etsii lojaaleja, luo suhteita. Jakaa 

alaiset. Vanha hallitsija saattaa elää, ehkä juonittelee kuten nekin, jotka jälleen kerran ovat 

tulleet syrjäytetyiksi vallasta. Syntyy itsensä marttyyreiksi ylentäneiden piiri. Hovissa kuhisee, 

selkäin takana puhisee, silkit ja sametit suhisevat kaislikossa, peruukkien puuteri pöllyää. Päät 

putoavat, narrit nauravat. Lakeijat lipovat suosiota, kun kuullaan huhuja toisesta, nousevasta 

valtakunnasta, uhkaavasta Aallosta.

Jokin on muuttunut, mutta mikä?

Jokin aikakausiparadigma – sallikaa hienosteleva sana – on muuttunut, olen varma siitä, tunnen 

sen nahoissani ja munaskuissani. Kysymys on yhteiskunnallisen ”ajan ja hetken” muutoksesta, jolle 

me emme maha mittää. 

Kuljemme suuren virran mukana ja kohta meitä ei enää ole. Kukaan ei muista meitä, eikä ole niin 

välikskään. Niin että joo, sitähän se on, ”elämä, kun sitä oikein ajattelee, jos sitä nyt ylipäätänsä 

kannattaa ajatella. Senkun elää vaan, beibe”, lausuu PerVers runoilija Juhani Leskinen.

Tunnen usein eläväni eri yliopistoa, johon kerran tulin opiskelemaan. Seinät ovat samat, alakuppila 

on tuossa, mutta fiilikset ovat toiset, puheet muuttuneet, entiset toiveet valuneet tyhjiin. Jäin 1970-

luvulla kurahousuineni hiekkalaatikolle, 1980-lukua ei ollut olemassa; sitä ei koskaan tullut. Missä 

olen nyt?
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Siistit sisätyöt

Mietitkö koskaan, millainen onnenpoika ja -tyttö, naismiesnainenmies, sinä olet? Olet yliopistossa, 

teet siistiä sisätyötä tai opiskelet päästäksesi sellaiseen. Elät kaukolämpöolosuhteissa toisin kuin 

isovanhempasi tai heidän vanhempansa, tai suurin osa muista ihmisistä. Sinulla on joka päivä 

enemmän kuin yksi euro rahaa taskussasi. Ellei ole, minä annan sen sinulle.

Mutta mikä meitä vaivaa, kun mikään ei riitä? 

Tätä olen pohtinut aika usein viimeisten puolen vuoden aikana auttaessani erästä 

turvapaikanhakijaa, jolla ei nimensä ja paitansa lisäksi ole muuta (kuin tuo kumma arvokkuus): ei 

syntymäaikaa, isänmaata, identiteettiä, omaa asuntoa, opiskelupaikkaa, sosiaaliturvaa, 

sosiaaliturvatunnusta, opintotukea tai ylipäätään mitään muuta sellaista tuttua, jota meillä on 

varaa olla pitämättä yhtään minään.

Anteeksi nyt, mutta mikä meitä kitisijöitä oikein vaivaa? Meillä on leipää ja meillä on leivän päälle 

kevytlevitettä.

Oppimiskäsitys, ”opetusfilosofia”

Annoin aikanani opetusnäytteen Lapin yliopiston yliassistentuurin virkaan annetusta aiheesta 

”oppimistyylit”. Ajattelin että vaish sillai. No, otin Leino & Leinon karvaisiin käsiini ja aloin päntätä 

kuin ala-asteella. Voi veljet, olisittepa nähneet mikä ulkoaharjoiteltu show siitä tuli! Oli 

piirtoheitinkalvot ja kaikki. ”Älä meitä soimaa, mun tykki sylkee raakaa voimaa!” Muttei se mennyt 

hukkaan, sillä opin, että meitä on monenlaisia oppijoita – ja opettajia.

Niin opiskelijoiden opiskelukapasiteettiin kuin opettajien kykyyn uudistaa ja uudistua 

opetuksessaan sopii vanha sanonta: ei mopolla mahottomia. Ei meistä kaikista ole kaikkeen. Mutta 

eikö tämän voi kääntää myös hyveeksi, luonnolliseksi erilaisuudeksi? Toinen tykkää vetää 

opetuksensa 16 opiskelijan ryhmällä toimivaksi havaitsemallaan tavalla tai toimintatapojaan 

varioiden, toinen kokeilla vaikkapa wikiopistoa1 opetuksen välineenä ja episteemisen 

yhteisluomisen voimavarana. Miten vetää opiskelijat mukaan opintojakson suunnitteluun ja 

tuottaa 'osallisuuskokemuksia', siinä kysymys.

Opetusfilosofiani on paljossa velkaa kansansivistäjä Remu Aaltoselle, joka kerran sanoi kitaratähti 

1 http://fi.wikiversity.org/ ja englanniksi http://en.wikiversity.org/
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Albert Järviselle: ”Take my way or high way”. Albert otti ja lähti, kirjoitti Lontoossa biisejä 

soololevylleen Brain Damage, or Still Alive2. Tai, kuten Remun vanhempi kollega Antti Eskola 

aikanaan kirjoitti Työpäiväkirjassaan (1992, 134):

”Minä kerta kaikkiaan haluan tehdä lauluja ja niitä kirjoittaessani nauraa, itkeä ja murista; 

niin minä käsittääkseni parhaiten ylistäen yliopistojen ja tutkimuksen Jumalaa. Tanssikoot 

opiskelijat rinnalla jos tahtovat. Kuinka voi oppia mitään ellei tee lauluja ja itsekseen 

muristen lauleskele niitä. Jos se katsotaan 'luennoksi' tai 'seminaariksi', hyvä on; mutta 

'opettaminen' – pöh! Tyhmäksi tulee, jos vaikka kuinka korkeakoulupedagogisesti sanelee 

pälä-pälä-pälä ja toiset kirjoittavat sen hyvällä käsialalla muistiin.”

Tai ei nyt ehkä ihan noin jyrkkään. Yhdessäkin voi murista, itkeä ja nauraa. Totta kuitenkin on, että 

uskon ”itseohjautuvaan oppimiseen”, koska opin itse niin. En pääse tästä ajatusten 

kellariloukostani mihinkään. Minusta se vain on oppimisen tasa-arvon radikaalein muoto. Sen 

tavoite ei ole tasa-arvo, vaan tasa-arvo on lähtökohta. Ja sillä on totta kai hintansa. Jotkut 

ehdottomasti tarvitsisivat enemmän ohjausta ja palautetta kuin osaan tai haluan antaa. Ja minusta 

tuntuu, että jos alan ohjata, ohjaan liikaa. Näin tukahdutan heräämässä olevan ”oman äänen”. 

Toisaalta huomaan hyvin harvoin sanovani mistään, että ”ei käy” tai ”onpa huono” (jos 

itsereflektioni tässä kohdassa pettää ja on päin honkia, sanokaa ihmeessä).

Olen seurannut tilannetta ja epäilen, että oppimisen paikaksi ymmärretään usein vain luento, 

ryhmätyötilanne tms. Muttei välttämättä niiden jälkeistä tai välistä aikaa, mikä olisi aivan 

olennaista, sillä juuri silloin pitäisi olla ”aktiivinen oppija”: vaivautua lukemaan (on se kamalaa), 

surffaamaan opetusblogiin imuttamaan koneelleen opettajan sinne lataamaa matskua, tai jaksaa 

klikata wikiin (ai että sormet väsyy ja silmät) katsomaan mitä siellä on, tai jos ei ole, lisäämään 

puuttuva asia yhteiseksi iloksi. Se on yhteisöllistä oppimista, sitä mitä kaivataan. (Näin 

ajatteleminen ei ole kannanotto tämän tai tuon opetus- tai opiskelumenetelmän puolesta tai 

vastaan, vaan perususkomus, ja vetoomus sen puolesta, että yliopisto on paikka, jossa on lupa 

luoda nahkansa, karistaa päiväkodin ja koulun tomut jaloistaan ja ryhtyä op pop pop pop op-

oppimaan.)

Yhdessä luentosalissa tai Atalpan avarissa ryhmätyötiloissa vietetty hetki on vain hetki, toki tärkeä 

sellainen eräänlaisena oppimiseen ja pohdintaan sysäävänä hubina, muttei oikeastaan muuna. 

Ideaalitapauksessa oppiminen jatkuisi siitä kirjan parissa, netissä, lukupiirissä jne. Käsittääkseni 

laitoksen opetussuunnitelmatyö perustuu oletukseen tai kuvitelmaan ideaaliopiskelijasta, joka 

opiskelee päätoimisesti (kai heitäkin on), ja jolla ei ole elämässään mitään muuta kuin tämä tai tuo 

2 http://www.youtube.com/watch?v=6U7Y2n1-OcE
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kurssi, tietenkin juusi se minun pitämäni, se kaikkein tärkein. Tälle yhdelle kurssille hän 

valmistautuu viikkoja aikaisemmin, ja jatkaa henkevien teemojen tuntumassa ties millaisena 

elinikäisenä oppijana. Tosiasiassa näitä universumin tärkeimpiä kursseja on läjässä päällekäin 

vaikka millä mitalla. Ja tosiasiassa aika monella on aika kiire ja sitten kaikilla on se muu elämä. Se 

elämä itse, jonka opetuslapsia olemme kaikki.

Tavoitteet, vaatimukset, toiveet – ristiriitaista, aivan liian ristiriitaista

Opiskelijapalaute on melko tai itse asiassa kovin ristiriitaista, niin kuin elämä. Toisaalta vaaditaan 

tiukempaa opiskelua, vaativampia tehtäviä ja opintoja yleensä. Toisaalta on siis ihan hirveetä, kun 

saa kotitehtäviä ja joutuu lukemaan. 

Opiskelijoiden antamilla kurssipalautteella on laitoksella suuri merkitys, vaikka kukaan ei tohdi 

kysyä sen validiteettia ja kattavuutta, tai keräyksen systematiikkaa. Sanon tämän väheksymättä, 

mutta suoraan. Mistä ne kertovat? Kenestä ne kertovat? Väitän, että opiskelijapalaute saattaa 

hermeneuttisesti auttaa näkemään jotain opetuksen ja opetusjärjestelyjen pahimmista 

patologioista, mutta yleensä se myös vinouttaa opinto-ohjelman kokonaisuuden arviointia 

väheksymällä opettajien ammattitaitoa opettaa asiantuntemuksensa mukaan. Vaikeista asioista ei 

tykkää kukaan. Valmiiksi pureksittu on enemmän kuin puoliksi tehty. 

Jos kurssipalautteessa esimerkiksi lukee, että kurssi oli liian vaikea tai siitä ei ymmärtänyt paljon 

mitään, mistä tämä kertoo, miten vastausta pitäisi tulkita? Olisiko tämän vaikeuden voinut tuoda 

esiin jo luennolla tai ryhmässä...? Ehkä ei, ainakaan aina, sillä käsitykseni mukaan tuollainen 

kurssipalaute voi kertoa (älyllisen laiskuuden, kiireen tai muiden 'osallistumisesteiden' lisäksi) 

siitä, ettei ole ymmärtänyt ymmärtäneensä, mikä on eri asia kuin 'tietäminen' tai 'osaaminen'. 

Tiedän, että 2+2 on neljä, ja osaan laskea tämän yhtälön, mutta ymmärränkö sen? Kysymys on 

metakognitiivisesta asiasta, oppimaan oppimisesta. Tämä tulisi ottaa huomioon myös silloin, kun 

opetuksen kehittämisryhmässä luetaan kurssipalautteita ja vedetään niiden pohjalta 

johtopäätöksiä.

Oppiminen on niin kompleksinen prosessi, että sen ja opettamisen välinen suhde on melkeinpä 

mysteeri. Joskus oppimisen ja tiedostamisen universumi voi koko laajuudessaan räjähtää pelkästä 

silmän iskusta! Huumoripalasta, sattumalta oikein asetetusta sanasta. Ihmekös, että yliopistomme 

filosofian lehtori Lauri Mehtosen metodina oli ja on etsiä luentosalista tähtisilmiä, jolle kohdistaa 

sanansa.
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Leveyttä ja syvyyttä

Mut hei, nyt tulee tärkeä kohta, oletko vielä mukana? 

Silloin kahvilla joku – Tuukka T.? –  esitti ylösalaisin olevan T-mallin opintojen olemuksen 

mielikuvaksi, jonka oli esittänyt opiskelijamme Teuvo Moilanen. Mallin mukaan opinnoissa pitäisi 

parhaimmillaan olla leveyttä ja syvyyttä. Meillä on leveyttä, muttei syvyyttä. Mutta miksi näin on, 

hämmästelee hän? ”Koska meillä on opinnoissa liikaa sälää samassa paketissa”. Rakentavan 

ehdotukseni kolmisointu, joka ratkaisee myös työelämäsuuntautuneisuuden ongelman, lähtee tästä 

(skitta tänne, jumahude!):

I. Vahvuusalueet

Laitoksemme strategiassa lukee tutkimuksen vahvuusalueista näin: kansainvälisesti vertaileva 

kasvatussosiologinen tutkimus, monimuotoistuva kansalaisuus, monikulttuurisuus- ja 

mediakasvatus, ammatillinen kasvu ja vapaan sivistystyön muuttuvat tehtävät. Tältä pohjalta voi 

sommitella, tulkintaa, sointua ja kieltä venyttäen, myös opetuksen kokonaisuutta, antaa sille sekä 

työelämärelevanssia että syvyyssuuntaa:

II. Perusopinnot 

Perusopinnot ovat pitkälti samat kuin kasvatustieteissä, mutta kurssikirjallisuudella opintoja 

suunnataan laitoksemme pääaineiden mukaan. (Sosiaalitieteisiin ollaan kehittämässä seuraavan 

parin vuoden aikana yhteiset kandiopinnot, joiden jälkeen erikoistutaan sosiologiaan, 

sosiaalipsykologiaan ja muihin pääaineisiin. Tämä saattaa olla myös meidän suuntamme, jolloin 

maisteriopintojen vaiheessa laitoksella suuntaudutaan näihin: yleinen kasvatustiede, 

ammattikasvatus [kyllä, meillä on tällainen maisterikoulutusohjelma Hämeenlinnassa] ja 

aikuiskasvatus.)

III. Aine- ja syventävät opinnot

- Kasvatustieteessä painotus on kansainvälisesti vertailevassa kasvatussosiologiassa ja 

monikulttuurisuudessa.

- Ammattikasvatuksen pääpaino on ammatillisessa kasvussa ja ”työelämäsuuntautuneessa” 

aikuis/kasvatustieteessä. Tässä kokonaisuudessa voisi luoda opetus- ja tutkimusyhteyksiä 

työelämän tutkimuskeskukseen yms. relevantteihin tahoihin. Tähän sopivia kurssejahan meillä jo 
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on (esim. A8, A14, S11), mutta nyt tämä linja osoitetaan entistä selvemmin omakseen.

- Aikuiskasvatuksessa suuntaudutaan monimuotoiseen kansalaisuuteen ja kansansivistykseen. 

Aikuiskasvatuksen pääaine on 'talvehtinut' laitoksellamme aika pitkään. En tiedä miksi. Olen ollut 

täällä töissä vasta yhden opetussuunnitelmajakson. Valmistuin aikuiskasvatus pääaineenani (1991) 

ja vielä silloin oppiaineella oli oma ohjelmansa.

Aikuiskasvatus on Tampereen yliopiston vanhin ja myös yliopistossamme tunnustettu oppiala, alan 

opetus voi tällä hetkellä paljon paremmin avoimessa yliopistossa kuin laitoksen tutkinto-

opetuksessa – miksei se näkyisi jatkossa selvästi myös kandidaatti- ja maisteriopinnoissa? 

Aikuiskasvatukselle on ainutlaatuinen yhteiskunnallinen tilaus: valtiovallan 

aikuiskoulutuspainotukset näkyvät sekä hallitusohjelmassa että meille ehkä selkeimmin uuden 

yliopistolain neljännessä tehtävässä (elinikäinen oppiminen).

Aikuiskasvatuksen ”toiseen tulemiseen” olen kehitellyt monitieteistä kokonaisuutta työotsikolla 

Knowledge, Learning and Collaboration (KLAC) yhdessä Hyperlabrassa työskentelevän Tere 

Vadénin ja tiedostusopin laitoksella tutkivan Reijo Kupiaisen kanssa. Ajatus olisi kehittää 

aikuiskasvatuksen pääaineopintoja näiden kolmen oppialan varassa, eräänlaisena näiden alojen (ja 

mahdollisesti muiden relevanttien alojen) opintotarjottimena.

Meillä tähän selvästi liittyviä kursseja ovat jo A11, S12 ja Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden kriittiset 

perinteet I: julkinen sosiologia. Opintojen fokusta olemme hahmottaneet sellaisilla avainsanoilla 

kuin kansansivistys, kansalaisyhteiskunta, kriittinen aikuiskasvatus, yhteisökasvatus, julkinen 

sosiologia, yhteisöllinen ja osallistuva oppiminen, kollektiivinen asiantuntijuus, yhteisöllinen 

media, digitaalinen yhteishyvä (= vertaistuotanto, yhteislaidun eli commons3), jotka osoittavat 

kehitteillä olevaan avoimeen informaatioyhteiskuntaan (jota kutsumme myös wikimaailmaksi 

kirjamme Wikiworld4 [Pluto Press, 2010] otsikon mukaan) ja elinikäisen oppimisen uusiin 

muotoihin.

Olen aikuiskasvatuksen professorin virassa (1.1.2010 toimessa), mutten usko sellaiseen 

aikuiskasvatukseen, jossa luodaan rajoja ja paalutetaan tiedepoliittisesti kuviteltua omaa aluetta. 

Eivätkä kai siihen usko muutkaan. Siksi kannatan ”siltatiede” näkemyksen, tai vielä paremmin, 

Jukka Tuomiston jäähyväisluennollaan esittämän ”monitasoristeys” metaforan pohjalta 

aikuiskasvatuksen monitieteistä suuntaa, tietenkin oma osaamisemme huomioiden ja 

3 Commons-ajatuksesta: http://www.revalvaatio.org/index.php?

option=com_content&view=article&id=65:vertaistaloutta-rakentamaan&catid=31:general&Itemid=46

4 http://wikiworld.wordpress.com/
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kiinnostuksemme esiin tuoden. 

IV. Ja tämä kasvatustieteellinen blueskaava – kasvatustiede, ammattikasvatus, aikuiskasvatus – 

voisi maata maisteriopintojen nimen mukaisella elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen patjalla. 

Kaikille olisi tarjolla elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen sekä kansalaisyhteiskuntaan ja sen 

oppimis- ja vaikuttamismuotoihin johdattavat peruspaketit (esim. kaksi opintokurssi), jossa 

tutustuttaisiin näistä aiheista esitettyihin teorioihin, käsitteisiin ja käytäntöihin.

V. Tavoitteena olisi opetusmuotojen kirjon esiin tuova matriisi, josta valita: luento, kirjatentti, 

essee, pienryhmäopetus, itsenäinen lukupiiri, yleinen seminaari... Tällä vastattaisiin vaihtuviin 

elämäntilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Opettajat vaihtuvat, monet opiskelijat ovat 

työelämässä jne.

”Muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan?”

Näin lauloi suuri virolainen Georg Ots. Muistan laulun, muistatko sinä?5 

Alussa lainaamani Ch. Kihlman kirjoittaa näin: ”Täytyy olla sopeutuvainen ja omata korkea 

tottelevaisuuskapasiteetti”. Puhumme paljon työelämäsuuntautuneesta kasvatustieteellisestä 

koulutuksesta. Kaipaamme sitä. Hyvä! Mutta miksi ajattelen – ideologiakriittisesti – että suuntaus 

on selvä: työelämäsuuntautuneilla opinnoilla viitataan – ehkä tietämättä – orjamoraalin mukaan 

ennen muuta siihen, että ”pärjätään” työelämässä. Saadaan ensimmäinen työpaikka ja siihen 

vaadittavat taidot. Tämä on inhimillistä, melkein liian inhimillistä. 

Jokainen meistä haluaa edes pienen palan siitä materiaalisesta hyvästä – Mein Gott!: 

toimeentulosta – joka on tässä maailmassa jakautunut niin jumalattoman epätasaisesti. Mutta eikö 

tarkoitus ollut muu kuin selvitä, päästä töihin... Eikö tarkoitus ollut olla ”työelämän 

muutosagentti”, tai ”agent provocateur”? Eivätkö tästä puhu niin Elinkeinoelämän Keskusliitto 

kuin Sarasvuo?

Siispä työelämäsuuntautuneista kasvatustieteen opinnoista vielä kerran: olennainen siitä 

orientaatiosta tai suhtautumistavasta, joka laitoksellamme käsittääkseni on yleinen, on sanottu 

erinomaisesti Johanna Hongiston ja Tuukka Tomperin raportissa Kasvatustieteilijänä työssä 

oppimassa (2009), sivuilla 28–296. Klikatkaa tuolta alaviitteestä, se kannattaa.

5 Jos et, kuuntele tästä, tai mää voin vetästä sen joskus karaokessa: http://www.youtube.com/watch?

v=Tmy6G222LuI

6 http://www.uta.fi/laitokset/kasvlait/pdf/Kasvatustieteilijana_tyossa_oppimassa.pdf
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Tähän sopii vielä lisätä filosofi Eero Ojasen pohdinta siitä, että ”kun usein ihminen ei kuitenkaan 

päädy siihen opiskelemaansa ammattiin, ja joka tapauksessa monet kouluttautuvat aivan 

uudelleen, niin onko ammatillisuuden korostaminen sittenkään kokonaisuuden kannalta 

edullisinta?” Ojanen jatkaa tähän tapaan:

”Koko koulutuksen painopistettä tai jakautumista voitaisiin aivan hyvin muuttaa niin, että 

paljon pienempi osuus olisi nykyisessä merkityksessä ammatillista ja paljon suurempi osuus 

vapaata sivistystyötä. Ihmisten todellisia käytännöllisiä valmiuksia tämä ei muuttaisi 

välttämättä mihinkään suuntaan, ellei sitten lisäisi niitä. Koulutuksen kokonaisuutta 

yhteiskunnassa hahmotettaessa olisi hyvä etenkin tiukkoina aikoina nähdä, että 

käytännöllisintä on sivistys.”7

Sivistys? Sitäkö me ”myymme”? Miksi meidät kannattaa ostaa töihin? Me emme ole talouden 

ammattilaisia, me emme ensisijassa laske tai mittaa. Lainaan tässäkin Eero Ojasta:

”Kaikkien mahdollisten ja mahdottomien asioiden mittaamista ja mitattavaksi tekemistä 

voidaan arvostella, mutta tottahan asioita on arvioitava. Ja kun toisaalta tehokkuudesta, 

toisaalta talouden ensisijaisuudesta puhutaan niin paljon, niin jää päinvastoin 

ihmettelemään, miten talouden tehokkuutta oikeastaan mitataan tai arvioidaan. Jokainen 

näkee, että talous on juuri nyt pahan kerran tuuliajolla, suorastaan hukassa, mutta vakavaan 

keskusteluun talouden perusteista on silti vaikea päästä.

Talouden nimissä on vaadittu ja ajettu kaikkien muiden asioiden arviointia, mutta millä 

arvioidaan taloutta itseään? Koko asia on alettava aika lailla alusta ja tyhjästä, mutta juuri 

siksi se onkin aloitettava. Ja kun aloitetaan alusta, niin havaitaan, että nykyinen tapa 

suhtautua talouteen on sangen huteralla pohjalla.

Nythän usein ajatellaan siihen tapaan, että talous on perusta, joka määrää ja jonka pitää 

määrätä kaikkea muuta. Talous, sen voimistaminen, taloudellinen kilpailukyky ja sen 

kaltaiset seikat ovat päämääriä, joita muiden asioiden tulee välineenä palvella.

Tälle ajatukselle ei vain ole kovinkaan rationaalisia perusteita - mutta tätä kantaa on 

kuitenkin toisella kertaa perusteltava lähemmin. Nyt lähden vain talouden luontevasta, 

sanatarkasta määrittelystä, jonka mukaan talous on talon pitoa. Sitähän se ekonomia, tai 

kreikan oikonomia, alkujaan oli ja suomen talous on siis loistava vastine ekonomialle. 

Kaikissa kielissä tällaista ylellistä tarkkuutta ei ollenkaan ole. Mutta talon pito, se ei ole 

itseisarvo vaan väline. Talon pito ei ole päämäärä sinänsä, taloa pidetään muiden asioiden 

7 http://www.sivistys.net/nakokulmat/sivistyksen_silmin/vapaus_ja_ammatillisuus.html

10



vuoksi. Päämäärää, jota talous palvelee, voi kutsua sivistykseksi.”8

Tässä lainauksen lopussa on kannaltamme olennainen: talous on väline, taloutta pidetään jonkin 

muun päämäärän vuoksi, esimerkiksi sivistyksen. Ja se, sivistys, on ”myyntiartikkelini, 

myyntiartikkelisi”. Se on älyllistä eksklusiivia, jokaiselle.

Oppimaan oppiminen

Muistan Evald Iljenkovin kirjan Opi ajattelemaan oikein (kuinka julkea otsikko!), jota 

aikuiskasvatuksen yleisopinnoissa 1980-luvun lopulla suositeltiin lukemaan. Se oli pieni sininen 

kirja, helppo lukea, mutten muista siitä enää paljon muuta kuin Iljenkovin tulkinnan dialektisesta 

marxismin liikkeen konkreettisesta abstraktiin ja takaisin konkreettiin. Se oli hyvä kirja, ja on 

jossain hyllyssäni.

Kuuklailin vähän Iljenkovia. Löysin hänestä sekä wikipedia-artikkelin9 että erään toisen, jossa 

hänestä on komea kuva, hän näyttää siinä ihan ranskalaisälyköltä10. Rakastan nettiä siksi, että 

siellä saa kulkea kiinnostuksensa mukaan aina jotain uutta löytäen, kuten nyt näitä Iljenkovin 

tekstejä ja juuri siitä aiheesta, josta laitoksella aina opetuksen arvioinnin yhteydessä eri tavoin 

puhutaan:

”In pedagogy, there is a troubling and (when you think about it) strange problem that is 

usually described as the problem of "the practical application of knowledge to life." And it is 

in fact true that the graduate from school (whether high school or college) finds himself in 

the quandary of not knowing how to "apply" knowledge to any problem that arises outside 

the walls of school.”11

Saan hyviä, kauniita muistoja: kaikki oli silloin uutta, seisoin tiedollisen valtameren rannalla ja 

katselin maininkeja...

Aihetta käsittelivät tuohon aikaan myös ruotsalaistutkijat (Marton ym. 1980, Oppimisen 

ohjaaminen). Heidänkin kirjansa kannet olivat siniset ja niiden sisällä kerrottiin opiskelijoille 

tehdyistä empiirisistä oppimiskokeista. Niistä tutkijat huomasivat, että opiskelijat voitiin jakaa 

oppimisorientaationsa mukaan pinta- ja syväsuuntautuneisiin. Kuuluin mielessäni tietenkin 

8 http://www.sivistys.net/nakokulmat/sivistyksen_silmin/

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Evald_Ilyenkov

10 http://caute.2084.ru/ilyenkov/eng/index.htm

11 http://www.marxists.org/archive/ilyenkov/works/activity/index.htm
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jälkimmäiseen porukkaan.

Ja nyt oppimaan oppiminen on tulossa takaisin. Yliopistossa suunnitellaan kaikille uusille 

opiskelijoille annettavia oppimaan oppimisen opintoja, joihin olen ehdottanut yhteisöllisen (eli 

sosiaalisen) median käyttöön johdattavaa jaksoa. Ehdotus on saanut myönteisin vastaanoton.

”Suuri muutos”

Suuren muutoksen aika ei kuitenkaan ole vielä, se on ehkä 2012, kun yliopistot siirtyvät uuteen 

rahoitusmalliin ja kasvatustieteiden nykyisen tiedekunnan ja sen laitosten organisaatiomuoto on 

kenties toinen kuin nyt, kuten koko Tampereen yliopistonkin ulkoinen ilme. On muutoksen aika, 

kirjoitti dosentti Paavo Väyrynen kerran, ennakoiden kai tätä hetkeä. Mutta nyt voisimme 

harjoitella tulevaa luomalla tutkintoon polut: syvyyssuuntaisen etenemisen yleisessä 

kasvatustieteessä, aikuiskasvatuksessa ja ammattikasvatuksessa. Smile, you're in the candid 

camera!

Nyt hyvää huomenta ja kauniita unia, tavataan kun hymyillään.
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