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”Yhdessä tiedämme kaiken” – Wikiopiston käytöstä yliopisto-opiskelussa

Juha Suoranta

”Me, jotka olemme kalunneet vanhan yksilöpalvonnan ja yksityisyritteliäisyyden 

homeisia luita, saamme oppia näkemään, että myös kollektivismi, sosiaalisuus, 

yhteisvastuullisuus on luova maaperä – ja tulevaisuuden kulttuurin maaperä.” 

– Palmgren 1945, 67

”Suurin lahja, jonka opettaja voi antaa, on tunnustaa, että jokaisella oppilaalla on 

kyky opiskella ja halu käyttää älyään opiskeluun.” 

– Hardt & Negri 2012, 75–76

”Yhdessä tiedämme kaiken.” 

⁃ http://p2pfoundation.net/Category:Education

Muodollisen koulutuksen tehtäviksi on alan oppikirjoissa tavanomaisesti erotettu 

integrointi, kvalifiointi, valikointi ja varastointi (ks. esim. Antikainen ym. 2013). 

Koulutus on tämän jaottelun mukaisesti poliittisesti säädeltyä toimintaa, joka osaltaan 

pitää yhteiskunnan kasassa (integrointi), antaa työelämävalmiuksia (kvalifiointi), säätää 

ja määrää yhteiskunnalliset asemat (valikointi) ja pitää ihmiset tietyn iän aloillaan 

samassa paikassa (varastointi). Kriittisessä kasvatuksen teoriassa nämä tehtävät otetaan 

huomioon, muttei pelkistetä koulutuksen merkitystä niihin. Kriittisen näkökulman 

mukaan muodollisessa koulutuksessa pitäisi olla kysymys muun muassa 

itseymmärryksen ja yhteisvastuun kehittämisestä sekä kapitalistisen elämän ja 

tietoisuuden murtamisesta. Siksi muodollisen koulutuksen tehtäviä on kriittisessä 

kasvatuksen teoriassa tarkasteltu sekä rakenteellisesti että prosessuaalisesti. 



Rakennetarkasteluissa muodollista koulutusta analysoidaan ideologiakriittisestä 

näkökulmasta suhteessa yllä mainittuihin koulutuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin (vrt. 

Lahikainen tässä teoksessa). Koulutus käsitetään yhteiskunnalliseksi laitokseksi omine 

lainsäädäntöineen, normeineen ja asiakirjoineen. Tutkitaan esimerkiksi sitä, miten 

opetussuunnitelmalla toisinnetaan yhteiskunnan vallassa olevat arvot ja elämäntavat sekä 

pyritään paljastamaan koulun säilyttävät ja lamauttavat tehtävät. On myös mahdollista 

tutkia koulumenestystä tai esimerkiksi koulutuksen periytyvyyttä ja huomata, että 

vanhempien koulutus näyttää tilastollisten tarkastelujen perusteella määräävän yllättävän 

paljon lapsen koulutuksesta (Myrskylä 2009). Puhutaan Matteus-efektistä eli kenellä on 

enemmän, sille myös annetaan. Muodollinen koulutus pitää huonot huonoina ja antaa 

hyville lisää, ”ihmeellisten poikkeusten” vahvistaessa säännön. Hyvät pärjäävät yleensä 

järjestelmästä huolimatta, huonot eivät oikein missään. Kysymys ei ole lahjakkuuseroista, 

vaikka niitäkin on, vaan eroista oppilaiden sosiaalisessa kasvuympäristössä eli siinä, 

miten koti sijoittuu yhteiskunnan sosiaalisessa hierarkiassa, ja millaiset psyykkiset, 

sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet vanhemmilla on tukea lapsia ja olla 

kiinnostuneita heistä. 

Prosessuaalisissa tarkasteluissa otetaan lähtökohdiksi rakennetarkastelujen empiiriset ja 

käsitteelliset havainnot, mutta kohdistetaan huomio koulutusjärjestelmän sijasta 

kasvatuksen sosiaalis-opinnollisiin ja -sivistyksellisiin käytäntöihin, kasvatuksen 

maailman monimuotoisiin prosesseihin. Kriittisen kasvatuksen teorian tarkoituksena on 

tästä näkökulmasta kehitellä vastauksia kysymykseen, miten koulutuksen säilyttävät ja 

lamauttavat tehtävät voitaisiin muuttaa uudistaviksi ja vapauttaviksi. Näkökulma on näin 

ollen yleensä aina tavalla tai toisella pedagoginen ja suuntautunut sellaisten 

käytännöllisten keinojen kehittämiseen, joiden avulla ihmiset voisivat oppia 

organisoitumaan itsemääräytyneesti ja toimimaan yhdessä jonkin inhimillisesti arvokkaan 

tavoitteen puolesta.

Toisinaan kriittisen kasvatuksen teorioissa ajatellaan kenties liiankin painokkaasti, että 



yhteiskunnallinen valta määrää koulutuksen muodot ja sisällöt, vaikka opettajilla on 

suhteellista itsenäisyyttä vaikuttaa siihen, mitä koulutuksen käytännöissä tapahtuu. Olen 

entistä taipuvaisempi ajattelemaan, että riippumatta yhteiskunnallisesta vallasta (ja tuon 

vallan vaikutuksesta koulutuksen normistoihin, esimerkiksi peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteisiin) oppimisen järjestyksillä, sillä miten asioita käytännössä 

tehdään ja miten niistä ajatellaan, on paljon enemmän vaikutusta koulutuksen 

päivittäiseen todellisuuteen kuin on ehkä tohdittu olettaa. Kriittisen kasvatuksen teoriassa 

onkin keskityttävä entistä enemmän siihen, miten asioita tehdään ja miten yhdessä ollaan, 

miten opettajat ja oppilaat toimivat keskenään ja erikseen.

Kuvaan tässä artikkelissa korkeakoulupedagogista kehittelytyötä Wikiopiston parissa. 

Wikiopisto on internetissä oleva ilmaiselle, julkiselle ja vapaalle sosiaaliselle 

ohjelmistolle käyttäjien toimesta rakentuva oppimisyhteisö, jota kuka tahansa voi 

hyödyntää (lukea, kopioida ja muokata) tarpeidensa mukaan. Tavoitteenani on vuosien 

saatossa ollut opastaa ja innostaa opiskelijoita yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja 

yhteistyön voiman oivaltamiseen sekä tiedon yhteisluomiseen ja jakamiseen Wikiopistoa 

hyödyntäen. Kehittelytyöni lähtökohta ovat olleet sekä tähän asti kasaantuneet 

kokemukseni opetustyöstä että aiheesta käyty tieteellinen ja muu keskustelu, jota käyn 

seuraavassa lyhyesti läpi.

Oppimisen vapaus

Kenneth Gergen, konstruktionistisen sosiaalipsykologian tunnettu teoreetikko, kirjoittaa: 

Ensimmäisinä opettajavuosinani suunnittelin reitit, määräsin älylliset 

toimenpiteet, toimitin luennot ja arvioin suoritukset puolueettomasti. Tässä 

suhteessa muistutin useimpia kollegoitani. Enää en opeta näin. Luentosali ei enää 

ole alukseni enkä minä sen kapteeni. Olen hylännyt perinteisen käsityksen 

yksilöllisistä tajunnoista, tietävästä opettajasta ja oppimattomista opiskelijoista, 

oppimisesta opettamisen seurauksena. Minusta on vaikeaa ajatella toimintaani 



luentosalissa erillisenä opiskelijoista, joita opetan, ja opiskelijoiden suoritusten 

johtuvan älyn sisäisestä alkulähteestä. Se, mitä luokkahuoneessa tapahtuu, on 

yhteinen saavutus. (Gergen, 2009.)

Lukiessani tuon tekstikohdan ensikerran Gergenin kirjasta, muistan huokaisseeni: 

”kuinka ihanaa, että näinkin voi ja saa ajatella”. Itselleni ”luennon pitäminen” oli käynyt 

vuosi vuodelta vaikeammaksi, halusin vapautua tuosta opiskelijoiden 

opiskelumahdollisuuksia liikaa käytettynä rajoittavasta opetustavasta myös itseni ja 

ammatillisen kehittymiseni tähden. Kaipasin ajatuksia ja esimerkkejä, jotka laajentaisivat 

perinteistä opettamisen ja opiskelun mallia. Gergenin lisäksi aikuiskasvatuksen 

teoreetikko Stephen Brookfieldin tarjosi tällaisia näkymiä: ”Aikuisopiskelijoiden 

uskomaton monimuotoisuus – heidän erilaiset tapansa oppia, heidän oppimiselleen 

asettamansa tavoitteet, kulttuuriset ja poliittiset rajoitteet, joita he joutuvat sietämään sekä 

lukemattomat identiteetit ja taustat, joita he ilmaisevat – tarkoittaa, että myös opettamista 

on ajateltava yhtä monimuotoisesti.” (Brookfield 2013, 9.) Opettamisen monimuotoisuus 

tarkoittaa, että käsittää opettamiseksi esimerkiksi opiskelijoiden kysymyksiin 

vastaamisen sähköpostissa tai kasvokkain, heidän kirjoittamiensa tekstien 

kommentoimisen, opintojaksojen kurssitehtävien ja johdantotekstien laatimisen, kirjojen 

ja artikkeleiden kirjoittamisen sekä Wikiopistoon perehtymisen ja sen käytön.

Jos nykyopiskelija tekee havaintoja ja ammentaa tiedon muruja monista lähteistä, miksi 

luentosalissa tai seminaarihuoneessa on yleensä vain yksi tiedonantaja ja tietäjä? Miksi 

opetan seisomalla yksin opiskelijoiden edessä ja puhun heille valmiiksi annosteltuja 

valmiita ajatuksia, vaikka olen jo opiskeluaikanani tutustunut aikuiskasvatuksen 

perusideoihin opettajasta ohjaajana, itseohjautuvuuteen, ryhmän vaikuttavaan voimaan 

sekä aitojen kysymysten ja ongelmien merkitykseen opiskelun mielekkyysperustana? 

Miksi teen, kuten muodollisessa koulutuksessa esiopetuksesta peruskouluun, 

ammattikoulusta ja lukiosta korkea-asteelle tavanomaisesti tehdään: valitsen, mitä 

opetustilanteissa tapahtuu, vaikka opiskelijat voisivat valita itse? Miksi uskon, että 

opettajan ennakolta valmisteleva työ on ratkaisevaa muodollisen koulutuksen 



muodollisen onnistumisen kannalta, vaikka olen todistellut toisin (Suoranta 2003)? Miksi 

osallistun opintojaksojen, opintojen etenemiskaavioiden ja kokonaisten tutkinto-

ohjelmien suunnitteluun sekä jatkuvasti tarkentuvien yksilöllisten arviointien 

laatimiseen? – Siksi, koska olen koneen tyhmän mykkä ratas.

Tällaisessa oppimisen järjestyksessä on niukasti tilaa vapaalle oppimiselle, itse- ja 

yhdessä opiskelulle, tiedon tai jopa viisauden hartaalle etsimiselle, sen jakamiselle ja siitä 

keskustelemiselle puhumattakaan, että opiskelijat voisivat opettajiensa tai ”järjestelmän” 

kannustamina keksiä itse opiskelutapansa ja oppia kritisoimaan yliopiston ällöttävän 

itseriittoista mahtipontisuutta ja järkälemäisen omahyväistä pysähtyneisyyttä, opettaa 

opettajiaan ja pystyttää vanhan järjestyksen tilalle uutta. Tarkoitukseni ei ole väittää, 

etteikö perinteiseltä näyttävää opetusta pystyisi toteuttamaan huikaisevasti, tai etteikö 

sillä olisi mahtavia oppimisvaikutuksia opiskelijan tietoisuuteen, sillä olenhan 

omakohtaisesti kokenut nuo tajunnan räjäyttävät luennoitsijat, joista olen ikikiitollinen. 

Yhteistoiminnallisuuteen, pohdintaan, tietojen ja ajatusten jakamiseen vertaisryhmän 

kanssa hekään eivät kuitenkaan valmistaneet, ja siitä on nyt kysymys. 

Osa opiskelijoista tulee opiskelemaan korkea-asteelle valmiiksi kesytettyinä, jotkut jopa 

valmiiksi lamautuneina kuin zombit (ks. Whelan ym. 2013) – tietenkin paljolti ilman 

omaa syytään. ”Kadoksissa” olevien opiskelijoiden huolet koodataan liian usein 

mielenterveyden ongelmiksi ja lääkitykseksi tarjotaan hyvinvointiohjelmia, vaikka 

parempi lääke saattaisi olla yhteinen sivistyksellinen opintotoiminta. Mitä muuta 

opiskelija voi yhteiskunta- tai koulutusjärjestelmille kuin sopeutua tai hajota? Herätä, 

kehittyä, innostua, vapautua, tulla itsekseen? Kapitalistisessa maailmassa, jossa on 

pelättävä epäonnistumista jatkuvassa yksinäisessä kilpailussa muita vastaan ja 

ponnisteltava välineellisesti kohti tutkintoa ja työelämän epävarmuutta, tietämättä 

oikeastaan miksi, vapautuminen itsekseen on vaikeaa. Asian toinen puoli on 

julkilausumaton ”yliopistosopimus”, jossa opettajien ja tutkijoiden osalta lukee: ”Yritä 

olla välittämättä opiskelijoista ja välttele opetusta, sillä se on pois tutkimusajastasi, vältä 

ja karttele muita, pidä heitä uhkina äläkä menesty tai ainakaan näytä sitä. Ole onneton.”



En ole kuitenkaan tahtonut vain kitkerästi moittia asioiden tilaa ja surkutellen 

pamfletoida ideologiakriittisesti, vaan keksiä kollegoitteni kanssa keinoja vallitsevan 

asiantilan muuttamiseksi, ainakin omassa käytännön työssä. Lukemistoon, jonka avulla 

olemme etsineet kaikkien osallisten lähtökohtaisesta tasa-arvosta ponnistavaa sekä 

kokemusten ja tietämyksen jakamiseen kannustavaa pedagogiikkaa, on kuulunut 

kasvatusfilosofista aineistoa Paulo Freiren dialogisesta oppimisesta Jacques Rancièren 

radikaaliin älyn tasa-arvoon (Suoranta 2005, 2010a; Simons & Masschelein 2011), 

yhteisöllisen ja narratiivisen oppimisen teorioista (Bruner 2006; Gergen 2009; Goodson 

& Gill 2010 ja 2014) uusien lukutaitojen tutkimusperinteeseen (Lankshear & Knobel 

2006; Knobel & Lankshear 2014) ja punk-pedagogiikkaan (Torres 2012; Coles 2014), 

konnektivismista (Siemens 2005) ja opiskelijoista ”kanssalaisina” ja tiedon tuottajina 

(Neary 2010; Neary & Winn 2009) pohdintoihin digitaalisen teknologian pedagogisista 

mahdollisuuksista, itseorganisoituvasta oppimisesta (Mitra 2012), tee-se-itse-

pedagogiikasta (Kamenetz 2010) ja Youtube-pedagogiikasta (Khan 2010). Oman 

lusikkamme olemme laittaneet soppaan kirjoittamalla wikimaailmasta, Wikiopistosta ja 

wikioppimisesta (Leinonen, Suoranta & Vadén 2009; Suoranta 2010b; Suoranta & Vadén 

2010; 2012). 

Wikioppiminen Wikiopistossa

Wikioppiminen kuuluu internetin ”wikimaailmaan” (Suoranta & Vadén 2010) ja kuvaa 

yhteistoiminnallista oppimistoimintaa, jolla ihmiset lisäävät itsehallintaansa oppimisessa 

ja opiskelussa. Wikimaailma koostuu ja rakentuu kollektiivisissa prosesseissa ja on 

ihmisten yhteistoiminnan tulos.

”Wikimaailman käsitteellä viittaamme internetin teknisiin ja sosiaalisiin 

ulottuvuuksiin; erityisesti niihin sosiaalisuuden muotoihin ja poliittisiin 

kamppailuihin, joita internetissä voidaan edistää. Wikimaailma on osa 

’yhteistoiminnallista käännettä’ ja osallistumisen kulttuuria. Siihen kuuluvat 



matalankynnyksen kansalaistoiminta ja aktivismi, taiteellinen ja muunlainen 

ilmaisullisuus, suhteellisen vaivaton mahdollisuus luoda ja jakaa itse- tai muiden 

kanssa tehtyjä kulttuurituotteita, vertais- (peer-to-peer) ja epäviralliset 

ohjaussuhteet sekä uudet sosialisaation, sosiaalisten suhteiden, kollektivismin ja 

solidaarisuuden muodot (ks. Jenkins et al . 2006). (…) Wikimaailma on myös 

ideologinen taistelutanner ja panokset ovat korkeat: pelissä ovat tavat, joilla 

digitaalisen maailman ja sen fyysiset vastinparit määritellään. Hyvä esimerkki 

yhteistoiminnallisesta käänteestä on Wikipedia ja sen sisarhankkeet, kuten 

Wikiopisto, jonka uskomme pian uhmaavan kansallisia koulutusjärjestelmiä. 

Tutkijat, kasvattajat, opettajat ja muut kulttuurialan toimijat ovat kyllästyneet 

odottamaan päästäkseen mukaan wikimaailmaan instituutioidensa kautta. He 

pystyttävät blogejaan ja wikejään liittoutuen maailmanlaajuisesti samanhenkisten 

vertaisten kanssa ja ovat osa epävirallisia verkostoja ja ’näkymätöntä yliopistoa’. 

(…) Uudet vuorovaikutuksen muodot ja tiedon tuottamisen tavat kukoistavat 

suljettujen koulutusjärjestelmien ulkopuolella. Vanhat organisaatiorakenteet ovat 

uudella aikakaudella kuin sukupuuttoon valmistautuvat dinosaurukset. 

Wikimaailman mahdollisuudet eivät rajoitu pelkästään siirtymään muodollisesta 

avoimeen koulutukseen: on olemassa Wikiuutiset, Wikikirjasto ja Wikileaks 

puhumattakaan ruohonjuuritason wikeistä. Nämä sosiaaliset keksinnöt tuovat 

tutkimusyhteisöt takaisin kotiin: markkinayliopiston tukahduttavista ja usein 

vieraannuttavista toimintavoista, kansallisista esteistä ja kielirajoista vapaisiin 

yhteistyön muotoihin. Wikipedia on sisarhankkeineen osoittanut vapaaehtoistyön 

tehokkuuden tuottaa ja luoda ilmaisia sisältöjä. Näillä sisällöillä ei ole markkina-

arvoa, mutta mahtava käyttöarvo aidon intellektuaalisen, vieraantumattoman 

sosiaalisuuden ja tiedon etsinnän kannalta. (Suoranta & Vadén 2010, 2–3.)

Ennustimme hieman rehvakkaasti Wikiopiston etenemistä suurin askelin ja vanhojen 

organisaatiorakenteiden ja toimintatapojen nopeaa uudistumista. Muodollinen koulutus ei 

kuitenkaan uusiudu käden käänteessä, vaan kehittyy yhteiskunnallisten suhdanteiden, 

monipolvisten poliittisten päätöksenteko- ja neuvotteluprosessien, opettajien työn ja 



opettajankoulutuksen seurauksena.

Wikiopisto on esimerkki opettamisen ja opiskelun edistämiseen tarkoitetuista sosiaalisista 

ohjelmistoista (social software) (ks. muista Dron & Anderson 2014). Se on internetissä 

oleva sivusto, joka toimii teknisesti kuin Wikipedia, ja jota kuka tahansa voi käyttää joko 

anonyymisti ilman rekisteröitymistä tai käyttäjätunnuksella. Se näyttää samalta kuin 

sisarhankkeensa ja sen periaatteet ovat samat: Wikiopistoa voi lukea, lainata ja muokata 

vapaasti. Tässä nimenomaisessa merkityksessä se täyttää radikaalin tasa-arvon 

vaatimuksen: käyttäjät eivät ole kehittymässä tasa-arvoisiksi opettajansa tai jonkun muun 

kanssa, vaan ovat lähtökohdissaan tasa-arvoisia kaikkien muiden kanssa (ks. Rancière 

1991). 

Wikiopisto on kuitenkin vapaampi kuin Wikipedia, sillä jälkimmäisen sanakirjamaisuutta 

säädellään tietyin wikipedistien luomin säännöin. Wikiopistossa tällaisia rajoitteita ei ole. 

Esimerkiksi alkuperäistutkimuksen julkaiseminen on mahdollista Wikiopistossa, muttei 

Wikipediassa. Niinpä Wikiopistoa voikin soveltaa kaikenlaiseen vapaaseen opiskeluun ja 

tutkimukseen. Eniten sitä käytetään tekstipohjaisten oppimateriaalien tallentamiseen ja 

Wikiopisto-hankkeisiin (lukupiireihin, kursseihin, itseopiskeluun). Kuville ja äänitteille 

on erikseen olemassa Wikimedia Commons -niminen tietokanta 

(commons.wikimedia.org), jonka aineistoja voi käyttää vapaasti esimerkiksi 

Wikiopistossa.

Wikioppiminen on vapaata ja itseohjautuvaa sekä muiden kanssa tapahtuvaa opiskelua 

sekä internetin välityksellä että muuten (ryhmätyötilassa, kahvilassa, opiskelijaboksissa). 

Wikioppimisella tarkoitetaan 1) oppimistehtäviä, jotka vaativat oppimisen kohteen 

itsenäistä ja yhteistä keksimistä ja määrittelyä opiskelijaryhmässä, 2) tiedon aktiivista 

etsintää ja sen soveltamista yhdessä määriteltyyn kohteeseen ja 3) opettajan tehtävää 

ohjaajana, joka on tarpeen mukaan tavoitettavissa Wikiopistossa tai muualla (ks. myös 

Struyven 2010, 44). 



Wikioppimisessa opiskelijoita kannustetaan tiedon rakentamiseen realististen, 

käytännöllisten ja merkityksellisten tehtävien avulla, jotka vaativat osallistumista tiedon 

merkitykselliseksi tekemisen ja soveltamisen tulkintaprosesseihin. Wikioppiminen ei 

perustu yksilölliselle tiedonhankinnalle, vaan yhteisölliselle oppimiselle ja tiedon 

yhteisluomiselle. Näiden prosessien kehittämiseksi sopiikin ehdotus siirtymisestä 

monologisesta dialogiseen sekä trialogiseen opiskelu- ja oppimiskulttuuriin, toisin sanoen 

lyhytkestoisesta ja pätkämäisestä yksin, oppiaineiden eristyneisyydessä tapahtuvasta 

opiskelusta pitkäaikaiseen työskentelyyn yhteisten kohteiden parissa (ks. esim. 

Hakkarainen 2004; Hakkarainen ym. 2012; Lonka ym. 2006). 

Kun ihmiset, kiinteä tavara ja bitit eli sähköinen informaatio (raha, tekstit, kuvat) ovat 

joutuneet pysähtymättömään ja levottomaan liikkeeseen ja (työ)elämässä on alettu vaatia 

muutakin kuin asioiden toistamista, tieteenala- tai oppiainejakoisen järjestelmän on 

vaikea, vaikkei tietenkään mahdoton (kasvatuksen maailmasta on ylipäätään vaikea 

löytää ehdottomuuksia), pysyä ajan tasalla perinteisine luentoineen ja oppikirjoineen sekä 

jo ennalta ”kaikki tietävine” opettajineen. Monitieteinen oppiaineiden integrointikin on 

käynyt vaikeaksi, kun ei ole varmaa, mitä pitäisi integroida ja minkä kanssa. Tämän 

sanominen ei tarkoita, etteikö olisi olemassa ja edelleen tarvittaisi tarkkarajaista tietoa ja 

tuon tiedon asiantuntijoita. Erityistiedon lisäksi opiskelijat tarvitsevat kuitenkin sekä 

monitieteistä että oppialat ylittävää, geneeristä tietoa ratkaistakseen maapallon suuret 

ongelmat, kuten ilmastonmuutoksen, väestönkasvun sekä sodan ja rauhan kysymykset.

Wikioppimisen näkökulmasta opettajan tehtävä on ennen muuta riittävän väljästi rajata 

opiskeltava alue, kertoa sen olevan suojaisa ja turvallinen yhteisille vaeleskeluille, 

näyttää opiskelijaryhmille polunpäät, pyytää heitä kertomaan väliaikatietoja ja palaamaan 

saaliineen takaisin määräaikaan. Wikiopistossa tällainen prosessi lähtee liikkeelle samoin 

kuin Wikipedia-artikkelin laatiminenkin: tyhjältä wiki-sivulta, johon osallistujat piirtävät 

omat merkkinsä sekä muokkaavat ja kommentoivat toisten tekemiä lisäyksiä. 

Ihannetilanteessa jokainen osallistuja on alusta asti mukana luomassa yhteistä 

Wikiopisto-hanketta. 



Muodollisessa koulutuksessa, kuten yliopistossa, käytetään opiskelijan puolesta paljon 

aikaa ennalta suunniteltuihin opiskeluraameihin, jotka ohjaavat opetuksen muotoa ja 

sisältöä. Yliopistossa on näin ollen jonkin verran vaikeampaa lähteä puhtaalta pöydältä ja 

kokemuspohjaisesti kuin esimerkiksi vapaassa sivistystyössä. Niinpä omassa Wikiopisto-

opetuksessani luon yleensä valmiiksi kurssikohtaisen pääsivun ja muutaman alasivun, 

joilla selvitän kurssin aiheen ja opiskelumuodot. Wikiopisto-opetus ja -opiskelu ei 

poikkea tavanomaisesta internetiä hyödyntävästä opetuksesta paitsi siinä, että wikiä on 

melkoisen ketterä käyttää ja kaikki siellä olevat aineistot – tekstit, kuvat ja videot – ovat 

julkisia. Näin Wikiopisto-opiskelu täyttää myös tieteellisen toiminnan julkisuuden sekä 

yleisemminkin sivistävän ja keskustelevan julkisuuden periaatteet.

Wikiopisto-kurssini noudattelevat suurin piirtein samaa vuosien mittaan muotoutunutta 

perusratkaisua: ensimmäiselle kokoontumiskerralla, jossa tapaamme opiskelijoiden 

kanssa kasvokkain, päätetään opiskelutavoista, tutustutaan johdollani opiskeltavaan 

aiheeseen, sovitaan opiskeluaineistoista ja opiskeluaikatauluista. Tavoitteeni on käyttää 

internetistä vapaasti ladattavia aineistoja. Esimerkiksi julkisen sosiologian kurssilla tämä 

on helppoa, sillä kaikki tarvittava materiaali on vapaasti netissä (http://

burawoy.berkeley.edu/PS.Webpage/ps.mainpage.htm). Jos näin ei ole, tarkistamme 

yliopiston e-kokoelmat. Tapaamisen jälkeen vien perustiedot opintojaksoni Wikiopisto-

sivulle (tämäkin voitaisiin tehdä yhteisvastuullisesti). 

Opiskelumahdollisuuksia on yleensä kaksi: ryhmätyö tai yksin kirjoitettu essee niille, 

joille se on sopivin opiskelumuoto lähinnä ajankäytöllisesti. Työn ohella opiskelevat eivät 

nimittäin aina ehdi osallistua yhteiskokoontumisiin tai ryhmätöihin, mutta tarttuvat 

”korvaavaan opintosuoritukseen” yleensä innokkaasti. Ryhmätyölle on aiheesta riippuen 

vaihtoehtoja. Julkisen sosiologian kurssilla opiskelijat ovat työstäneet pohdintoja ja 

esityksiä aihetta käsittelevien tiedeartikkeleiden pohjalta. Uusien lukutaitojen kurssilla 

olemme kannustaneet opiskelijoitamme aitojen ongelmien ratkaisuun ja uusien 

digitaalisten käytäntöjen kehittelyyn. Opiskelijat ovat esittäneet ryhmätyönsä tulokset 



yhteisillä kokoontumiskerroilla ja lisänneet sen omalle Wikiopisto-sivulleen opintojakson 

sivustolle. Vuosien mittaan näistä töistä on kertynyt Wikiopistoon kymmenien 

kehityskelpoisten ideoiden ja ”informaatiopakettien” tietokanta wikin idean alun perin 

kehittäneen Ward Cunninghamin määritelmän mukaan (”yksinkertaisin verkossa oleva 

tietokanta, jonka olisi mahdollista toimia”). Jotkut kurssillemme osallistuneet ovat 

saattaneet ryhmätyönsä tulokset sittemmin myös Wikipediaan kaikkien käyttöön.

Wikiopiston aineistot ovat osa oppimisen jatkuvasti läsnä olevaa maailmaa, Wikiopistoon 

kirjoitettu tai tallennettu informaatio pysyy siellä ja siihen on mahdollista palata milloin 

vain, kunhan saatavilla on internet ja jokin tekninen väline. Wikiopisto-opetuksen ja 

-opiskelun tueksi olen yhdessä kollegoitteni ja opiskelijoitteni kanssa kerännyt vapaata, 

artikkeleista, äänestä ja kuvasta koostuvaa aineistopankkia. Olemme tallentaneet 

Wikiopistoon myös äänittämiämme keskusteluja ajatusten virittämiseksi.

Tällaisen pedagogiikan vastaanotto on ollut opiskelijoiden parissa valtaosin myönteistä. 

He ovat tarttuneet ryhmätöihin hanakasti ja luoneet toinen toistaan kiinnostavampia 

esityksiä ja pedagogisia suunnitelmia. Aikuisopiskelijat ovat ottaneet Wikiopiston 

omakseen ja käyttäneet hyödyksi sen mahdollisuudet ryhmätyön tekemiseksi muualla 

kuin yliopistolla, esimerkiksi kotipaikkakunniltaan. Toisaalta joidenkin on ollut selvästi 

vaikeaa tottua opiskelun vapauteen ja he olisivat kaivanneet ohjatumpaa opetusta, ehkä 

jopa tiedon siirtoon perustuvaa, opettajan jakaman tiedon ”tallentamista”.

On esitetty, että opettajan annostelemasta ja kontrolloimasta ”niukkuuden 

pedagogiikasta” tulisi siirtyä digitaalisen aikakauden ”runsauden 

pedagogiikkaan” (Weller 2011) ja ottaa käyttöön mammuttikokoisen 

tietoteknologiayrityksen monopolituotteiden sijasta vapaita ja avoimia ohjelmistoja 

(FOSS). Wikiopisto ja sen käyttö on yksi vastaus tähän kysymykseen. Sen 

mahdollisuudet ovat vielä paljolti käyttämättömät Suomessa, englannin kielinen hanke on 

luonnollisesti paljon pidemmällä. Niukkuus ja runsaus eivät ole vain pedagogisia, vaan 

myös poliittis-ekonomisia kysymyksiä, sillä internetin avoimet aineistot, vertaisverkot ja 



-toiminta (peer-to-peer) edustavat runsauden taloutta, joka tulee kyseenalaistaneeksi 

kapitalistisen tuotantomuodon ja lisäarvon käsitteen radikalisoidessaan tiedon vapaan 

saannin ja välityksen (Vukovič 2014, 106).

Wikiopistoa tai sen kaltaisia opettamisen, opiskelun ja oppimisen välineitä pohdittaessa 

pelissä on itse asiassa koko koulutusjärjestelmän oikeutus. Perinteisesti 

koulutusjärjestelmälle on uskottu paljon tiedollista auktoriteettia. Nykyisessa 

informaatiotulvassa se on menettänyt ”opettaja tietää”-tyylisen tiedollisen auktoriteettinsa 

lisäksi myös tiedollista tehtäväänsä, sillä melkein kuka tahansa oppii halutessaan 

etsimään ja löytämään tarvittavan tiedon internetin avulla, ainakin vaatimattoman 

opastuksen jälkeen. Tietoja ja ”ammattitaitoja” voi myös opiskella monella muullakin 

tavalla kuin koulunpenkillä, esimerkiksi itsenäisesti. Tästä syystä tarvitaan pohdintaa, 

mitä muodollisella koulutuksella nyt ja tulevaisuudessa tarkoitetaan. 

Lopuksi

Meillä ja maailmalla on nykyisin paljon torventoitottelua ja kritiikkiä, jossa 

järjestelmäkoulutus nähdään yhtäällä osana valtioiden välistä taloudellista kilpailua, 

toisaalla miltei pelkkänä ongelmana. Paljon vähemmän on julkista keskustelua, jossa 

pyrittäisiin tuomaan esiin muodollisen koulutuksen prosessit, toisin sanoen 

tarkastelemaan tarkasti lähietäisyydeltä käytäntöjä, hetkiä ja historioita, joissa opiskelu ja 

opetus tapahtuvat, ja joissa oppimistoiminta yhdistyy hetki hetkeltä muokkautuvaan 

elämänhistoriaan sekä muun oppimistoiminnan ja kommunikaation valtavaan avaruuteen. 

Ongelma palautuu osittain tutkimusyhteisöön, jossa prosessinäkökulma on jäänyt osittain 

rakennenäkökulman varjoon (tärkeä vastaesimerkki on kuitenkin Hoikkala & Paju 2013). 

Olen edellä pyrkinyt tuomaan esiin erään prosessinäkökulman yliopisto-oppimisen 

käytäntöön väittämättä, että Wikiopisto tai muutkaan opiskelukäyttöön tarkoitetut 

sosiaaliset ohjelmistot tarjoaisivat taikatemppuja, joilla opetuksen voisi demokratisoida ja 

luoda yhteisvastuullisen ilmapiirin. Sosiaalisten ohjelmistojen käyttö voi kuitenkin 



osaltaan auttaa opiskelun ja opettamisen osapuolia oivaltamaan yhdessä oppimisen, 

oivaltamisen ja tekemisen mahdollisuudet, sekä miten väärinymmärretty 

opettajajohtoisuus voi osaltaan lisätä nykyisen koulutusjärjestelmän zombi-kulttuuria.

Pedagoginen käytäntö on poliittista ja se, miten teemme asioita – opetamme, 

opiskelemme ja opimme – on poliittinen kannanotto aina jonkun yhteiskunnallisen 

olemisen tavan puolesta. Toisin sanoen, yksin tekeminen on poliittinen kannanotto 

individualistisen eetoksen puolesta ja myönnytys keskinäiseen kilpailuun, vertailuun 

ja menestykseen perustuvalle kapitalistisen elämän toisintamiselle. Opiskelun ja 

opettamisen nimissä tapahtuva yhdessä tekeminen, jakaminen ja auttaminen ovat 

puolestaan vahva kannanotto solidaarisen ja yhdenvertaisten yhteiskunnan 

puolesta. 

Tässä esittämieni toiveikkaiden ajatusten vastapainoksi kannattaa kuitenkin 

huomata myös wikioppimisen ilmeiset sudenkuopat. Muun verkossa tapahtuvan 

opiskelun tavoin myös wikioppiminen voidaan massa- ja tavaramuotoistaa, kun yhä 

enemmän (tutkintoja) on saavutettava yhä vähemmällä rahalla ja opettajilla. 

Wikioppimisen nimissä opiskelija- ja opettajajoukko voi jakautua useamman 

kerroksen väeksi. Jotkut pääsevät nauttimaan monipuolisista opiskelutavoista 

toisten päntätessä kirjoja tai istuskellessa massaluennoilla, tai toisaalta nuokkuessa 

pelkän päätelaitteen varassa. Vastaavasti aktiiviset opettajat osallistuvat 

opetuskokeiluihin ja innostavat opiskelijoita osallistumaan toisten tyytyessä 

vanhoihin konsteihin, joita he pitävät parempina kuin internetillistä uusia. 

Internetin ajattelematon opetuskäyttö uhkaa myös opetuksen luovaa ja kriittistä 

autonomiaa ja opetusammatteja ylipäätään, jos opetusta ryhdytään monistamaan  

digitaalisesti säästöjen ja opiskelijoiden ”läpivirtauksen” nimissä (Giroux & Searls 

Giroux 2004, 268; Behbehanian & Burawoy 2014, 286).

Nykyisin koulutuksessa pitäisi osata toimia erityisen ketterästi ja kokeilevasti, osata 

ruokkia opiskelijoiden luovuutta, ideoita ja uskallusta. Pitäisi kyetä myös joustamaan ja 



olemaan valmis muuttumaan maailman mukaan, muuttamaan sitä itsekin. Ovatko nämä 

mahdottomia, kenties turhiakin vaatimuksia? Mahdottomia ne eivät ole, sillä Wikiopiston 

kaltaisen sosiaalisen ohjelmiston käytön oppii helposti. Turhinakaan en niitä pidä. Alun 

alkaen ryhdyin opetuskokeiluihin pitääkseni yllä työmotivaatiotani. Pidin myös tärkeänä, 

että opiskelijat saisivat kokemusta monentyyppisestä opiskelusta ja osaisivat siten 

arvioida omaa oppimistaan ja kehittymistään entistä paremmin. Lisäksi olen ajattellut, 

että ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaiseminen vaatii paitsi opinnollisen ja sivistävän 

kommunikaation lisäämistä yli kaikkien rajojen, myös ammatti- eli kuppikunnista sekä 

niihin sisältyvästä kaunaisesta kilpailusta luopumista. 

Tällaisen oppivan todellisuuden lisäämiseksi 

⁃ opiskelu pitää järjestää vapaamuotoiseksi, vapauttaa se osittain ja tarpeiden 

mukaan myös ajasta ja paikasta, sekä rohkaista opiskelijoita itseopiskeluun ja 

itseorganisoitumiseen kaikkien halukkaiden, ”ei-koululaisten” ja ”ei-

opiskelijoiden”, kanssa,

⁃ digitaalisen informaation ja tiedon maailmassa opiskeluaineistojen on oltava 

kaikkien saatavilla ja ne tulee saada valita vapaasti kirjastojen e-kirja- ja 

lehtikokoelmista sekä internetin vapaasta tarjonnasta. Niiden hankkimisen ja 

käytön pitää olla helppoa ja esteetöntä jokaiselle,

⁃ oppiminen tulee ymmärtää muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolelle 

ulottuvaksi ilmiöksi mallintamalla vapaan sivistystyön parhaita perinteitä: 

itseohjautuvuutta, sisäistä motivaatiota, oppijoiden elämänkokemusta ja 

näkemyksellisyyttä, kaikkien osallisten ottamista mukaan tarpeidensa ja 

kykyjensä mukaan. Kaikenlaisen opinnollisen yhteistoiminnan tulisi tuottaa 

kokemus: ”me osaamme, me pystymme”,

⁃ muodollisen koulutuksen opetus- ja kurssisuunnitelmien pitää olla väljiä ja 

perustua yhteissuunnitteluun. Opettajan ei pitäisi voida tehdä niitä yksin, sillä 

yksin emme ole paljon mitään,



⁃ kansallisvaltioiden kannattaa olla samalla puolella kansalaisyhteiskunnan 

erilaisten avointen ja vapaiden sivistyshankkeiden kanssa. Tukea pitää myöntää 

uusiin sivistyksen kannalta yleishyödyllisiin toimintoihin, kuten (erityisesti 

vähälevikkisen) tietokirjallisuuden kustantamiseen ja Wikiopiston kaltaisiin 

vapaiden oppimisalustojen ja sosiaalisten ohjelmistojen kehittämiseen ja 

ylläpitämiseen.
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