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SVV Tampere 20.11.2013  
Mauri Nest 

¨  Kansalais- ja työväenopistorehtoreiden 
professionaalisen kehityksen ehtoja ja 
edellytyksiä 

¨  Professionaalisen kehityksen vaiheita 
¨  Suomalaisen ”kansansivistäjää” ja 

”aikuiskasvattajaa” koskevan keskustelun 
piirteitä 

¨  Sivistystyön professionaalisen autonomian 
mahdollisuus?   
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¨  Ammatillisuutta ja ammatillisia käytäntöjä tarkastellaan luonteeltaan 
diskursiivisina ja erilaisten diskurssien kamppailuna (Michel Foucault). 
Diskursiivisuudella tarkoitetaan tässä sitä, miten ammatillista 
todellisuutta tulkitaan , hallitaan ja tuotetaan kielellisesti.   

¨  Vapaa sivistystyö, sen historia, sen ammatilliset käytännöt, samoin kuin 
tiede ja tieto yleensä kytkeytyvät valtaan, johon voidaan tukeutua 
vedotessa vallitsevaan normiin 

¨  Valta ei ole luonteeltaan niinkään hierarkkista vaan tuottavaa 
¨  Sivistystyö on ihmisten saattamista käyttäytymään, toimimaan ja 

ajattelemaan yhteiskunnallisten normien edellyttämällä tavalla – 
toiminnan rahoitus tulee yhteiskunnalta (autonomiaa rajaava ja turvaava 
tekijä) 

¨  Tästä löytyy esimerkkejä vapaan sivistystyön historiasta, jolloin oli kyse 
siveellistävästä ja yhteiskuntarauhaa takaavasta sivistyksestä, ja yhtä 
hyvin nykyisyydestä, kun esim. pyritään tekemään toiminta 
läpinäkyväksi, saattamaan se standardoinnin kohteeksi arviointi- ja 
laatujärjestelmien keinoin  - julkipuhe, imago, palvelujen tuotteistaminen 

¨  Ammatillinen heterogeenisyys; ei yhtenäistä 
koulutus- ja kelpoisuustaustaa, tehtäviin 
pätevöitymisen väljä ohjautuvuus 

¨  Alisteisuus sivistyspolitiikalle; opistotehtävän 
toistuva perustelemisen tarve, kohderyhmä- ja 
opiskelijakeskeisyys,  opetussuunnitelmallinen 
abstraktius 

¨  Ammatillisen identiteetin diskursiivisuus; 
ammatin tulkinnallinen, muuntuva määrittely, 
liittyy opistodiskursseihin ja toiminta-
ympäristön muutoksiin 
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¨  Yhteiskunnalta saatu valtuutus tietyn tehtävän hoitamiseen = 
rehtorius on kamppailulaji, se on perustunut toisaalta valta- ja 
julkipuheeseen, toisaalta opistokentän ja rehtoreiden kamppailuun 
tehtävän määrittelystä, sen rajoista ja oikeutuksesta.  
Lainsäädännöllinen pohja (1926), niukat resurssit 
koulutuspoliittisessa työnjaossa 

¨  Tehtävään liittyvä erityisala = on määritetty legitimiteetiltään 
väljästi, se on edellyttänyt itseohjautuvuutta, tehtävien hallinta ei 
ole edellyttänyt erityiskvalifikaatioita 

¨  Akateeminen koulutus tietoa soveltavalle ja erityistä 
ammatillisuutta edustavalle alalle = edellytyksenä tehtävien 
hoidolle, heterogeeniset koulutuspolut ja vähäiset kelpoisuus- ja 
pätevöitymisehdot 

¨  Ammatillisen autonomian tavoittelu  = prosessinomainen piirre, 
jonka toteutusmahdollisuudet ovat alisteisia sivistyspolitiikan 
muutoksille ja paikallisille toimintaolosuhteille  
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¨  Opistotoiminnan vähittäinen vakiintuminen: työväestö 
ensisijaisena kohderyhmänä, kansallisen eheyden vaateet 
olivat suuret, opistotoiminnan perusarvoilla tavoiteltiin 
(puolueettomuus, tieteenomaisuus, 
kokonaispersoonallisuuden kehittäminen, opinnollisuus) 
absoluuttisia yhdistäviä perusteita 

¨  Rehtoreilta edellytettiin ihanteellisuutta; opistotyöhön oli 
identifioiduttava yhteisten arvojen, opistojen 
ominaisluonteen ja spontaanin ohjautuvuuden mukaisesti 

¨  Opiskelijakeskeisyys oli lähtökohta, se tarkoitti ensisijaisesti 
sitä, että työväestö olisi saatava osalliseksi kansallisesta 
kokonaissivistyksestä. Opistojen yhteisöllisyys oli arvossa – 
rehtorin piti olla osa yhteisöä.   

¨  Opistojen johtajilta edellytettiin työväestön elinolojen 
tuntemusta, mutta itse sivistystyön lähtökohdat tulivat 
modernista porvarillisesta julkisuudesta 
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¨  Rehtoreiden ja opettajien harjoittelukäytäntö virallistui lainsäädännön 
muutosten myötä 

¨  Opistojen invaasio maaseudulle toteutui, opistojen määrä kaksinkertaistui 60-
luvulla: 114 – 239 opistoa 

¨  Kansalaisopistot liittyivät kiinteämmin kunnalliseen koulujärjestelmään; 
lähtökohtana edelleen opiskelijakeskeisyys 

¨  Opistot olivat osa koulureformiuudistusta, aikakauteen sisältyi 
koulutusoptimismia,  opistot edustivat innovatiivisuutta 

¨  Yhteiskunnalliseen tehtävään kohdistui aiempaa suurempia odotuksia  - 
opinnollisen tasa-arvon edistäjä 

¨  Valmistettiin valtakunnallisia opetussuunnitelmia ja pedagogisia aineistoja 
aihealueittain 

¨  Kouluhallituksen, lääninhallitusten ja ministeriön resurssiohjaus vahvistui, 
kentän toimijoiden selvitysvelvoitteet kasvoivat – koettiin autonomian 
rajoitteena 

¨  Henkilöstöresurssit lisääntyivät erityisesti 1980-luvulla 
¨  Opistotyön erityinen kohderyhmä väistyi – kansalaisopisto oli avoin kaikille 
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¨  Rehtoreiden ja opettajien harjoittelusääntö on poistunut ja 
kelpoisuusehdot ovat yhdenmukaistuneet muun koulutusjärjestelmän 
kanssa 

¨  Koulutuspoliittinen työnjako on suunnannut toimintaa suorite- ja 
kysyntäpainotteiseen suuntaan, opiskelija- ja asiakaskeskeisyys on 
vallitsevaa 

¨  Resurssiohjaus on purettu, on siirrytty informaatio-ohjaukseen. 
Oppilaitosten autonomia on lisääntynyt, mutta toimintaresurssit ja 
tehtävä on perusteltava yhä uudelleen 

¨  Opiston tehtävää on perusteltu tulosvastuulla, vaikuttavuudella, 
läpinäkyvyydellä,  suuntaviivaopinnoilla,  kehityshankkeilla 

¨  Selviytymisstrategioina ovat olleet arviointi, laadunvarmistus, 
hankerahoitus ja verkottuminen – samoin paikallinen opiskelijalähtöisyys 

¨  Opiston toimintaperusteluun näyttää kuuluvan erilaisina tendensseinä 
palvelu-, mielikuva- ja kansalaisyhteiskunnan repertuaaria 

¨  Opistokenttä on eriytynyt: opistoja on yhdistetty alueopistoiksi ja 
toisaalta on perustettu yhdistelmävirkoja, opistojen määrä on vähentynyt 

¨  Substanssiosaaminen on vaarassa, jos tehtäviä hoidetaan toisen viran 
ohessa tai manageristisella työotteella  

¨  Severi Nyman (1865-1924) määritteli kirjasessaan 
”Kansanomaisesta opetustavasta” (1899) teesit aikuisen oppijan 
lähestymiseksi; tärkeää ei ole korkea oppineisuus, vaan ”sulanut 
tieto” ja opiskelijan luottamuksen saavuttaminen ”harrastuksen 
herättäminen tietoon ja henkiseen viljelyyn”. 

¨  Nämä omaehtoisen opiskelun teesit toistuvat Zachris Castrénin 
(1868-1938) teksteissä; opiston johtajan oli tunnistettava työväen 
olosuhteet – tavoite oli kehittää opistoista työväestön 
korkeakouluja. 

¨  Taustalla oli tarve yhteiskuntarauhan säilyttämiseen ja saada 
työväestö osalliseksi kansallisesta kokonaissivistyksestä 

¨  Oli luotava harjoittelujärjestelmä, jossa tutustutaan kenttään ja 
käytäntöön  - yhteisöllinen perustelu 

¨  Castrénille vapaa kansansivistystyö oli ”henkinen liike”, joka oli 
jotain enemmän kuin sitä harjoittavien organisaatioiden toiminta 
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¨  Urpo Harva (1910-1994) edusti andragogista näkemystä; kansansivistäjän 
tehtävänä oppilaiden itseohjautuvuuden, omaehtoisen oppimisen ja 
kehityksen palveleminen. 

¨  Kansansivistäjän eetos rakentuu pitkälti ihanteellisuuden varaan, 
ammatillisuus on rajoittavaa, tulee olla ”kasvattaja” ja ”jatkuvaan 
itsekasvatukseen” itsensä mahdollistaja.   

¨  Harvan näkemyksestä puuttuu kokonaan yhteiskuntarakenteen 
sosiologinen tulkinta – ajatteli yhteiskuntaa ihmisen siveellisen tilan 
käsitteenä 

¨  Hän arvosteli työväenopistoliikettä liiallisesta tieteisuskosta, opetuksen 
lähtökohtana tuli olla enemmän ”älyllisen elämän viljely”- kasvatus on 
hänen mukaansa ehdollisempaa ja ihmisen edellytykset  ovat rajalliset 
saada tietoa todellisuudesta 

¨  Kirjassaan  ”Kansansivistäjä” (1948) hän tarkastelee ammatin harjoittajan 
persoonallisuudelle ja ihanteelle asetettavia ominaisuuksia.   

¨   Harva etsi ammatillistumiselle yleistäen pätevää ja tieteellisesti 
eriytynyttä tietoperustaa, jolla olisi riittävästi autonomiaa (Kantasalmi) 

¨  Aulis Alanen (1929-1998) piti aikuiskasvatuksen ammatillistumisen 
keskeisinä piirteinä työtehtävien eriytymistä, tehtävissä toimivien määrän 
lisääntymistä ja yhteiskunnan koulutusvaatimusten kasautumista 

¨  Alanen oli keskeinen suunnittelukeskeisen koulutuspolitiikan ideoija, 
hänelle aikuiskasvatuksella oli vapaaseen sivistystyöhön kytkeytyvä 
teoriapohja; tämä siksi, että vst:llä oli kokonaisvaltainen näkemys 
opiskelusta, opiskelijasta, opetuksesta, yhteiskunnasta 

¨  Alanen kehitteli erilaisia aikuiskasvattajan ammatti-ideaaleja, samoin hän 
laati aikuiskasvattajan keskeisten andragogisten valmiuksien luettelon, 
jolla olisi yleispätevyyttä tehtäväalasta riippumatta; yliopistollisen 
oppiainerakenteen ideaali sivuaineineen (TaY:n asema)  

¨  Kansainvälinen vertailukohta Unescon linjauksiin ja OECD:n 
koulutuspolitiikkaan 

¨  Näkemykset edustavat koulutuksen hallintoon ja suunnitteluun 
perustuvaa optimismia 

¨  Suhde koulutuksen ja vapaan sivistystyön kenttään ei ollut erityisen 
toimiva, vaikka esim. aikuiskoulutuskomitean toimesta tehtiin tutkimusta 
aikuiskasvattajan ammattikuvasta sekä koulutuspalveluiden käytöstä 
(osallistumistutkimus)   
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¨  Olen pyrkinyt tutkimuksellani osoittamaan, että nykyrehtoreiden 
ammatillinen identiteetti rakentuu kerroksellisesti erilaisten 
sivistyspolitiikan vaiheiden suodattamista aineksista 

¨  Yhteiskunnan kulttuurinen muutos, koulutuspoliittisen työnjaon ja 
koulutuskentän muutos on ollut valtava, mutta silti ammatillisuuden 
perustelua ammennetaan edelleen myös vapaan sivistystyön 
arvoperustasta (myötäilevän sivistyspolitiikan kausi) ja 
hyvinvointiyhteiskunnan jargonista (suunnittelukeskeinen 
sivistyspolitiikka) 

¨  Työtä tehdään  toiminnallisilta olosuhteiltaan monien ristikkäisten 
paineiden ja odotusten alaisina 

¨  Rehtorit ovat koulutustaustaltaan ja ammatilliselta substanssiltaan 
heterogeeninen ryhmä; ammatilliseen identiteettiin sisältyy heitä 
yhdistäviä ja toisaalta heitä erisuuntiin vetäviä diskursiivisia käytäntöjä ja 
ulottuvuuksia 

¨  Ammatillinen identiteetti on diskursiivisesti rakentunutta, 
toimintaolosuhteille alisteista ja sivistyspoliittisille ehdoille muotoutuvaa 

¨  Johtamisen tulkinnoissa painottuvat prosessinomaisen (osallistuvan) 
johtajuuden piirteet, toisaalta pedagoginen ja nk. substanssijohtajuus 

¨  Kansalaisopistorehtorin identiteetin erityisyydessä nousee yhä uudelleen 
esille toimintahistoriaan kuuluvia perusteluja, jotka tuovat näkyviin 
opistojen omaehtoista toimintakulttuuria, opintojen vapaaehtoista 
luonnetta ja toiminnan yhteiskunnallista luonnetta käsitteleviä 
diskursseja 

¨  Rehtorit pitävät vaadetta työn autonomiasta keskeisenä, mahdollisuus 
keskittyä ”olennaiseen” muiden hallinnollis-taloudellisten tehtävien on 
tärkeää. Tässäkin suhteessa kenttä, ammattikunta on aineistoni valossa jo 
kovin eriytynyttä.   

¨  Asiantuntijuuden legitimointijärjestelmä on paikoin kovin ohut – työ on 
luotava itse, normiohjauksen purku on lisännyt liikkumavaraa.  Työn 
hallinnassa painottuvat aiempaa enemmän diskursiiviset merkitykset. 
Siihen ujuttautuu kielipelinomaisia tapoja jäsentää toimintaa ja löytää sille 
suotuista perustelurepertuaaria.   

¨  Aikuiskasvatus näyttäytyy vain rajattuna yhteisenä nimittäjänä, se nousee 
harvoissa vastauksissa spontaanisti itsestään esille.   

¨  Rehtoreiden työn autonomista hallintaa koskevat prosessit ovat 
voimakkaassa muutostilassa – palvelu- ja kuntarakenneuudistuksen 
toteutustapa koskettaa keskeisesti tätä puolta – kehitys näyttää tässäkin 
suhteessa kulkevan eriytyvään suuntaan 

 


