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Elämä on se mitä tapahtuu, kun olemme liian kiireisiä ja teemme vain suunnitelmia. (Fritz Perls) 
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Onko keskiajan sotilaallis-hallinnollisen järjestelmän vertaaminen nykyaikaisiin talous- ja työelä-
mä i-
nusta ei kumpaakaan  tyylit, muodot ja sisällöt tietenkin ovat tänään toisia kuin keskiajalla, mutta 
toiminnan tavoite taas on pitkälle sama: ihmisen alistaminen, toisinaan suoranainen nujertaminen 
vahvemman alle. Samalla se on sivistystyön nihiloimista ja merkitsee ammatillisen koulutuksen 
alasajoa  ainakaan ammattikasvatuksella ei tätä menoa voi tulevaisuudessa olla enää sanottavaa 
merkitystä, vaikka kansallisvaltiot koulutusta toteuttaisivat verovaroin ja yksityisin maksuin.  

Puheenvuoron lähtökimmoke on väitöskirjatutkimuksessani (Opettamalla oppii), jossa tarkastellaan 
ihmisten kokemuksia työyhteisöistä ja työelämän pelisääntöjen roolia ammattikasvatuksessa. Yh-
teiskunta- tai historiantutkimuksen pätevyyttä ei tavoitella, eli esitän näkökulman lähinnä samaan 
tapaan kuin psykoterapioissa käytetään mieli- ja kielikuvia tiedostamisen ja fokusoimisen metodina. 
Humanistista psykologiaa opponoiva tutkimukseni tarjoaa vaihtoehdoksi  (ks. 
Liite I); psykoterapiasynteesiä, joka rakentuu psykoanalyysin, logoterapian ja Gestalt-terapian teo-
riaan ja osittain työtapavarantoonkin. Sisennyksin mukana tekstissä on keskustelureferaatteja aineis-
tostani, samoin joitakin relevantteja esimerkkejä kaunokirjallisuudesta. [*]  

Yhteisöä ja koko yhteiskuntaa voidaan tarkastella tässä mielessä systeeminä. Yhteisönä suljettua, 
negatiivista yhdyskuntaa edustaa keskitysleiri (kuten sodan aikainen Saksa), ja valtion tasolla suljet-
tu maa, esimerkiksi Pohjois-Korea. ( Systeemi; kreikan  'yhdistäminen', synhistánai 'yhdis-
tää' on joidenkin periaatteiden mukainen toiminnallinen kokonaisuus . Varsinainen systeemiteoria 
nähdään psykoterapiassa luonnollisesti paljon väljemmin kuin yhteiskuntatutkimuksessa.   

Dystopia (kreikan kakotopia, antiutopia) on tulevaisuuden epätoivottava yhteiskunta, eräänlainen 
utopian vastakohta. Taiteessa ja kirjallisuudessa paljon käytetyn termin avulla viitataan kuvitteelli-
seen lähitulevaisuuden yhteiskuntaan, jonka odotetaan syntyvän tämänhetkisten, dominanttien ja 
sosiaalisten trendien jatkuessa ja kiihtyessä huippuunsa. Tyypillisesti tuloksena kirjallisuudessa ja 
elokuvissa on jokin ihmisarvoa loukkaava sortoyhteiskuntamuoto tai ekologisen suurturman koke-
nut maailma (Fahrenheit 451, Matrix, Uljas uusi maailma jne.). Nyt siis pohditaan, mitä se yhteis-
kunnassa tarkoittaa palkkatyön ja siihen johtavan koulutuksen osalta  onko ammattikasvatuksessa 
klassinen liberalismi realistinen poliittinen ideologia, jos ytimenä ovat yksilönvapaudet ja valtion 
roolin minimointi? Ammattikasvatuksen arvon romahdus on pessimistinen dystopia.  

hienotunteisuuteen ja partiotyttömäiseen kohteliaisuuteen, mikä voi olla itse perustehtävän etujen 
vastaista, kuten Mankell kuvaa poliisintyötä:  

-  

-  (Mankell: Wallander)  
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Feodalismi tai feodaalinen järjestelmä (latinan feudum) on uudella ajalla syntynyt termi, jolla viita-
taan keskiajalle tyypilliseen sotilaalliseen, hallinnolliseen ja taloudelliseen järjestelmään. Euroopas-
sa feodalismi kehittyi Länsi-Rooman hajoamisen jälkeen, 700- ja 800-luvuilla. Järjestelmä perustui 
läänitysperiaatteelle, joka on tunnettu myös muualla maailmassa, Aasiassa (Kiina ja Japani) sekä 
Afrikassa. Myös Japanissa esiintyi bakuhan taisei -järjestelmä, jota usein verrataan eurooppalaiseen 
feodalismiin. Feodalismi-termin käytöstä on käyty historioitsijoiden kesken paljon keskustelua. 
Kyseessä on, kuten historiallisessa käsitteenmuodostuksessa usein, anakronistinen ilmaisu, joka luo 
käsityksen yhtenäisestä järjestelmästä. (http://fi.wikipedia.org/wiki/Feodalismi.)  

Tutkijat puhuvat nykyään usein mieluummin feodaalisesta yhteiskunnasta kuin feodalismista. 
-asetelma on työelämän osalta luonnollisesti altis tulkinnoille (ks. kuva 

A). Kuvio näyttää kuitenkin pitävän sisällään kipeän preesensin  kyseessä ei siis olekaan enää 
dystopia, vaan nykyaika. Mikä silloin on ammattikasvatuksen tehtäväkenttää, ja mille tasolle se 
sijoittuu? 
sitä oteta lukuun mitenkään, seurauksena on mitä todennäköisimmin tulevien ammattilaisten 
vieraantumista, alienaatiota. Keppe (1989) kuvailee inhimillisen alienaation siten, että työstruktuuri 
on siinä keskeisen tärkeä tekijä.  

Työnantaja-työntekijä-suhde on ehkä suurin syy vieraantumiseen tänään. Asiaa lähemmin tutkiessa 
lukija havaitsee, että 90 %:ssa tapauksista palkat on laskettu pelkästään tarjoamaan työntekijälle 
mahdolliseksi saada katto pään päälle ja estämään kuolemisen nälkään tai kylmään. Kun palkka-
työntekijä lopettaa työnteon, hänellä ei ehdottomasti ole mitään. Päinvastoin hänen ansionsa laske-
vat eläkkeelle jäädessä, niin että hän elää olemassaolonsa loppua kohti paljon huonommin kuin ak-
tiivivuosiensa aikana. (Keppe 1989, 54.)  

Keppe sai kokea, mitä on sananvapaus; hänet karkotettiin USA:sta (ks. Liite II). Kehitysmaihin on 
aiemmin viitattu ilmaisulla kolmas maailma t-

toista maailmaa ei enää kylmän sodan päättymisen jälkeen ole ollut entisessä mielessä. Mikä antaa 
meille varmuuden, ettei kehityksen pyörä ala Suomessakin pyöriä väärään suuntaan a-

? Ferguson (2012) toteaa rahakrii-
sin jälkeisestä USA:sta seuraavaa.  

Konnat eivät joutuneet kiinni, ja tästä on keskusteltu julkisesti hätkähdyttävän vähän. Kun sain Os-

l-
linnon korkeilta virkamiehiltä kysyttiin myöhemmin syytteiden puuttumisesta, he vastasivat kierrel-
len ja esittivät, että mitään laitonta ei ollut tapahtunut tai että tutkimukset jatkuivat. Yksikään mer-
kittävä republikaanien presidenttiehdokas ei edes ottanut tätä asiaa esille. (Ferguson 2012, 13.)  

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Feodalismi
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A. Feodalismi ennen ja nyt. 

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-
ash3/q71/s720x720/21438_414875795290457_161733373_n.jpg"

 

Krishnamurti: Onko psykologista varmuutta lainkaan olemassa?  

Tohtori Bohm: En usko meidän eilen käsitelleen sitä perusteellisesti.  

Krishnamurti: Emme todellakaan. Kukaan ei tyydy siihen. Mutta nyt tutkimme var-

muuden ongelmaa, syvennymme siihen.  

Bohm: Jos sanoisit jollekulle mentaalisesti häiriintyneelle henkilölle, ettei psykologis-

ta varmuutta olekaan, hän tuntisi olonsa vielä kurjemmaksi.  

Krishnamurti: Tietenkin. Hän luhistuisi. (Krishnamurti 1982)   
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Humanistisen psykologian lempikäsite, motivaatio hyvin 
vaikea, ellei mahdoton, tavoittaa. Miten motivoida opiskelijoita luottamaan ammattitaidon turvalli-

isano-
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Oppimiskeskeisessä ammattikasvatuksessa motivaation ongelma i-

virheellinen käsitys). Psykoanalyyttinen kirjallisuus suhtautuu tällaiseen tendenssiin kriittisesti, 
koska kehityssuunta voi johtaa grandiositeetin ja muihin narsismin oireisiin, kuten Miller (1984) 
sanoo: yksilön käsitys omasta ainutlaatuisuudesta ja ensiluokkaisuudesta on pohjaa vailla.  

n-
kin ollut tyhjän varassa kuin ilmapallo, josta eräs naispotilas uneksi. Kun käy hyvä tuuli, se leijuu 
korkealla, mutta kun siihen tulee reikä, se lojuu maassa pienenä riekaleena. Oman minän jäätyä 
tyystin kehittymättä se ei ole myöhemmin tukea suomassa. (Miller 1984, 67.)  

Arvonsa tunteva ja itsetietoinen asiantuntija on eräänlainen ammattikasvatuksen ihanne tänään. Yli-
korostunut omanarvontunto voi kuitenkin johtaa grandiositeettiin tai elitismiin. Toisen maailman-
sodan alussa termi Waffen-SS oli tuntematon; neljä vuotta myöhemmin se  varustettuna sellaisilla 
etumääreillä kuin eliitti ja fanaattinen  esiintyi säännöllisesti liittoutuneiden sotatiedonannoissa 
(Stein 2004, 25). Sodan edetessä Hitlerin henkivartiokaartista kasvaneen yksikön perustehtävä oli 
vähemmän elitistinen; pidättää siviilejä ja organisoida vankeja keskitysleireille.  

 

B. Työ vapauttaa? 
http://www.clevelandleader.com/files/arbeit%20macht%20frei304.jpg  

Millaista on elää maassa, jossa varomattomista sanoista voi joutua vankileirille ja jossa kuka tahan-
sa saattaa olla hallituksen vakooja? Itsekin Saksan keskitysleirille vangittu psykiatri Viktor Frankl 
sanoi, että nykypsykologialta jää oleellinen osa tutkimatta, jos keskitysleirien psykologia jätetään 
selvittelemättä (Frankl 1984).  

Kokonainen valtiokin voi muuttua suljetuksi ja negatiiviseksi yhdyskunnaksi, kuten näyttää käy-
neen mm. Pohjois-Koreassa. Demickin (2013, 164 165) mukaan Pohjois-Korean kouluissa opetta-
jat lauloivat oppilaiden kanssa Kim Il-sungin glooriaksi:  

Isä, meillä ei ole mitään kadehdittavaa maailmalta, kotimme on työväenpuolueen huomassa, 
olemme kaikki siskoja ja veljiä. Vaikka tulimeri meitä uhkaisi, lapsosten ei tarvitse pelätä: Isämme 

http://www.clevelandleader.com/files/arbeit%20macht%20frei304.jpg
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on kanssamme [..] Tai sama inkorporoituna Kahdeksan poikaa ja yh-
deksän tyttöä laulaa ylistyslaulua Kim Il-  

1984 dystopiassaan Orwell kirjoitti maailmasta, jossa värejä olisi ainoastaan propagandajulisteissa  
juuri sellaista on Pohjois-Koreassa. [..] Punainen väri on varattu kaikkialle leviteltyihin propagan-
dakylttien teksteihin. (Demick 2013, 22.)  

Samantyylinen kontrolli ja alistaminen voi toistua niinkin kehittyneessä maassa kuin USA:ssa, ku-
ten psykoterapeutti Norberto Keppe on tähdentänyt  menetelmät ja asiayhteydet mahdollisesti ovat 
hieman toisenlaisia, mutta tendenssi on sama.  

Tapa, jolla pääomaa käytetään tänään, on muuttunut luokkataisteluksi, jossa ovelin ottaa kaiken 
sosiaalisen voiman kontrolliinsa. Itse asiassa se vaikuttaa varkaiden taistelulta, ja sitä seuraa ihmis-
yleisö  joka puolestaan on vieraantunut alkoholin, huumeiden, television, median (joka julkaisee 
kaikenlaisia valheita) vaikutuksesta. Samoin yliopistojen vaikutuksesta, jotka vaikuttavat kirjoitta-
jiin, jotka suosivat varkaita. (Keppe 1989, 45.)  

Nyt meneillään olevissa valtion budjettikeskusteluissa suomalaisilta palkansaajilta vaaditaan t-

ihmisiltä (Korhonen 1998, 113).  

Korhonen (1998) päätyy kolmen kohdan päiväjärjestykseen: 1) talouden tulee olla ihmisiä varten, ei 
toisinpäin; 2) taloutta tarvitaan tuottamaan elämisen edellytyksiä ja hyvinvointia; 3) kun vaurautta 
tuotetaan, joudutaan aina ratkaisemaan myös kysymys sen oikeudenmukaisesta jaosta (Korhonen 
1998, 113). Jo näiden kolmen kysymyksen avaaminen auttaisi tuomaan esiin vapaan sivistystyön 
näkemystä ammattikasvatuksen yhteydessä, vaikka sivistyksellä on monia tasoja. Ovatko klassisen 
liberalismin ihanteet enää saavutettavissa, kuten mm. yksi kapitalismin tunnetuimpia kriitikkoja, 
Noam Chomsky, näyttää uskovan? Jos ne ovat saavutettavissa, niin ainoastaan laajoihin väestöker-
roksiin juurtuneen, sekä valtiollisten että yksityisten sortavien ja autoritaaristen instituutioiden eli-
minoimiseen sitoutuneen yleisen vallankumouksellisen kansanliikkeen tekemänä (Chomsky 2006, 
72).  

  
  
 Näytös.. esitys.., no! Jokin toistuva ja välttämättömyyden pakosta tehtävä numero.. 

Mitä niitä nyt on..! Tällä kertaa pomo kuitenkin tuntui hoidattavan lähinnä itseään!  
 Mikä vaikutus tällä on sinuun   
 Turhauttaa  tunnen itteni hölmöksi! Uskoisin puhuvani muidenkin puolesta  
 Keskitytään silti sinun kokemuksiisi. Kiinnostaa kuulla, millainen kytkentä kehitys-

keskusteluilla on kehittämisohjelmaasi ja urasuunnitteluun  
 (Kiihtyy). Ei ole mitään ohjelmaa! Siinä-

hän se pointti onkin! Jatkokoulutukseen hyväksytään johdon suosikkeja. Ura? URA!?! 
Älä kuule viitti naurattaa mua!!!  
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ovat tehneet merkittävää työtä, mutta kummankaan pitämiseen ammattikasvatuspsykologian mal-
leina ei ole perusteita. Rogersin sanoma kohdistui lähinnä USA:n suurkaupunkien neurotisoituneille 
ja vieraantuneille ihmisille, jotka olivat ammattiavun saavuttamattomissa  tähän keskittyi Rogersin 
ym
puolestaan tutki tehdastyöläisiä ja rakensi t  se ei siis ole yleisen 
motivaatioteorian ydin, kuten meillä on totuttu ymmärtämään. Psykoanalyyttinen näkökulma tuo 
amerikkalaisen populaaripsykologian ihmiskuvaan ja menetelmiin lisäarvoa, mitä humanistinen 
psykologia on kykenemätön antamaan.  

Jos yhteiskunnan ja sen rajat ylittävän globalisaation paine tuntuu näin voimakkaana, mitä jää am-
mattikasvatuksen panokseksi ja mahdollisuudeksi? Keskustelut mm. Internetissä ilmentävät enää 
hyvin vähän sitä nykyisen ammattikasvatuksen edustamaa, humanistisen psykologian siivittämää 

, 
kuten nykyisin on tapana korostaa (ks. kuva C). "

 

C. Nykyajan kyynisyyttä ammattitutkintojen arvosta  vai realismia? 
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Lahjakkuuden tutkiminen ei jostain syystä ole ollut erityisen kiinnostava aihe kasvatustieteen 
parissa. M ngelmaperusteinen oppiminen) asia ikään 
kuin ohitetaan elegantisti oppimisen ja 
osaamisen  

Psykoanalyysia lahjakkuus on kiehtonut pitkään.  l Alice Miller 
nostaa esiin monia narsistisen persoonallisuuden ilmentymiä, joista ammattikasvatuksen yhteydessä 
on nostaminen esiin mm. grandiositeetti.  

lainkaan toimeen 
ilman sitä. Hänen täytyy suoriutua loistavasti kaikesta, mihin hän ryhtyy, ja niin hän myös 
suoriutuu, sillä hän kaihtaa sellaista, missä ei voi loistaa. Hän ihailee itsekin ominaisuuksiaan  

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s403x403/998929_10151587239346045_1613203924_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s403x403/998929_10151587239346045_1613203924_n.jpg
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kauneuttaan, viisauttaan, lahjakkuuttaan, menestystään, saavutuksiaan. Mutta auta armias, jos jokin 
menee vikaan. Silloin romahdus  vaikea masennustila  on ovella. (Miller 1984, 66-67.)  

-Kuvailisitko irtisanomistilannettasi? 
- iin! 
Vielä yksi asia  
turvamiehen kanssa. Kun kävelin ulko-ovelle, pomo nauroi kollegalleen kahvihuo-

 
-Olitko valmistautunut tällaiseen  ja auttoiko koulutuksesi tilanteessa?  
-Ei, en ollut, eikä opiskelu noteerannut näitä irtisanomistilanteita mitenkään. Nyt jäl-

i-
  

Globaalistuminen ja muut, ihmisten elämää syvällisesti muokkaavat työ- ja talouselämän kehitys-
ä-

 ja ammattikasvatus fokusoi suurelta osin juuri näihin. Projektityössä on pakkokin näin 
tehdä, koska hankkeen teettäjä sanelee pelisäännöt, ei opettaja. Klassisen liberalismin ihanteiden 
mukaisen mallin luominen on haaste, jonka kohtaamme, ja johon meidän on vastattava, mikäli ha-
luamme löytää pakotien aikamme barbarismista (Chomsky 2006, 72).  

Kuolla köyhyyteen ei voi olla ammattiin johtavan opiskelun  eikä minkään muunkaan opiskelun  
tavoite tai ponnin. Hyvä elintaso ja laatuisa elämä ovat hyviä tavoitteita, mutta ammattikasvatuksen 
sivistystehtävänä tässäkin suhteessa näyttäytyy realismi ja kriittisyys.  

>4%))(-)%0*

Simon lähti eilen illalla takaisin Los Angelesiin pitämään kurssia elokuvan historias-
ta, ja niin alkaa rasittava tulemisten ja menemisten rumba, miesparka matkustaa 
edestakaisin koko mantereen yli joka viikko kolmen seuraavan kuukauden ajan: helve-
tilliset yölennot, aikaero, nihkeät vaatteet ja turvonneet jalat, matkustaman kammotta-
van huono ilma, kierrätetty keinotekoinen ilma, kolme päivää L.A:ssa, neljä päivää 
New Yorkissa, ja kaikki vain pilkkapalkan tähden, mutta Simon sanoo rakastavansa 
opettamista, ja varmasti hänen kannaltaan on parempi pysyä touhukkaana, tehdä jo-
takin eikä vain pyöritellä peukaloita, mutta ajoitus ei olisi voinut olla huonompi. 
(Auster) 

Chomskyn idea, laajoihin väestökerroksiin juurtunut, sortavien ja autoritaaristen instituutioiden 
eliminoimiseen sitoutunut, vallankumouksellisen kansanliike, luonnollisesti ylittää monin tavoin 
ammattikasvatuksen tarjoaman taitovalmennuksen. Se ylittää ammattikasvatuksen sivistysideankin, 
mutta ainakin näistä tyrannoivista ja tukahduttavista toimintamuodoista on hyvä käydä keskustelua, 
jotta tulevat ammattilaiset oppivat tiedostamaan ne. Ammattikasvatuksen sivistystehtävänä ei ole 
tukea grandiositeettia, megalomaniaa tai mitään muutakaan narsistisen persoonan piirteitä  
toisaalta tehtävänä ei ole tarjota eksyttävää varmuuden tunnettakaan.  
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Keskeinen haaste on mielestäni ammatillisen yle issivistyksen vaaliminen, mitä parhaiten edustaa 
yhteisöllisyys. Jos Suomi kokee suuren taloudellisen regression ja yhteiskunnallisen degeneroitumi-
sen, ja jää jalkoihin, ammattikasvatus ei luonnollisesti voi sitä yksin estää. Funktiona 
ei kuitenkaan saisi olla maalata vain upeita visioita  tai luoda hämmästyttäviä utopioita, koska 
dystopia on yhtä mahdollinen  yksilöllisesti, yhteisöllisesti ja jopa yhteiskunnallisesti. Kasvatus-
psykologian omaksumassa amerikkalaisen populaaripsykologian ihannoinnissa on hyvin vähän 
ihanteellista.  

Meidän on opetusammattilaisina turha sallia naureskelua etäältä, turvallisien välimatkan päästä, 
vaikkapa Pohjois-Korean johtajapalvonnalle, jos itse rohkaisemme opiskelijoita ylistyslauluihin 
firmoil  , kuten varsinkin ammattikorkeakoulussa näyttää nyt 
käyvän. Sodanjälkeiset antiutopiat (Orwell, Huxley, Bradbury jne.) alkavat olla hiljalleen varsinais-
ta realismia ja läsnä olevaa todellisuutta  ammattikasvatuksen tulisi nyt kiinnostua tästä realiteetis-
ta työelämässä ja tulevaisuuden dystopioista; mitä kohti nyt ollaan menossa? On tärkeää visioida 
nykyisyyttä koko yhteiskunnassa, ja tutkita tulevaisuutta 30 vuoden päähän  tämän ei pitäisi olla 
edes kovin vaikeaa, vaikkapa toimialakohtaisesti tehtynä. Yksinomaan yritysprojektien toteuttami-
seen nojaava taitovalmennus ei aivan yllä tähän. Suomalainen opettajakin saa tottua pitkiin työmat-
koihin ja kasvavaan työmäärään.  

Mediakasvatus olisikin yksi vapaan sivistystyön tärkeimpiä osa-alueita nyt ja jatkossa  ei pelkäs-
tään työhön ja talouteen liittyen, vaan myös kansansivistyksellisenä vastaiskuna nykyajan ylettö-
mälle viihteellisyydelle ja pintapuolisuudelle. Ammattikasvatuksen sivistystehtävää olisi kriittisen 
lukijan ja analyyttisen kuulijan kouluttaminen. Erityisesti talousuutisista opiskelijan on opittava 
tarkastelemaan, mitä media ei sano (mistä vaietaan  olivat syyt mitä hyvänsä)  analysoiko media 
talouden uusfeoda  

Antoine Fuquan elokuva Tears from the Sun aikki mitä tarvitaan pahan voit-
toon on
good men do nothing, Edmund Burke). Sopinee ammattikasvatuksenkin tunnuslauseeksi työelämän 
ja yhteiskunnan suuntaan, ja sotahuudoksi barbarismia ja uusfeodalismia vastaan?  

 

D. Ammattikasvatus; avain palkkatyöhön ja yhteiskuntaan  vai köyhyyteen? 

http://officeimg.vo.msecnd.net/en-us/images/MB900341499.jpg 
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