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5Hyöty

Hyöty ja hyödyllisyys määritellään positiivisiksi asioiksi. Hyöty on jotain, mitä ih-
miset tavoittelevat. Hyödyn ja tavoiteltavuuden välinen suhde ei kuitenkaan ole 
käsitteellinen. Hyöty ja hyödyllisyys eivät ole synonyymisiä, vaikka niitä joissakin 
keskusteluperinteissä sellaisina pidetään. Termejä ’hyöty’ ja ’hyödyllisyys’ käytetään 
monissa hyvinvointia koskevissa taloustieteellisissä keskusteluissa rinnakkain ter-
min ’utiliteetti’ kanssa. Joskus myös termejä ‘etu’ ja ‘hyvinvointi’ käytetään edellä 
mainittujen sijaan. Taloustieteellinen terminologinen käytäntö on laajentunut myös 
muille elämänaloille. On erittäin olennaista tarkastella systemaattisesti eri näkökul-
mista hyötyä ja hyödyllisyyttä, jotta käsitys tästä vivahteikkaasta alueesta jäsentyisi 
paremmin.

Hyödyn käsite, kuten muutkin käsitteet, on luonteeltaan historiallinen eli sen mer-
kitys on vaihdellut historian kuluessa. Merkitysten muutokset voivat olla erittäin 
suuria: voiko hyöty muuntua hyödyttömäksi tai jopa haitaksi? Monet hyödylliset 
asiat tuottavat hyödyn ohella muita seurauksia, jotka voivat olla haitallisia.  Voiko 
alun perin hyödyttömänä nähnyt asiat muuttua ajan saatossa hyödylliseksi? Mitkä 
asiat tekevät ja määrittävät asioita hyödylliseksi? Tällainen tarkastelu ei ole pelkäs-
tään filosofis-käsitteellistä vaan käytännöllis-käsitteellistä tai jopa empiiristä. Tavoi-
tellessamme jollakin tavoin hyötyä, mitä tosiasiallisia tavoitteita samalla tavoittelem-
me? Toisaalta ihmisten tavoitteet eivät ole heille itsellekään täysin läpinäkyviä. Yk-
silön pyrkimysten ja toimintojen taustalla on moninaisia, jopa ristiriitaisia tekijöitä, 
joista kaikista yksilö ei ole tietoinen.

1700-lukua kutsutaan yleisesti hyödyn aikakaudeksi. Nykyajan näkökulmasta tämä 
saattaa näyttää selkeältä, sillä tuolloin moderni luonnontieteellinen tutkimus kehit-

 Johdanto – miksi 
 hyödystä kannattaa 
 keskustella?
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6 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

tyi, ja samalla myös tieteen ja inhimillisten tarpeiden välinen yhteys alkoi tulla yhä 
selkeämmin esiin. Tätä yhteyttä ei tule liioitella, sillä tieteellis-teknologinen edistys 
oli varsin hidasta. Tieteen ja tekniikan välinen yhteys syvenee vasta sähkötekniikan 
ja kemiantekniikan kehittyessä. Moderni tieteellis-tekninen yhteiskunta on varsin 
tuore asia. 1700-luvun tiedettä tehtiin Jumalan kunniaksi. Hyödyllisyys kytkeytyy 
tämän korkeamman päämäärän tavoitteluun. 

1800-luvun alussa perustetun Humboldtin yliopiston idea ei ollut huippututkimuk-
seen tai hyödylliseen tutkimukseen keskittyvä tutkimuslaitos vaan pedagoginen lai-
tos, jonka keskeinen tehtävä oli kasvatuksellinen. Tässä tehtävässä tutkimus ja kas-
vatus kohtasivat jälleen toisensa. 

Nykyisen projektitutkimuksen aikana ei useinkaan tuoda esiin mitä tutkimuksen 
tuottamalla hyödyllä tarkoitetaan tai kenen hyötyjä ensisijaisesti on ajateltu. On 
keskeistä tuottaa patentteja tai tuotteita, kehittää prosesseja; innovaatiot esitetään 
itsessään hyödyllisinä. Esimerkiksi hyötyliikunnasta puhuttaessa liikunta nähdään 
instrumentaalisena asiana. On tärkeää tavoitella hyötyä ja hyödyllisiä asioita, mutta 
samalla ei tule langeta instrumentalismin ansaan. 

On jotensakin itsestään selvää, että hyöty on jotain tavoiteltavaa. On kuitenkin hyö-
dyllistä pohtia mitä hyöty on ennen kuin antaa arvion hyödyn laadusta. Näin on 
mahdollista saada selvyyttä, miksi se on tavoiteltavaa tai onko se sitä ylipäätään. Lie-
nee käsitteellisesti selvää, ettei haitta voi olla toimintojemme viimekätinen tavoite. 
Tällaisessa pohdinnassa on riski, että eettiset ja faktuaaliset asiat menevät sekaisin. 

Instrumentalismin ansaa varottaessa on tärkeää ylläpitää kulttuuria, jossa inhimil-
linen harkinta on arvossaan. Yksilöiden tai yksilöiden harkinta ei vielä riitä vaan 
yhteisöt tulee organisoida siten, että ne tukevat inhimilliseen harkintaan perustu-
vaa toimintaa. Hallinto, byrokratia, läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus ovat tässä 
keskeisessä asemassa. Erilaiset laatu- ja muut järjestelmät toimivat osaltaan tällaisen 
organisoinnin tukena. On tärkeää samalla muistaa, että kaikilla organisaatioilla ja 
hallinnoilla on taipumus kangistua. Siten tarvitaan tutkimusta, joka tarkastelee or-
ganisaatioiden kykyä ylläpitää toiminnoissaan tavoitteellisuutta.

Projektit, määritelmän mukaan, toteuttavat rajattuja tiettyyn tarkoitukseen tähtää-
viä tehtäviä, jollaisina niiden arvo on suuri. Kuitenkin kaiken toiminnan näkemi-
nen projektoituneena vie kokonaisuudelta sen merkityksellisyyden. Tällöin toiminta 
helposti pilkkoutuu pieniksi toisistaan erillisiksi toiminnoiksi, jolloin kokonaisuu-
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7Hyöty

den hyöty samalla typistyy projektien sisäiseksi hyödyksi. Projektiluonteisuus koros-
taa hyödyn temporaalisuutta, ei sen jatkuvuutta. Sen takia monessa kehittämiseen 
tai muutokseen tähtäävässä toiminnassa hyöty näyttäisi toteutuvan parhaiten pitkä-
kestoisessa tekemisessä. 

Työelämän kehittämisessä hyödyllisyys nähdään panostuksina työelämään. Tällöin 
hyödyttömyys on nykyisestä työelämästä erillään olemista. Tekninen kehitys uhkaa 
monia toimialoja. Muutenkaan ei ole mitenkään itsestään selvää, että kaikki ihmi-
set olisivat hyödyllisiä työelämän kannalta. Hyödyttömyys työelämän kannalta ei 
kuitenkaan vie ihmisarvoa.

Vapaaehtoistoiminnan hyöty jää helposti näkymättömiin. Oikeastaan vapaaehtois-
toiminnan hyödyllisyys joissain yhteyksissä palautuu työn hyödyllisyyteen, kuten 
esimerkiksi puhuttaessa kolmannen sektorin tuottavasta terveydenhuollosta. Kui-
tenkin vapaaehtoistoiminnan eräs keskeinen painopiste on inhimillisen vapauden 
alueella, leikissä. Inhimillinen vapaus ja leikki eivät palaudu työelämän hyötyihin 
vaan inhimillisen kasvun ajatukseen.

Kasvatuksellisesti olennaista on ymmärtää, että yksilön tavoite ei ole vain tuottaa 
joitakin käytännön hyötyjä vaan jotain itsessään hyvää ja arvokasta. Kasvamaan 
saattamisessa hyödyn tavoittelu ei voi olla ensisijainen kohde tai tavoite. Kasvatuk-
sen tavoite ei liity välittömään hyötyyn tai hyödyllisyyteen vaan hyvään. Siten yk-
siulotteinen hyödyn painotus muuntuu nopeasti kasvatuksellisuuden vastaiseksi: 
inhimillinen hyvä hukkuu erilaisten hyötyjen alle. Kaikki hyödyllinen ei ole kas-
vatuksellista, mutta kaikki kasvatuksellinen on inhimillisesti hyödyllistä. Kasvatuk-
sen alistaminen hyödylle, on ”kärrin laittamista hevosen eteen”.

Inhimillinen hyvä pitää sisällään yksilön, yhteisön ja luonnon välisen tasapainon, 
jota ei tule hämärtää muuttamalla tavoitetta. Inhimillinen hyvä on jo itsessään vai-
keasti hahmottuva asia, jonka luonnehdinta on alati kiusaava ongelma. Yksilön tu-
lee harkita ja puntaroida toimiaan ja tavoitteitaan: mikään yksittäinen tavoite tai 
päämäärä ei ole riittävä inhimillisen hyvän luonnehdinnaksi. Onkin mielenkiintois-
ta kysyä miten hyöty ja inhimillinen hyvä keskustelevat keskenään.
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8 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

Kirjan rakenne

Kirja rakentuu kolmesta pääosiosta, jotka olemme nimenneet moraali ja arvot, opis-
kelu ja kasvatus, sekä projektityöskentely ja tutkimus. Kirjan artikkeleissa tulee esiin 
elämälle arvokkaat asiat, joista ei voida päästää irti. Miten hyödyn tavoittelu palvelee 
tätä tarkoitusta? 

Ensimmäisen osion artikkelit problematisoivat hyödyn käsitteen. Hyöty nähdään 
usein puhtaasti positiivisena ja ilmeisenä asiana. Usein julkisen keskustelun taustal-
la on ajatus, että yhteiskunnan kaikki yksilöt voivat lopulta tulla hyödyllisiksi. Jos-
kus saatetaan jopa syyllistää yksilöä, joka ei tähän kykene. On tärkeää ymmärtää, 
että yksilöiden mahdollisuudet oman elämänsä järjestelemiseen poikkeavat suuresti. 
Kaikki ei suinkaan ole yksilöstä kiinni. Hyödyttömyys ei ole jotain, joka voidaan 
poistaa vaan se on alati läsnäolevaa. Erja Saurama tarkastelee artikkelissaan hyö-
dyttömyyttä. Hyöty kytkeytyy ihmisen hyvinvointiin, joka nykyisin usein liitetään 
taloudelliseen vaurauteen. Jyrki Konkka tarkastelee laaja-alaisesti hyvinvoinnin 
merkitystä. Arto Mutanen ongelmallistaa historiallisesta näkökulmasta hyödyn kä-
sitettä. Pia Houni pohtii artikkelissaan taiteen suhdetta yksilöön ja yhteiskuntaan.

Toinen kirjan osio kytkee opiskelun ja kasvatuksen näkökulmia hyötyyn. Inhimilli-
sen kasvun yhteys hyötyyn ei ole itsestään selvä asia. Yhteys liittyy sekä hyödyn että 
inhimillisyyden perimmäiseen luonteeseen, mutta myös näiden keskinäiseen arvo-
järjestykseen. Ammatillisuus ja ammattikasvatus eivät kytkeydy vain välineelliseen 
hyötyyn vaan inhimillseen kasvuun ja sivistykseen, mitä Ville-Matti Vilkka prob-
lematisoi kiinnostavalla tavalla artikkelissaan. Kasvuun voi liittyä myös negatiivisia 
puolia, kipua ja tuskaa. Jyrki Aikko kuvaa kasvuun ja kasvatukseen liittyviä vai-
keuksia. Kasvun ja oppimisen vaikeudet liittyvät kaikkeen oppimiseen ja kasvuun. 
Virve Kallioniemi-Chambers ja Sirpa Mäkinen käsittelevät artikkelissaan väitös-
kirjatutkijoiden oppimisen ja kasvun haasteita. Oppiminen tutkijan uralla voi olla 
esimerkiksi strategisesti orientoitunutta päämäärätietoista toimintaa ja samanaikai-
sesti omaehtoista innostumista. Opiskella voi myös omaehtoisesti esimerkiksi pereh-
tymällä itsenäisesti kirjallisuuteen. Pasi Lankinen ja Tapio Mäkeläinen kuvaavat 
artikkelissaan tätä puolta oppimisesta. Kasvu ja oppiminen liittyvät muutokseen ja 
muuttumiseen. Tarkko Oksala ja Susanna Toivanen tarkastelevat omassa artikke-
lissaan arkkitehtuurin muutokseen liittyvää toiminnallista hyötyä.
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9Hyöty

Kirjan viimeisen osion artikkelit esittelevät erilaisia projekteja ja lähtökohtia edis-
tää yhteiseen hyvään tähtäävää hyötyä. Tutkimus ja työelämä pyrkivät nykyisel-
lään edistämään toimintoja, malleja ja kehittämishankkeita, joilla tähdätään entistä 
parempaan toimintaan. Liisa Vanhanen-Nuutinen ja Sirpa Laitinen-Väänänen 
tarkastelevat artikkelissaan ammattikorkeakoulun alumnien ja työelämän välisen 
yhteistyön myönteisiä tutkimustuloksia. Tämän jälkeen Ilkka Väänänen, Kati Pel-
tonen, Sami Kuikka, Niina Juva ja Marja Kiijärvi-Pihkala tarkastelevat hyödyl-
lisyyttä vaikuttavuuden moninaisten merkitysten luomassa kokonaisuudessa. Va-
paaehtoistoiminnasta kirjoittava Eija Raatikainen nostaa esille artikkelissaan mi-
ten vapaaehtoistoiminta tuo uusia näkökulmia järjestöjen ja palvelujen käyttäjien 
arkeen. Kati Peltonen, Anu Raappana ja Marja Kiijärvi Pihkala osoittavat ar-
tikkelissaan, että hyöty ilmenee subjektiivisena kokemuksena omasta osaamisesta ja 
varmuutena työelämässä pärjäämisestä. 

Kirja on toteutettu yhteistyössä Käytäntölähtöisen yhdistyksen Praban ja Turun 
ammattikorkeakoulun kanssa. Kirjan toimittajat kiittävät kaikkia kirjan valmistu-
miseen vaikuttaneita tahoja. Kirjan artikkelit ovat käyneet läpi arviointimenettelyn. 
Kiitämme kaikkia arviointiin osallistuneita henkilöitä heidän tekemästään työstä 
kirjan hyväksi. Erityisesti kirjan toimittajat kiittävät lämpimästi Tina Myllyniemeä 
artikkeleiden kielenhuollosta. Kiitämme myös Turun ammattikorkeakoulua kirjan 
ottamisesta julkaisusarjaan. 
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12 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

 Hyödytön

Erja Saurama

Sillä paras keino välttää virheitä käsiteltäessä tulevaisuutta on tarkastella sitä 
köyhyyden ja syyllisyyden prisman läpi. (Joseph Brodsky 1986) 

Elämme hyödyn aikakautta. Aikakautta jota hallitsevat talous ja taloudelliset pyrin-
nöt sekä valtiollisesta holhouksesta irti pääsemisen ajatukset. Verrattuna historialli-
siin aikoihin horisontissa eivät nyt kuitenkaan näy kapitalismin optimistiset kasvu-
potentiaalit ja vapauden tuntu, vaan tunnelmat ovat epävarmemmat ja synkemmät 
– hetkittäisistä suhdanneailahteluista huolimatta. 

Muistinvirkistykseksi pikainen silmäys fysiikan oppikirjoihin kertoo, että hyödyllä 
on jotain tekemistä työn kanssa. Hyötysuhde, joka ei koskaan voi olla yli sataa pro-
senttia, kertoo, kuinka suuri osa käytetystä energiasta voidaan ohjata itse tarkoituk-
seen ja kuinka paljon työtä kuluu kitkan aiheuttamaan pelkkään koneen kuume-
nemiseen ilman suurempaa tulosta. Hyödyssä on siis kyse koneen tehokkuudesta. 

Yhteiskuntakoneeseen sovellettuna nämä lainalaisuudet toiminevat ainoastaan me-
taforisella tasolla. Silti ne tarjoavat virikkeen pohtia hyötyä perinteisen talous- ja 
yhteiskuntatieteellisen työn käsitteen kautta, jolloin työllä tarkoitetaan pääasiallises-
ti toimeentulon tuottavaa palkkatyötä. Toisena ulottuvuutena tässä artikkelissa on 
hyödyn käsitteen käänteinen tarkastelu, hyöty negaationa eli ei-hyötynä, hyödyttö-
myytenä, jolloin osa potentiaalisista voimavaroista jää käyttämättä, työ tekemättä ja 
suurempi vauraus saavuttamatta. Käsitteen käänteinen tarkastelu on ”hyödyllistä”, 
se kertoo sen mikä on mahdollista ja merkityksellistä, ja samalla se tarkentaa käsit-
teen rajoja.

Saksalainen filosofi Günther Anders on muotoillut kulutusyhteiskunnan talouson-
tologian kaksi periaatetta, joiden mukaan vain toistettavuus eli sarja on olemassa, 
mutta ainutlaatuisuus ei ole. Toinen periaate koskee hyödynnettävyyttä; vain sellai-
nen, josta on hyötyä, on taloudelle olemassa. (Ks. Jokisaari 2017, 12, 73.) Sovellan 
Andersin ajatuksia artikkelissani siten, että liitän hyödyttömyyden käsitteen nimen-
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13Hyöty

omaisesti taloudelliseen toimintaan, en sosiaaliseen toimijuuteen sinänsä. Hyödytön 
on sellainen, jota ei enää tai juuri sillä hetkellä tarvita taloudellisessa mielessä. Työ-
voiman käyttöä ajatellen yksilö on olemassa hyödynnettävissä olevana palkkatyöläi-
senä sekä korvattavissa olevana, jos hänestä ei ole hyötyä. Jollei hän löydä korvaavaa 
mahdollisuutta tarjota työvoimaansa, hänestä tulee työtön. Näin hyödyttömyys ja 
työttömyys kytkeytyvät toisiinsa.  

Lähtökohtaisesti työttömyyttä tarkastellaan tässä kitkailmiönä, joka estää yhteis-
kuntaa toimimasta kuin hyvin rasvattu kone. Ongelma on kuitenkin siinä, että 
työttömyys ei pysy pelkästään yhteiskunnallisena mekaanisena kitkailmiönä, vaan 
se tunkeutuu yksilölliseen elämismaailmaan kokemuksena tarpeettomuudesta; työt-
tömyydestä kärsivä ihminen on talousapparaatin osasena hyödytön, jonka sisäisty-
nyt kokemus on olla tarpeeton. Kun palkkatyö ei ole enää entisellä tavalla fyysistä 
suorittamista, vaan yhä enemmän henkistä kapasiteettia vaativaa, palkkatyön puu-
te vaikuttaa työvoiman lähteeseen, syvälle ihmismieleen, talousontologian tavoitta-
mattomissa olevaan ainutlaatuisuuteen.  

Pohdin sitä mitä työttömyys yhteiskunnan rakenteellisena, pitkään jatkuvana il-
miönä voi merkitä yksilötasolla työttömälle ihmiselle yhteiskunnallisen kärsimyk-
sen (Bourdieu 1999; Frost & Hoggett 2008) käsitteen kautta ymmärrettynä. Liikun 
sekä yhteiskunnallisella makrotasolla että yksilöllisen kokemuksen mikrotasolla. 
Ymmärrykseni mukaan nämä tasot eivät ole olemassa erillisinä, vaan monin tavoin 
riippuvaisia toisistaan, vaikka analyyttinen tarkastelu vaatiikin ainakin ajoittaista 
eriyttämistä. Sidon analyysini löyhästi kriittisen teorian traditioon, jonka mukaan 
yhteiskunnallinen kärsimys on oire yhteiskunnallisesta patologiasta ja käytännölli-
nen kannustin sen torjumiseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteiskunnallisten pa-
tologioiden esiin nostaminen antaa ilmiöille sanat, tuo ne julkisuuteen ja siten mah-
dollistaa ongelmien poiston. (Honneth 2009; ks. Renault 2010, 223.) 

Lopuksi tarkastelen myös työttömien aktivointiin tähtäävää politiikkaa, sitä kuinka 
hallinnan ylätason retoriikka ja linjaukset käännetään yhteiskuntapoliittisina toi-
menpiteinä alatason toimijoiden pakottaviksi ohjeistuksiksi. Pohdin sitä voiko akti-
vointipolitiikka hyvistä tarkoituksista huolimatta lisätä yhteiskunnallista kärsimys-
tä.

Hyöty_Mutanen.indd   13 28.3.2018   11.56.11



14 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

Työn loppu 

Liberalistisessa talousjärjestelmässä uskotaan markkinoiden itsesäätelyn pitkällä ai-
kajänteellä tuottavan talouden tasapainotilan ja että poliittisen ohjauksen vaikutuk-
sen tulee olla vain vähäinen ja puitteita luova. Tämän logiikan mukaan yritykset 
osaavat itse ohjata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että tulos on tarkoituksenmu-
kainen. Seuraava esimerkki tuo esiin, kuinka kyseessä on yritys-nimisen toimijan 
hyvinvointi, ei niiden jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet siinä. Esimerkki 
ei ole mitenkään erityisen kauhistuttava, se on nykyaikaista elämämenoa, johon ei 
siten tule erityisesti kiinnittäneeksi huomiota. 

Helsingin yliopiston taloutta on sopeutettu onnistuneesti kuluvan vuoden 
aikana. Uusia henkilöstövähennyksiä ei enää tarvita. – – tulos on parempi 
kuin keväällä 2016 uskallettiin ennustaa. Tämä on merkki siitä, että Helsingin 
yliopiston toimenpiteet ovat tuottaneet toivottuja vaikutuksia. – – Helsin-
gin yliopiston tammi–elokuun 2016 tulos oli lievästi positiivinen, mutta 35 
miljoonaa euroa heikompi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tulos oli 
miljoona euroa, sijoitustoiminnan tuotot huomioiden kuusi miljoonaa euroa. 
(Alumnikirje 2016, alleviivaukset Erja Saurama.) 

Diskurssianalyyttisesti tarkastellen tiedote tulee antaneeksi viestin siitä, että henki-
lövähennyksiä eli irtisanomisia on tehty, ja tämä on ollut osa talouden hallintaa. Irti-
sanomalla osan työntekijöistään yritys onnistuu tuottamaan toivottuja vaikutuksia, 
toteuttamaan strategiaansa ja selviämään tulevista vaikeista ajoista. Talousontologi-
an mukaisesti yksittäisten, ainutlaatuisten irtisanottujen kohtalot eivät kuulu tiedot-
teen intressipiiriin. Näkökulma on toinen; merkittävämpää on kerrata talouslukuja. 
Talouden ensisijaisuutta korostava kieli ja mieli on niin syvälle syöpynyt yhteiskun-
taan ja sen eri tasoille, ettei viestinnässä todennäköisesti nähdä mitään ristiriitaa tai 
moraalista ongelmaa. Esimerkkiyrityksen tarkoitus on tuottaa maahan korkeinta 
akateemista osaamista ja harrastaa hengenviljelyä. Siten kriittinen lukutapa voi ky-
seenalaistaa sen, haluavatko entiset opinahjon kävijät lukea alma materinsa vuoden 
saavutuksista tällaisella tavalla esitettyä tietoa.

Yleensä toiminnasta irtisanotut, yritykselle hyödyttömiksi todetut työntekijät ha-
keutuvat nopeasti muihin tarjolla oleviin työpaikkoihin. Korkeasti koulutettujen ti-
lanne on parempi kuin vähemmän koulutusta hankkineilla. Työttömistä oli korkea-
koulutettuja joulukuussa 2016 15 % (Taulu 2016). Kaikki eivät kuitenkaan työllisty 
nopeasti. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kolminkertaistunut seitsemässä vuodessa, 
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kuten alla olevasta kuviosta voidaan päätellä. Niitä, jotka ennustavat rakennetyöt-
tömyyden vaivaavan Suomen työmarkkinoita tulevaisuudessa vielä pitkään lievistä 
suhdanneheilahteluista huolimatta, on yhä enemmän.

Kuvio 1. Vaikeasti työllistyvien kehitys Suomessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvä-
litystilasto, Findikaattori http://www.findikaattori.fi/fi/37). 

Yllä oleva valtioneuvoston ja tilastokeskuksen julkaisema kuvio kertoo kuinka ran-
kasti vaikeasti työllistyvien työttömyys on viime vuosien aikana kasvanut. Keväällä 
2017 taloustilanteen viestitetään muuttuneen nopeasti, minkä seurauksena työttö-
myys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt. Virallinen työttömyysas-
te kesäkuussa 2017 oli 8,9 prosenttia. Yhtenä tekijänä suotuisaan kehitykseen on 
esitetty tulopolitiikassa saavutettuja kansainvälistä kilpailukykyä parantavia työso-
pimuksia globaalin taloudellisen nousukauden lisäksi. Saa nähdä, miten pitkäai-
kaisesta taloudellisen tilanteen kirkastumisesta on kyse. Kansainvälisestä viennistä 
riippuva pieni markkinatalousmaa on altis maailmantalouden muutoksille. Poliitti-
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sin toimenpitein ja kilpailukykysopimuksin voidaan vain jossain määrin vaikuttaa 
kansantalouden kehitykseen. Maailmanlaajuisesti talouden kehityksestä on esitetty 
synkkiä ennusteita. Erityisesti Euroopassa, jossa tuotantorakenteet ovat vanhoja ja 
väestön elintaso korkea sekä instituutiot kangistuneita, taloudellisen kasvun ennus-
tetaan olevan heikkoa ja rakenteellisen työttömyyden syvää. (Wallerstein ym. 2014.)

Aikoinaan, runsaat sata vuotta sitten, Suomi teollistumisen murrosta odottavana 
maatalousvaltaisena maana tunsi hyvin tämän samantyyppisen ilmiön, jonka käsit-
teellistykset tuolloin olivat muun muassa liikaväestö ja loiset (Peltonen 1992). Rat-
kaisuina siihen, että oli liikaa sellaisia ihmisiä, jotka eivät kyenneet hankkimaan 
omaa elatustaan, olivat kaupungistuminen, teollistuminen ja maastamuutto, jotka 
siirsivät maaseudun väestöä sinne missä työvoimalle oli kysyntää, sekä katkeran si-
sällissodan jälkeinen maatalousreformi. Tuloksena on huima nousu yhdeksi maail-
man vauraimmista maista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa toteuttava hyvinvointi-
valtio. 

Nykyaikana globaali työn jakautuminen on merkinnyt länsimaissa työttömyysas-
teiden nousua ja talouden perusrakenteiden suurta murrosta. Suuret pääomat ovat 
paenneet kansallisvaltioiden ulottumattomiin, sinne missä tuotantokustannukset 
ovat halvimmat (Wallerstein ym. 2014, 223). Maailmanjärjestelmän tutkijat, mak-
rohistorialliset sosiologit, kuten Immanuel Wallerstein, ennustavat, että tulevina 
vuosikymmeninä nähdään kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän murtuminen. Sii-
nä keskeisinä tekijöinä ovat järjestelmän omat sisäiset lainalaisuudet, jotka ilmene-
vät rahoitusmarkkinoiden kriiseinä, massatyöttömyytenä ja elintasoerojen huimana 
kasvuna. Heidän näkemyksensä mukaan uuden järjestelmän täytyy olla demokraat-
tisempi ja tulonjaoltaan oikeudenmukaisempi (Mt.) 

Tuotannon siirtyminen länsimaista kustannuksiltaan halvempiin maihin on mer-
kinnyt taloudellisen kasvun hidastumista ja jopa pysähtymistä, stagnaatiota. Kor-
keiden palkkakustannusten kompensaatioksi tuottavuuskehitykselle ja yritysten kil-
pailukyvylle on ratkaisua etsitty digitalisoitumisesta. Automaation ja robotisaation 
vaikutuksesta rakenteelliseen työttömyyteen kiistellään tällä hetkellä paljon. Ran-
dall Collins (2014, 50) edustaa hyvin kriittistä näkemystä; hänen mukaansa tule-
vaisuuden kapitalismin suurin uhka on työpaikkojen katoaminen teknologian mur-
roksen syrjäyttämänä. Hän käy läpi erilaisia pakoteitä, joilla estettäisi romahdus:
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1. Uusi teknologia luo uusia työpaikkoja korvautuvien tilalle.
2. Työ- ja tavaramarkkinat leviävät maantieteellisesti uusille alueille kuten  

aiemmin on tehty.
3. Rahamarkkinat kokevat muodonmuutokset metamarkkinoiksi.
4. Valtio tarjoaa työtä ja investointeja.
5. Koulutusinflaatio eli pidempi koulutus parantaa mahdollisuuksien  

tasa-arvoa.

Collinsin argumentaatio viittaa siihen, ettei mikään näistä pakoteistä pysty ratkai-
semaan kapitalismin tuhoutumista ja korvautumista jollakin uudentyyppisellä jär-
jestelmällä. Murtumista ennakoi jopa yli 50 prosenttiin kohoava työttömyys, el-
lei muutoksia kehityssuunnasta tehdä pian. Erityisesti keskiluokan työt loppuvat. 
(Mt.53–74.) 

Vaikka tällaiset kauhukuvat eivät toteutuisikaan, ovat talouskasvun pysähtymisestä 
aiheutuneet rakenteelliset ongelmat länsimaissa, kuten Suomessa, globalisaation ja 
digitalisaation myötä vakavat ja vaativat suurta yhteiskunnallista uudelleenarvioin-
tia. Myös osaamistarpeet polarisoituvat korkean ja matalan osaamisen alueille siten, 
että tavallista keskitason osaamista tarvitaan yhä vähemmän (ks. Valtioneuvoston 
tulevaisuusselonteon 1. osa 2017, 31). Se, miten käy tavallisille palkannauttijoille, 
jotka ylläpitävät veronmaksukyvyllään hyvinvointivaltiota, on keskeinen kysymys 
jonka Juha Siltala (2017) on nostanut esiin. Hän näkee keskiluokan roolin nimen-
omaan yhteiskunnallisena vakauttajana, keskinäisen luottamuksen ja turvallisuu-
den tunteen takaajana (mt.).   

Vahvistuvan talouskasvun, taloudellisen optimismin ja tilastojen kaunistumisen 
hetkellä voi unohtua se, että uusista syntyvistä työpaikoista suuri osa ei tarjoa keski-
luokkaista turvaa. Haurastuvat työmarkkinat yleistyvät, joten silpputyöksi sanotun 
työn määrä lisääntyy. Silpputyö ei takaa sellaista tulotasoa, joka mahdollistaa riittä-
vän elintason omaksi ja jälkeläisten hyvinvoinniksi. Kiistelyssä työn loppumisesta ja 
työn murroksesta onkin ratkaisevaa se, millainen työ on loppumassa. On suhteelli-
sen helppo löytää yksimielisyys siitä, että tekemätöntä työtä on maailmassa vaikka 
kuinka paljon ja on ihmisestä itsestä kiinni miten hän löytää mielekkyyden tekemi-
selleen. Olennainen kysymys ei kuitenkaan ole työ, vaan toimeentulo ja ontologinen 
turvallisuus. ”Nyt on meneillään työntekijöiden vähittäinen luisuminen pois keski-
luokasta takaisin kohti kiertelevää irtotyövoimaa, päiväläisyyttä” (Siltala 2016, 3). 
Nykyinen uusi keikka- ja alustatalous ilmentää outoa anomaliaa: ollaan työllistyvi-
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nään, vaikkei saada säällistä ansiotasoa, ollaan työllistävinään, vaikkei työsuhdetta 
ja siihen sisältyvää sosiaaliturvaa synny.  

Työelämän murros, osa-aikatyön lisääntyminen, haurastuvat työmarkkina-asemat 
ja ns. prekarisaatio koskettavat erityisesti nuorimpia sukupolvia. Pitkään jatkuneen 
taantuman seurauksena nuoremmat sukupolvet saattavat jäädä pysyvästi heikom-
paan taloudelliseen asemaan. Tämä kehitys heikentää myös eläketurvaa tulevaisuu-
dessa. (Kinnunen & Mäki-Fränti 2016; Muhonen 2017). 

Yhteiskuntatieteilijät eivät kuitenkaan ennusta keskiluokasta suistuneiden ja osatto-
mien väestönosien kapinoita ja vallankumouksia, vaan heidän mukaansa pirstoutu-
neet yhteiskunnat ovat epäpolitisoituneita eivätkä muodosta luokkia, jotka omak-
suisivat kollektiivisen tietoisuuden. Kokonaisuuksien pirstominen, viihdeteollisuus 
ja syy-seuraussuhteiden hämärtäminen toimivat pienen hallitsevan eliitin hyväksi. 
(Siltala 2016; 2017.) 

Työttömyyden kokeminen yhteiskunnallisena kärsimyksenä 

Työttömyyttä voidaan ajatella yhteiskunnallisen kärsimyksen käsitteen kautta, ku-
ten Martti Siisiäinen (2014, 101–104) on tehnyt tutkiessaan nuorten työttömien elä-
mänkulkuja. Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu tarkoitti käsitteellä yhteiskun-
nan rakenteiden aiheuttamia vaikeuksia ylläpitää ja hankkia säädyllistä elämää ja 
elintasoa sekä kyvyttömyyttä sopeutua nopeasti vaihtuviin elinolosuhteisiin. Yhteis-
kunnalliset syrjäyttämisprosessit, ovat ne sitten kollektiivisia tai yksilöllisiä, ilmene-
vät yhtä kaikki hiljaisena kärsimisenä ja onnettomuutena. (Bourdieu ym. 1999.) Kä-
sitteessä on huomionarvoista sen sosiologisuus. Se nimenomaisesti kohdistaa kärsi-
myksen alkuperän, syyn, yhteiskunnallisiin rakenteellisiin epäoikeudenmukaisuuk-
siin ja valtasuhteisiin eikä etsi syyllistä yksilöstä, joka vain tuntee maailmanmenon 
painon harteillaan, muttei löydä aiheuttajaa (mt.). Yhteiskunnallisen kärsimyksen 
käsitteen avulla kyetään mitä ilmeisimmin linkittämään rakenteen ja toimijan väli-
nen yhteys, mikä esimerkiksi sellaisessa yhteiskunnallisessa patologiassa kuin rikol-
lisuus (de-linquency) on katkennut.   

”Vanhoina hyvinä aikoina” – siis 1970- ja 1980-luvuilla – työttömyys ei ollut sellai-
nen yhteiskunnallinen vitsaus, että se olisi kollektiivisesti maalannut tulevaisuuden 
näkymät pessimistisiksi. Lillian Breslow Rubinin (1976) haastattelemat yhdysvalta-
laiset työväenluokkaiset perheet, vaikka tuskailivatkin monien arkielämän ongel-
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mien parissa ja vaikka tulotaso ei saavuttanutkaan keskivertoansioita, olivat ainakin 
yhteen asiaan tyytyväisiä: heidän elämänsä näytti todellakin olevan parempaa kuin 
heidän vanhemmillaan. Haastateltavat eivät valittaneet vastoinkäymisistään keski-
luokkaiselle tutkijalle siinä määrin kuin tämä olisi otaksunut (mt. 205–206). He 
elivät todeksi amerikkalaista unelmaa, joka on siivittänyt myös monen suomalaisen 
työläisperheen sukupolvitarinaa. Nyt tämä tarina on siis tulossa päätökseensä; nuo-
ret eivät enää yllä vanhempiensa elintasoon (ks. Kinnunen & Mäki-Fränti 2016).  

Edeltävät sukupolvet ovat saaneet nähdä jälkeläistensä menestyvän, mikä on ollut 
keskiluokkainen kulttuurinen itsestäänselvyys. Sitä suurempi ja käsittämättömäm-
pi ongelma oli, jos nuori ei halunnut syystä tai toisesta asettua eteenpäin pyrkimi-
sen normatiiviseen kuosiin. Sosiologiset – keskiluokkaiset – tutkimukset ovat olleet 
kiinnostuneita tästä ilmiöstä. Paul Willisin (1984) tutkimus siitä, miksi työväen-
luokkaiset nuoret saavat työväenluokan työt, selitti ilmiön kulttuurisella koodistol-
la. Tämän saman on todennut myös Siisiäinen (2014) 2010-luvun nuorisotyöttö-
myyttä tutkiessaan. Eri tavoin niukkaresurssinen lapsuus tuottaa kasvuympäristön, 
jossa koulutus ja menestyksen tavoittelu eivät kuulu kulttuuriseen koodistoon. Näin 
syntyy ylisukupolvinen huono-osaisuus, jonka katkaiseminen vaatii yksilöllisten 
ponnistelujen lisäksi suuren määrän yhteiskunnallista aktiviteettia. (Mt. 98–100.)  
Jos tavoiteltavaa normaaliutta on edustanut pyrkimys luokka-asemasta kohoami-
seen, työväenluokkaisen luokka-aseman uusintaminen on ollut siis poikkeama, joka 
joissain tapauksissa on määrittynyt ylisukupolviseksi patologiaksi.  

Yhteiskunnallisten ongelmien ottaminen vakavasti edellyttää niiden psykologisten 
seurauksien huomioonottamista (Renault 2010, 221).  Yhteiskunnallisesta kärsi-
myksestä puhuttaessa ja sitä tutkittaessa on tarkasteltava kokemuksen yksilöllisty-
mistä. Se on tärkeää, sillä keskeistä käsitteen viittauksen kohteessa, referenssissä on 
kuitenkin, ettei yhteyttä aiheuttajaan, alistavaan yhteiskuntarakenteeseen löydetä. 
Kärsijä jää mykäksi ja kärsimys nimeämättä. 

Liz Frost ja Paul Hoggett (2006) ovat syventäneet yhteiskunnallisen kärsimyksen 
käsitteen psykososiaalista ulottuvuutta. He viittaavat Wendy Hollwayn ja Tony Jef-
fersonin määrittelyyn psykososiaalisesta siten, että subjektien sisäistä maailmaa ei 
voida ymmärtää tietämättä heidän ulkoisen maailman kokemuksistaan. Vastaavasti 
kokemuksia maailmasta ei voida ymmärtää tietämättä miten heidän sisäinen maa-
ilmansa sallii ulkoisen maailman kokemisen. (Ks. Hollway & Jefferson 2000, 4.) 
Murhe on ainutlaatuinen sisäinen kokemus, joka ei helposti kanavoidu ulospäin 
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ja löydä aiheuttajaansa yhteiskunnan rakenteelliselta tasolta vaan päinvastoin. Yh-
teiskunnallisessa kärsimyksessä huomio kiinnittyy itseen, minuudesta tulee objekti, 
joka määrittyy halveksittavaksi, abjektiksi (Frost & Hoggett 2006, 441). 

Tällainen sosiaalisen ja psyykkisen tason toisiinsa kietoutuminen auttaa ymmärtä-
mään niin työttömyyden kuin minkä tahansa sosiaalisen ongelman erilaisia koke-
muksellisia ulottuvuuksia. Sama ilmiö voidaan kokea monin eri tavoin, ja samanai-
kaisesti koettu tapahtuma voi merkityksellistyä eri ihmisillä eri tavoin riippuen elä-
mänkokemusten koostumuksesta. (Leskisenoja 2017). Riittävä määrä samantyyp-
pisiksi tulkittuja kokemuksia voi jossain vaiheessa katkaista kamelin selän, vaikka 
yksittäisenä kokemuksena kokemuksen paino ei olisikaan näennäisesti ja ulkopuo-
lelta katsottuna suuri. ”Ratkaisu” voi olla henkilökohtainen kriisi ja psyykkinen 
sairastuminen. Epäoikeudenmukaisuudet, minuuden eheyden loukkaukset ja hal-
veksunta sisäistyvät, ja henkilö vetäytyy suhteissa olosta ja kuulumisesta ryhmään. 
(Frost & Hoggett 2006.) Tämä on henkilökohtainen loukkaus, haava, joka kuiten-
kin satuttaa kokonaista luokkaa, kuten Richard Sennett ja James Cobb (1993) ovat 
esittäneet. 

Ratkaisuna aktiivinen työllistäminen? 

Työttömyyden jatkuessa pitkään joutuu työtön tilanteeseen, jossa hänen arvomaa-
ilmansa muuttuu. Hän voi katkeroitua tai sairastua, tai hän voi yrittää löytää vaih-
toehtoisia elämänpoliittisia ratkaisuja tyytymällä niukempaan kulutustasoon. Silti 
on eettisesti kyseenalaista tyrkyttää ulkopuolelta tulkintoja kokemuksen laadusta. 
Juha Siltalan (2017, 366) haastattelemat pätkätyöläiset pyrkivät sinnittelemään, ha-
kemaan elämänsisältöjä muualta kuin työmarkkinatoimijuudesta. Vaihtoehtoiset 
identiteetit, pieni toimijuus, keskittyminen kotiin ja vanhemmuuteen tai positiivi-
nen ajattelu voivat kyllä toimia selviytymiskeinoina, mutteivat silti riitä vastaamaan 
mielekkyyden haasteisiin, kuten Siltala toteaa (mt. 366).  Elämästä tulee selviyty-
mistä, ei toimimista uuden luomiseksi. 

Hallintavalta on tunnistanut tästä työttömyyden patologiasta osan (ks. käsitteestä 
Kaisto & Pyykkönen 2010; Miller & Rose 2010). Se pyrkii reagoimaan markkinoi-
den synnyttämään olotilaan. Hallintavallan strategiana on hoitaa patologioita, siivo-
ta tilastoja ja kitkeä yhteiskunnallisia rikkaruohoja. Ylätason retoriikka ja linjaukset 
– ”poliittinen ohjaus” – tulevat käännetyiksi erilaisille hallinnon kielille, jotka ym-
märretään strategioina, taktiikkoina, toimenpiteinä ja lopulta pakottavina ohjeina 
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virkakoneiston alemmilla tasoilla esimerkiksi oppilaitoksissa (Perttula 2015), sosi-
aali- ja työvoimatoimistoissa ja maahanmuuttajapalveluissa. Hallintavallan logiikka 
on sellainen, jossa politiikka erkaantuu yhä kauemmas siitä miten kansalaiset nämä 
päätökset kokevat.

Sen lisäksi että työtön määrittyy talouden kannalta hyödyttömäksi, hän määrittyy 
yhteiskunnallisena toimijana passiiviseksi, joka pitää aktivoida. Hän ei määrity esi-
merkiksi yhteiskunnallisen rakennemuutoksen sijaiskärsijäksi. Samanaikaisesti kun 
työttömyys alkoi näyttäytyä rakenteellisena, pitkäkestoisena ja yhteiskuntaan sy-
vään juurtuneena, alkoivat vaatimukset työttömien itse itsensä työllistämisestä ja 
aktivoimisesta saada tilaa poliittisten päätöksentekijöiden mielissä. Sakari Hänni-
nen (2014) on kirjoittanut tästä paroni von Münchhausenin urotekona1 : kuinka 
nostaa itsensä – ja hevosensa – suosta, kuinka työllistyä tilanteessa jossa töitä ei ole 
tarjolla. Työttömien vastuulle lankeaa työmarkkinakelpoisuuden säilyttäminen ja 
työhalukkuuden jatkuva esittäminen (mt. 200–202). 

Työvoimapoliittiset aktivointitoimenpiteet alkavat yhä selvemmin näyttäytyä sel-
laisina, joissa ei ole kyse työllistymisestä normaaleille työmarkkinoille, vaan näen-
näistoiminnasta, ”mukatyöstä”, johon työtön pakotetaan säädyllisen yhteiskunnan 
nimissä. Normaaleilla työmarkkinoilla henkilöt kykenevät hankkimaan itselleen ja 
perheelleen riittävän elin- ja ansiotason, mutta ne työt ja työehdot, joita työttömille 
tarjotaan tai joita he joutuvat hyväksymään, eivät takaa heille mahdollisuuksia täy-
sivaltaiseen toimijuuteen ja irrottautumiseen riippuvuudesta sosiaaliturvaan. (Siltala 
2017.) 

Aktivoiva työvoimapolitiikka sälyttää työttömille henkilöille vastuun omasta työl-
listymisestään sekä vastuun resurssiensa (”hevosensa”) pitämisestä työkykyisenä. Se 
mikä on kasvatuksessa ja koulutuksessa hankittu ei enää riitäkään, vaan velvoitteek-
si tulee – koko kansalle – elinikäinen oppiminen. Aiemmin koulutus tuotti valmiita 
työläisiä ja kansalaisia, elinikäinen oppiminen tuottaa väliaikaisia kykyjä ja variaa-

1. Paroni von Münchhausen oli 1700-luvulla elänyt aatelisherra joka mielellään sepitteli lii-
oiteltuja tarinoita sotamuistoistaan. ”Kerran halusin ylittää suon, joka ei ennalta näyttänyt 
niin leveältä kuin se sitten, hyppyä tehdessä, olikin. Liitäessäni ilmassa katsoin parhaaksi 
kääntyä ja ottaa pitemmän vauhdin. Tästä huolimatta hyppyni jäi toisellakin kerralla liian 
lyhyeksi, ja minä putosin kaulaani myöten hetteeseen, vain vähän matkan päästä vastaran-
nasta. Sinne olisin epäilemättä menehtynyt, jollen olisi omin käsin vetänyt suosta ylös it-
seäni että hevostani, jota pitelin lujasti polvieni välissä.” (Ks. Hänninen 2014, 184) 
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tioita (Jokisaari 2017). Kasvatuksen – ja koulutus sen merkittävänä osana – tavoit-
teena oli sivistettävyys ja itseohjautuvuus autonomiseksi ihmiseksi tulemisen ihan-
teena (Jokisaari 2004, 4). Tietojen päivitysten, kurssitusten ja täsmäkoulutusten tar-
koituksena ei enää ole subjektiivisen oppimishalun tyydyttäminen ja sivistyminen, 
vaan yksilön valmistaminen olemaan käytettävissä osana kulutusyhteiskunnan tuo-
tantorattaita.  Samalla kun koulutustaso kaiken kaikkiaan nousee, saavutettujen 
tutkintojen arvo alenee, sillä samanlaisen tutkinnon hankkineita on jo runsaasti 
(vrt. Collins 2014, 68–74). Olli-Jukka Jokisaari (2017, 71) toteaa että ”elinikäinen 
oppiminen luo kilpailuasetelman yksilöiden välille ja samalla asettaa yksilön tarkas-
telemaan itseään kelvollisen ja kelvottoman käsitteillä.” Jos yksilö epäonnistuu yllä-
pitämään tarvittavia ominaisuuksia ja kokee kompetenssinsa vajaaksi, seurauksena 
on häpeä tehottomuudesta, väsymisestä ja kyvyttömyydestä pysyä koneiden tahdis-
sa, olla kone (Jokisaari 2004).  

Jatkuvasti ankaroituva aktivointipolitiikka on esimerkki kontrolliyhteiskunnan 
(Lyotard 1984; ks. Jokisaari 2017, 11) toimintalogiikasta, jossa kontrolloiminen täh-
tää kaikenlaiseen tehostamiseen ja tehottomuuden karsimiseen. ”Passiivisen” työt-
tömän ”kutsuminen” työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin tai pakottaminen ”aktii-
viseksi” työnhakijaksi ei merkitse autonomisen ihmisen todellistumista, vaan se voi 
merkitä lisää samaa nöyryyttämisen lääkettä, viheliäisen alennustilan eli abjektion 
jatkumista. Kyse on kohtaamisesta ja kohtelusta, kokemuksellisen tason huomioon-
ottamisesta ja oikeudenmukaisesta aineellisesta palkitsemisesta. Myös näkemykset 
harjoitetusta politiikasta polarisoituvat ja maailmankuvat eriytyvät. Hyväkin tar-
koitus voi kääntyä irvikuvakseen. Tätä kirjoitettaessa ei vielä tiedetä miten työt-
tömien mahdollisuudet tuoda ”omaa ääntä” esiin tullaan kuulemaan valmisteilla 
olevassa uudessa lainsäädännössä ja siihen liittyvissä työkokeiluissa. Tässä pelissä 
työtön kohtaa uuden teknologian; puheet tekoälyllä suoritettavasta työhakemusten 
käsittelystä eivät ainakaan lisää kasvokkaisten kohtaamisten mahdollisuuksia, jois-
ta on tulossa katoava sosiaalinen luonnonvara. Teknologian syrjäyttämien ihmisten 
saamiseksi takaisin työmarkkinoille avuksi kutsutaan teknologiaa, joka syrjäyttää 
ihmisiä, joiden tehtävänä on auttaa ihmisiä työmarkkinoille, jotka syrjäyttävät ih-
misiä… 
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Lopuksi

Alussa liitin hyödyttömyyden käsitteen talouden maailmaan, jossa se kuvaa hyvin 
talouden toimintalogiikkaa, mutta on kuitenkin liian rajoittunut ihmisen elämis-
maailman koko kuvaksi. Hyödyttömyys valuu tarpeettomuuden ja muiden nega-
tiivisten tunteiden värittämäksi kokemukseksi. Hyödyn aikakauden diskursiivinen 
hegemonia ei helposti ota kuuleviin korviinsa vastaääniä, joita esimerkiksi työttö-
myys synnyttää.  

Työttömyys on hyödytöntä, erityisen hyödytöntä on pitkäaikaistyöttömyys, sillä sen 
vaikutukset yhteiskunnan rattaisiin – väestön vitaliteettiin – ovat kauaskantoiset. 
Jo nyt pitkittynyt taantuma on saattanut vaikuttaa pysyvästi nuorimpien työmark-
kinoille pyrkijöiden elintasoon ja tulevaisuuskuviin. Työttömyys yhteiskunnallisen 
kärsimyksen käsitteen kautta ymmärrettynä tuo yhteen sosiologisen ja psykologisen 
teorian ja auttaa ymmärtämään työttömyyden kokemuksellista tilaa, syrjäytymistä, 
äänettömyyttä ja vetäytymistä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Yhteiskuntapoliit-
tisena ratkaisuna aktivointi yrittää tuoda työttömät pois syrjästä takaisin työelä-
män sosiaaliseen maailmaan, mutta ellei se pysty tarjoamaan hyvitystä yhteiskun-
nalliseen kärsimykseen ihmisarvoisen työkokemuksen ja kohtelun kautta, tavoitteet 
jäävät puolitiehen, saavuttamatta, ja mikä pahinta, voivat jopa lisätä kärsimyksen 
määrää. 

Kirjoitukseni sävy on ollut tarkoituksellisen kriittinen. Kriittisen tarkastelun anti on 
siinä, että se avaa pelikentän kyseenalaistamisen, toisinajattelun ja toisin toimimisen 
mahdollisuuksille, joiden aika on nyt. 

Lähteet

Alumnikirje 2016. Helsingin yliopiston uutiskirje alumneille marraskuu 2016. Tiedote 
19.10.2016: Helsingin yliopiston talous tasapainottumassa, toimintarakenne uudistuu. 
Helsingin yliopisto.

Bourdieu, P. et al. 1999. The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary 
Society. Cambridge: Polity Press.

Brodsky, J. 1986. Katastrofeja ilmassa. Suom. J. Mallinen. Helsinki: Tammi.

Hyöty_Mutanen.indd   23 28.3.2018   11.56.12



24 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

Collins, R. 2014. Keskiluokan työn loppu: Pakotietä ei ole. Teoksessa I. Wallerstein, 
R. Collins, M. Mann, G. Derlugian & C. Calhoun. Onko kapitalismilla tulevaisuutta? 
Helsinki: Gaudeamus ja Vastapaino.

Hollway, W. & Jefferson, T. 2000. Doing Qualitative Research Differently. London: 
SAGE. 

Honneth, A. 2009. Pathologies of Reason. On the Legacy of Critical Theory. Engl. J. 
Ingram New York: Columbia University Press. 

Hänninen, S. 2014. Työttömän työnhakijan mahdoton mahdollisuus. Teoksessa K. 
Lempiäinen & T. Silvasti (toim.) Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat 
Suomessa. Vastapaino, 184–208. 

Jokisaari, O.J. 2004. Elinikäinen oppiminen – häpeä ja menetetty vapaus. 
Aikuiskasvatus 1, 3–15. 

Jokisaari, O.J. 2017. Kasvatus tuotemaailmassa. Günther Anders kasvatusfilosofina. Acta 
Universitatis Tamperensis 2268. Tampere: Tampere University Press. 

Kaisto, J. & Pyykkönen, M. (toim.) 2010. Hallintavalta – Sosiaalisen, politiikan ja 
talouden kysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus. 

Kinnunen, H. & Mäki-Fränti, P. 2016. Pitkittynyt taantuma heikentää nuorten 
sukupolvien asemaa Suomessa. Euro ja talous. Suomen Pankki. http://www.
eurojatalous.fi/fi/2016/artikkelit/pitkittynyt-taantuma-heikentaa-nuorten-sukupolvien-
asemaa-suomessa/ [luettu 2.8.2017]

Lyotard, J.F. 1985. Tieto postmodernissa yhteiskunnassa. Suom. L. Lehto. Tampere: 
Vastapaino.

Leskisenoja, R. 2017 Nuorten aikuisten työelämään kiinnittyminen normalisoivan 
vallan varjossa. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 58. Helsingin yliopisto.  
http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-3272-7

Miller, P. & Rose, N. 2010. Miten meitä hallitaan. Suom. R. Suikkanen. Tampere: 
Vastapaino. 

Muhonen, T. 2017. Kommentti: Sukupolvien tuloerot paljastavat myrkyllisen yhtälön 
– Suomi on matkalla kohti konkurssia. Taloussanomat 6.4.2017. http://www.is.fi/
taloussanomat/art-2000005165696.html [luettu 2.8.2017]

Peltonen, M. 1992. Talolliset ja torpparit: vuosisadan vaihteen maatalouskysymys 
Suomessa. Helsinki: Suomen historiallinen seura. 

Hyöty_Mutanen.indd   24 28.3.2018   11.56.12



25Hyöty

Perttula, R. 2015. Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon 
sosiaalityössä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 517. 
Jyväskylän yliopisto. 

Renault, E. 2010. A Critical Theory of Social Suffering. Critical Horizons 11(2), 221-241. 
https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/1131936/mod_resource/content/1/Renault%20
-%20A%20Critical%20Theory%20of%20Social%20Suffering%20%20.pdf

Rubin, L. B. 1976. Worlds of Pain. Life in the Working-Class Family. New York: Basic 
Books.

Sennett, R. & Cobb, J. 1993. The Hidden Injuries of Class. London: Faber & Faber.

Siisiäinen, M. 2014. Työtä vailla olevat nuoret. Teoksessa K. Lempiäinen & T. Silvasti 
(toim.) Eriarvoisuuden rakenteet. Haurastuvat työmarkkinat Suomessa. Vastapaino, 
91–125. 

Siltala, J. 2016. Työnantajan alaisena ilman työsuhdetta. Uuden talouden keikka- ja 
silpputyö paluuna entiseen. Impulsseja. Syyskuu 2016. Kalevi Sorsa Säätiö. http://
sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2016/09/Siltala-Impulsseja-final-1.pdf

Siltala, J. 2017. Keskiluokan nousu, lasku ja pelot. Helsinki: Otava.

Taulu, H. 2016. Tilastoja korkeasti koulutettujen työttömyydestä 31.12.2016. 
Akava. http://www.akava.fi/files/12516/01_Tilastoja_korkeasti_koulutettujen_
tyottomyydesta_yleisimmat_asteet.pdf [luettu 23.2.2017]

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa (2017) Jaettu ymmärrys työn 
murroksesta. Valtioneuvoston kansalian julkaisusarja 13a. http://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80036/13_17_tulevaisuusselonteko_osa1_
FI.pdf?sequence=1

Wallerstein, I., Collins, R., Mann M., Derlugian, G. & Calhoun C. 2014. Onko 
kapitalismilla tulevaisuutta. Helsinki: Gaudeamus ja Vastapaino.

Willis, P. 1884. Koulunpenkiltä palkkatyöhön: miten työväenluokan nuoret saavat 
työväen luokan työt? Suom. A. Mäki-Kulmala. Tampere: Vastapaino.

Hyöty_Mutanen.indd   25 28.3.2018   11.56.12



26 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

 Hyvinvointi – yksi sana,  
  monta mieltä

Jyrki Konkka

Johdanto

Hyvinvoinnin käsitteelliseen tarkasteluun ei ole hyvinvoinnin tutkijoiden ja filoso-
fien keskuudessa juuri haaskattu aikaa. Yleinen oletus on, että hyvinvoinnin käsite 
on yksinkertainen, selkeä ja koherentti. Asia on arkipäiväinen – jokainen ymmärtää, 
mistä puhutaan, kun puhutaan hyvinvoinnista. Aristoteles esitti, että terminologi-
asta ollaan yksimielisiä (NE I.4.). Filosofit ja hyvinvointitutkijat olettavat samoin, 
että asiaan ei liity periaatteellisia käsitteellisiä kiistoja. Sen sijaan niin Aristoteleen 
kuin nykyistenkin filosofien mukaan mitään yksimielisyyttä siitä, mitä hyvinvointi 
on, ei ole. Toisin sanoen, itse asiasta ollaan erimielisiä. Vallitseva kuva on, että kä-
site on kaikille selvä ja yhteinen, mutta itse asia vaatii syvempää tarkastelua. Tässä 
artikkelissa osoitan, että asia ei ole niin yksinkertainen kuin on oletettu ja että käsit-
teelliselle tarkastelulle on todellinen tarve. Lähempi tarkastelu osoittaa, että pelissä 
on useita erillisiä käsitteitä ja että hyvinvoinnista puhuessaan ihmiset puhuvat mo-
nesti toistensa ohi ja liittävät toisiinsa erillisiä käsitteitä huomaamattaan. (Campbell, 
2016, 408)

Artikkelissani esittelen aluksi lyhyesti vallitsevan kuvan, jonka mukaan eri hyvin-
vointiteorioiden kannattajat jakavat saman yksinkertaisen ja selkeän hyvinvoinnin 
käsitteen. Olettamansa yksinkertaisen ja selkeän käsitteen pohjalta he pyrkivät ra-
kentamaan koherentin yhdistetyn teorian, joka parhaiten selittää sen, mistä hyvin-
voinnissa viime kädessä on kysymys. Empiirinen hyvinvointitutkimus ja viimeai-
kainen käsitteellinen tarkastelu asettavat oletuksen yksinkertaisesta, selkeästä ja ko-
herentista käsitteestä kuitenkin paineen alle. (Alexandrova, 2016, 399; Campbell, 
2016, 408) Tarkastelen tätä ongelmaa esimerkin avulla. Osoitan onnellisuusperus-
taisen hyvinvointitutkimuksen, subjektiivista hyvinvointia koskevan tutkimuksen 
ja filosofisen onnellisuutta koskevan analyysin avulla, että pelissä on ainakin kolme 
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erillistä mielen käsitettä, joiden alla onnellisuutta, tai subjektiivista hyvinvointia tar-
kastellaan. 

Filosofit ja hyvinvointitutkijat ovat esittäneet erilaisia onnellisuus- tai hyvinvointi-
teorioita ja argumentoineet suosikkiensa puolesta. (Feldman, 2010; Haybron; 2008; 
Kraut, 2007; Raibley, 2010; Sumner, 1996; Tiberius, 2013) Tässä artikkelissa esite-
tyn esimerkin nojalla on kuitenkin syytä olettaa, että he ovat mahdollisesti kaiken 
aikaa puhuneet toistensa ohi. Ainakin näin on asianlaita vaihtoehtoisten onnelli-
suusteorioiden kohdalla. 

Vaikka onnellisuutta onkin tarkasteltu kolmen toisistaan erillisen mielen käsitteen 
alla, yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että subjektiivinen hyvinvointi, onnellisuus 
ja hyvinvointi ovat arvokäsitteitä. (Campbell, 2016; Graham, 2016; Haybron, 2016; 
Hurka, 2016; Kraut, 2007; Lucas, 2016; Raibley 2010; Sumner, 1996; Tiberius, 
2008) Kysymyksessä on ns. prudentiaalinen arvo, etu tai hyöty, jota tavoitellaan sen 
itsensä vuoksi. Prudentiaalisen arvon (hyödyn) käsitteestä ei kuitenkaan ole yksi-
mielisyyttä. Eri ihmiset määrittelevät käsitteen eri tavoin, ja hyvinvoinnille on esi-
tetty ainakin neljä erillistä prudentiaalisen arvon analyysiä. Yhden hyvinvointiteo-
rian kannattajat saattavat tarkastella hyvinvointia yhden käsitteen alla, kun toisen 
teorian kannattaja tarkastelee asiaa toisen käsitteen alla. He eivät puhu tällöin sa-
masta asiasta. Lopuksi tarkastelen hyvinvointia koskevan keskustelun positioita ja 
taustaoletuksia, jotka toivoakseni auttavat lukijaa hahmottamaan hyvinvoinnin ko-
konaiskuvaa. Mitään siistiä, selkeää ja yksinkertaista kuvaa ei kuitenkaan ole luvas-
sa.

Vaikka tässä artikkelissa ei käsitellä sitä, mitä hyvinvointi varsinaisesti on, vaan sitä, 
minkälaisia merkityksiä termillä on, on paikallaan kuitenkin sanoa jotain siitä, mitä 
hyvinvointi ei ole. Hyvinvointi ei ole terveyttä, vaurautta tai rakkautta. Terveys, 
vauraus ja rakkaus ovat mahdollisia hyvinvoinnin lähteitä, ja monelle ne tuottavat-
kin hyvinvointia. Mutta mikään niistä ei ole hyvinvoinnin välttämätön edellytys. 
(Bradley, 2015, 11, 63; Haybron, 2013; Jeske, 2016; Schroeder, 2016) 

Vallitseva kuva

Hyvinvointi on yksi keskeisimmistä modernin yhteiskunnan arvoista. Demokraatti-
sessa yhteiskunnassa vallanpitäjien legitimiteetti pohjautuu pitkälti lupaukselle pitää 
huolta kansalaisten oikeudesta tavoitella omaa onneaan tai hyvinvointiaan. Päätök-
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sentekijät ovat monin tavoin tilivelvollisia kansalaisille ja veronmaksajille, ja siten 
heidän on huolehdittava siitä, että heidän päätöksensä todellakin edistävät kaikkien 
hyvinvointia. Kestävien ratkaisujen ja päätösten turvaamiseksi tarvitaan tutkittua 
tietoa hyvinvoinnin tilasta, tasosta ja siinä tapahtuvista muutoksista. Yhteiskunta-
tieteet, psykologia, taloustiede, sosiologia ja terveystiede tuottavatkin omien mitta-
riensa avulla täsmällistä tietoa päätöksentekijöiden tarpeisiin. Yhteiskuntatieteilijöi-
den hyvinvointimittarit perustuvat löyhästi filosofien esittämiin hyvinvointiteorioi-
hin. Siitä, mikä teoria antaa parhaan kuvauksen hyvinvoinnista ja mikä selittää par-
haiten päätöksentekijöiden ratkaisut, ei kuitenkaan olla yhtä mieltä. Wayne Sumner 
(1996, 10) on määritellyt laajalle levinneet adekvaattisuuskriteerit, jotka auttavat 
arvioimaan vaihtoehtoisia teorioita. Teoria on deskriptiivisesti adekvaatti, jos se on 
1) uskollinen arkikäsityksille ja arkikokemuksille, 2) riittävän yleinen kattamaan 
erilaiset hyvinvoinnin vaihtelevat ilmentymät, 3) kertoo selkeästi ja koherentisti ta-
rinan siitä, mitä hyvinvointi on ja 4) se on eettisesti neutraali. Teoria on normatii-
visesti adekvaatti, jos se kertoo miksi tarkasteltava asia on eduksi tai hyödyllinen 
ihmisen tai hänen elämänsä (tai minkä hyvänsä hyvinvoinnin subjektin) kannalta. 
Samanlaisia adekvaattisuuskriteerejä on esitetty myös hyvinvoinnin mittareille. (Al-
kire, 2016, 630) 

Eri hyvinvointiteoriat vastaavat eri tavoin adekvaattisuuskriteerien vaatimuksiin, 
ja eri mittarit poimivat eri asioita hyvinvointia koskevien tarkastelujen kohteeksi. 
Jokaisella on omat suosikkiteoriansa ja tutkimukselliset kiinnostuksen kohteensa. 
Oletuksena on, että hyvinvoinnin käsite on yksinkertainen, selkeä ja koherentti ja 
kaikki puhuvat samasta asiasta. Erimielisyyttä on vain siitä, mikä teoria selittää par-
haiten, mistä hyvinvoinnissa on kysymys ja mikä mittari mittaa parhaiten yksilön ja 
yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. 

Tämän hyvinvointia ja sen tutkimusta koskevan kuvan voidaan sanoa olevan peräi-
sin Aristoteleelta, eikä sitä ole juuri kyseenalaistettu missään vaiheessa. Aristoteles 
(NE, I.4.) toteaa, että korkeinta käytännöllistä hyvää (hyvinvointia, onnellisuutta) 
koskevasta terminologiasta vallitsee melkein täydellinen yksimielisyys, ja että mie-
lipiteet menevät ristiin siinä, mitä itse asia on.  Filosofit ovatkin seuranneet Aristo-
teleen esimerkkiä ja sivuuttaneet käsitteellisen tarkastelun nopeasti, jollei turhana, 
niin ainakin ikävänä välttämättömyytenä, joka on selvitettävä ennen itse asiaan pa-
neutumista. (Haybron, 2007, 43; Bradley, 2015, 1-3; Sumner, 1996, kpl. 1) 
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Käsitteelliseen tarkkuuteen pyrkiessään filosofit ovat olleet hanakoita tekemään 
eron hyvinvoinnin ja sen lähitermien kanssa. He ovat pyrkineet painottamaan, että 
sellaiset lähitermit, kuten hyöty, utiliteetti, onnellisuus, elämään tyytyväisyys ja 
prudentiaalinen arvo ovat hyvinvointiin ja toisiinsa nähden erillisiä käsitteitä. (Feld-
man, 2010, 272; Haybron, 2007, 45; Taylor, 2013; Raibley 2012) Empiirisessä hy-
vinvointitutkimuksessa näitä termejä käytetään kuitenkin usein samassa merkityk-
sessä. (Easterlin, 2005; 29; Graham, 2016; Lucas 2016) Samoin arkikäytössä näiden 
termien välillä (jos niitä arkikäytössä ylipäätään käytetään) ei tehdä käsitteellistä 
eroa. Näyttääkin siltä, että filosofien huomio on kiinnittynyt vääriin asioihin ja heil-
tä on jäänyt huomaamatta olennainen: se, että termillä hyvinvointi voidaan tarkoit-
taa monia käsitteellisesti erillisiä asioita, joilla kuitenkin on usein sama merkitys 
kuin edellä mainituilla termeillä. Terminologinen yksimielisyys osoittautuu harhak-
si. Arki-intuitio ja arkikokemus ovat moniulotteisia ja ”likaisempia” kuin koherent-
tia suurta teoriaa tavoitteleva filosofi haluaisi.

Hyvinvointitutkijat ovat rakentaneet löyhästi hyvinvointiteorioihin kytkeytyviä 
operationalisoitavissa olevia käsitteellisiä konstruktioita ja mittareita hyvinvoinnin 
eri aspektien ja niissä tapahtuvien muutosten tai niiden puutteiden mittaamiseksi. 
Tuloksena on varsin pluralistinen kuva hyvinvoinnista. (Alexandrova, 2016, 399; 
Wolff & De-Shalit, 2007, 21; Chakravarty & Lugo, 2016, 246; Hurka, 2011, 6; Ks. 
myös Alexandrova, 2017) Hyvinvointi, hyväosaisuus, toimintakyky yms. ovat mo-
niulotteisia ilmiöitä, joiden tarkastelu edellyttää monipuolista käsitteellistä koneis-
toa ja monipuolisia mittareita. Eri mittareiden tuottama kuva yksilön ja yhteiskun-
nan hyvinvoinnista ei ole koherentti. Ei ole aivan selvää, puhutaanko edes samasta 
asiasta, kun tarkastellaan eri mittareiden tuloksia. Yhden mittarin mukaan joku, 
joka on hyväosainen, onkin toisen mittarin mukaan huono-osainen. (Decancq & 
Neumann, 2016, 583) 

Kuvan sotkuisuus alkaa paljastua, kun tarkastellaan eri tieteenalojen ja ammatti-
alojen hyvinvointikäsityksiä. Terveysalan hyvinvointikäsite on eri kuin sosiaalialan 
käsite. Hyvinvointitaloustieteen toimintakykykäsite on toinen kuin gerontologian 
toimintakykykäsite. Vallitsevan käsityksen mukaan eri alojen käyttämien määritel-
mien erilaisuus ei vielä varsinaisesti kerro kuitenkaan käsitteellisestä erillisyydestä. 
Todellisuus on monimutkainen ja monitahoinen. Eri tieteenaloilla ja ammattialoilla 
vallitsevat erilaiset arvot, ja näillä käytännön arvoilla on vaikutusta siihen, minkä-
laisen sisällön hyvinvointi kulloinkin saa. Eri aloilla huomio kiinnittyy eri asioihin 
ja aspekteihin. Lisäksi yleinen käytännöllinen oletus on, että sellaiselle käsitteelle 
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kuin hyvinvointi, ei voida esittää yhtä määritelmää, joka tavoittaisi kaikki sen erilai-
set piirteet. Hyvinvointia pidetään tällöin ns. ryväskäsitteenä (”Ballung concept”), 
jollaista luonnehtii perheyhtäläisyys: ei ole yhtä ainoaa ominaisuutta tai piirrettä, 
joka olisi yhteinen kaikille hyvinvoinnin ilmentymille. (Cartwright & Runhardt, 
2014, 268; Efstathiou, 2017) 

Eri hyvinvointiteoriat pyrkivät kokoamaan erilaiset hyvinvoinnin ilmentymät yh-
den koherentin selityksen alle. Tuloksena on useita keskenään kilpailevia teorioita 
tai lähestymistapoja, kuten hedonismi, preferentismi, perfektionismi, pluralismi jne. 
(Ks. esim. Bradley, 2015; Fletcher, 2016; Adler & Fleurbaey, 2016; Sumner, 1996) 
Vertailu eri teorioiden paremmuuden välillä ei ole helppoa. Oletus on silti yhä, että 
kiista vaihtoehtoisten teorioiden välillä on aito. Tavoitteena on löytää hyvinvointia 
parhaiten ja kattavimmin selittävä tai kuvaileva teoria, joka on uskollinen arkikäsi-
tykselle ja jolla on normatiivista voimaa. (Sumner, 1996; Tiberius, 2014; Badhwar, 
2016) Tässä artikkelissa kyseenalaistan kuitenkin oletuksen, että hyvinvoinnin kä-
site, ryväskäsite tai ei, olisi sama kaikille, jotka termiä käyttävät.

Viimeaikaisessa empiirisessä hyvinvointitutkimuksessa, eritoten subjektiivisen hy-
vinvoinnin tutkimuksessa, huomio on jo kiinnittynyt hyvinvoinnin eri dimensioi-
hin, joille on pyritty rakentamaan erillisiä mittareita. (OECD, 2013, 10; Haybron, 
2016, 348; Graham, 2016, 436; Lucas, 2016, 411; Helliwell ym. 2017, 10) Käy-
tänkin subjektiivisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden tarkastelua tapausesimerkkinä 
osoittaakseni, että pelissä on useampia erillisiä käsitteitä. Subjektiivista hyvinvointia 
ja onnellisuutta koskeva tarkastelu pohjautuu siten oletukseen, että hyvinvointi on 
monin tavoin mielentilaan ja -sisältöön liittyvä asia. Onnellisuus-perustaisessa hy-
vinvointitutkimuksessa onnellisuus, tai subjektiivinen hyvinvointi, mielletään sa-
manlaiseksi arvokäsitteeksi kuin hyvinvointikin. Kysymyksessä on mitattavissa ole-
va (psykologinen tms.) tila, joka on myös tavoittelemisen arvoinen. (Graham, 2016; 
Lucas, 2016) Mutta samalla kuitenkin tuon esille sen, että kummallakin termillä 
on useita eri merkityksiä. (Campbell, 2016; Haybron, 2016, 349) Näitä eri käsitteitä 
yhdistävä tekijä on, että kysymyksessä on ns. prudentiaalinen arvo - se korkein käy-
tännön toimin saavutettava ylin hyvä, jonka terminologiasta vallitsee Aristoteleen 
mukaan melkein täydellinen yksimielisyys. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, 
että prudentiaalisen arvon terminologiastakaan ei olla yksimielisiä. Stephen Camp-
bell (2016) on esitellyt neljä eri analyysiä prudentiaalisen arvon käsitteelle. Jokainen 
niistä antaa eri tulkinnan myös hyvinvoinnille. Tässä kirjoituksessa pyrin tuomaan 
selkeästi esille yllä mainitut hyvinvoinnin käsitteelliset näkökulmat.
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Tapausesimerkki: subjektiivinen hyvinvointi

Yksi tarkasteluni keskeinen huomio on, että eri hyvinvoinnin teoriat ja mittarit tar-
kastelevat eri käsitteiden alla olevia asioita. Toisin sanoen, teoriat, jotka näyttävät 
puhuvan samasta asiasta, puhuvatkin toistensa ohi. (Campbell, 2016, 408) Jokainen 
niistä jättää myös sanomatta jotakin hyvinvoinnin arki-intuition tai -kokemuksen 
kannalta keskeistä. Niin filosofinen nojatuolitarkastelu kuin viimeaikainen empiiri-
nen tutkimuskin vahvistavat tämän huomion. 

Esittelen käsitteellistä erillisyyttä koskevat intuitiot subjektiivisen hyvinvoinnin, tai 
onnellisuuden, esimerkin avulla. Kuten edellisessä kappaleessa totesin, subjektiivi-
nen hyvinvointi on monin tavoin mielentilaan ja – sisältöön liittyvä asia. Asiaa on 
lähestytty monesta hyvinvointitutkimuksen kannalta relevantista käsitteellisestä nä-
kökulmasta. Esimerkiksi David Chalmers (1996) tekee eron kahden erillisen mielen 
käsitteen, fenomenologisen mielen ja psykologisen mielen, välillä. Fenomenologinen 
mielen käsite korostaa kokemuksellisuutta, tietoista kokemusta. Hedonisesta hy-
vinvoinnista puhuttaessa huomio kiinnittyy hyvinvoinnin fenomenologisiin kysy-
myksiin. (Haybron, 2016, 354; Lucas 2016, 409; Arneson, 2016, 591) Psykologinen 
mielen käsite puolestaan painottaa eudaimonista hyvinvointia. (Lucas, 2016, 409; 
Haybron, 2016, 370) Tällöin tarkastelun päähuomio on usein itsensä toteuttami-
sessa, kykyjensä tai potentiaaliensa käyttämisessä ja merkityksellisyydessä elämässä 
sekä objektiivisessa toimintakyvyssä. Hyvinvointia (ja eritoten subjektiivista hyvin-
vointia) koskevassa tarkastelussa keskeinen näkökulma on kuitenkin kolmannessa 
mielen käsitteessä, joka painottaa intentionaalisuutta. Huomion kohteena ei tällöin 
ole niinkään kokemus tai toimintakyky, vaan mielen sisällöt: uskomukset, halut, ai-
komukset, ja niiden suuntautuminen mielen ulkopuolisiin objekteihin. Tästä näkö-
kulmasta huomio kiinnittyy ennen kaikkea arvoihin, arvostelmiin, preferensseihin, 
prioriteetteihin ja haluihin. Esimerkiksi elämääntyytyväisyysteoria tarkastelee sub-
jektiivista hyvinvointia ihmisten ajatusten ja arvostelmien kautta. (Haybron, 2016, 
364; Graham, 2016, 436) Nämä kolme mielen käsitettä, fenomenologinen, psyko-
loginen ja intentionaalinen, yhdessä tavoittavat ne ulottuvuudet, jotka esimerkik-
si OECD (2013, 10) mainitsee keskeisiksi subjektiivista hyvinvointia mitattaessa. 
Samat käsitteet painottuvat eri tavoin eri onnellisuusteorioissa, jotka Dan Haybron 
(2013, 11) esittelee vaihtoehtoisina ja keskenään kilpailevina käsityksinä. Mittarit ja 
teoriat, jotka tarkastelevat hyvinvointia (tai jotakin sen elementtiä) erillisten käsit-
teiden alla, puhuvat kuitenkin eri asioista.
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Ohjeissaan subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseksi OECD (2013, 10) esittelee 
seuraavanlaisen määritelmän: Subjektiivinen hyvinvointi koostuu hyvistä mielenti-
loista, joihin sisältyy kaikki ne erilaiset arvioinnit, positiiviset ja negatiiviset, joita 
ihmiset tekevät elämästään ja affektiivisista reaktioistaan koskien heidän kokemuk-
siaan. Subjektiivisen hyvinvoinnin määritelmä sisältää tällöin kolme elementtiä:

1. arvioiminen: reflektiivinen arvio elämästä tai sen osa-alueesta

2. tunnetila: tunteet tai emotionaaliset tilat, jotka voidaan mitata määrättyinä  
 ajankohtina

3. eudaimonia: merkityksellisyys ja tarkoitus elämässä, sekä psykologinen  
 toimintakyky.

Kaksi ensimmäistä elementtiä, tai dimensiota, ovat olleet jo pitkään onnel-
lisuusperustaisen hyvinvointitutkimuksen tarkastelun kohteena. Sen sijaan 
kolmas, eudaimonia, on tuoreempi tulokas. Voidaan ajatella, että OECD:n 
määritelmä heijastelee Haybronin (2013, 11; 2008) jakoa kolmeen keskeiseen 
onnellisuusteoriaan. Haybronin teorioiden jaottelu on seuraava:

1. elämääntyytyväisyysteoria

2. hedonismi

3. ’emotionaalinen tila’ -teoria. 

Aivan yksiselitteinen rinnastus OECD:n ohjeen ja Haybronin tarkastelun välillä ei 
ole. Subjektiivisen hyvinvoinnin tutkijat ovat olleet haluttomia tarkastelemaan asiaa 
hedonistisin termein, siis viittaamalla kokemuksellisuuteen. (Haybron, 2016, 348; 
Lucas, 2016, 409) Sen sijaan he ovat pyrkineet kiinnittämään huomionsa metodo-
logisen naturalismin periaatteita noudattaen psykologiseen tunnetiloja koskevaan 
tarkasteluun. Tällöin voidaan vedota olemassa olevien tieteellisten mittarien avulla 
saatuihin täsmällisiin tuloksiin. Arkiajattelun näkökulmasta hedonismia on kuiten-
kin vaikea eliminoida, sillä sen intuitiivinen vetoavuus on vahva. Voidaan nimittäin 
(kiistanalaisesti) ajatella, että ihmisen elämä on hänen kaikkien kokemustensa sum-
ma, ja erilaisten kokemusten tase kertoo hänen subjektiivisesta hyvinvoinnistaan 
(Bramble, 2016, 207) 
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Muiden hyvinvointiteorioiden on ollut vaikea sisällyttää hedonismin fenomeno-
logista aspektia selityksiinsä. (Haybron, 2016, 354) Uskollisuus arkikäsityksille ja 
-kokemuksille on kuitenkin vahva argumentti hedonistisen hyvinvointikäsityksen 
puolesta. Monille hyvinvoinnissa on kysymys pitkälle siitä, ”miltä tuntuu”, unohta-
matta kuitenkaan samalla arviota siitä, ”miten menee” elämässä ja miten asiat elä-
mässä objektiivisesti ottaen ovat. (Salonen & Konkka, 2017, 139) Hedonismi vastaa 
”miltä tuntuu” -kysymyksiin, kun taas ’emotionaalinen tila’ -teoria ja elämääntyy-
tyväisyysteoria vastaavat (eudaimoniseen) ”miten elämässä menee” -kysymykseen. 
Tällainen jako korostaa yhtäältä elämään tyytyväisyyttä koskevan subjektiivisen ar-
vostelman, elämässä onnistumista ja menestymistä koskevan objektiivisen tilan sekä 
toisaalta kokemuksellisuuden käsitteellistä erillisyyttä. 

Erottelu ”miltä tuntuu” -hyvinvoinnin ja ”miten menee” -hyvinvoinnin välillä on 
myös empiirisesti perusteltu. On huomattu, että kokemukset ja ajatukset (arvostel-
mat) eivät aina ole samansuuntaisia. Esimerkiksi joskus epämiellyttävien kokemus-
ten ajatellaan olevan kuitenkin palkitsevia ja merkityksellisiä itsensä kehittämisen, 
itsensä toteuttamisen tai toimintakyvyn saavuttamisen kannalta. (Graham, 2016, 
437; White & Dolan, 2009) Toisaalta, yksilön ajatukset ja arvot eivät aina sovi yh-
teen sen kanssa, mikä hänen psykologisen (objektiivisen) toimintakykynsä tai emo-
tionaalisen arkkitehtuurinsa kannalta olisi tarkoituksenmukaisinta. Toisin sanoen, 
yksilön omat arvot ja hänen oma parhaansa eivät aina kohtaa. Yksilö voi elämässään 
haluta edistää arvoja, jotka ovat hänen itsensä toteuttamisen ja omaksi itseksi tule-
misen kannalta haitallisia. (Kraut, 2007; Tiberius, 2008; Haybron, 2013) Niinpä on 
perusteltua tarkastella ”miten menee” -hyvinvointia kahdesta eri näkökulmasta: yh-
täältä subjektiivisen arvion ja toisaalta objektiivisen tilan näkökulmasta.

Haybronin esittelemä jako seuraa siististi mielen erillisten käsitteiden jakoa. Muun-
kinlaiset erottelut ovat myös mahdollisia. (Feldman, 2010; Badhwar, 2016) Elä-
määntyytyväisyysteoria tarkastelee onnellisuutta intentionaalisesta näkökulmasta, 
keskittymällä arvostelmiin, joita ihmiset tekevät omasta hyvinvoinnistaan. (Hay-
bron, 2016, 364) Tällöin ihmisiltä yksinkertaisesti kysytään, kuinka tyytyväisiä he 
ovat omaan elämäänsä. Syvällisemmin kysymys on siitä, kuinka hyvin ihmiset ar-
vioivat heillä menevän heidän omien arvojensa ja mittapuidensa mukaisesti. (Tibe-
rius, 2008) Tarkastelun päähuomio on tällöin ihmisten omissa arvoissa ja arvioissa 
siitä, kuinka hyvin nämä arvot ovat omassa elämässä toteutuneet. Hedonismi ja 
’emotionaalinen tila’ -teoria sen sijaat painottavat kumpikin onnellisuutta tunteena. 
Hedonismin ja ’emotionaalinen tila’ -teorian keskeinen ero on siinä, että hedonismi 
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painottaa tietoisen kokemuksen merkitystä onnellisuuden kannalta, kun taas ’emo-
tionaalinen tila’ -teoria, siten kuin Haybron (2016, 370; 2013; 2008) siihen viittaa, 
koskee psykologista toimintakykyä ja itsensä toteuttamista. Toisin sanoen, hedonis-
mi tarkastelee onnellisuutta kokemuksellisuuden näkökulmasta, ja ’emotionaalinen 
tila’ -teoria toimintakyvyn ja tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta, jolloin se 
rinnastuu helposti eudaimoniseen hyvinvointiin siten kuin se on OECD:n (2013) 
ohjeissa määritelty. Jo tämän tarkastelun nojalla on selvää, että hyvinvoinnista pu-
huttaessa pelissä näyttää olevan useampia erillisiä käsitteitä. Karkeistaen voisi sanoa, 
että elämääntyytyväisyysteoria viittaa pärjäämiseen elämässä, siihen miten elämäs-
sä menee (’doing good’) omasta mielestä. Hedonismi puolestaan viittaa siihen, mil-
tä tuntuu määrätyllä hetkellä tai yleisemmin (’feeling good’). Ja ’emotionaalinen 
tila’ -teoria viittaa (psykologiseen) ’terveyteen’ tai tarkoituksenmukaisuuteen (’being 
good’). Yhteistä näille teorioille ja kullekin subjektiivisen hyvinvoinnin dimensiolle 
on, että kysymys on hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta asiasta: joko pärjäämisestä 
(menestymisestä) omien mittapuiden mukaan, hyvistä kokemuksista (mielihyvästä) 
tai tarkoituksenmukaisesta tilasta (toimintakyvystä).

Näiden käsitteellisten erojen huomioimisella on myös käytännöllistä ja laajempaa 
yhteiskunnallistakin merkitystä. Esimerkiksi jos maallikko/kansalainen/asiakas pu-
huu hyvinvoinnistaan kokemuksellisena asiana, poliittinen päätöksentekijä/talous-
tieteilijä/yritysjohtaja arvon tuottamista koskevana asiana, ja lääkäri/terveydenhoi-
taja/gerontologi toimintakykyä koskevana asiana, puhuvat he toistensa ohi. Kultakin 
osapuolelta jää myös huomaamatta jotakin yleisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää.

Prudentiaalinen arvo – yhteinen perusta?

Vaikka hyvinvointi (tai onnellisuus) olisikin mainitussa mielessä monikäsitteinen 
asia, näyttävät edellä mainitut erilliset käsitteet yhdistyvän prudentiaalisen arvon 
käsitteen alla. Toisin sanoen, olipa kysymyksessä sitten fenomenologisen, psykologi-
sen tai intentionaalisen mielen käsitteen alla tapahtuva subjektiivisen hyvinvoinnin 
tarkastelu, kysymys on yhtä kaikki prudentiaalisen arvon, tai hyödyn, tarkastelusta. 

Sikäli kuin prudentiaalista arvoa tai hyötyä pidetään tarpeellisena tai käyttökelpoi-
sena käsitteenä (Kraut, 2007), hyvinvointia pidetään kiistatta asiana, joka on edul-
linen tai hyödyllinen jollekulle - sillä on prudentiaalista arvoa. Kysymyksessä on si-
ten arvo, johon liittyvä hyvä on jollakin tavoin relativoitu subjektiin. (Hurka, 2016, 
379; Hall & Tiberius, 2016; Sumner, 1996; Kagan, 1992) Hyöty, utiliteetti tai pru-
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dentiaalinen arvo eivät ole käsitteellisesti sidottuja mihinkään erilliseen hyvinvoin-
titeoriaan, vaikka esimerkiksi taloustieteessä ja utilitaristien keskuudessa ne kytke-
täänkin usein preferentistiseen hyvinvointikäsitykseen. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että varhaiset utilitaristit olivat hedonisteja, ja termi ’utiliteetti’ on peräisin Jeremy 
Benthamilta. Mikään ei myöskään estä kytkemästä utiliteettia toimintakykyyn ja 
perfektionistiseen hyvinvointikäsitykseen. 

Oli miten oli, hyödyn, edun tai yleisemmin prudentiaalisen arvon käsitteestä ei sii-
täkään ole yksimielisyyttä. (Fujiwara & Dolan, 2016, 288; Campbell, 2016) Toisin 
sanoen, Aristoteles (NE I.4.) näyttää sivuuttaneen kysymyksen terminologiasta tur-
han nopeasti. Esimerkiksi Stephen M. Campbell (2016, 405 - 408) esittelee neljä 
eri analyysiä prudentiaaliselle arvolle. Kussakin analyysissä prudentiaalisella arvolla 
tarkoitetaan eri asiaa. Kuten subjektiivinen hyvinvointi, myös prudentiaalinen arvo 
on monikäsitteinen asia. Niinpä mitään koherenttia ja siistiä kuvaa hyvinvoinnista 
ei ole tarjolla eikä edes näköpiirissä. Joudumme jatkossakin tyytymään hyvinvoin-
tikäsitykseen, jossa pelissä on useita toisistaan erillisiä käsitteitä, jotka puheessa se-
koittuvat jatkuvasti toisiinsa aiheuttaen ohi puhumista ja hämmennystä sekä turhia 
kiistoja siitä, mistä milloinkin on kysymys.

Campbellin (2016) tarkastelu nostaa esille seuraavat prudentiaalisen arvon analyy-
sit:

• prudentiaalinen arvo rationaalisena välittämisenä (Darwall, 2002)

• lokatiivinen analyysi (Moore 1993/1903, 150; Ross, 2002/1930)

• positionaalinen analyysi (Campbell, 2013)

• prudentiaalinen arvo sopeutumisena (Kraut, 2007; Rosati, 2006, 49).

Nämä analyysit antavat varsin erilaisen vastauksen kysymykseen siitä, mitä hyvin-
voinnilla tarkoitetaan ja mitä se viime kädessä on. Rationaalisen välittämisen ana-
lyysi on kenties tällä hetkellä kaikkein laajimmalle levinnyt näkemys siitä, mitä 
hyvinvoinnilla ja prudentiaalisella arvolla yleisemminkin tarkoitetaan. (Campbell, 
2016, 405; Bradley, 2015, 7; Feldman, 2010, 164; Haybron, 2008, 40) Tämän näke-
myksen mukaan prudentiaalisessa arvossa on viime kädessä kysymys siitä, minkälai-
sia asioita yksilö tai yhteisö haluaa sille, josta välittää (tai voisi välittää). Näkemystä 
voidaan testata vaikkapa ajattelemalla, minkälaisia asioita toivoisi vastasyntyneelle 
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hänen elämäänsä. Tätä kutsutaan kehtotestiksi. (Feldman, 2010, 164) Testi antaa 
käytännöllisen kriteerin hyvinvoinnin määrittelylle. 

Lokatiivinen analyysi puolestaan tarkastelee hyvinvointia ja prudentiaalista arvoa 
yksinkertaisen hyvän - hyvän simpliciter - näkökulmasta. Näkökulma on tällöin 
metafyysisessä tai ontologisessa hyvän käsitettä koskevassa analyysissä. Ajatusta voi-
daan testata esimerkiksi kuvittelemalla kaksi keskenään identtistä mahdollista maa-
ilmaa kaikkien muiden paitsi yhden ominaisuuden suhteen ja miettimällä kumpi 
tarkastelluista maailmoista olisi valitsemisen arvoinen. (Campbell, 2016, 403, 406; 
Kraut, 2007, 69; Moore, 1993/1903) Jo nämä kaksi analyysiä tarjoavat kaksi aivan 
erilaista analyysiä hyvinvoinnin ja prudentiaalisen arvon käsitteellisen tarkastelun 
perustaksi. Ensimmäinen analyysi sitoo hyvää ja hyvinvointia koskevan tarkastelun 
yksilön intresseihin. Jälkimmäisessä analyysissä tällaista sitoumusta ei tehdä. Hyvä 
on ajattelevasta ihmisestä riippumaton asia.

Campbellin (2016, 407; 2013) esittelemä positionaalinen analyysi tarjoaa kolman-
nen erillisen näkökulman käsitteeseen. Positionaalisen analyysin mukaan hyvin-
vointi ja prudentiaalinen arvo on sidoksissa yksilön asemaan ja olosuhteisiin tarkas-
tellussa kontekstissa. Yksilö, joka tarkastelluissa olosuhteissa on haluttavammassa 
asemassa kuin toinen jonkin asian, kuten terveyden, varallisuuden, ihmissuhteiden, 
toimintakyvyn, kokemusten yms. suhteen, on korkeammalla hyvinvoinnin tasol-
la. Lyhyesti sanottuna kysymys on erottelusta parempiosaisuuden ja huonompiosai-
suuden välillä tarkastellussa ympäristössä. Hyväosaisuus on jotakin tavoiteltavaa ja 
huono-osaisuus vältettävää. 

Neljännen näkökulman tarjoaa toinen suosittu analyysi, sopeutumiseen tai yhteen-
sopivuuteen perustuva analyysi. (Kraut, 2007, 85; Rosati, 2006; Tiberius, 2008; 
Hall & Tiberius, 2016; Campbell, 2016, 407) Tämän näkemyksen mukaan mikä 
hyvänsä asia, joka on subjektille hyväksi tai eduksi, subjektin luonnolle sopiva tai 
sellainen, että se palvelee subjektia, tuottaa hyvinvointia. Tässä analyysissä huomio 
keskittyy ennen kaikkea hyvinvoinnin lähteisiin. Kysymys on myös objektiivisista 
tosiasioista hyvinvoinnin subjektin kannalta, välittipä tämä niistä tai ei. Toisaalta 
voidaan puhua myös yksilön omien arvojen ja luonnon yhteensopivuudesta. Onnek-
kaassa tapauksessa objektiiviset ja subjektiiviset hyvinvoinnin tekijät käyvät yksiin, 
ja ihmisen mahdollisuudet korkeaan hyvinvointiin ja hyvään elämään toteutuvat 
parhaimmalla mahdollisella tavalla. 
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Jokainen tarkastelluista analyyseistä on osin päällekkäinen muiden esiteltyjen ana-
lyysien kanssa ja jokaisessa on toisiin nähden selkeitä eroja. Olennaista kuitenkin 
on, että ne eivät viitaa samoihin asioihin prudentiaalisen arvon (hyödyn) määritel-
missään. Yksi tarkastelee prudentiaalista arvoa pragmaattisesta, toinen metafyysi-
sestä näkökulmasta. Ei siis ole mikään ihme, että hyvinvointia koskevassa keskuste-
lussa ei ole päästy yhteisymmärrykseen siitä mitä hyvinvointi viimekädessä on.

Keskustelun positiot

Hyvinvointia ja prudentiaalista arvoa koskevaa keskustelua ei tee yhtään helpom-
maksi se, että keskustelua käydään useasta yleisestä filosofisesta positiosta, halut-
tiinpa sitä tai ei. Vaikka hyvinvointitutkijat ja filosofit tarkasteluissaan allekirjoittai-
sivatkin metodologisen naturalismin periaatteen - sen, että tutkimuksessa on tur-
vauduttava tieteelliseen metodologiaan - filosofialta ei voida välttyä. Hyvinvoinnista 
puhuttaessa kysymys on aina myös arvoista, eikä tieteellinen menetelmä ole varsi-
naisesti varustautunut arvokeskusteluun. Sen lisäksi, että keskustelun positioita on 
useita, yksi ja sama keskustelija tarkastelee aihetta usein samanaikaisesti useasta eri 
filosofisesta positiosta. Puolustaessaan yhtä näkökulmaa, hän vastustaa toista, eikä 
hän aina kykene olemaan koherentti edes omien mittapuidensa mukaisesti. 

Simon Blackburn (2006, 113) esittelee neljä keskustelun positiota: eliminativismi, 
realismi, minimalismi ja konstruktivismi. Nämä positiot koskevat erilaisia käsit-
teellisiä sitoumuksia, arvoja ja oletuksia, joita erilaisia aiheita koskevia keskusteluja 
käyvillä osapuolilla voi olla. Tarkasteltavan asian suhteen voidaan keskittyä erityi-
siin yksityiskohtiin tai asiaa voidaan lähestyä laajempien kysymysten näkökulmasta. 
Esimerkiksi näistä positioista voidaan tarkastella arvoja tai arvokäsitteitä yleisem-
min yhteiskunnan ja hyvinvoinnin kannalta tai keskustelussa voidaan kiinnittää 
huomio johonkin hyvinvoinnin tai subjektiivisen hyvinvoinnin erilliseen dimensi-
oon. 

Eliminativismi edustaa vahvaa filosofista positiota, jonka mukaan tarkastelun alla 
oleva käsite on turha ja siitä tulisi luopua kokonaan. (Blackburn, 2006, 114) Esi-
merkiksi metodologinen, tai vahvemmin ontologinen, naturalisti voi olla sitä miel-
tä, että hyvinvointitutkimuksessa ei tarvita arvon tai prudentiaalisen arvo käsitettä 
lainkaan, ja että huomio tulisi keskittää vain deskriptiivisiin tosiseikkoihin. Lisäksi 
metodologinen naturalisti ei tunne oloaan kotoisaksi subjektiivisen hyvinvoinnin 
fenomenologisen dimension kanssa. Moraalinen perfektionisti voi puolestaan esit-
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tää, että hyvinvoinnin käsitteestä tulisi luopua turhana, sillä ratkaisevaa on merki-
tyksellisyys elämässä, hyveen harjoittaminen ja itsensä kehittäminen. Erityisesti he-
donisen hyvän käsite voi perfektionistin mielestä olla jopa haitallinen.

Realismi kiinnittää huomionsa todellisuuteen, tosiasioihin, totuuteen ja ontologiaan 
tarkastellun asian suhteen. Realisti hyvinvoinnin tai prudentiaalisen arvon suhteen 
puolustaa ajatusta, että kysymyksessä on eräässä mielessä mielestä tai mielipiteestä 
riippumaton objektiivinen tosiasia. Hyvinvoinnista puhuttaessa tätä voi olla vaikea 
ymmärtää, sillä suositun näkemyksen mukaan hyvinvointi, ja itse asiassa arvot yli-
päätään, ovat jollakin tavoin subjektista ja mielestä riippuvia asioita. (Hall & Tibe-
rius, 2016, 177; Haybron, 2013; Hurka, 2016) (Vastakkaisen argumentin tarjoavat 
mm. Moore (1903), Ross, (1930), Foot (2001), ja Kraut, (2007)). Tässä yhteydessä 
hyvinvoinnin ja arvojen objektiivisuudella viitataan siihen, että hyvinvointia ja ar-
voja koskevien väitteiden totuusarvoa ei ratkaista sen perusteella, mitä mieltä joku 
asiasta sattuu olemaan. Realisti esittää tarinan hyvinvoinnista ja arvoista. Kyseises-
sä tarinassa hyvinvointia ja arvoja koskevat väitteet voivat olla kirjaimellisesti tosia, 
jos ne vastaavat tosiasioita. Tosiasiat löydetään todellisuutta tutkimalla ja niillä on 
oma ontologinen rakenteensa. Realisti tukee esittämäänsä tarinaa substantiaalisen 
teorian avulla: hänellä on meta-tarina hyvinvoinnin todellisesta luonteesta, ja tämä 
meta-tarina tarjoaa parhaan mahdollisen teorian tarkastelun kohteesta. Meta-tarina 
oikeuttaa keskustelijan toteamaan, että ne jotka eivät hyväksy tarinaa, ovat väärässä. 
Esimerkiksi Feldman (2010) ja Haybron (2008) esittävät omat onnellisuusteoriansa, 
Feldman hedonistisen ja Haybron eudaimonistisen, ja he toteavat argumentteihinsa 
nojaten, että muut teoriat ovat epätosia ja heidän oma teoriansa on tosi. He esittävät 
omat perustelunsa sille, miksi heidän esittämänsä teoriat selittävät parhaiten, mistä 
onnellisuudessa viime kädessä on kysymys ja mikä sen suhde on hyvinvointiin.

Minimalismi on tietyssä mielessä sukua eliminativismille, mutta omaksuu siihen 
nähden päinvastaisen strategian. Siinä missä eliminativismi pyrkii hylkäämään tar-
kastellun käsitteen ja poistamaan sen keskustelusta kokonaan, minimalismi sietää 
sen käyttämistä. Mutta mitään tarinaa, saati meta-tarinaa tai selittävää kokoavaa 
teoriaa on turha toivoa. Kaikki hyvinvointipuhe tapahtuu kontekstissa ja kaikki 
käsitteet kelpaavat keskusteluun, jos niitä keskustelussa käytetään. Mutta puheen 
ulkopuolella ei ole mitään, ei selitystä eikä ontologisesti erityistä todellisuutta. Mi-
nimalismi tarjoaa mahdollisuuden esittää lista, ja jokainen voi omasta tarkastelu-
pisteestään (stand-point) tuoda keskusteluun oman listansa pöydälle otettavista asi-
oista. Minimalismi dekonstruoi tarkastelun kohteen. (Blackburn, 2006, 121) Mini-
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malismin tarjoama kuva hyvinvoinnista on pluralistinen. Realistin näkökulmasta 
tällainen kuva on pirstaleinen ja epäkoherentti. Mutta minimalisti vastaa realistin 
kritiikkiin sanomalla, että jokainen realistin tarjoama selitys tai teoria tai tarina on 
puutteellinen. Todellisuus, mikä ikinä se onkaan, on liian moniulotteinen ja mo-
nimutkainen ollakseen minkään teorian tai tarinan tavoitettavissa. Jäljellä on vain 
vallitseva käytäntö sekä kulttuuriset ja käytännölliset virtaukset, joihin hyvinvoin-
nin tarkastelijan ja päätöksentekijän on kussakin kontekstissa tarrauduttava ilman 
sen syvällisempiä selityksiä. Samalla minimalismi antaa vastauksen myös konstruk-
tivistille. Mikään erillinen tieteellinen konstruktio, tiedon kohde, malli, mittari tai 
teoria ei ole riittävä, eikä minkään mittarin tai mallin tai teorian valinnalle edes ole 
tieteellisiä kriteerejä. Valinta on väistämättä käytännöllinen ja poliittinen.

Konstruktivistin tavoitteena on rakentaa tarkastellusta asiasta selkeä teoria. Kon-
struktivisti on tässä asiassa yhtä mieltä realistin kanssa vastustaessaan minimalismia 
ja eliminativismia. Tarkastelun kohde on jossain mielessä todellinen, mutta mitään 
erityistä ontologiaa tai meta-teoriaa ei tarvita. Se, mitä tarvitaan, on parempi ym-
märrys käsitteellisistä sitoumuksista. Konstruktivisti tarkastelee todellisuutta väline 
ja menetelmä edellä. Hän rakentaa mallin tai tiedon objektin, konstruktion, joka on 
täsmällisesti määritelty ja josta voidaan sanoa jotakin tieteellisesti paikkansa pitä-
vää. Konstruktion tai mallin pohjalta voidaan rakentaa erilaisia tieteellisiä mittarei-
ta. Tarkasteltu asia on todellinen, mutta sen ontologiaan tms. ei oteta kantaa, sillä 
se ei ole tieteellisen menetelmän tavoitettavissa. Konstruktivismi allekirjoittaa meto-
dologisen naturalismin periaatteen: jos se ei ole tieteellisin menetelmin mitattavissa, 
siitä ei voi sanoa mitään. Myös subjektivismi, pragmatismi, instrumentalismi, eks-
pressivismi ja fiktionalismi edustavat tällaista anti-realistista näkemystä todellisuu-
desta. (Blackburn, 2006, 113) Tämän näkökulman mukaan hyvinvointi rakentuu 
siitä, mitä siitä voidaan tieteellisten mallien ja mittareiden valossa sanoa.

Nämä keskustelun positiot auttavat ymmärtämään hyvinvointia koskevan puheen 
monitahoisuutta ja ehkä myös selittämään, miksi yhteisymmärrystä niin asiasta 
kuin käsitteestä on niin vaikea saavuttaa. Pelkästään subjektiivisen hyvinvoinnin 
(onnellisuus-perustaisen hyvinvoinnin) tarkastelu riittää osoittamaan asian. Glo-
baalissa hyvinvointikeskustelussa voidaan mainituista positioista käsin pohtia esi-
merkiksi hyvinvoinnin arvoluonnetta, jolloin realisti toteaa, että arvoilla, pruden-
tiaaliset arvot mukaan lukien, on omanlaisensa objektiivinen ontologinen todelli-
suutensa, jota ei voida palauttaa ei-arvokäsitteisiin, kun taas konstruktivisti esittää, 
että arvot ovat niitä, miksi mallimme ja mittarimme ne määrittelevät. Sellaisina ne 
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kuitenkin ovat todellisuuden osia, kuten mitkä hyvänsä ihmismielen konstruktiot. 
Niillä vain ei ole mielestä (asenteesta, teoriasta) riippumatonta olemassaoloa. Elimi-
nativisti ja minimalisti eivät tätä hyväksy. Edellinen haluaa lopettaa puheen arvoista 
siihen paikkaan ja jälkimmäinen sietää sitä jonkinlaisena kulttuurisena tai poliitti-
sena erityispiirteenä, jota koskeva puhe ei viittaa mihinkään puheen ulkopuoliseen 
todellisuuteen lainkaan.

Yhteenveto

Tässä tarkastelussa on subjektiivisen hyvinvoinnin dimensioiden ja niiden taustal-
la olevien käsitteiden sekä prudentiaalista arvoa koskevien käsitteellisten analyysi-
en esittelyn kautta tuotu esille hyvinvoinnin terminologinen monikäsitteisyys. Jos 
hyväksytään, että subjektiivinen hyvinvointi mielentilaan ja -sisältöön viittaavana 
terminä voi viitata moniin toisistaan erillisiin käsitteisiin, ainakin fenomenologi-
seen, intentionaaliseen ja psykologiseen mielen käsitteeseen ja jos jokaista näitä kol-
mea käsitettä voidaan tarkastella neljän yllä esitellyn prudentiaalisen arvon käsitteen 
alla, meillä on 12 mahdollista erillistä subjektiivisen hyvinvoinnin käsitettä. En ole 
käynyt jokaista niistä läpi tässä yhteydessä, enkä osaa arvioida, onko jokainen niistä 
yhtä uskottava. Mutta monia erillisiä käsitteitä hyvinvointikeskustelussa on kuiten-
kin esitetty. Esimerkiksi kovinkaan kaukaa haettua ei ole tarkastella kokemusta pai-
nottavaa hedonista hyvää koskevaa käsitettä lokatiivisen ja välittämisen analyysin 
alla, intentionaalisuutta ja arvoja painottavaa käsitettä positionaalisen, sopeutumista 
tai välittämistä koskevan analyysin alla, tai eudaimonista toimintakykyä yms. pai-
nottavaa käsitettä sopeutumisen, välittämisen, positionaalisen tai lokatiivisen ana-
lyysin alla. (Moore, 1993/1903; Bradley, 2015; Bramble 2016; Campbell, 2016; Hall 
& Tiberius, 2016; Tiberius 2008; Kraut, 2007; Haybron, 2008) 

Ainakin periaatteessa jokaista mahdollista 12 erillistä käsitettä voidaan lähestyä 
mistä tahansa keskustelun positiosta. Tällöin lokaaleja subjektiivisen hyvinvointia 
koskevia positioita on 48. Lisäksi subjektiivista hyvinvointia voidaan tarkastella ylei-
semmin globaalista positiosta - toisin sanoen siitä, mikä keskustelijan suhtautumi-
nen onnellisuus-perustaiseen keskusteluun on ylipäätään. 

Puhdas metodologinen/reduktionistinen naturalismi ei näytä tarjoavan uskottavaa 
positiota hyvinvointikeskustelulle. Keskeinen este tälle on se, että kysymyksessä on 
arvokäsite, eikä tieteellinen menetelmä ole varustautunut arvokeskusteluun. Hyvin-
vointitutkijat tiedostavat hyvin tämän seikan. (Adler & Fleurbaey, 2016) Tämä ei 
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kuitenkaan ole este naturalistisen ja empiirisesti informoidun tarkastelun jatkami-
selle koskien subjektiivisen hyvinvoinnin deskriptiivisiä aspekteja. Toisin sanoen, 
naturalisti voi jatkaa keskustelua mielen käsitteitä koskevista kysymyksistä. Psykolo-
ginen mielen käsite, käyttäytymistä ja toimintakykyä korostava käsite, tarjoaa hyvän 
jalansijan naturalistiselle reduktiolle. Tällöin subjektiivinen hyvinvointi ymmärre-
tään psykologisena, mitattavissa olevana, tilana, joka on itsessään hyvä, mutta josta 
hyvinvoinnin subjektilla ei välttämättä ole omaa tietoisuutta tai ymmärrystä. Psy-
kologinen mielen käsite korostaa tieteellisen teorian merkitystä, ja sellaisena siihen 
nähden voidaan ottaa joko konstruktivistinen tai (tieteellisesti) realistinen positio. 

Hedonistin mielestä psykologinen mielen käsite ei tavoita sitä, mistä subjektiivisessa 
hyvinvoinnissa viime kädessä on kysymys. Hedonisti allekirjoittaa fenomenologisen 
intuition: hyvinvointi on kokemuksellinen asia - sillä on määrätty fenomenologi-
nen tuntu. Tämä kokemuksellisuus ei palaudu psykologisiin tiloihin, vaan sillä on 
aivan omanlaisensa olemassa olo. Se on sui generis ominaisuus, joka on tavoitetta-
vissa vain 1. persoonan näkökulmasta. (Chalmers, 1996; Baker, 2013) Tieteellinen 
menetelmä ei ole varustautunut tarkastelemaan 1. persoonan kysymyksiä. Tämä on 
vakava isku naturalistista reduktiota tavoitteleville hyvinvointitutkijoille ja päätök-
sentekijöille, jotka tarvitsevat päätöstensä tueksi luotettavaa tieteellisiin mittauksiin 
perustuvaa tietoa. Naturalisti voi tietenkin yrittää eliminoida fenomenologisen kä-
sitteen tarkastelusta, sillä se ei ole tieteellisen menetelmän tavoitettavissa. Mutta pe-
suveden mukana menee silloin myös deskriptiivisten adekvaattisuuskriteerien vaa-
tima uskollisuus arkikäsityksille ja -kokemuksille. Ihmisille heidän kokemuksensa 
ovat omasta 1. persoonan näkökulmasta todellisia ja merkityksellisiä hyvinvoinnin 
kannalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että metodologisesta naturalismista pi-
täisi kokonaan luopua. Mutta sitä se tarkoittaa, että kokonaiskuva ei voi olla täysin 
kirkas ja puhdas. 

Hyvinvointitutkijat ovat jättäneet fenomenologisen mielen käsitteen ja hedonismin 
silleen. He pyrkivät usein olemaan hiljaa koko asiasta. (Fujiwara & Dolan, 2016; 
Graham, 2016; Lucas, 2016) Sen sijaan suurin huomio on kiinnitetty intentionaa-
lisen mielen käsitteen alaisiin tutkimuksiin ja tarkasteluihin. Preferentistiset ja ha-
luteoreettiset lähestymistavat, elämään tyytyväisyyttä sekä arvojen tyydyttämistä 
koskevat subjektivistiset tarkastelut allekirjoittavat jokainen intentionaalisen mielen 
käsitteen. Päätösteoreettinen lähestymistapa on lisäksi pyrkinyt naturalisoimaan in-
tentionaalisuuden - toisin sanoen, on pyritty rakentamaan tieteellisen menetelmän 
mukainen lähestymistapa mielen sisältöjen, uskomusten, halujen yms. perustalle. 
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(Rawling, 2003) Erityisesti Donald Davidson (1980) on kunnostautunut deskriptii-
visen ja normatiivisen teorian yhdistämisessä intentionaalisuutta ja toimintaa koske-
vissa tarkasteluissaan. Hyvinvoinnin kannalta kuitenkin keskeistä on, että ihmisen 
subjektiivinen näkökulma, omat ajatukset, arvot ja preferenssit määrittelevät sen 
mikä on prudentiaalisesti hyvää. Ongelmana tällöin on, että käsitys hyvinvoinnista 
on kenties liiankin pluralistinen. Mitään kokoavaa teoriaa tai ontologisesti oman-
laista totuutta asiasta ei ole. On vain jokaisen oma mielipide. Päätösteoria tarjoaa 
vain välineen tavoitella, mitä kukin milloinkin tavoittelee, mutta se ei ota kantaa 
siihen, mitä hyvinvointi viime kädessä on tai onko se edes todellinen asia.

En tässä kirjoituksessa ota kantaa käyttökelpoisimman prudentiaalisen arvon tai 
subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteen puolesta. Subjektiivisen hyvinvoinnin tarkas-
telu on tarjonnut esimerkin, jonka näkökulmasta olen tuonut esille hyvinvoinnin 
terminologisen monikäsitteisyyden. Myös muiden hyvinvointikäsitysten taustalta 
löytyy samanlaista monikäsitteisyyttä. Esimerkiksi eudaimonistit, kuten Haybron 
(2008) ja Kraut (2007) tarkastelevat niin eudaimoniaa kuin prudentiaalista arvoa 
eri käsitteiden alla. He saattavat hyvin puhua eri asioista. Lisäksi ajattelen, kuten 
Campbell (2016), että useissa hyvinvointia koskevissa keskusteluissa eri hyvinvointi-
käsitteet ovat monin tavoin sulautuneet toisiinsa, eikä aina ole selvää, muodostaako 
tällainen yhteensulautuminen millään tavoin koherentin käsitteen, jonka pohjalle 
voidaan rakentaa todellisuudesta kertovia tai edes käyttökelpoisia teorioita, malleja, 
konstruktioita tai mittareita päätöksentekijöiden tarpeisiin. Toivon kuitenkin tällä 
tarkastelulla tuoneeni kyllin selvästi esille käsitteellisen tarkastelun tarpeellisuuden 
hyvinvointia koskevista asioista puhuttaessa. Kun käsitteellisistä seikoista on päästy 
yhteisymmärrykseen, voidaan alkaa substanssia koskeva keskustelu siitä, mitä hy-
vinvointi on.
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 Muutama sana hyödystä  
 ja hyödyllisyydestä

Arto Mutanen

Puhuttaessa hyödystä ja hyödyllisyydestä, nousevat tunteet helposti etualalle. Hyöty 
on tietenkin hyödyksi, ainakin jossain määrin ja jossain suhteessa, mutta onko se 
myös hyväksi? Hyöty on jotain, mitä ei voi vastustaa – onhan järjetöntä, jos vastus-
taa jotain hyödyllistä; vai onko sittenkään? Hyödyllisen itsestään selvä positiivisuus 
liittyy hyödyn arkimerkityksen tiettyihin vivahteisiin. Suomen kielen perussanakir-
jan mukaan hyöty on ”etu, etu(isu)us, apu, ansio, voitto.” Kukapa ei ottaisi etua 
vastaan? Myöskin apu vaikuttaa hyvältä ja hyväksyttävältä, mutta voitto jakanee 
jo mielipiteitä. Meren (2004) mukaan hyöty ”on ylimääräistä etua”, mikä ei ehkä 
enää olekaan niin itsestään selvästi hyväksyttävää, vaan edellyttää tilannekohtaista 
harkintaa. 

Hyöty, vaikkakin usein positiivisesti määrittynyt asia, ei aina kuitenkaan näyttäydy 
positiivisessa valossa. Hyödyn – voiton tai ylimääräisen edun – itseisarvoinen tavoit-
telu ei ehkä ole kovin positiivinen piirre, mikä tulee hyvin esiin seuraavassa Vernen 
(1994, 46) kuvauksesta: 

”Herra Stanislas Boutardin oli aito teollisen vuosisadan tuote; hän oli varhain vart-
tunut pikkuvanhaksi sisätiloissa eikä turhaan kasvanut luonnon helmassa; hän oli 
ennen kaikkea käytännön ihminen, hän ei tehnyt mitään muuta kuin hyödyllistä, 
hän käänsi mitättömimmätkin ajatuksen aina hyödykseen, hänellä oli kohtuuton 
hyödyttämisen halu, joka johti todella ihanteelliseen itsekkyyteen; hän osasi hyödyl-
lisen ja epämiellyttävän, niin kuin ehkä Horatius olisi sanonut; hänen itserakkau-
tensa kuulsi hänen puheistaan ja vielä enemmän hänen eleistään, eikä hän olisi mis-
sään tapauksessa antanut varjonsa kulkea edellään; hän ilmaisi itseään grammoissa 
ja senttimetreissä, kuljetti kaiken aikaa mukanaan metrimittaa, joka antoi hänelle 
paljon tietoa tämän maailman asioista; Hän halveksi tavattomasti taiteita ja eten-
kin taiteilijoita, vaikka ei heitä tuntenutkaan; hänelle maalaustaide loppui laveera-
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ukseen, piirustustaito pohjapiirrokseen, kuvanveisto valamiseen, musiikki veturien 
vihellykseen, kirjallisuus pörssikursseihin.” 

Hyöty ei useinkaan olen tämänhetkistä, vaan viittaa tulevaan etuun tai voittoon. 
Jo Sokrates pohti tulevan etuisuuden arvioinnin ja mittaamisen vaikeutta. Helposti 
käy niin, että kauempana oleva suurempi hyöty häviää lähellä olevalle pienemmälle 
hyödylle. Toisaalta kykymme arvioida tulevaisuutta on huomattavan heikko.  Von 
Wright (1992, 123) lainaa Pindarosta, joka tuo tämä asian esiin: ”Silmä viisain ei 
näe vastaisiin // Paljon vastoinpäin kuin arvellaan tapahtuu.” Meidän kykymme 
arvioida tulevaisuutta on kovin rajallinen. Voimme kuitenkin tarkasti ennustaa esi-
merkiksi auringonpimennykset historiassa eteenpäin ja taaksepäin. Tällaisia luon-
nontieteellisiä tosiasiatietoja ei yleensä lueta ennusteiden piiriin. Luonnontieteeseen 
kuuluu myös alueita, joilla meillä ei ole kykyä täsmällisesti tietää etukäteen. Tällai-
sia ovat esimerkiksi sääilmiöt tai yleisemmin kaoottiset ilmiöt. 

Kaila (1986) puhuu ennustamisen mahdottomuudesta tilanteissa, joissa ihminen 
(tai ihmiset) voi vaikuttaa lopputulokseen: yksilö voi aina omin toimin tehdä ennus-
tuksen todeksi tai epätodeksi. Joissain yhteyksissä tieteessä puhutaan itsensä toteut-
tavista ennusteista tässä merkityksessä. Tämä ajatus tiivistyy Wittgensteinin Tracta-
tuksen sanoissa: ”Voimme ennustaa vain sen, minkä itse konstruoimme.” (Tractatus 
5.556) 

Siten hyöty ei ole yksikäsitteinen tai vain puhtaasti positiivinen asia. On tärkeää 
pohtia hyötyä hivenen tarkemmin ja katsoa, miten hyöty ja hyödyllisyys ovat mää-
rittyneet ajan saatossa.

Hyödyn aikakausi 

1700-lukua kutsutaan hyödyn aikakaudeksi. Uusi kokeellinen tiede on kytkeytynyt 
monin sitein hyötyajatteluun, yliopistojen tulisi tuottaa hyötyä yhteiskunnalle. Toi-
saalta 1700-luku on samalla myös valistuksen aikakausi, jossa luottamus inhimilli-
seen järkeen kohoaa uuteen kukoistukseen. Kantin valistuksen tunnuslause ”Käytä 
rohkeasti omaa järkeäsi!” kuvaa hyvin valistuksen aikaa.  

1700-luvun ”filosofisen aatemaailman muodostivat empirismi, yksilönvapauden 
ihanne ja valistuksen aate” (Pietarinen 2015, 38). Empiirinen tieto avaa portit omal-
le kriittiselle ajattelulle. Oman järjen käyttö korvaa perinteisiin ja mahdollisesti en-
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nakkoluuloihin perustuvan tiedon. Sen sijaan, että luottaisimme auktoriteetteihin, 
voi ottaa itse oman järjen avulla asioista selvää. Näin oma havainnointi ja järjen-
käyttö saavat uuden erityisen merkityksen. Empiirisen tutkimuksen kytkeytyminen 
todellisuuteen ja käytäntöihin rakentuu metodisesti systemaattisella tavalla. Näin 
”saadaan tutkimus palvelemaan järkevällä tavalla käytäntöä, ja kun ihmisille avau-
tuu mahdollisuus kehittää omia kykyjään ja taitojaan ja käyttää niitä vapaasti oman 
toimeentulonsa turvaamiseksi ja omaisuutensa kartuttamiseksi, kansakunnan vau-
raus lisääntyy.” (Pietarinen 2015, 38–39.) Tämä tekee myös valistukseen liittyvästä 
koulutuksesta ja kasvatuksesta yhteiskunnallisesti perusteltua.

Hyödyn aikakausi tavoittelee materiaalista hyötyä ja resurssien parempaa käyttöä. 
Tämä on laaja ja kokonaisvaltainen tehtävä, johon myös tieteen tulisi osallistua. 
Empiirinen tiede soveltuu tähän tehtävään hyvin. Tämä näkyy myös resurssien 
jakamisessa. Esimerkiksi tilastollisten menetelmien kehitys osittain liittyy tähän.  
”1700-luvun ”hyödyn aikakaudella” harjoitettiin vilkkaasti niitä tutkimusaloja, jot-
ka liittyivät erityisesti maaperän ja luonnon rikkauksien hyödyntämiseen: runous-
opin professuurin muuttaminen talousopin oppituoliksi Turun Akatemiassa 1747 
kuvastaa hyvin ajan henkeä.” (Niiniluoto 2011, 40.) Talousopin professoriksi ni-
mitettiin tuolloin professori P. Kalmin (1716–1779). Kuitenkaan tuon ajan tiede ei 
vielä edustanut teoreettisesti ja metodologisesti kehittynyttä empiiristä tutkimusta, 
vaan kyseessä oli yksinkertainen, kuvaileva ja havainnoiva ”luonnonhistoria”. (Nii-
niluoto 2011, 40.) Tällaista kuvailevaa empiiristä tutkimusta esiintyy edelleenkin ja 
luonnollisesti sillä on oma merkityksensä. Kuitenkaan käytännön tilanteiden syväl-
liseen jäsentämiseen tällainen tieto ei ole riittävää. Erityisesti nykyisen tieteellis-tek-
nisen käytännön edellyttämä tieto on pitkälle kehittynyttä akateemista teoreettista 
tietoa (von Wright 1989; 1992).

1700-luvulla luonnontieteellisen tiedon painotus oli erittäin vahva. Tämä näkyi 
luonnontieteellisen tutkimuksen korkeatasoisuutena Ruotsissa erityisesti Carl von 
Linné (1707–1778) ja hänen laaja heijastusvaikutuksensa. Luonnontieteellinen tieto 
ei tuohon aikaan ollut kuitenkaan nykyisellä tavalla ”arvovapaata”, vaan se oli us-
konnollis-morallisen ajattelun ”rajoittamaa”: Oekonomia Naturae tai Guds hushåll-
ning, kuten Linne kutsuu sitä, on ”suuren Luojansa tekemä kaikkiviisas luonnollis-
ten olioiden järjestys maapallollamme, jossa jokainen olio pystyy toteuttamaan sille 
luomisessa asetettuja päämääriä voimiensa mukaan” (Laina artikkelista Patoluoto 
1986, 43).
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Luonnontiede ei ollut vain uskonnollis-moralistisen ajattelun alainen, vaan sillä oli 
oma itsenäinen merkityksensä. Käytännön palvelussa tarvittiin hyvin perusteltua 
luonnontieteellistä tietoa. Toisaalta papin tehtävä oli käytännöllinen, joten pappien 
tuli kyetä antamaan käytännöllisiä neuvoja seurakuntalaisille. Siten teologian opin-
not pitivät sisällään luonnontieteellisiä opintoja.

Hyödyn historiallisilla juurilla

Aristoteelinen tapa jakaa ihmisten teot ja toiminnot päämäärän mukaan tuottami-
seen (kreik. poiesis) ja toimimiseen (kreik. praxis) on hyvä tapa jäsentää inhimillistä 
toimintaa. Toiminnot, joilla on jokin toiminnan kannalta ulkoinen tavoite, kuu-
luvat edelliseen luokkaan. Tällaisia ovat esimerkiksi käsityöläisen toiminnot, jotka 
tuottavat lopputuloksenaan tiettyjä tuotteita, kuten mattoja, lapasia tai huonekaluja. 
Toisaalta jälkimmäiseen luokkaan kuuluvat toiminnot, jotka ovat itse omia päämää-
riään; tällaisia ovat esimerkiksi leikki tai urheilu. Huizingan tunnettu luonnehdinta 
ihmisestä leikkivänä ihmisenä (homo ludens) painottaa praxiksen keskeisyyttä ih-
misyyden määrittämisessä. Leikkivän ihmisen vastinparina on filosofian historiassa 
tunnettu tuottavan työn painotus ihmisyyden kriteerinä, jolloin ihmisyyttä kuvaa-
va käsite on ”seppäihminen” (homo faber). Edellisen rationaliteettia voidaan kutsua 
viisaudeksi ja jälkimmäistä taitamiseksi tai osaamiseksi (von Wright 1987, 33).

Aristoteelinen tuottamispainotus liittyy nimenomaan tekniseen tuottamiseen (tekh-
ne). Antiikin aikana monet taidonalat olivat pitkälle kehittyneitä, joista mainitta-
koon esimerkiksi lääkintätaito, insinöörin ja arkkitehdin työ, sotataito, laskutaito 
ja väittelytaito. Tämä lista on kannaltamme kiinnostava, sillä kolme ensimmäistä 
luetaan nykyisin kuuluvan soveltavien tieteiden piiriin. Sotataito on vähän vaikeam-
min jäsentyvä, sillä sotatieteenä se kuluu soveltaviin tieteisiin, mutta se lienee kui-
tenkin myös (käytännön) asiantuntija-ala Laskutaito ja väittelytaito ovat tässä listas-
sa vaikeimmin nykyiselle lukijalle jäsentyviä.

Aristoteleelle nykyisen kaltaista teknistä tai soveltavaa tiedettä ei varsinaisesti ollut 
olemassa. Aristoteelinen tiede on olennaisesti kontemplatiivista totuuksien tarkas-
telua. Ihmisyys on parhaimmillaan henkistä totuuksien mietiskelyä. Aristoteelisen 
tieteen tavoitteena ei ole uusien tieteellisten tuloksien etsiminen. Ainoa tulos, joka 
liittyy tällaiseen tutkimukseen, on oppimiseen liittyvä ihmisyyden täydellistymi-
nen. Aristoteelinen metodologia liittyi läheisesti pedagogiikkaan. Erityisesti tällai-
nen aristoteelinen tiede ei tavoitellut mitään hyödyllisiä tai muita sovellutuksia. 
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Kreikkalainen tiede ei etsinyt sovellutuksia, vaan luonnollista. Meidän käsityksem-
me luonnollisesta on määrittynyt modernin luonnontieteen mukaan. Aristoteeli-
nen luonnollisuus oli luonnonmukaisuutta. Tämä merkitys lienee osin taustalla 
nykyisinkin, kun puhumme ”luomutuotteista” tai ”luonnonmukaista hoidoista”. 
Tällaisiiin puhetapoihin sisältyvissä arvostuksissa on taustalla aristoteelinen luon-
nonmukaisuus; kuitenkin aristoteelinen ja nykyinen luonnontieteellinen luonnon-
mukaisuus ovat merkityksiltään lähes päinvastaisia.

Erityisesti aristoteelisen käsityksen mukaan tekniikka on luonnotonta tai keinote-
koista. Tekniikan teoreettisena perustana on moderni fysiikka, erityisesti mekaniik-
ka, jota voidaan pitää yhtenä modernin matemaattisen luonnontieteen ensimmäisis-
tä suurista saavutuksista. Edelleen suomalaisten koululaisten yhtenä ensimmäisistä 
tuttavuuksistaan luonnontieteeseen on juuri mekaniikka. Aristoteleelle mekaniikka 
ei edustanut luonnollista. Aristoteleelle mekaniikka oli jotain luonnotonta: ”Vivut, 
kaltevat tasot ja väkipyörät ovat laitteita, joilla voidaan siirtää painavia esineitä nii-
den omalta kannalta ’luonnottomiin’ suuntiin. Itse sana ’mekaniikka’ tulee kreikan 
sanasta mekhane joka alkuaan tarkoittaa ’taitotemppua’ tai ’konstia’. Voi tietysti olla 
hyödyllistä osata erilaisia temppuja, mutta tieteellisen teorian rakentamista niistä ei 
pidetty arvokkaana puuhana kaloskagathokselle, kreikkalaiselle ’herrasmiehelle’ tai 
sivistyneelle henkilölle, joka etsi luonnonlain mukaisesta järjestyksestä ohjenuoraa 
oikealle elämäntavalle.” (von Wright 1987, 33–34.)

Aristoteelinen tiede ei siten etsinyt nykymerkityksessä hyödyllistä, vaan pikemmin-
kin ihmiselle hyvää eli luonnollista elämää, jonka tutkimus nähtiin käytännöllisenä: 
mitä yksilön tulisi tehdä? Siten käytännöllistä ei edustanut mekaniikan mukanaan 
tuoma luonnoton ja sen sovellutukset, vaan hyve ja siihen kytkeytynyt elämä, joka 
määritelmällisesti oli hyvää. Tähän liittyy myös käytännöllisen filosofian käytän-
nöllisyys. Hyöty nähdään nimenomaan käytännön palvelijana, mutta käytäntö ei 
ole aristoteelinen hyvä elämä, vaan tuotantoon kytkeytynyt ”arkinen” käytäntö.

Ajatus tieteestä ”arkisen” hyödyn palvelijana syntyy keskiajan kuluessa. Muutos ei 
ole nopea eikä yksikäsitteinen, muutos tapahtuu hiljalleen ja asteittain. Kreikka-
lainen ihanne tieteestä valmiina tietojärjestelmänä (scientia), joka on ihmisyyden 
ja inhimillisen hyvän elämän palvelija, muuntuu hiljalleen teologian palvelijaksi. 
(Niiniluoto 2011, 39.) Tällöin edelleen tiede on ”korkean” tehtävän palvelijana: tie-
de palveli Jumalan kunniaa sekä samalla ihmisen onnellisuutta. (Patoluoto 1986, 
42.) Tämä painotus tulee esiin myös Baconin ajattelussa, joka esitti, että ”tieteen 
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ja tekniikan edistäminen on osa Jumalan luomissuunnitelmaa, jonka avulla ihmi-
nen voi palauttaa itselleen kuuluvaa mutta syntiinlankeemuksessa menetettyä valtaa 
luonnon yli” (Niiniluoto 2011, 39). Kuitenkin hiljalleen ajan saatossa tieteestä tulee 
yhä voimallisemmin tekniikan palvelija. 1660 perustetun Royal Societyn ohjema-
kin esittää, että yhdistyksen tehtävä on ”harjoittaa hyödyllistä kokeellista tiedettä – 
pidättyen filosofisesta ja teologisesta spekulaatiosta” (Niiniluoto 2011, 39).

Tieteen rooli ”arkisen” hyödyllisyyden palvelijana on syventynyt ja systematisoitu-
nut ajan kuluessa, maallistumisen edetessä. Samalla ylevä ja korkeampi tehtävä on 
jäänyt yhä enemmän sivuun. Maallistumisprosessi ei ollut nopea eikä myöskään yk-
siselitteinen. Uskonnon – ja uskonnollisuuden – roolin muutos on asteittain tapah-
tuva, ja siinä sekä yhteiskunta että uskonnolliset yhteisöt muuntuvat. Vielä Hum-
boldtin yliopiston, jota Suomessa kutsutaan snellmanilaiseksi yliopistoksi, perustana 
oli pedagoginen ajatus, joka oli ainakin eetokseltaan yhteensopiva kristillisen ajatte-
lun kanssa. (von Wright 1992, 172.) Humanistis-tieteellisen ja kristillis-moralistisen 
ajattelutapojen välillä oli kuitenkin jännite, joka uuden ajan kuluessa tulee yhä il-
meisemmäksi. Länsimaissa tämä jännite on ilmennyt maallistumiskehityksen ete-
nemisenä. 

Hyötyajattelu valtaa yhä voimallisemmin alaa. Ihmisen usko omiin mahdollisuuk-
siin kasvaa alati uusiin mittoihin. Ajattelun juuret ovat kuitenkin perinteisessä ajat-
telussa. Ihmisten usko kykyynsä saada itse aikaan edistystä alkoi voimistua ”renes-
sanssin ja uskonpuhdistuksen myrskyisenä aikana” (von Wright 1992, 155). Tässä 
prosessissa tiedon ja myös tiedonluonnin välineellistyminen tulevat yhä voimalli-
semmin etualalle. Tieto on tie menestykseen. Baconiin kytkeytyvä sanonta ”tieto 
on valtaa” saa yhä konkreettisempia tulkintoja. Tieto menestyksen avaimena -ajatte-
lu saa ”innoitusta ja tukea sekä juutalaisesta että kreikkalaisesta mytologiasta” (von 
Wright 1992, 155). Näin tieteen ja uskonnon asemat vaihtuvat päinvastaisiksi ajan 
saatossa.

Luonnontieteen nousu

Luonnontieteen nousu erityisesti 1600-luvulla on sekä tieteen historian että laajem-
man kulttuurisen kehityksen kannalta olennaisen tärkeä asia. Francis Bacon (1561–
1626) ei ollut varsinaisesti eksperimentaalinen tutkija eikä metodinen uudistaja, 
vaan hänen ajattelunsa jää pitkälle vanhan perinteen sisään. Kuitenkin juuri häneen 
henkilöityy uuden eksperimentaalisen tieteen esiinmarssi. Hänen mukaansa tieteen 
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ja tekniikan edistämisen kautta ihmisen on mahdollista ”palauttaa itselleen kuulu-
vaa mutta syntiinlankeemuksessa menetettyä valtaa luonnon yli” (Niiniluoto 2011, 
39). Bacon ei edusta varsinaisesti instrumentaalista tieteenkäsitystä, vaan hänen 
ajatteluunsa sisältyy vahva episteeminen intressi: valtamme luonnon yli on olennai-
sesti riippuvainen tiedostamme. Tähän ajatukseen liittyy suuri lupaus ”tieteellisen 
tutkimuksen hyödyllisyydestä ’ihmiselämän kurjuuksien ja välttämättömyyksien’ 
keventäjänä”, jolla ei ollut tuohon aikaan katetta, ”mutta sillä oli kuitenkin mainos-
arvoa mesenaatteina toimivien ruhtinaiden ja hallitsijoiden silmissä.” (Niiniluoto 
2011, 40)

Luonnontieteellisen tiedon ja tutkimuksen kytkeytyminen hyödyn tuottamiseen ei 
kuitenkaan ollut vain katteeton lupaus, kuten nykyisin hyvin tiedämme. Jo 1600-lu-
vun luonnontieteelliseen tietoon liittyi keskeisesti dynaaminen käsitys tiedosta. Tut-
kijan tehtävä ei ole jäsentää olemassa olevaa tietoa pedagogisesti parempaan muo-
toon vaan suhtautua kriittisesti olemassa olevaan tietoon pyrkien löytämään uusia 
ennen tuntemattomia totuuksia luonnosta. Kuitenkaan tällaisena ”tiede ei enää voi 
olla puhdasta praksista, vaan se muuttuu tieteellisten tulosten ”tuottajaksi”.” (Niini-
luoto 2011, 39–40.) Tällä muutoksella on syvällisiä metodologisia seurauksia. Uu-
sien tieteellisten tulosten tuottajana tiede ei enää voi olla vain kuvailevaa, vaan sen 
tulee metodisesti uudistua uutta tietoa etsiväksi. Baconilainen induktio, joka toimii 
sekä keksimisen että oikeuttamisen menetelmänä, toteuttaa erinomaisesti tällaisen 
vaatimuksen.

Tieteellisen tutkimuksen luonteen ja tavoitteen muuntuminen eriyttää tieteellistä 
tutkimusta: käytännöllisesti suuntautuneen soveltavan tutkimuksen ja episteemi-
sesti suuntautuneen perustutkimuksen välinen ero alkaa selkeytyä, ja se vakiintuu 
1800-luvulla. Ero ei ole vain hienovarainen sisällöllinen painotusero, vaan ero ilme-
nee myös institutionaalisesti: soveltavaa tutkimusta harjoitetaan teknillisissä korkea-
koulussa sekä teollisuuden tutkimuslaboratorioissa ja perustutkimusta harjoitettiin 
yliopistoissa ja tiedeakatemioissa. Lopulta erottelu näkyy myös tieteenfilosofisessa 
käsite-erottelussa teoreettiseen intressiin perustuvan perustutkimuksen ja hyötyint-
ressiin perustuvan soveltavan tutkimuksen välillä. (Niiniluoto 2011, 41).

Hyötyintressiin perustuva tieto liittoutuu tekniikan kanssa, jolloin tieteellis-teknil-
linen vallankumous saa vauhtia. Tieteen ja tekniikan liitto ei kuitenkaan ole helppo 
ja suoraviivainen asia. Suuressa osassa tekniikkaa ei juuri tarvita (systematisoitua) ar-
kitietoa vaativampaa tietoa. Lisäksi tieteen sovellutukset eivät ole helposti löydettä-
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vissä. Vasta sähkötekniikan (ja kemiantekniikan) kohdalla alkaa tieteellisen tiedon 
merkitys olennaisesti kasvaa. Tieteellis-tekninen rationaliteetti nojautuu kuitenkin 
tiedon ja (käsityö)taidon pitkään historialliseen liittoon. ”Tämä tiedon ja taidon 
yhtyminen on perustana kaikelle sille mitä me sanomme tekniikaksi. Siksi tuota ra-
tionaalisuutta voitaisiin myös nimittää tekniseksi tai instrumentaaliseksi rationaali-
suudeksi.” (von Wright 1987, 31)

Moraalin kuihtuminen

1700-luvun uuden eksperimentaalisen tieteen nousu tapahtuu uskonnollis-moraa-
lisen ajattelun puitteissa. Tiede ei ollut itseisarvoista tai ihmisen hyvinvoinnin hy-
väksi tehtävää työtä, vaan sitä tehtiin Jumalan kunniaksi. Samalla uskonnollinen 
moraali määritti rajat tieteellisen tutkimuksen tekemiselle. Kuitenkin eksperimen-
taalisen tieteen mukana syntyneiden ajattelumallien edetessä uskonnollis-moraali-
sen ajattelun painoarvo vähenee hiljalleen. Vielä 1800-luvulla Humboldt-yliopiston 
perustana oli valistusajattelun ihmisihanne, joka on sivistynyt humanistinen yksilö. 
Tällöin ei esiintynyt näkyvää ristiriitaa kristillisen ihmiskäsityksen kanssa.

Snellmanille valistusajattelu on vahva aatteellinen perusta, mikä näkyi myös hänen 
talousajattelussaan: ”Sivistys ja hyvinvointi edellyttävät toisiaan. Sivistys moninker-
taistaa ihmisen tarpeita ja antaa hänelle samalla välineet yhä paremmin tiedoin tyy-
dyttää tarpeensa, kohottaa hyvinvointiaan. Hyvinvointi puolestaan jättää pääomia 
teollisuudelle ja joutoaikaa yhä korkeampaa sielunsivistystä varten. Historia ei tunne 
ainuttakaan kansaa, joka olisi ollut samalla kertaa toimeton, köyhä ja sivistynyt, se 
ei tuntenut yhtään jaloa kansaa, joka olisi luonut oman teollisuutensa elämättä hy-
vinvoinnin varjossa.” (Patoluoto 1986b, 305–306.) Snellmanille sivistyksen ja talou-
den välinen vuorovaikutus ei ollut satunnainen yhteys, vaan syvä ja olennainen. Juu-
ri sivistys on se moottori, joka antaa ihmisille välineitä hyvinvoinnin toteutukseen. 
Kuitenkaan sivistyksen ja talouden välinen vuorovaikutus ei ollut yksisuuntaista 
vaan samalla hyvinvointi mahdollistaa yhä syvemmän sivistyksen: näin voi todeta 
”sivistyksen olevaan teollisuuden edellytys ja hedelmä” (Patoluoto 1986b, 313). Täl-
lainen ajattelu ei enää ole lainkaan tavanomaista. Nykyisen puhtaan instrumentaali-
sen ajattelun näkökulmasta sivistys on vain kulu tai menoerä. Välillisesti tätä ilmen-
tää nykyinen ”kulttuuriteollisuuden” ihannointi, jota Horkheimer ja Adorno (2008) 
pitivät pikemminkin valistuksen logiikan ylösalaisin kääntymisen merkkinä.
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Snellmanin ajattelun taustalla olevaa talousfilosofiaa Patoluoto (1986b) kuvaa ar-
vojen teorian ja tuotantovoimien teorian käsitteiden avulla. Perustava ero näiden 
välillä seuraavaan ajatteluun.Arvojen teoria perustuu ”käsillä olevaan arvoon”, kun 
taas tuotantovoimien teoria perustuu ”kykyyn tuottaa arvoja”. Snellmanin mukaan 
tuotantovoimien teorian perusteella sivistykseen on järkevää ja hyödyllistä panostaa, 
kun arvojen teorian nojalla sivistys ei näyttäydy samalla tavoin ”hyödylliseltä” vaan 
on pikemminkin pelkkä menoerä. Kuitenkin henkisten ja aineellisten tuotantovoi-
mien tulee olla tasapainossa. On tärkeää huomata, että Snellmanille kansakunta ei 
ole muusta maailmasta eristetty yksikkö, vaan se on kytkeytynyt kansainväliseen 
kansakuntien perheeseen. (Patoluoto 1986b, 297, 305)

Tutkiessaan systemaattisesti 1800-luvun tehdastyöläisten oloja Marx teki tarkkoja 
havaintoja niin tehdastyön sosiaalisista vaikutuksista kuin tehdastyön vaikutuksista 
yksilöön. Erityisesti nuoruuden töissään Marx kiinnitti erityistä huomiota vieraan-
tumiseen, jonka hän kytki tehdastyön luonteeseen, joka vieraannuttaa työntekijän 
omasta työstään ja lopulta omasta itsestään ja yhteisöstään. Marxin ajattelu pohjaa 
tietenkin Hegeliin, jolle työ muodostaa ihmisen olemuksen. Tämä ihmisen identi-
teetin ja työn välinen kiinteä yhteys ei ole vain hegeliläs-marxilainen ajatus, vaan se 
esiintyy esimerkiksi Lockella.

Marxilla käsitys vieraantumisesta kytkeytyy läheisesti aristoteeliseen ajatteluun1:

”Marxin mukaan työn tulisi olla – Aristoteleen mielessä – ei vain välineellistä tuot-
tamaista tai valmistamista (poiesis) vaan luovaa itsetarkoituksellista itsetoteutus-
ta (praxis). Marxin terminologian mukaan kapitalismissa on ”vierautunut” (aluksi 
työnsä tuotteista, sitten itsestään), koska hän ei omista oman työnsä tuloksia – eikä 
pilkotussa työssä edes näe lopullista tuotetta, jonka tekemisessä hänellä on osuus.” 
(Niiniluoto 1994, 243)

Tällainen aristoteelinen ajattelu ei enää kaikilta osin ole ajankohtaista. Voimme kui-
tenkin etsiä kysymyksenasetteluja oman aikamme aateperustan tarkasteluun. Ny-
kyinen tieteellis-tekninen ajattelumme on vierautunut arvolähtöisistä kysymyksen-
asetteluista, mikä ilmenee mm. tieteen arvovapauden ajatuksessa. Maallistunut län-
simainen ajattelu ilmentää tätä asiaa. Tieteen arvovapaus ei ole itsestäänselvä asia. 

1. Marx tutki systemaattisesti antiikin filosofiaa, joten yhteys Aristoteleen ajatteluun ei ollut 
sattumaa. Marx viittasi Aristoteleeseen varsin paljon kaikessa tuotannossaan.
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Siitä keskustellaan edelleen, ja se on pitkällisen taistelun lopputulos. Tieteen arvo-
vapauden eräs seuraus on se, ettei tiede anna eikä voikaan antaa yhteisöllistä arvo-
perustaa. Mutta maallistumiskehityksen seurauksena myöskään uskonnoilla ei ole 
auktoriteettiasemaa arvioihin nähden. Siten on luontevaa puhua arvokriisistä, jos 
tarkoitetaan, että arvojen varma tai yhteisöllisesti hyväksytty perusta puuttuu.

Tieteellisen ajattelun arvosuuntautuneisuudesta luopuminen ei ole vain ”viaton” 
siirtyminen tieteen tiedolliseen painotukseen. Tieteen arvosuuntautuneisuuden hä-
viäminen muuntaa tiedettä instrumentaaliseen suuntaan. Tiede ei voi nojautua tai 
asettaa mitään perimmäisiä arvoja, joten erottelu itseisarvojen ja välinearvojen välil-
lä ole tieteen kannalta mielekäs. Tiede ei ota eikä voi ottaa kantaa tähän erotteluun. 
Tämä tulee erinomaisen hienolla ja hienovaraisella tavalla esiin von Wrightin kir-
jassa Hyvän muunnelmat, jossa hän etsii eettistä – perimmäistä – hyvää, mutta ei 
kuitenkaan saa sitä luonnehdituksi.

Itseisarvo-välinearvo-erottelun vaikeus tai sen täydellinen puuttuminen erilaisten 
kyselyjen taustalta tulee hyvin esiin seuraavasta Niiniluodon (1994, 248) kuvauk-
sesta: ”Samaa voidaan sanoa kaikista tarveteoreettisista lähestymistavoista, sillä niis-
sä ikään kuin implisiittisesti korostuu instrumentaalinen ajatus työstä välineenä, 
jota käytetään tarpeiden tyydytykseen.” Arvoperustan puuttuminen ja siitä seuran-
nut instumentaloituminen on johtanut ”vastareaktioon”, jossa etsitään vaihtoehtoa 
”positivistiseen” tieteeseen ja siihen perustuvaan ajatteluun. On kuitenkin tärkeää 
havaita, että kyseessä on syvällisempi ajatustapojen muutos kuin vain jonkin ”is-
min” kannattaminen tai vastustaminen. Lisäksi on filosofisesti kiinnostava seikka, 
että ”positivistisen” tieteen vaihtoehtoa pragmatismista etsivät eivät ehkä huomioi 
sen yhteyttä esimerkiksi Wienin piirin ajatuksiin. (Kts. Sintonen 1986; Niiniluoto 
1986.) Pragmatismin välinearvoja painottavaa luonnetta Niiniluoto (1994, 250–
251) kuvaa seuraavalla tavalla:

”Myöhempi amerikkalainen pragmatismi on yleensä tehnyt työstä välinearvon, 
instrumentin hyödyn, onnellisuuden, menestyksen ja vaikutusvallan tavoittelussa. 
Tämä ajatus sopii hyvin utilitaristiseen etiikkaan. Sen sijaan työn eetos voidaan 
luontevasti yhdistää Kantin velvollisuusetiikkaan – tai Weberin omaan arvoratio-
naalisuuden käsitteeseen.” 

Tieteen – ja laajemmin arvostustemme – välinearvoistuminen tekee arvoista fakti-
sia, periaatteessa mitattavissa olevia, asioita. Tällainen kehitys näyttäytyy arvojen 
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kvantifioitumisena, joka näyttäytyy pelkistetyimmillään edistyksen samaistumise-
na taloudelliseen kasvuun. ”Edistys näin mitattuna ei enää ole arvottava käsite. Se 
on ”faktualisoitunut”, arvoltaan neutraali käsite; esimerkki siitä, mitä filosofit kut-
suvat arvon reifioitumiseksi.” (von Wright 1992, 164). Näistä lähtökohdista käsin 
tieteeseen on luontevaa suhtautua välineellisesti. Siten eräs luonteva käsitys tieteestä 
on behavioralismi: tiedemies on joko päätöksentekijä tai päätöksentekijän tiedolli-
nen neuvonantaja. (Niiniluoto 1984, 64.) Tiedemies on ”neutraali” taustavaikuttaja 
tai asiantuntija. Tämä sinällään luonteva ajatus sekä pelkistää tiedettä että forma-
lisoi asiantuntijuutta. Kumpikaan näistä ei ehkä ole se, mitä olisi syytä tavoitella, 
vaikka tietystä kapeasta näkökulmasta saattaakin näyttäytyä hyödyllisenä. Kriittistä 
keskustelua tästä aihepiiristä on käyty erittäin paljon. (Horkheimer ja Adorno 2008, 
Feyerabend 2006, Niiniluoto 1984b.)

Nykyistä maailmaa kuvataan usein kompleksiseksi, jota luonnehtii ”pirulliset ongel-
mat” eli ongelmat joiden jäsennys ja ratkaisut ovat monimutkaisia ja monipolkuisia. 
Nämä eivät – määritelmän mukaan – jäsenny perinteisen tieteellisen asiantunte-
muksen mukaan. Tällaiset ongelmat tuovat konkreettisesti esiin formaalin asian-
tuntijuuden ongelmat. Kenenkään asiantuntijan tieto ei riitä jäsentämään ongelmia 
eikä siten myöskään antamaan niihin kunnolla perusteltuja ratkaisuja. Lisäksi päät-
täjä, joka on ulkoistanut asiantuntemuksensa tieteelle, ei oikeastaan enää kykene 
ymmärtämään ongelmatiikan luonnetta eikä siten myöskään ratkaisujen luonnetta. 
Samalla tulee rakennetuksi kuilu päätöksentekijän ja tiedontuottajan väliin. Tieteen 
arvovapauden perusteella tieteilijä ei sitoudu arvioihin, ja päätöksentekijän mahdol-
lisuus ymmärtää ongelmatiikan tiedollista perustetta jää väistämättä puutteelliseksi. 
Tällöin lopullisen päätöksen arvoperusta jää vakavalla tavalla puutteelliseksi. Onko 
seurauksena täydellinen arvottomuus? (Vrt. von Wright 1992.) Jääkö jäljelle lopulta 
hyöty ilman mitään perustetta?

Lopuksi

Voi olla, että on järkevää perustaa hyöty kestäville arvoille. Meillä tuskin on paluu-
ta arvositoutuneeseen tieteeseen eikä uskonnollis-moralistiseen yhteiskuntaan. Silti 
ratkaisuna ei ole eikä voi olla arvottomuus. Hyvä ratkaisu ei liene myöskään iloinen 
postmoderni arvojen sekamelska, jossa kukin voi mielin määrin vaihdella arvojaan 
ja arvostuksiaan. Tiede ei ole arvojen määrittäjä, mutta ei sen tule myöskään olla 
sokea apulainen. Tieteen kautta on mahdollista arvioida ja luonnehtia tekemiemme 
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päätösten ja toimien perusteita. Tiede antaa myös valmiuksia kriittiseen ajatteluun. 
Valistuksen tunnuslause on ehkä nyt tärkeämpi kuin koskaan ennen. Meidän on 
opittava ajattelemaan itse. Yliopistoilla on edelleen vaativa kasvatuksellinen tehtävä: 
tieteellinen ajattelu tulee saattaa osaksi inhimillistä ajattelua. Tiede ei ole nyt kehi-
tyksen kärjessä ja edistyksen eturintamassa oleva voima. Ehkä tieteen tehtävä onkin 
nyt pikemminkin esittää kysymyksiä edistyksen arvosta laajemminkin. Ehkä näin 
on mahdollista löytää myös se hyödyllisyys, joka tuottaa inhimillistä hyvää elämää 
meille kaikille ja ekologista kestävyyttä.
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 Onko taiteesta hyötyä   
 yksilölle ja 
 yhteiskunnalle? 

Pia Houni

Aina joskus yritän selittää, mitä hyötyä taiteesta on (erityisesti kun kuvatai-
teilijoiden koulutusta tai museoiden rahoitusta tai yliopistojen taideaineiden 
opetusta uhataan vähentää tai lakkauttaa). Miksi taiteilijoita pitää kouluttaa, 
mihin tarvitaan taidehistoriaa ja taidemuseoiden ammattilaisia? Mitä sellaista 
taidemaailma yhteiskunnalle tarjoaa, ettei mikään muu elämänalue pysty sitä 
koskaan korvaamaan?

En koskaan pysty selittämään sitä. Taide kun ei kuulu siihen todellisuuteen, 
jossa puhutaan välineellisestä hyödystä ja kvartaalitaloudesta. Taide ei alistu 
yritysmaailman kielenkäyttöön, eikä se asetu tikapuiksi kohti parempaa maab-
rändiä. 

Vaikka taiteesta on monenlaista hyötyä ja se tuottaa vaikka mitä, siitä ei voi 
puhua samalla kielellä kuin rahasta tai tilastoista tai markkinoinnista. Niinpä 
yritykseni karahtavat karille ja tunnen epäonnistuneeni taiteen puolestapu-
hujana (ikään kuin taide, vuosituhantinen ihmisenä olemiseen oleellisesti 
liittyvä ominaisuus, tarvitsisi puolestapuhujaa sen enempää kuin puhuminen 
tai käveleminen).1  

Tämä oivallinen sitaatti on nuoren runoilijan, taidekriitikon ja toimittajan Raisa 
Jäntin ajattelua. Tekstikatkelmassa Jäntti tulee lausuneeksi ne muutamat keskei-
simmät näkökulmat, jotka liittyvät taiteen ja hyödyn väliseen jännitteeseen. Tai-
de asetetaan yhteiskunnalliseen kontekstiin oletuksella, että kaiken yhteiskunnal-
lisen toiminnan tulisi edustaa jonkinlaista hyödyn eetosta. Tästä aiheutuen myös 

1. Mitä hyötyä taiteesta on? Keskisuomalainen 16.5.2013: http://www.ksml.fi/mielipide/ko-
lumni/Mit%C3%A4-hy%C3%B6ty%C3%A4-taiteesta-on/629790 (lainattu 4.5.2017)
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1. Tieteen termipankki: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:hy%C3%B6ty (luettu 4.5.2017)

kysymys taiteilijoiden kouluttamisesta edustamaan tämän eetoksen toteuttamista 
yhteiskunnassa asetetaan kyseenalaiseksi. Kolmas, näitä seuraava näkökulma, on 
tietenkin talouden kylkeen kiinnittyminen. Koska taloutta pystytään osoittamaan 
numeraalisesti ymmärrettävässä muodossa, sen viestiin on helpompi luottaa kuin 
immateriaalisiin asioihin. Tästä syystä taiteesta puhuminen johtaa väistämättä ar-
gumentointiin, jolla on vaikeampi saada ihmisiä näkemään yhtä tärkeänä pidettyä 
hyötyä kuin vaikka rahalla. Jäntin tekstilainauksen lopussa tulee esille myös varsin 
tuttu lausuma: maailmassa on asioita, jotka eivät tarvitse puolestapuhujia niiden it-
sellisen arvonsa takia. Ne ovat ikään kuin olemiseen liittyviä ominaisuuksia, jotka 
eivät tarvitse tarkempia selityksiä tai perusteluja. 

Raisa Jäntin hieno teksti taiteen tärkeydestä ihmisen elämässä jatkuu korostaen sub-
jektiivisia merkityksiä. Tässäkin Jäntti tulee tarjonneeksi tärkeän lähtökohdan hyö-
dyn pohdinnalle. Onko hyötyä ymmärrettävä ensisijaisesti yksilöstä vai yhteiskun-
nasta käsin? Crossick ja Kaszynska (2015) tuovat esille taiteen ja kulttuurin arvoja 
käsittelevässä raportissaan useita tärkeitä esimerkkejä taiteen merkityksestä yksilön 
ja yhteisön kannalta. Huomattavaa on, että taide näyttää läpäisevän ihmisen toimia 
aina hänen henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan erilaisten yhteisöjen arvojen luo-
misen kautta kaupunkikulttuurin ja asumisen ympäristöihin. Raportti muistuttaa 
myös välimatkoista taidepuheen sisällä, erityisesti taloudellisista välimatkoista. Sii-
nä missä yksittäinen taiteilija saattaa sinnitellä toimeentulonsa kanssa, luova teolli-
suus pyörittää miljardien liikevaihtoa. 

Tässä artikkelissa osoitan, että kysymys taiteen hyödystä ei lopulta ole mielekkäästi 
aseteltu, vaikka esitämme sitä toistuvasti erilaisissa puheissa ja kannanotoissa. Tä-
män puheen voi nähdä nykyisin jo yhtenä esiehtona taiteen olemassaololle. Kysy-
mystä on syytä lähestyä uudestaan erilaisista suunnista ja irrottautua hyödyn käsit-
teen kapeasta lähtökohdasta. Jälkimmäisellä tarkoitan lähinnä hyödyn näkemistä 
kausaalisuhteena tai sen sitomisesta taloudelliseen ulottuvuuteen. Tarkastelen tässä 
artikkelissa taiteeseen kohdistettua hyötypuhetta yksilön ja yhteiskunnan näkökul-
mista. Hyödyn käsite2 on tavattu liittää kahteen lähtökohtaan. Taloustieteilijät tar-
koittavat hyödyllä talouden onnistumiseen ja kasvamiseen liittyviä asioita. Hyöty on 
yhdistetty myös utiliteettiin eli sellaisen hyödyn tavoittelemiseen, joka tuottaa on-

              2.
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nellisuutta tai johtaa siihen. Molemmat lähtökohdat ovat järkeviä suhteessa taiteen 
merkitykseen ja asemaan ihmisen ja yhteisön elämässä.

Taiteesta puhuminen kuuluu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Taiteesta on keskus-
teltu yhteiskunnassa aina. Taiteeseen liittyvä virtuoosimainen taito on puhutellut 
jokaisella vuosisadalla aina antiikin veistosten mestaruutena, renessanssimaalarei-
den jumallisena taituruutena, klassisen musiikin yli-inhimillisenä osaamisena, tans-
sijan ainutlaatuisena taitona käyttää ihmiskehoa tuottamaan esteettistä kauneutta 
tai yhä uusia maailmoja luovien kirjailijoiden ihailuna. Esimerkkejä löytyy loputto-
masti. Taiteella on läpi historiansa ollut myös erilaisia funktioita. Taiteella on nähty 
olevan poliittinen ääni, uudistava voima tai terapeuttisia ulottuvuuksia. Taidetta ja 
taiteilijoita on historian jokaisessa vaiheessa käytetty kansallisaatteiden vahvistajina, 
yhteisöllisen identiteetin rakentajina tai puhtaasti valtaa pitävien mielihalujen viih-
dyttäjinä. Kaikella tällä on ollut tarkoituksensa, enemmän tai vähemmän eettinen, 
mutta perusteluihin pakotettu. Taide on ollut (ja yhä on) myös unelma-ammatti ja 
monille ihmisille elämän edellytys. Ammatin lähtökohtana on yksilöllisyys ja siten 
myös taiteilijaksi ryhtymisen valinnan voi nähdä monesta muusta ammatista eril-
lisenä.

Tämän hetken maailmassa taidekenttä on lähtökohtaisesti kansainvälistä, ja sen 
tehtävää, saati määritelmää, on vaikea tavoittaa. Syynä tähän on moninaisuus. Tai-
de toimii yhä laajemmin yhteiskunnassa, ja sitä voidaan määritellä useista lähtökoh-
dista käsin, minkä takia mitään yhtenäistä konsensusta taiteen määrittelemiseksi 
ei ole saatavilla. Viime vuosina yksi yhteiskunnallinen keskustelulinja on halunnut 
nostaa taiteen ja taiteilijoiden työn merkityksen yhteiskunnalliseksi hyödyksi. Tämä 
on avannut railon kahden näkemyksen välille: onko taiteen tehtävänä olla hyödyl-
linen yksilölle ja yhteiskunnalle vai onko taiteen tehtävänä säilyttää oma autono-
misuutensa? Aihe herättää usein kiperääkin sananvaihtoa sosiaalisessa mediassa eri 
toimijoiden välillä. Kiihkeintä näyttää olevan taiteen itsenäisyyttä puolustavien jou-
koissa. Heille on ilmeisen selvää, että taiteen toiminnalla on yhteiskunnassa rajoja, 
reunaehtoja ja arvolinjoja, joiden ylitse ei sovi astua. 

Tarkastelen tässä artikkelissa hyödyn näkökulmia suhteessa taiteeseen. Koska hyöty 
nähdään tässä ajassa useimmiten talouteen, mitattavissa oleviin tuloksiin tai selkeäs-
ti osoitettaviin päämääriin kytkeytyneenä, antaa taiteen tarkasteleminen yhteiskun-
nallisen hyödyn viitekehyksessä mielenkiintoisen lähtökohdan. Taiteen lähtökoh-
tana on useimmiten olla jotain aivan muuta kuin edellä kuvattua hyötyä. Samoin 

Hyöty_Mutanen.indd   63 28.3.2018   11.56.13



64 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

taiteilijat ammattilaisina ymmärtävät oman työnsä hyödyn eri suunnasta kuin val-
litseviin arvoihin perustuvassa hyödyssä nähdään. Artikkelini asetelma on haastava, 
ja samalla ajattelua herättävä. Onko edes mahdollista kysyä taiteen hyödyn olemista 
yksilölle ja yhteiskunnalle? Vastaus on sekä myönteinen että kielteinen. Se on sidok-
sissa siihen, miten asetamme hyödyn suhteessa taiteeseen. 

Hyöty on päivän sana

Elämme parhaillaan hyödyn kulta-aikaa. Väite on ymmärrettävä väite, joka perustuu 
henkilökohtaisiin havaintoihin hyötypuheen liittämisestä, milloin koulutukseen, ta-
louteen, hyvinvointiin, terveyteen tai mihin nyt yhteiskunnassa halutaan kohdistaa 
väestön huomiota. Hyödyllä perustellaan huomattavan paljon asioita. Tämä on varsin 
loogista ja ymmärrettävää. Moni meistä kuitenkin haluaisi vakuuttua siitä, että ih-
misen toimissa on vielä jotain sellaista, mikä ei ohjaudu hyödystä käsin. Ihminen voi 
sanoa rakastavansa ilman hyötyä, mutta onko hänellä siinäkin taustalla toive vastarak-
kaudesta? On arveluttavaa mennä väittämään mitään tästä asiasta. Samoin on voi olla 
arveluttaa väittää mitään hyödyn hyödyttömyydestä. Saattaa nimittäin olla selvää, että 
jokaisena aikakautena hyödyn tavoittelu ohjaa ihmistä selviytymiseen ja päämäärien 
tavoitteluun. Koska hyötyä on vaikea lähestyä abstraktina, sitä voi hahmottaa tarkaste-
lemalla joitakin rajattuja ilmiöitä vasten tai niiden kautta.

Taide on noussut yhteiskunnassa yhdeksi hyödyn tavoittelun välineeksi. Taide ymmär-
retään demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluvana kasvatuksellisena ja osallistumista 
mahdollistavana sivistystekijänä. Taiteen asema yhteiskunnassa on ollut muuttuva, 
mutta ”taidetta taiteen vuoksi” estetismin liike (erityisesti 1800-luvulla) nosti esille 
taiteen itsellisen aseman merkityksen. Tämä taiteen yhteiskunnallista asemaa koske-
va kannanotto liittyi erityisesti teollistumisen tuomaan sarjatuotannon näkemykseen, 
mutta muuttuvassa yhteiskunnassa näkökulma ei voi olla näin kapea. Taide on nostet-
tu yhteisöjen ja organisaatioiden keskiöön. Taiteesta halutaan uutta potkua työyhteisö-
jen hyvinvointiin, sairaaloihin tai sote-uudistuksen toimintoihin. Ei siis ole yllättävää, 
että taiteen asemaa puolustavat väittävät toisen joukkueen puheen välineellistävän tai-
detta ja etsivän siitä vain hyötyä. Mistä tässä kaikessa oikeastaan on kysymys? Voiko 
taiteen hyödystä yleensä puhua? Onko kysymys järkevästi, saati mielekkäästi asetettu? 
Voiko taiteen vaikutuksia mitata rahassa? Rahan arvo on kapitalismin käyttövoima, 
ja siten myös taide halutaan nähdä suhteessa siihen. Arvo määrittyy aina sosiaalises-
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sa suhteessa, ja siten se voidaan yhdistää rahaan. Siten kysymys muodostuu muotoon: 
miten raha antaa arvon jollekin? Tämä sosiaalinen suhde nimetään usein hyödyksi.3 

Adorno (2006) näkee taiteen muuttuneen paikan yhteiskunnassa liittyvän osaltaan 
yhteiskunnan muutoksesta yhä enemmän epähumaanimmaksi. Taiteen paikka on 
muodostunut yhteiskunnassa epävarmaksi, koska sen absoluuttinen vapaus on ajau-
tunut vastakkain yhteiskunnan epävakauden kanssa. Tästä huolimatta Adorno kat-
soo, että taiteen autonomiaa ei voi peruuttaa: ”[k]aikki yritykset korvata taiteen yh-
teiskunnallisen funktion avulla se, mitä taide epäilee ja mitä epäilyä se ilmaisee, ovat 
tuomittuja epäonnistumaan”. (Adorno 2006, 27.)

Hyödyn ajatteleminen on aina sidoksissa yhteiskuntaan, sillä lähes jokainen yksilöl-
linen arvo pyritään sijoittamaan yhteiskunnalliseen viitekehykseen. Talouden kan-
nalta tämä on helppo reitti. Yksilön terveys, hyvinvointi, toiminta ja aktiviteetteihin 
liittyvät hyödyt voidaan aina palauttaa laajempaan kehykseen. Yksilölliset hyödyt 
voidaan aina laskea yhteiskunnan kustannuksina tai säästöinä. Kun taide nähdään 
ja ymmärretään kiinteänä osana yhteiskuntaa, se muodostaa osan demokratiaksi 
kutsumastamme järjestyksestä. Harva meistä vastustaa demokratian lähtökohtana 
pidettyä ajatusta ihmisyksilöiden tasavertaisuudesta, keskinäisestä kunnioituksesta 
ja vapaudesta. Koska demokratian ehdoton edellytys on aktiivinen ja tiedostava kan-
salaisuus, ihmisen taidon vaatimukseksi jää kyky kriittisesti arvioida päämääriään 
ja todellisuutta. Tästä seuraa esimerkiksi Nussbaumin (2011) mukaan se, että kas-
vatuksen tärkeys korostuu tämänkaltaisen kansalaisuuden kehittämisessä. Koulutus 
ja kasvatus muokkaavat näitä tiedostavan kansalaisen valmiuksia, koska ihmisellä ei 
ole näitä valmiuksia maailmaan tullessaan. Kun halutaan pitää huoli demokratian 
toimimisesta, on huolehdittava myös ihmisten kyvystä toimia ja vaikuttaa asioihin. 
Taiteen merkitys tässä prosessissa on keskeinen, koska se jalostaa ihmisen empati-
aa, luovuutta, intuitiota, uteliaisuutta, mielikuvitusta ja monia muita taitoalueita, 
kuten vuorovaikutusta. Pelkästään talouden näkeminen yhteiskunnan perustana ei 
voi tuottaa tämän kaltaista hyötyä, sillä nyt arvossa olevat teknologia tai automa-
tisoituminen ei tuota näitä valmiuksia ihmisille. Nussbaum kysyykin aiheellises-
ti, kuka todella haluaisi elää pelkästään taloudellisten mittareiden yhteiskunnassa. 
Tästä syystä hän suosittaakin taidekasvatuksen vaalimista myös rahatalouden osaa-
jien keskuudessa.

1. Esimerkiksi David Harvey puhui aiheesta Euroopan Sosiologiapäivien avajaispuheenvuorossa 
29.8.2017 Ateenassa.

              3.
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Taide ja hyöty 

Kun puhutaan taiteen hyödystä, olisi ensin paikallaan pysähtyä miettimään, mitä 
tarkoitamme taiteella. Asia on monimutkainen. Ei ole yhteneväistä ja pitävää tul-
kintaa taiteesta. Sen sijaan on joukko teoreettisia määrittely-yrityksiä, joita taiteen 
arvottamisessa, paikantamisessa ja estetiikan ymmärtämisessä käytetään. Taiteen 
määritteleminen on vaikeata, kuten Adorno (2006, 29) toteaa. Taide vastustaa mää-
rittelyjä. Taiteen olemusta ei voi määritellä suhteessa taiteen alkuperään, koska ei ole 
mahdollista nähdä ensimmäistä taideteosta4  perustana, jonka varaan myöhemmät 
teokset rakentuvat. Taiteen määrittelyn vaikeus rinnastuu monen muunkin sellaisen 
käsitteen vedenpitävään määrittelyyn, joihin sisältyy sekä yksilön kokemuksellisuus, 
että yleisen määrittelyn paine. Näitä käsitteitä voivat olla esimerkiksi hyvinvointi, 
terveys, onnellisuus jne. Taiteen käsitteeseen liittyy myös aikakausimuutoksia. Kun 
renessanssissa ymmärrettiin taide harmonian ja keskeisperspektiivin kautta, ei sa-
manlainen ajattelu enää kiinnostanut 1900-luvulla tai sen jälkeisessä ajassa. Tämä 
lähtökohta ei tietenkään sulje pois aiemman taidekäsityksen ylläpitämistä nykypäi-
vässä, ja näin monet tekevätkin. Tästä seuraa ongelmia silloin, kun ja jos harmo-
nian ja kauneuden ohjaaman taidekäsityksen rinnalle ei löydy tilaa uudemmalle 
taideajattelulle. Tästä samasta lähtökohdasta seuraa ongelmia myös silloin, kun esi-
merkiksi poliittisissa päätöksissä tai lausumissa halutaan kiihkeästi pitää kiinni his-
toriallisesta näkemyksestä päätöksenteon perusteluna. 

Nämä lähtökohdat ohjaavat verraten usein kysymään taiteen hyödystä sen histori-
aan nojaten ja nykyhetken poissulkien. Asiaa on vaikea verrata, mutta se muistut-
taisi ajattelutapaa, jossa haluaisimme hoitaa ihmisten terveyttä 1800-luvun lääketie-
teen tiedolla tai kasvattaa edelleen lapsiamme keskiaikaisilla menetelmillä ja sulki-
simme silmät kasvatustieteen tai psykologian tuomasta tiedosta.

Puhuttaessa hyödystä on usein tapana viitata John Stuart Milliin. Utilitarismin mo-
raalisen toiminnan mittapuuna on hyöty. Hyöty ei ole onnellisuuden, kauniin ja 
mielihyvän vastakohta, vaan hyöty tarkoittaa utilitaristeille myös näitä asioita. Uti-
litaristiset filosofit kuitenkin käyttävät sanaa hyöty eri tavoin kuin sitä arkikielessä 
käytetään. Millin mukaan moraalin perustana ovat hyöty ja suurimman onnellisuu-

              4.1. Adornon käyttämä taideteoksen käsitteen on syytä nähdä liittyvän eri taiteenalojen piirissä 
syntyviin artefakteihin, eikä ymmärtää sitä esimerkiksi kuvataiteen teoksena.

              4
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den periaate, joka tarkoittaa sitä, että moraalisen teon on tuotettava mahdollisim-
man suuri määrä onnellisuutta mahdollisimman suurelle määrälle ihmisiä. Näin 
ollen utilitarismia noudattavalle ihmiselle yleisen hyvän edistämisestä tulee yksi ta-
vallisimmista toiminnan vaikuttimista. Taiteeseen kohdistuvassa hyötykeskustelus-
sa utilitaristit olisivat vahvoilla, sillä taide voi olla hyödyllistä menettämättä esteet-
tistä arvoaan. Uuden ajan taidetraditioon nojaava näkökulma taas korostaa taiteen 
yksilöllisen ilmaisuvoiman lähtökohtaa ja sen riippumattomuutta välineellisyydestä. 
Tällä on yleensä viitattu taidetta taiteen vuoksi -näkemykseen (ranskalainen taidefi-
losofi Théophile Gautier), jonka juuret ulottuvat 1800-luvun boheemien kirjailijoi-
den ja taiteilijoiden vastustukseen taiteen yhteiskunnallisen tai moraalisen tarkoi-
tuksen häivyttämiseksi.

Taiteen lähtökohdaksi artikuloidaan usein havaintojen tekeminen maailmasta. Täl-
lä viitataan tekijän omaan esteettiseen prosessiin, jonka lävistämänä hänen havain-
tomaailmansa tulee jaetuksi teoksissa. Teosta vastaanottavat ja jakavat ihmiset pyr-
kivät yhdistämään taiteilijan tarjoaman havainnon omiin havaintoihinsa eli ima-
ginaariseen jakamisen kokemukseen. Läpi taide-estetiikan historian havaintoon 
liitetty tärkein näkökulma on sen suhde objektiiviseen todellisuuteen. Taidetta arvi-
oidaan eri tyyli- ja aikakausien kautta juuri sen kyvyssä esittää havaintoja sellaises-
ta kuvastossa, jota kutsumme ympäröiväksi todellisuudeksi. Tätä on usein kutsuttu 
Aristoteleen mimesiksen käsitteeseen viittaamalla. Käsite seurasikin pitkästi taidehis-
torian estetiikan arvottamisessa, kunnes romantiikan myötä tekijyyden asemointi 
suhteessa teokseen muuttui vahvasti. Yksilöllisen ilmaisun korostaminen luopui pa-
kottavasta todellisuuden jäljittelemisen vaatimuksesta ja toi tilalle ajatuksen todelli-
suuden luomisesta. Näin taiteen merkitysprosessi sen itsensä ja vastaanottajan välillä 
muuttui. Taidehavainto saattoi toimia vasta esiasteena havainnon todelliselle pree-
sensille. Taideteos saattoi välittää havaintonsa vastaanottajan kykenemättä synnyttä-
mään välitöntä ymmärrystä jaettavasta todellisuudesta, vaan se aktualisoitui omaan 
havaintoonsa vasta taideteoksen kokemisen jälkeen. Yksinkertaistaen tämä voisi tar-
koittaa sellaista taidekokemusta, jossa teoksen kohtaamisen hetkellä vastaanottaja ei 
pysty samanaikaisessa preesensissä luomaan teokselle todellisuusviitteistä merkitys-
tä. Taideteoksen kokemuksen jälkeen tapahtuu vasta todellinen ymmärrys teoksen 
merkityksestä. Nykytaiteen äärellä tämä on usein vakiintunut prosessi.
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Miten taidetta voisi sitten määritellä? Kalle Lampela (2014) pohtii kiinnostavasti 
tätä määrittelemisen problematiikkaa artikkelissaan ”Onko taiteen määritteleminen 
mahdotonta?” Hän toteaa, että taidemääritelmien ongelma on juuri niiden yleis-
luontoisuus ja ne koskettavat harvoin sitä konkretiaa, jota ilman ei taiteesta oikeas-
taan voida puhua. Tässä leikkauskohdassa ikään kuin kohtaavat tekijän (taiteilijan) 
omakohtainen konkreettinen kokemus ja yleisiin tarpeisiin pyrkivät määritelmät. 
Yleisluontoiset määritelmät jäävät usein vieraiksi, eivätkä ne aina kohtaa tekijöiden 
yksilöllistä lähtökohtaa. Sama näkökulma saattaa tulla esille myös taiteen kokijan eli 
vastaanottajan kohdalla. Hänelle taidekokemus saattaa olla tyystin erilainen kuin 
samanaikainen taidemääritelmä. 

On ymmärrettävää, että yleisluonteisia taidemääritelmiä tarvitaan. Niitä käytetään 
argumentteina eli perusteluina kulttuuripoliittisessa päätöksen teossa. Niiden kaut-
ta taidetta paikannetaan erilaisten sosiaalisten verkostojen kautta. Taide on yhteis-
kunnallista institutionaalisuutensa sekä teos- ja tapahtumakohtaisten sisältöjensä ja 
muotojensa ansiosta. Yksittäinen taidetoiminta kuten myös makrotason taidejärjes-
telmät kytkeytyvät taiteen käytäntöihin ja ovat juuri niitä. Näkemys liittyy Richard 
Shustermanin ajatukseen taiteesta sosiaalis-kulttuurisena käytäntönä (Lampela 
2014; Shusterman 2004). 

Sen sijaan Arthur C. Danton (1924–2013) näkemys taiteesta valveunena ohjaa mei-
dät näkemään taiteen vaikutuksen yksilöllisen tason. Danto viittaa valveunen käsit-
teellä siihen mahdollisuuteen, jossa taiteen kokija voi ”kuvitella” näkemäänsä teok-
seen sellaisia seikkoja, joita siinä ei todellisuudessa ole.5 Vaikka Danton näkemys 
viittaa eräänlaiseen ”unentamisen” tilaan, se ei vie pois taidemääritelmän tärkeyttä. 
Hänelle taiteilijat tekevät joka tapauksessa aina jotain sellaista, joka ylittää jo muo-
dostuneet määritelmät (Lampela 2014). Danton yksi filosofinen oivallus on, että 
taide on aina enemmän kuin ne muutamat välttämättömät ehdot, joita taiteelta vaa-
ditaan (Danto 2013, 133). 

1. Filosofisessa mielessä tämä Danton näkemys liittyy myös ihmisen tulkintakuvitteluun laa-
jemminkin. Esimerkiksi stoalaiset pohtivat paljon havainnoista johtuvia virhetulkintoja. 

              5.
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Taiteen määrittelyn yritykseksi on tehty myös erilaisia kriteeristojä. Lampela (2014) 
nostaa esille Dennis Duttonin tunnetun 12-kohtaisen listan6, jonka mukaan yhden 
tai useamman kohdan täyttävää teosta voidaan kutsua taiteeksi. Duttonin mukaan 
osa taidepuheesta kohdistaa huomiota luovaan toimintaan ja osa taas taidekohtei-
den kokemiseen. Duttonin kriteeristön haaste on se, että sitä voidaan soveltaa esi-
merkiksi urheiluun. Vaikka monet kriteeristön kohdat toteutuvat, ei urheilussa kui-
tenkaan Duttonin mukaan toteudu tärkein taiteen kriteeri, eli mielikuvituksellinen 
kokemus. Vaikka urheilu voi sisältää useita samankaltaisuuksia kuin taide, se ei ole 
taidetta. (ks. Lampela 2014). Tästä syystä myös taiteen ympärillä käytävissä hyöty-
keskusteluissa urheilun ja taiteen rinnastaminen tuntuu turhalta. On mielenkiin-
notonta jatkaa vertailujen tekemistä, kun kyse on kahdesta eri toiminnasta. Toki 
voidaan todeta laajemmin, että urheilun ja taiteen vaikutus ihmiseen on tärkeätä, 
hyvää, merkityksellistä, mutta samaan kategoriaan kuuluu monta muutakin asiaa. 
Siihen voidaan liittää luonto, syöminen, matkustaminen, rakastelu, ystävien kanssa 
oleminen tai moni muu asia. Jos ajattelemme näin, emme pääse riittävästi eteenpäin 
asettamalla rinnakkaiseksi toimintoja, jotka eivät kuulu saman toiminnan piiriin. 

On vielä palattava lyhyesti Lampelan artikkelin taidemääritelmän metsästykseen. 
Hän toteaa, että taidemääritelmä olisi ymmärrettävä pidempänä kuin yhtenä lausee-
na. Lampela ehdottaa edellä viitattuihin filosofeihin nojaten, että ”taide on ruumiil-
listettuja merkityksiä, valveunia ja 12-kohtainen kriteeristö.” Hän toteaa kuitenkin 
edellä olevan lauseen osoittavan jo määritelmän ydinongelman. Hyvän taidemääri-
telmän tulisi olla pidempi kuin yksi lause. Hyvä määritelmä on inhimillisen elämän 
laajuinen siten, että se huomioi myös ne luovan toiminnan alueet, jotka institutio-
naalisissa taideteorioissa jäävät ulkopuolelle. Se huomioi siten esineiden ja kielen yli 
kulkevat puolet. Näin tehdessään myös taiteilijat voivat allekirjoittaa määritelmän, 
jossa korostuu taiteen tekemisen konkreettisuus: ruumiillisuus ja tunteiden kirjo. 
(Lampela 2014.) 

1. Duttonin (2010, 52–59) listan kriteerit ovat: 1. välitön mielihyvä, 2. taito ja taituruus, 3. tyyli, 
4. uutuus ja luovuus, 5. kritiikki, 6. representaatio, 7. erityinen rajaus, 8. ilmaiseva yksilöl-
lisyys, 9. tunteiden läsnäolo, 10. älyllinen haaste, 11. taiteen traditiot ja instituutiot ja 12. 
mielikuvituksellinen kokemus.

              6
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Taiteen vaikutuksista puhuminen on ajankohtaista

Jos siis emme tavoita hyvää yhtenä hahmona, yrittäkäämme tavoittaa se 
kauneuden, oikeiden mittasuhteiden ja totuuden kolmikossa. Kokonaisuuden 
voimme siten ennen muuta katsoa ratkaisevan millainen sekoitus on laadul-
taan, ja koska se on hyvä, on sekoituskin hyvä. (Platon: Filebos) 

Platonin kauneuden mittakaavassa lähtökohtana on taiteen suhde hyvän elämän 
harjoittamiseen. Teoksessaan Valtio hän tuo selkeästi esille taidekäsityksen, joka on 
objektiivinen ja perustuu ajatukseen yhdenmukaisten kriteerien käyttämisestä tai-
teen määrittelyssä. Olennaista on myös se, mikä taide on hyväksi ja mikä ei. Kuten 
tunnettua, Platon esittää teoksessaan hyväksi taiteeksi vain sellaisen runouden ja 
musiikin, jolla on hyvää tekeviä vaikutuksia. Kohteena ovat nuoret sotilaat, joista 
halutaan kasvattaa kunniallisia kansalaisia. Platonin ajattelusta voimme siis ymmär-
tää, että taiteen vaikutukset ihmiseen voivat olla niin voimallisia, että niitä on syytä 
rajoittaa. Taide voi turmella hyvän kasvupohjan. 

Aristoteles totesi Politiikka-teoksessaan (VIII, 7, 1342a5): ”Esitettäessä pyhiä me-
lodioita ja käytettäessä sielua kiihottavia sävellajeja voimme havaita heidän (ihmis-
ten) olevan sellaisessa tilassa, kuin he olisivat saaneet lääkettä ja puhdistautuneet”. 
Aristoteleen katharsiksen ajatuksen voi nykylukija tulkita viittauksena taiteen pa-
rantavaan voimaan ja siten myös sen hyödyllisyyteen ihmisen hyvinvoinnin kannal-
ta. Antiikin kreikkalaiset ymmärsivät taiteen parantavat vaikutukset ja esimerkik-
si Epidauroksen teatteria käytettiin tässä tarkoituksessa aktiivisesti. Taide ja lääke-
tieteen kehittyminen kulkivat vuoropuhelussa toistensa kanssa, ainakin tässä koh-
dassa historiaa. Aisklepioksen temppelikulttuurin kuului taiteen hyödyntäminen 
terveyden hoidossa. Edellä mainittu Epidauros on ollut yksi näistä hoitopaikoista, 
jossa kirjallisuutta, laulua, soittoa ja tragediaesityksiä on käytetty osana lääketieteel-
listä hoitoa (joka on käsittänyt lääkinnällisen hoidon lisäksi kylpyjä, paastoa jne).7 

Nykytutkimuksen valossa tämä sama teema on nostettu uudelleen esille ja taiteen 
suhdetta hyvinvointiin ja terveyteen tarkastellaan useissa projekteissa.8 Taide asete-
taan tai se asettuu näissä keskusteluissa helposti välilliseen asemaan suhteessa johon-
kin hyvään, joka voidaan nähdä yhteiskunnallisesti tärkeänä. Tätä lähtökohtaa on 

1. Ks. Kleisiaris, Sfakianakis ja Papathanasiou (2014).              7

1. Ks. Laitinen (2017) ja ArtsEqual-toimenpidesuositus (2017).              8
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tuettu Sipilän hallituksen kärkihankeohjelmalla, Suomen Akatemian strategisella 
rahoituksella, Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -rahoituksella ja 
Taiteen edistämiskeskuksen Kulttuurin hyvinvointivaikutusten erityisavustuksilla. 
Monet näistä rahoituslähteistä ovat omalta osaltaan halunneet vahvistaa taiteen yh-
teiskunnallista paikkaa ja laajentaa sen toimikenttää. Myös opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat perustaneet useita asiantuntijaryhmiä 
tukemaan samansuuntaista toimintaa.9 

Näillä toiminnallisella lähtökohdalla on ainakin kaksi suuntaa. Ensinnäkin ne te-
kevät näkyväksi ja organisoivat niitä taiteen hyväksi havaittuja mahdollisuuksia ih-
misen elämässä, joita on tiedetty olevan olemassa jo tuhansia vuosia. Vaarana sen 
sijaan on taiteen siirtyminen välineeksi ja sen ymmärtäminen ainoastaan kapeana, 
mukavana ja hyötyä tuottavana. Taiteen poliittisesta lähtökohdasta katsottuna tämä 
ei voi olla taiteen tai taiteilijoiden yhteiskunnallinen asema. Meneillään oleva kes-
kustelujen jakaantuminen saattaa viitata Ranciéren (2016, 59) havaintoon siitä, että 
halu tehdä taiteesta jälleen poliittista ilmenee erilaisina strategioina ja toimintatapoi-
na. Nämä erilaiset keinot voivat olla todisteita siitä, että taiteen päämäärä on epäsel-
vä. Vaikka lähestymistavat voivat olla erilaisia, niitä yhdistää taiteen vaikutustavan 
valmiina ottaminen. Näitä lähtökohtia on Ranciéren mielestä juuri mimeettinen 
perinne, taiteen valistustehtävä ja taiteen vaikutuksen pedagogiikka. Jälkimmäisestä 
Ranciére kirjoittaa kiinnostavasti:

Sen (taiteen vaikutuksen pedagogiikan) hajoaminen paljastaa, ettei taide 
vaikuta välittämällä viestejä, tarjoamalla esikuvia tai varoittavia esimerkkejä 
eikä opettamalla tulkitsemaan esityksiä. Se vaikuttaa ennen kaikkea järjeste-
lemällä ruumiita, leikkaamalla esiin erityisiä tiloja ja aikoja, jotka määrittävät 
tapoja olla yhdessä tai erillään, edessä tai keskellä, sisä- tai ulkopuolella, 
läheisiä tai etäisiä. (Ranciére 2016, 64.)10 

1. Esimerkiksi Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma vuosina 2010–2014, 
Taikusydän-yhteistyöverkosto, Taiteen edistämiskeskuksen Taiteen käytön ja hyvinvoinnin 
kehittämisohjelma sekä Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan 
yhteistyöryhmä vuosina 2016–2018.

              9

1. Ranciére (2016, 65) huomauttaa, että representaation suuret hetket olivat 1900-luvun alku-
puolella. Representatiivisen välityksen epäluotettavan pedagogian tilalle tarjotaan toisen-
laista eli eettisen välittömyyden pedagogiaa.

             10
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Vaikuttavuuden politiikkaan kuuluu myös Ranciéren (2016) näkemyksessä esteet-
tinen vaikutus:11 Se liittyy kiinteästi taiteen esteettiseen viitekehykseen, ja sen voi 
nähdä tarkoittavan etäisyyden ja neutraloinnin vaikuttavuutta. Tällä Ranciére tar-
koittaa etäisyyden vaikutuksen katoamista, eli taiteilijan tarkoitusperien, taiteelle 
omistetussa tilassa esillä olevan aistisen muodon ja katsojan katseen ja yhteisön välil-
tä katoaa määrätty suhde. Taideteoksen ja hierarkkisen maailman rakenteiden vas-
taavuuden romuttuminen on ilmeistä ja johtaa esteettiseen katkokseen, joka perus-
tuu liitoksen purkautumiseen. Ranciére kutsuu, pienellä varauksella, tätä katkosta 
erimielisyyden vaikuttavuudeksi. Kyse ei niinkään ole ajatusten tai tunteiden erimie-
lisyydestä, vaan politiikan alkamisesta säröjen innoittamana, kuten esimerkiksi Pla-
ton asian näkee. Tämä johdattaa meidät takaisin tilanteeseen, jossa keskustelemme 
taiteen vaikuttavuudesta nykyhetkessä. Se ohjaa näkemään eri lähtökohtien asetta-
mien päämäärien poliittisuuden sitoutuvan aina vaikuttavuuteen, mutta harvem-
min selkeästi artikuloituen. Tästä syystä hyödyn rinnalla olisi syytä kysyä, milloin 
ja kenelle taiteesta voisi hyödyn sijasta olla haittaa. Molempiin näkökulmiin liittyy 
vahvasti taiteilijoiden työn ja aseman muutokset (Ansio et al. 2018).  Ei siis ole yllä-
tys, että monet ammattitaiteilijat ovat esittäneet tiukkoja kannanottoja taiteen kos-
kemattomuuden ja autonomisuuden puolesta. 

Belvederen torso edustaa Winckelmannin12 analyysissa uutta näkemystä. Se osoittaa 
representatiivisen paradigman muutokset. Taiteilijan pyrkimysten, yleisön vastaan-
oton ja yhteisön elämänmuodon välillä ei vallitse enää syy-seuraussuhdetta. (Ran-
ciére 2016, 66–67.)

1. Johan Joachmin Winckelmann (1717-1768) oli saksalainen taidehistorioitsija ja arkeologian 
edelläkävijä. Hän oli erityisesti kiinnostunut antiikin taiteesta ja arkkitehtuurista. 

             12

1. Arkikokemus osoittaa, että taideteos on jokin taiteilijan tekemä ”fyysinen esine”, jonka pys-
tymme ymmärtämään olevaksi ajallis-avaruudellisessa todellisuudessa. On tapana nimetä 
taideteoksiksi sellaisia asioita, joita ihmiset haluavat ymmärtää sellaisina. Tämä on lähtö-
kohtaisesti ideaalinen (vrt. käsitteet) ja luonteeltaan psyykkinen. Onkin puhuttu siitä, mää-
rittääkö konteksti taiteen? Jos vien kolme vessapaperirullaa galleriaan, tuleeko niistä taide-
teos? Tällä voi olla psykologinen efekti, mutta tänä päivänä on selvää, ettei näin voi määri-
tellä teoksien merkitystä taiteeksi. (Krohn 1965; Rantavaara 1971; Vuorinen 1993; Haapala 
& Lahtinen 2001.)

             11
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Kuva: Belvedere Torso (casting in Pushkin museum). Wikimedia Commons. Wikipedia 
user Shakko 2012.
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Onko taiteella tehtävä yhteiskunnassa?

Hyödyn tavoittelu on ajassamme tärkeätä etenkin, kun etsimme taiteen tehtävää 
yhteiskunnassa. Ennen kuin voimme ottaa mitään kantaa taiteen tehtävään yhteis-
kunnassa, on oikeutettua antaa taiteen lähtökohdalle mahdollisuus. Taideteoreet-
tisesti on kolme klassista lähtökohtaa pohtia taiteen funktiota: a) taideteos esittää 
todellisuutta, b) taideteos ilmaisee taiteilijan tunteita tai ajatuksia ja c) taideteos 
on taidetta. Koska lähtökohtaisesti ei ole olemassa kahta samanarvoista taideteosta, 
myös pysyvien arvostelmien tekeminen on mahdotonta. Kauneutta käsittelevissä 
teorioissa on yleensä lähdetty joko objektivistisesta tai subjektivistisesta teoriasta. 
Ensimmäisellä on viitattu siihen, että kauneus on riippumaton havaitsijasta. Esimer-
kiksi Platon edusti tätä näkemystä. Jälkimmäinen taas korostaa sitä, että esteettinen 
arvokokemus liittyy kohteeseen vasta ihmisen sen siihen liittäessä. (Krohn 1965; 
Rantavaara 1971; Vuorinen 1993; Haapala & Lahtinen 2001.) On selvää, että sub-
jektivistinen näkemys korostaa juuri sitä, että on vaikea arvottaa jotain taiteen tyy-
lisuuntaa toisen edelle. Kun taas taide asetetaan kansallisen identiteetin rakentajak-
si, kuten perussuomalaiset ovat taiteesta puhuessaan tehneet, näkökulmat eivät voi 
mitenkään puolustaa taiteen asemaa yhteiskunnassa tai sen merkityksiä yksilölle.13

Taiteen yhteiskunnallisen tai yksilöllisen merkityksen rakenteet sivuavat toisiaan 
kiinteästi, mutta niiden merkittävin ero muodostuu puheen vallasta. Perussuoma-
laisten kommentointi taiteesta on hyvä osoitus tästä. Kenellä tahansa katsotaan ole-
van puhevalta määrittää ja ohjata taiteen asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa. Vii-
me kädessä tämä palautuu taiteilijan aseman määrittelyyn yhteiskunnassa, hänelle 
annettuun tehtävään. Taiteen yhteisölliseen ulottuvuuteen liittyvät sellaiset yksi-
löön kohdistuvat piirteet kuin osallisuus, kansalaisuus, aluekehitys, kaupunkisuun-
nittelu ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Kun taas näkökulma on yksilön omissa 
tavoitteissa, taiteen suhteen yksilölliset kertomukset varioivat paljon. Jos pitäydym-
me hyödyn alueella, on selvää, että yhteiskunta tarkastelee hyödyllisyyttä yleisellä 
tasolla. Se merkitsee volyymia, rakenteita ja ennen kaikkea taloutta. Yhteiskunnalle 
ei sinällään ole merkitystä yksittäisen ihmisen kokemuksella, ennen kuin sillä on 
päämäärä suuressa joukossa näitä yksilöitä. Yhteiskunnan tehtävänä on kuljettaa 
yhteistä joukkoa kohti kulloinkin vallitsevaa näkemystään hyvästä. Jos esimerkiksi 

1. Eduskuntavaaliohjelma 2011: https://www.perussuomalaiset.fi//wp-content/uploads/2013/04/
Perussuomalaisten_eduskuntavaaliohjelma_2011.pdf

             13
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tätä tekstiä kirjoittaessani elän yhteiskunnassa, jonka yksi hyvän päämäärä on ta-
loudellinen kasvu, on selvää, että myös taiteen hyödyn pohtiminen asetetaan tähän. 
Silloin ei enää keskustella taidelajeista tai taiteen määrittelemisen haasteista; silloin 
huomio kohdistuu taiteen mahdollisimman hyödylliseen käyttöön yhteiskunnan jä-
senten keskuudessa. Tästä on kysymys juuri pääministeri Sipilän hallituksen kärki-
hankeohjelmassa (Valtioneuvosto 2015), jossa etsitään mahdollisuutta sijoittaa taide 
osaksi sote-uudistusta. Näin taide voidaan nähdä ”hyötytaiteena”14 , koska siihen 
käytetyt resurssit tuottavat taloudellisesti mitattavaa hyötyä. Taiteesta on vaarassa 
tulla sekä vaihtoarvoa että käyttöarvoa ylläpitävä ”tavara”, jollaiseen taide sen onto-
logisessa mielessä ei voi koskaan kääntyä. 

Yhteiskunnallisen hyvän edistäminen ”hyötytaiteessa” saa kiinnostavia ulottuvuuk-
sia esille, kun peruutamme pari askelta taaksepäin ja mietimme taideteoksen15 ja 
todellisuuden välistä suhdetta. Danto purkaa taideteoksen metaforista rakennetta 
ja sen aiheuttamaa vaikutusta tarkastelemalla retoriikalle tyypillisiä piirteitä. Näitä 
molempia taitoja yhdistää pyrkimys ”laittaa mieli liikkeelle”. Retoriikan tarkoituk-
sena on vaikuttaa kuulijaan tai katsojaan, mikä tapahtuu esittämällä kohde tai asia 
tietyllä tavalla. (Danto 1981, 165–167.) Metaforisen rakenteensa vuoksi taideteos ei 
pelkästään esitä kohdettaan vaan myös oman esitystapansa. Tämä on taideteoksen 
tyylillisen ja ilmaisullisen luonteen ydin; taiteellinen ilmaisu koostuu metaforasta. 
Esimerkiksi Beauvaisin katedraalin konkreettinen vertikaalisuus muuttuu ilmaisul-
liseksi, ”kun [vertikaalinen muoto] käsitetään sielun taivaisiin nousun metaforana” 
(Danto 1981, 193). Ilmaisu siis perustuu Danton mukaan sille, miten esineen muoto 
näyttää aiheensa.

Taiteilija esittää maailman tietyllä tavalla, mutta silti hän voi olla sokea ilmentä-
mälleen tavalle (Danto 1981, 205–207). Keskiajalla eläneestä firenzeläisestä taide-
maalarista Giotto di Bondonesta Danto lausuu Augustinuksen vertausta käyttäen: 
”Taidemaailma vastaa reaalimaailmaa jossain määrin samalla tavalla kuin Jumalan 
kaupunki vastaa maallista kaupunkia. Tietyt objektit, kuten tietyt yksilötkin naut-
tivat kaksoiskansalaisuudesta, mutta... on syvä perusero taideobjektien ja todellisten 
esineiden välillä.”

1. Käytän kirjoitusteknisesti tässä termiä taideteos, jolla tarkoitan laajasti taiteen tuottamia 
artefakteja.

             15

1. Hyötytaide on yleensä taidehistoriassa ymmärretty taideteollisuutena ja muotoiluna, tai-
teen käyttöarvona.

             14
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Yhtä haastavaksi muuttuu taiteen määritteleminen Giorgio Collin (2008) käsitte-
lyssä, jossa hän näkee taiteen asketismina. Hänen mukaansa ”taiteilija ei jäljittele 
mitään eikä luo mitään: hän löytää uudestaan jotain menneisyydestä”. Colli näyt-
tää tarkoittavan tällä käsitteellistä lähtökohtaa, jossa taiteilija kääntää ajan kulun ja 
saattaa näkyviin sen, millaisesta menneisyydestä tämä nykyisyys on syntynyt. Hän 
näkee taiteilijalla olevan kyky kulkea representaation kerroksissa taaksepäin ja tuoda 
sieltä esille näkemyksiä, joita emme ole tunnistaneet kuin vasta taiteilijan muokkaa-
man teoksen kautta. Tätä filosofista16 ajattelua Colli kutsuu taiteen asketismiksi: ”tai-
teessa etäännyttämisen näkökulma on ratkaiseva, paljastava”, taide on irtautumista 
elämästä. Taiteilija ei siis tyydy nykyisyyden sameaan virtaan, vaan pyrkii irtautu-
maan siitä. Collin ajattelussa irtautuminen tapahtuu myös irtautumisena yksilölli-
syydestä. Todetessaan Beethovenin ja Dostojevskin olevan ”suuria sieluja” hän ver-
taa heidän tuotantoaan dionyysisiin huumeisiin, jotka ”tempaavat mukaansa, käy-
vät kiinni syvyyksiin ja riuhtaisevat irti ei ainoastaan arkipäiväisyydestä, vaan jopa 
yksilöitymisestä”.

Giorgio Collin hurmoksellisista lauseista näyttää olevan pitkä matka monen taitei-
lijan työn arkeen. Samoin voisi sanoa myös yhteiskunnan tasolla, kun taiteen hyöty 
asetetaan sen tehtäväksi ja siirrytään samalla luovuuden modernisointiin, jopa sen 
välineellistämiseen. 

Onko mielekästä asettaa kysymys taiteen hyödystä?

Päästessäni artikkelin loppukohtaan nostan esille lyhyesti näkökulman, joka on 
saattanut käydä lukijan mielessä jo useita kertoa. Onko taiteilijan ammatti turha? 
Onko mahdollista ajatella, että yhteiskunnassa olisi ammatti, jota se ei tarvitse, el-
lei se kytkeydy suoraan taloudelliseen hyötyyn? Työ on yhteiskunnan perusakseli, 
ja se tarkoittaa yleensä ansiotulon muodostusta, verojen maksamista ja mahdollisen 
taloudellisen pääoman kasvamista. Tämä sama koskettaa tietenkin myös taiteilija-
ammatteja. Työn merkitys on myös enemmän kuin sen taloudelliset ulottuvuudet. 
Monet ammattialat muuttuvat ajassa, ja siten ne muuttavat myös niitä tekevien ih-
misten identiteettejä. Taiteilija-ammatit ovat poikkeuksellisen pitkiä ja muuttumat-

1. Colli (2008, 83) kirjoittaa taiteen ja filosofian suhteesta seuraavasti: ”Taide on asketismia 
ja vaatimattomuutta. Filosofia puolestaan on mässäilyä ja julkeutta. 'Taide' ja 'filosofia' 
ovat tosin abstraktioita, yksinkertaisia määreitä, jotka voivat kumpikin kuulua yhteen ja 
samaan ihmiseen: tämän takia taiteilija on usein myös filosofi ja filosofi taiteilija.”

             16
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tomia professiohistorian näkökulmasta katsoen. Ammatit rakentavat yhteiskunnal-
lista kokonaisuutta, elämisen mahdollisuuksia. 

Yhteiskunnallisen keskustelun tasoilla taiteilija-ammatteihin kohdistuu toisinaan 
kiihkeitä vastakommentteja. Keskustelupalstoilla saatetaan todeta taiteilijoille, 
”menkää oikeisiin töihin”, ja näin ollaan lähellä hyödyn kysymyksen realisoitumis-
ta. Kansanedustaja Mika Raatikaisen (PS) kirjoittama Facebook-päivitys elokuussa 
2017 herätti huomiota provokatiivisuudessaan. Monet kyselivät, onko mahdollista, 
että kansanedustaja näkee taiteilijoiden työn yhteiskunnassa täysin turhana ja taitei-
lijat sekavina heilujina, jotka eivät tee työkseen mitään arvostettavaa. Näkökulmassa 
ei tietenkään ole mitään uutta ja yllättävää. Taiteilija-ammatteihin kytketään yleen-
sä kirjavia mielipiteitä, koska niitä ei voida tarkastella suoran hyödyn näkökulmasta. 

Taiteilijoiden työhön kohdistuva viha on demokraattisessa yhteiskunnassa sallit-
tua, mutta onko se hyväksyttävää? Raatikaisen viimeinen kysymys on olennainen: 
”miksi pellehommia pitää valtion tukea?” Tällä hän viitannee taloudellisen hyödyn 
ytimen vääristymiseen, kun valtio tukee esimerkiksi apurahoin taiteilijoiden työtä. 
Yhteiskunta tukee monia muitakin ammattialoja ja toimintoja erilaisin tukitoimin. 
Keskustelu taiteen taloudellisen tuen muodoista on ajankohtainen, sillä viime aikoi-
na useatkin seminaarit ovat käsitelleet vaihtoehtoisia tukimuotoja, kuten taiteilija-
palkkaa, kansalaispalkkaa tms. Taiteilijoiden työn taloudellinen tukeminen on yhä 
vaativampi tehtävä yhteiskunnalle ammattilaisten määrän nopean kasvun vuoksi. 
Humanismin näkökulmasta valtio, joka nimittää itsensä demokratiaksi, on velvoi-
tettu osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan sen kaikissa ulottuvuuksissa, ja 
taide on yksi näistä. Olisi lähes mahdotonta nähdä yhteiskuntaa ilman taidetta ja 
taiteilijoita. Karkeasti se tarkoittaisi harmageddonin kaltaista näkymää ilman yhtä-
kään suunniteltua ympäristöä, rakennusta, esinettä, viihdettä tai muutakaan esteet-
tistä asiaa, puhumattakaan kertomuksista, joiden kautta ihminen rakentaa itseään. 
Tätä näkymää on mahdotonta kuvata. Taiteilijoiden työn tulokset läpäisevät arke-
amme niin olennaisilla tavoilla, ettemme osaa sitä edes erottaa. Tästä syystä kysy-
mys taiteen hyödystä ei voi Raatikaisen näkemyksen tavoin nojautua vain valtion 
budjetin käyttötarkoituksiin. Taiteen tehtävä ylittää tämän näkemyksen. 

Sivistystä on vaikea mitata, sillä laatu ei asetu mittareihin. Taide ja sivistys ovat 
pääasiassa arvokysymyksiä. Kun kustannustehokkuus on kasvanut, se kadottaa si-
vistyksen arvostamisen ja sen itseisarvon. Taide- ja kulttuuripolitiikan tehtävänä 
tulisi olla näiden arvojen vaaliminen sen sijaan, että se ohjataan toimimaan määräl-
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lisyyden jatkeena. Tiina Rosenberg (2014, 50–53) kirjoittaa aiheellisesti tästä riskin 
kasvamisesta. Kysymys näyttäisi olevan arvokeskustelujen mahdollisuudesta, siitä 
miten kaupalliset markkinat ja sivistys voisivat toimia yhtäaikaisesti yhteiskunnas-
sa ja onko tämä yleensä mahdollista. Rosenberg viittaa ruotsalaiseen miljonääriin ja 
taiteiden mesenaattiin: ”Taide ja kulttuuri ovat täysin välttämättömiä elinkeinoelä-
män kehitykselle ja absoluuttinen edellytys paremman yhteiskunnan luomiselle”.17

Viime vuosina on yhä enemmän puhuttu aineettoman pääoman merkityksen kas-
vamisesta. Taidemaailmassa tämä on itsestään selvää, mutta on tärkeätä huoma-
ta asian nousevan myös sellaisilla yhteiskunnan toimintakentillä esille, missä asiaa 
ei välttämättä suoraan kytketä taiteen mahdollisuuksiin. Mikko Levä (2017)18 ky-
syykin blogissaan, miksi emme elä kulttuuri-investointien kulta-aikaa. Kysymys on 
monessa suhteessa paikallaan, vaikka sen ainut juonne liittyy juuri taloudellisen kas-
vun korostamiseen. Levä pohjaa tekstinsä Brunilan työryhmän selvitykseen luovan 
talouden mahdollisuuksista.19 Siitä huolimatta, että talouspuskuri nostetaan tässä 
selvityksessä kärkeen, se ei jätä taiteilijoiden asemaa huomioimatta. Luova talous 
tarvitsee myös luovia osaajia ja ammattilaisia. Tasapainon muodostaminen olisi tär-
keätä, sillä tässä vaakakupissa molemmat hyötyvät toisistaan – sikäli kuin asetelma 
näin kyettäisiin pitämään.

Miksi lähes kaikkia tämän maailman täydellisyyksiä ja erinomaisuuksia voi 
maistella taiteessa? Siksi, että siinä elämä näyttäytyy ilman taipumustaan 
surkastua, ilman jokaiselle elävän todellisuuden ilmentymälle luontaista 
huononemista, riisuttuna välttämättömyyden suojasta, vaikka yksilöitymisen 
tuskaa. (Colli 2008, 80.)

Haluan lopettaa tämän artikkelin nuoren bloggaajan Henriikka Simojoen sanoihin: 
”Taide on paras hankinta. Vähintään ihanin. Vaikuttavin. Väkevin.”20 

1. Mikko Levä. Miksi emme elä kulttuuri-investoinnin aikaa. Sitran blogi. https://www.sitra.fi/
blogit/miksi-emme-ela-kulttuuri-investointien-kulta-aikaa/ (luettu 15.9.2017)

             18

1. Ks. Rosenberg (2014) ja Weil (ref. 2013) Humaniora nödvändigt för ett kreativt näringsliv. 
Dagens Nyheter 31.8.2013.

             17

1. Brunilan selvitys: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79725/
Luova%20talous%20ja%20aineettomat%20arvot_FINAL.pdf

             19

1. http://aamukahvilla.fi/2017/02/taide-on-paras-hankinta/ (luettu 13.11.2017).             20
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Tämä artikkeli on kirjoitettu osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen 
neuvoston Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelmasta rahoitettua ArtsEqual-hanketta 
(hankenumero 293199).
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 Hyötynäkökulmia 
 ammatillisen opettajan   
 kasvun projektissa 

Ville-Matti Vilkka

Kiinnostukseni ammatillisen opettajuuden ja hyödyn suhteesta heräsi opiskellessani 
ammatilliseksi opettajaksi. Oma keskeinen hyötytavoitteeni ammatillisista opetta-
jaopinnoista täyttyi, kun sain opinnot suoritettuani yleisen pedagogisen kelpoisuu-
den. 

Ammatilliset opettajaopinnot ovat kuitenkin vain osa ammatillisen opettajan kas-
vun projektia. Oma ammatti ja ammatillisena opettajana toimiminen oppimisyhtei-
sössä ovat myös osa kasvun projektia, johon kohdistuu monenlaisia hyötyodotuksia.

Esimerkiksi valtiovallan näkökulmasta ammatillisesta opettajasta on hyötyä, jos hä-
nellä on tietoa ja taitoa ohjata erilaisten opiskelijoiden oppimista. Tämän lisäksi 
sellaisesta ammatillisesta opettajasta on hyötyä, jolla on valmiuksia kehittää opetus-
alaansa suhteessa työelämän ja ammattien kehittymiseen. Nämä kaikki ovat aina-
kin asioita, joita ammatilliselta opettajan koulutukselta odotetaan. (Valtioneuvoston 
asetus 15.5.2003/357§4) 

Tarkastelen tässä artikkelissa ammatilliseksi opettajaksi kasvun projektia kolmes-
ta näkökulmasta, jotka kytkeytyvät niin valtiovallan kuin yksilöidenkin tavoittele-
maan hyötyyn. 

Nykyaikaan kuuluva jatkuva muutos korostaa yksilöllisestä osaamisesta ja sen kehit-
tämisestä koituvaa hyötyä. Menneeseen nojaavasta ammattiala-ajattelusta on enää 
vähän hyötyä. Artikkelini ensimmäinen hyötynäkökulma koskeekin ammatillisen 
opettajan kykyä ohjata opiskelijoita kehittämään osaamistaan ohi perinteisen am-
mattiala-ajattelun. Toiseksi tarkastelen kuinka hyödyllistä on, että ammatillinen 
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opettaja näkee itsensä osana yhteiskunnallista kokonaisuutta. Kolmanneksi käsit-
telen, kuinka ammatillisen opettajan kasvun kannalta on hyödyllistä, että hänellä 
on omakohtainen ja tietoinen suhde oman ammatillisen opettajuuden kehitykseen.

Kutsumusammatin opettamisesta osaamiseen ohjaajaksi  

Englannin kielessä ammatillisuus, vocational, tarkoittaa etymologisesti kutsua. Työ 
kutsuu ihmistä. Passiivinen, hyödytön ihminen muuttuu työn kutsuessa aktiivisek-
si, hyödylliseksi. Ihmisen passiivista olemista on kavahdettu protestanttisessa maa-
ilmassa, jossa ihmisen suoranainen velvollisuus on tehdä työtä, jonka kautta hän 
osoittaa välittävänsä toisista. Työn tekeminen on osoitus, että ihminen täyttää maal-
liset velvollisuutensa (Weber 1990, 57–59.)

Suomessakin puhuttiin vielä jokin vuosikymmen sitten kutsumusammateista, joita 
olivat vaikkapa opettajan tai sairaanhoitajan ammatit. Ajatus oli, että tietyt amma-
tit kutsuivat enemmän itse sisältönsä takia kuin vaikkapa palkan vuoksi. Sittemmin 
kutsumusammateista on puhuttu vähemmän. Joskin Järvilehto (2013) ja Launonen 
(2013) ovat nostaneet esiin ajatuksen, että työ kuin työ voi olla kutsumuksellista, 
kun siihen asennoituu heidän mukaansa oikein ja intohimolla.

Vaikka työtä ei enää pidetä kutsumuksena tai osana uskonnonharjoittamista, on 
työllä itseisarvona erityinen merkitys hyvinvointiyhteiskunnalle. Suomen hallitus 
näkee ohjelmassaan, että työllisyysasteen pitäisi nousta 72 %:iin hallituskaudella. 
Yksi keskeinen tavoitteen saavuttamista auttava keino on saada koulutuksen piiriin 
yhä useampi nuori. (Ratkaisujen Suomi 2015, 14–18.)

Hallituksen koulutushaaste näyttää kaatuvan isolta osalta ammatillisen koulutuk-
sen toteuttajien syliin. Ammatillisen koulutuksen tulosmittarit eivät näytä kuiten-
kaan kovin hyviä lukemia. Niin toisen asteen kuin korkea-asteenkin ammatillisen 
koulutuksen keskeyttämisluvut ovat selvästi lukion ja yliopiston keskeyttämislukuja 
suuremmat (SVT 2014, ks. Salusjärvi 2017.)

Syyt opintojen keskeyttämiseen ovat aina yksilölliset, mutta niissä korostuu yhteisi-
nä piirteinä opiskelijan henkisen ja fyysisen toimintakyvyn suhde elämänhallintaan 
ja opiskeluun sekä uravalinnan epäonnistuminen (Stenström ym. 2012, 5). Keskeyt-
tämisen ehkäisyssä olennaista on, että opiskelijat kohdattaisiin yksilöinä. Amma-
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tillisten opettajien haaste on tässä, että he eivät ole kovin halukkaita toimimaan 
opiskelijoiden elämän hallintaa ja oppimista tukevissa verkostoissa (Paaso 2012, 49).

Kuitenkin ammatillisesta opettajasta pitäisi olla hyötyä nimenomaan osaamiseen 
tähtäävän oppimisen ohjaajana. Tämä tulee korostumaan merkittäväsi, kun Sipilän 
hallituksen hallitusohjelman koulutusreformia aletaan toden teolla toteuttaa. Yksi 
keskeinen toteutettava ehdotus, joka tukee osaamisen kehittymistä on, että ammat-
tinimikkeisiin sidottujen tutkintojen määrä vähenisi nykyisistä 351 tutkinnosta 166 
tutkintoon. Perusteeksi tälle esitetään, että näin voidaan vastata paremmin työelä-
män osaamistarpeisiin. (OPM 2016.) 

Tutkintonimikkeiden vähentämisen ajatus on, että ammattiin valmistuvat hyötyvät 
enemmän, jos heidän ammattinimikkeensä antaa laajemman pohjan toimia työelä-
mässä. Tästä näkökulmasta ammattiin opiskeleva hyötyy sellaisesta ammatillisesta 
opettajasta, joka ei itse ole kiinni kovin tiukoissa ammattinimikkeissä. 

Ammatillisen opettajan hyöty työ- ja elinkeinoelämälle näyttää olevan entistä enem-
män siinä, että hän voi ohjata varsin laajasti ammattiin opiskelevaa kohti alati muut-
tuvaa työelämää. Tällöin ammattinimike ei niinkään ole olennainen vaan yksilön 
osaaminen ja halu osallistua yhteiskuntaan työn kautta. 

Kirjassaan Ihminen ja työ vuodelta 1981 Reijo Wilenius toteaa hyvinkin 2000-lu-
vun koulutusreformin hengessä: ”Kuitenkin yhteiskunnalle saattaisi pitemmällä 
tähtäyksellä olla hyödyllisempää sen jäsenten terve yleiskehitys, valmius oppia jatku-
vasti uutta uusissa tilanteissa.” (Wilenius 1981, 115). Yleisemmällä tasolla Wileniuk-
sen huoli oli siinä, että koulutus näytti kangistuvat tiukkoihin tutkintorakenteisiin, 
joiden tavoite oli ohjata nuoret valmiisiin ammatteihin. Jo tuolloin Wilenius näki, 
että ammatit ja niihin liittyvä osaaminen eivät ole kiveen kirjoitettuja.

2000-luvulla elämme aikaa, jossa ammatit eivät kutsu eikä niitä ei enää ole entisessä 
mielessä olemassakaan. Ammatillisesta opettajasta, joka osaa mukautua työelämän 
muutokseen ja ohjata opiskelijaa tämän omista lähtökohdista osaajaksi työelämään, 
on hyötyä. Tästä hyödystä käy esimerkkinä se, että Opetushallitus palkitsi vuonna 
2016 Kauppiaitten kauppaoppilaitoksen laatupalkinnolla (OPH 2016). Palkintope-
rusteiden keskeinen sisältö oli, että oppilaitoksessa osattiin ottaa huomioon yksilöl-
liset opintopolut, jotka helposti jäävät huomiotta (ks. Paaso 2012, 46).
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Ammatilliseksi opettajaksi kasvun kannalta näyttää olevan hyödyllistä, että amma-
tillinen opettaja kykenee näkemään ammattiin ohjaamista olennaisempana yksilöl-
lisen osaamisen ohjaamisen.

Ammatillinen opettaja yhteiskunnan osana

Ajatus koulutuksen hyödystä yhteiskunnalle on noussut historiassa esiin aika ajoin. 
Hyötyajattelun puolesta 1800-luvulla propagoinut ja yhä ajankohtainen, J. S. Mill 
(2000, 24) toteaa, että ”[v]allitseva surkea koulutusjärjestelmä ja kurjat yhteiskun-
nalliset järjestelyt ovat ainoita todellisia esteitä sille, ettei [onnellisuus] ole kaikkien 
saavutettavissa.”

Mill kytkee omassa ajattelussaan yhteen onnellisuuden, oikeudenmukaisuuden ja 
hyödyn. Niin onnellisuuden kuin oikeudenmukaisuudenkin kriteerinä ei voi toimia 
hänen mukaansa mikään muu kuin yhteiskunnalle koituva hyöty. Hyvin toimiva 
yhteiskunta on kaikkien edun mukaista. Tällainen yhteiskunta tarjoaa nautintoa ja 
torjuu tuskaa. (Mill 2000, 16–17)

Nautinto tai tyytyväisyys ei ole Millille asia, jonka saavuttaminen sellaisenaan olisi 
tavoiteltavaa. Millin (2000, 21) kuolemattomat sanat ”on parempi olla tyytymätön 
ihminen kuin tyytyväinen sika, ja on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyy-
tyväinen typerys” ilmaisevat tämän. Hyöty tai onnellisuus on jotain enemmän kuin 
hetkellinen tyydytys. Onnellisuuteen liittyy myös ajatus, että pitää kokea tyytymät-
tömyyttä ja tuskaa, jotta voi tietään, mitä itse onnellisuus on. Typerys ja sika tun-
tevat vain oman puolensa, mutta Sokrates ja tyytymätön molemmat puolet. (Mill 
2000 21–23) 

Ammatillisen opettajan epäkiitollinen tehtävä on Millin ajattelua mukaillen saa-
da opiskelija toimimaan siten, että hän tuntisi oman yhteisöllisen hyödyllisyytensä. 
Opettaja, joka ohjaa opiskelijaa onnistumaan suhteessa opiskelijaan itseensä, ei lo-
pulta ole hyödyllistä toimintaa eikä tee opiskelijasta onnellista. Ammatillisen opet-
tajan tehtävä on antaa opiskelijalle eväitä, jotta hän voisi tavoitella ylempiä nautinto-
ja, joiden tuoma tyydytys on siinä, kuinka opiskelija voi nauttia toimivasta ja oikeu-
denmukaisesta yhteiskunnasta. 

Nämä ylemmät nautinnot eivät ole Millin mukaan luontaisia, vaan niitä pitää kehit-
tää ja vahvistaa. Yksilön luonteen jalostuminen luo puitteet yleiselle onnellisuudelle. 
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Mill ajattelee tämän jalostumisen velvollisuutena, jonka toteutuminen hyödyttää 
yhteiskuntaa. (Mill 2000, 21–23)

Tästä näkökulmasta ammatillisen opettajan tehtävä on ohjata opiskelijan huomio 
pois välitöntä tyydytystä tuottavista houkutuksista kohti yleisempää hyvää. Samal-
la Millin ajattelu avaa haasteen siitä, että kukaan meistä ei ole jaloutensa tai jalos-
tumattomuutensa kautta samalla viivalla. Isoin osa ammatillisista opiskelijoista on 
kuitenkin jalostunut riittävässä määrin. He osaavat toimia vastuullisesti sekä ajatella 
tulevaa ja ehkä jopa rooliaan yhteiskunnan rakentajana. Peruskoulu, koti ja media 
antava hyvät lähtökohdat suurimmalle osalle ammatillisia opiskelijoita jalostua ta-
valla, jossa toteutuu Millin ajatus yhteiskunnan hyödystä.

Ammatillisen opettajan haaste onkin siinä, kuinka suunnata oma ohjausresurssinsa. 
Tukeako opiskelijaa, joka on selkeästi etenemässä ja osaa jo toimia tavoitteellises-
ti vai opiskelijaa, jolla on vaikeuksia käsittää omaa rooliaan niin opiskelijana kuin 
kansalaisena? Millin mukaan kumman tahansa ohjauksen priorisoimiseen on pe-
rusteensa, jos asiaa tarkastellaan yksilön hyödyn näkökulmasta. Mutta tämä ei riitä 
Millille. Hänen mukaansa saavutettavan yhteiskunnallisen hyödyn pitää toimia rat-
kaisijana. (Mill 2000, 88–89.)

Millin ajatuksen voi ajatella tukevan suoraan inklusiivisen koulutuksen periaatetta, 
joka on tullut Suomessakin vähitellen hyväksytymmäksi. Inklusiivisen koulutuk-
sen periaatteet nojaavat ajatukseen, että ihmisten luonnollinen moninaisuus kuuluu 
myös kouluun. (Ks. UNESCO1994) 

Inkluusion nähdään olevan yhteiskunnalle hyödyllistä. Mitä paremmin yhteiskunta 
pystytään roolittamaan mahdollisimman monen ihmisen panoksella sitä paremmin 
yhteiskunta voi. Lisäksi inklusiivisesta toimintatavasta koulutuksessa ei ole haittaa 
kenellekään. (esim. Naukkarinen ym. 2010, Vehmas ym. 2008, 12, Eskola 2008, 
28.) Tämä kaikki sopii hyvin Millin ajatukseen yhteiskunnallisesta hyödystä. 

Yhteiskunnallisen hyödyn kääntöpuolena Mill esittää ajatuksen, jota voi soveltaa 
myös ammatilliseen opettajuuteen. Ammatillisen opettajan voi olla vaikea nähdä, 
miten hän hyötyy itse ohjatessaan opiskelijaa eteenpäin ammatillisessa osaamisessa. 
Toki hän saa siitä palkan ja ohjaaminen voi joskus olla itsessään palkitsevaa. Tämän 
kaltainen hyöty ei kuitenkaan täytä Millin kriteeriä hyödystä. Mill esittää, että hy-
viä neuvoja levittävä suojaa oikeastaan myös itseään. Hän on jossain vaiheessa myös 
itse niiden kohde joko suoraan tai välillisesti. Yksilölle, tässä tapauksessa ammatil-
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liselle opettajalle, ohjaamisen hyöty on hänen omien intressienkin mukaista. (Mill 
2000, 91–92)

Ammatillinen opettaja on Milliä mukaillen onnellinen, koska hän siirtää yhteis-
kuntaan myös häntä itseään hyödyttävää osaamista. Opettajan työssään kokema 
tyydyttämättömyys ja kärsimys ovat tässä mielessä onnellisuuden näkökulmasta sie-
tämisen arvoista. Tyytymätön opettaja on parempi kuin tyytyväinen opiskelija.

Ammatillisen opettajuuden omakohtaisuus

Ammatillisena opettajana toimimiseen liittyy päämääriä, jotka voivat olla Milliä 
mukaillen moniulotteisesti hyödyllisiä. Vaikka Mill puhuu yksilön ylimmästä hyö-
dystä onnellisuutena, se näyttäytyy kuitenkin hyvin ylevänä ja abstraktina. Yhteisen 
hyödyn kääntäminen henkilökohtaiseksi onnellisuuden kokemukseksi voi olla vai-
kea hahmottaa. 

Ammatillisen opettajuuden ja hyödyn suhdetta voi tarkastella myös kokemukselli-
semmalla tasolla. Tätä näkökulmaa varten sovellan Timo Klemolan (1990, 60–115) 
esittämiä liikunnan projekteja ammatillisen opettajuuden päämääriin. 

Päämäärät tai projektit ovat jotain, mitkä saavuttaessaan tavoitteensa ovat hyödyllis-
tä. Projektit ovat tässä yhteydessä niitä merkityksiä, joita ammatilliset opettajat an-
tavat työlleen. Hyödyllistä on tässä mielessä käsittää oman toimintansa päämäärä ja 
merkitys. Merkitykset ovat myös laatuja, joiden luonne on kokemuksellinen ja siten 
yksilöllinen. Samalla tavalla, kuin vaikkapa perunalaadut saavat erilaisia merkityk-
siä käyttötarkoituksen ja henkilökohtaisten mieltymysten sekä yleisen arvostusten 
mukaan. 

Klemola (1990, 61) nimeää neljä liikunnan projektia, jotka ovat voitto, terveys, il-
maisu ja itsen tutkiminen. Näen, että nämä projektit kuvaavat yleisemmälläkin ta-
solla mitä tahansa ihmisen aktiivista toimintaa. Klemolan esittämät projekti ovat 
eräänlainen liukuma teknisesti ja ulkoapäin määritetystä toiminnan päämäärästä 
kohti sisäistettyä kokemusta itsestä maailmassa olevana. Tässä on heideggerilaisessa 
mielessä kyse liukumasta epäautenttisen ja autenttisen olemisen välillä, mihin Kle-
molan mukaan liittyy ihmisen mahdollisuus myös siirtyä projektista toiseen. (Kle-
mola 1990, 61.)
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Ammatillisen opettajuuden näkökulmasta tulkitsen voiton projektin tarkoittavan 
sitä, että opettaja asettaa omaksi päämääräkseen pärjätä opetusmaailmassa kuten 
kuka tahansa. Olennaista tässä on oma urakehitys ja sen mahdollisimman tarkka 
ja objektiivinen vertailtavuus kenen tahansa muun ammatillisen opettajan suhteen. 
Mitattu paremmuus näyttäytyy tässä projektissa tavoiteltavana, hyödyllisenä. (Kle-
mola 1990, 62–66)

Tähän liittyy myös ajatus osaamisen tason arvioinnista ja Millin ajatus siitä, että 
lopullinen hyöty tulee esiin siinä, kuinka onnellinen yhteiskunta lopulta on. Myös 
kansainvälinen menestys koulutusviennissä tai koulutuksen laatuvertailuissa on osa 
voiton projektin mukaista hyötyä.

Klemolan esittämän terveyden projektin tulkitsen tarkoittavan, että opettaja on 
työssään huolissaan omasta ammatillisesta pätevyydestään ja pyrkii ylläpitämään 
sitä jatkuvasti kouluttautumalla ja kehittämällä itseään. Liikunnasta tuttu termi fit-
ness sopii hyvin kuvaamaan tätä projektia ammatillisen opettajan työssä. Amma-
tilliselle opettajalle oma sopivuuden ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen on ta-
voiteltavaa ja hyödyllistä (esim. Laukia ym. 2014, 96; Sahlberg 1996, 247). Tämän 
projektin keskeisiä ajureita ovat opetus- ja kasvatuskulttuurin vallitsevat ihanteet ja 
muotiteemat. (Klemola 1990, 66–69, 75–76)

Ammatillisen opettajan tehtävä on kehittää itseään. Erityisen hyödyllistä on, jos am-
matillinen opettaja omaksuu inklusiivisen asenteen, jota myös ammatillinen koulu-
tus laajemminkin tavoittelee koulutusreformissa.

Kolmantena projektina on Klemolan ilmaisun projektiksi nimeämä tapa hahmot-
taa toiminnan päämäärää. Opettajan työ on edelleen hyvin paljon esillä olemista ja 
esiintymistä sekä oman osaamisen esittämistä. Opettaja esittää opettajana olemista. 
Sahlbergin (1996, 103) mukaan tämä perustuu pitkälti opettajan episodiseen muis-
tiin, jossa opettaja peilaa omia opettajiaan vastaavissa tilanteissa.

Ammatillisen opettaja työssä esittämisellä ja esilläololla on kaikkiaan suuri merki-
tys. Tärkeä osa taitojen oppimista on seurata toisen tekemistä. Käsien liikkeet, ke-
hon asento, katseen suunta ja rytmi siirtyy opettajalta opiskelijalle. 

Klemolaa tulkiten olennaista on, että opettaja on sinut oman osaamisensa kanssa. 
Oman osaamisen esittämisen vaikuttaa suoraan opiskelijaan. Osaamisen autentti-
nen todistaminen ja sen kautta oppiminen on tämän projektin hyöty. Ammatillisen 
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opettajan työ on kuten Klemolan kuvaama tanssijan esitys: vaikka ammatillisen 
opettajan työn sisältö ei ole opettajan itsensä määräämää, itse osaamisen esittäminen 
on sitä. (Klemola 1990, 76–92)

Klemolan mukaan ilmaisun projektissa on piirteitä, jotka liittyvät itsen projektiin, 
koska siinä ei varsinaisesti mitata suoritusta (Klemola 1990, 92). Kukaan ei mittaa 
vaikkapa pintakäsittelyn opettajan maaliruiskun käyttöä opetustilanteessa.

Sanana itsen projekti kuulostaa hienommalta ja hyödyllisemmältä kuin mitä se lo-
pulta on. Yksinkertaisesta kyse on Klemolan mukaan siitä, että löytää sen, mikä ei 
ole koskaan ollut kateissa. Ammatillinen menestyminen, kehittyminen tai oman 
osaamisen esittäminen ovat varmasti hyödyllisiä asioita,  Ne eivät kuitenkaan vastaa 
siihen, miksi välillä ammatillinen opettaja tuntee olevansa työssään kuin unessa ja 
välillä täysin valveilla. Klemola antaa ymmärtää, että hereillä oleminen tarkoittaa, 
että ihminen toteuttaa itseään. Tässä hetkessä läsnä oleva opettaja on hyödyllinen. 
(Klemola 1990, 114–115)

Itsestä huolehtimisen hyöty

Klemolan projektit tarjoavat ammatilliselle opettajalle mahdollisuuden oivaltaa, 
mistä omassa opettajuudessa on kyse. Kärjistäen ammatillinen opettajuus on muu-
takin kuin historiaan hävinneen kutsumuksellisuuden toteuttamista, yksilöllisiä 
opintopolkuja tai yhteiskunnallisen onnellisuuden toteuttamista itsensä kustannuk-
sella. 

Kyse ei ole myöskään siitä, että itsen projekti johtaisi stoalaiseen mielenrauhan pi-
tämiseen kaikkein hyödyllisimpänä ja tavoiteltavimpana. Pikemminkin olennaista 
on itsen projektiin liittyvä oivaltaminen, joka saa ihmisen katsomaan omaa työtään 
enemmän hereillä olevana. (Ks. Klemola 2004, 9–10)

Antiikin Kreikassa itseensä kääntyvä pohdinta kuvattiin tunne itsesi (γνῶθι σεαυ-
τόν) -periaatteena, josta puuttui Foucault’n mukaan ajatus poliittisesta, toiminnalli-
sesta ja pedagogisesta hyödystä. Sen sijaan ajatus itsestä huolehtimisesta (ἐπιμέλεια 
ἑαυτοῦ) liittyi ihmisen elämään aktiivisena yhteisön jäsenenä. Itsestään huolehti-
miseen kuului oivallus, että olennaista ei ole niinkään omaisuus ja välineet vaan pi-
kemminkin periaate kuinka niitä käytetään. On hyödyllistä pohtia itseään toimin-
nan kautta. (Foucault 2014, 306–309)
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Näen, että Klemolan itsen projekti on lähellä itsestä huolehtimisen ajatusta. Tietoi-
nen läsnäolo omassa toiminnassa luo puitteen huolehtia itsestään. Hereillä olo on 
ilmeisen hyödyllistä itsessään.

Itsestä huolehtimisen ajatus käsittää myös sen, kuinka olennaista on saada muut 
huolehtimaan itsestään. Yksi keino tähän on kirjoittaminen ja kirjoitusten jaka-
minen toisille. Teksti on jotain, mihin niin sen kirjoittaja ja lukijakin voi palata 
aina uudelleen ja uudelleen. Toinen keino liittyy elämän läpi kulkevaan oppimisen 
velvoitteeseen. Olennaista on, että ihmisen ei jää kiinni itseensä. (Foucault 2014, 
308–309)

Foucault'n syy kaivaa esiin antiikin ajatukset itsetuntemuksesta ja itsestä huolehti-
misesta liittyy hänen havaintoonsa, että modernissa maailmassa itsetutkiskelusta on 
tullut itsestä huolehtimista arvostetumpaa. Kuka ja mikä olen on tärkeämpää, kuin 
miten osaan elää toisten kanssa. (Foucault 2014, 304)

Ammatillinen opettaja on varmasti parhaimmillaan ja hyödyllinen, kun hän jakaa 
oivalluksensa edelleen opiskelijoilleen. Erityisen merkityksellistä jakamisesta tulee, 
kun opettaja tajuaa oivallustensa liittyvän niihin periaatteisiin, jotka vievät amma-
tillista osaamista välineistä riippumatta eteenpäin yhteisön hyödyksi.

Kuinka ammatillisten opettajaopintojen hyöty näkyy?

Olen esittänyt edellä näkökulmia, joiden kautta voi tarkastella ammatillisen opet-
tajan ja hyödyn suhdetta. Ammatillisen opettajakoulutuksen pitäisi myös omalta 
osaltaan antaa opiskelijoilleen jonkinlainen kuva siitä, mitä hyötyä tai hyötyjä on 
toimia ammatillisena opettajana. Tätä selvittääkseni kävin läpi ammatillisten opet-
tajaopiskelijoiden kirjoittamia blogeja.

Blogit ovat ammatillisessa opettajakoulutuksessa varsin tavallinen tapa osoittaa 
omaa oppimista, osaamista ja etenemistä kohti opettajuutta. Tämä vastaa myös sitä, 
että, blogit ovat vakiintumassa ammatillisen koulutuksen hyviksi käytännöiksi osa-
na sähköistä oppimisympäristöä (Opetushallitus 2015, 23–27). Blogeissa toteutuu 
samalla myös Foucault’n esittämä ajatus,  että yksi itsestä huolehtimisen tapa on ja-
kaa toisille oma oivalluksensa kirjoittamalla. 
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Tekstimuotona blogi sallii kirjoittajan tuoda esiin omat kokemuksensa hyvinkin re-
hellisesti. Blogikirjoittaminen on kuin juttelua tuntemattoman kanssa, jolloin kir-
joittaja jakaa helposti asioita, joita hän ei muuten kertoisi.

Luin kolmentoista ammatillisen opettajakorkeakouluopiskelijan blogitekstiä Kle-
molan esittämien projektien näkökulmasta. Tekstien kirjoittajat olivat joko juuri 
päättäneet opintonsa tai aivan opintojensa loppuvaiheessa. Valitsin tekstit myös sen 
perusteella, että ne edustivat mahdollisimman montaa ammatillista opettajakorkea-
koulua. Kaikkiaan valitsemani tekstit ovat kiinnostavalla tavalla autenttisia jälkiä 
ammatillisesta opettajakoulutuksesta. Osa teksteistä oli selkeästi opintoihin kuulu-
van kirjallisuuden referointia ja harjoitusten teknistä kuvausta, osa taas oli henkilö-
kohtaisempaa oman oivaltamisen ja oppimisen reflektiota. Esitän seuraavaksi Kle-
molan esittämien projektien näkökulmasta, mitä blogiteksteistä lukemani kirjoitta-
jien omakohtaiset havainnot kertovat opettajaopintojen hyödyistä. 

Voiton projektin näkökulmasta ammatillisen opettajan työ näyttäytyy ammatillis-
ten opettajaopiskelijoiden blogeissa enemmän tai vähemmän huolena siitä, kuinka 
opettajana saa oman työnsä hallintaan ja kuinka opettajaopinnot auttavat omas-
sa urakehityksessä. Blogien kirjoittajat pitivät myös hyvää palautetta opetuksesta 
tärkeänä. Oman opettajuuden kehittymisen kannalta blogeista nousi esiin hyvän 
tuntisuunnittelun ja opetuksen napakkuuden merkitys. Hyvänä tavoitteena kirjoi-
taajat pitivät sitä, että mahdollisimman moni opiskelija läpäisisi kurssin. Opettajana 
menestymistä opetusryhmän kanssa kirjoittajat selittivät ”kemioiden” toimimisen 
kautta.

Esiin nousi myös asioita, jotka voivat estää onnistumista. Kaoottisuus opetustilan-
teissa ja huoli ammatillisten opiskelijoiden jäämisestä maleksimaan käytäville am-
matillisen koulutuksen reformin myötä huoletti heitä. Hyvä opetukseen valmistau-
tuminen toisaalta tuntui blogikirjoittajien mielestä estävän kaoottisuutta ja toisaalta 
hyväksi luettavien opintojen vähentäminen ehkäisee maleksimista. 

Opettajaopinnoista blogikirjoittajat kokivat olevan hyötyä myös suhteessa muuhun 
urakehitykseen. Tulkitsen tämän kertovan vahvasta uskosta opettajakoulutuksen 
antamaan yleiseen hyötyyn työmarkkinoilla.

Terveyden projekti, jota tulkitsen tässä yhteydessä sopivuuspainotuksen  kautta, 
näyttäytyy ammatillisten opettajaopiskelijoiden blogeissa siinä, että opettajakoulu-
tus on antanut välineitä siirtyä ja mukautua opettajan ammattiin. Opetusmenetel-
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mien, oppimisen, motivaation sekä lakien ja asetusten merkityksen ymmärtäminen 
antaa blogikirjoittajien mukaan luottamusta ja varmuutta toimia opettajan tehtävis-
sä. Nämä ovat myös asioita, jotka auttavat tulevia opettajia kehittymään opettajina. 
Blogeista käy ilmi, että opettajuuteen kasvetaan toisaalta sisäistämällä ammatilli-
seen koulutukseen kuuluva osaamisperustaisuus ja toisaalta opettajahuonekulttuuri. 

Merkityksellistä opettajan työhön kasvussa on blogikirjoittajien mukaan se, että 
ymmärtää vastuunsa arvioinnin perustelijana. Myös oivallus, että työssä oppimi-
sella on tärkeä rooli ammatilliselle opiskelijalle, tuli esiin, kun blogeissa kerrottiin 
opettajaksi kasvussa. Blogien perusteella hyväksi opettajaksi tuleminen on kaikki-
aan jatkuvaa itsensä sovittamista oppimisympäristöön.

Ilmaisun projektin näkökulmasta luettuna blogeista nousee esiin opettajakokelaiden 
oma rooli ja oma kokemus opettamisesta ja opetusyhteisössä toimimisesta. Opetus 
voi olla heidän mukaansa parhaimmillaan niin innostavaa, että unohtaa syödä. Am-
matillinen opettajuus on joillekin vahva tahtotila toteuttaa omia unelmiaan. Opet-
tajuus voi auttaa myös pääsemään eroon jännityksestä esiintymistilanteissa ja voi-
maannuttaa, kun huomaa osaavansa käyttää oppimiaan opetusmenetelmiä. 

Opetustyön vuorovaikutuksellisuuden kokemus voi olla sekin tärkeä kokemus osa-
na opettajan työtä, jota tehdään hyvin paljon oman persoonan kautta. Itseänsä löy-
täminen opetustilanteessa vuorovaikutuksellisesti läsnä olevana koettiin itselle hyö-
dyllistä.

Itsen projekti tarkoittaa itsensä tutkimista oman toimintansa kautta. Tarkoitus on 
runollisesti ilmaisten löytää se, mikä ei ole koskaan ollut kadoksissa. Opettajik-
si opiskelevien blogeissa tämä näkyy ajatuksena siitä, että mikään tutkinto ei ”tee 
minua valmiiksi”. Oppiminen on jotain, mikä jatkuu läpi elämän. Blogeista käy 
ilmi, että opettajana toimiminen ei vaadikaan lopulta mitään täydellistä opettajuut-
ta. Olennaisinta on, että opetettava aine on lähellä opettajan omaa sydäntä ja että 
opettajaja on läsnä opetuksessa. Tällöin opettajan käyttämät välineet ja menetelmät 
ovat toisarvoisia.

Kiinnostava havainto oli myös se, että opetus ei ollutkaan blogikirjoittajille mikään 
koetinkivi tai irrallinen kokemus vaan luonteva osa omaa toimintaa siinä, missä 
muukin toiminta. Tätä vahvisti myös kirjoittajien kokemus ammatillisten opiske-
lijoiden palautteesta opetusharjoittelussa. Opettajakokelaiden opettamien opiskeli-
joiden mukaan opettajakokelas on parhaimmillaan omana itsenään ilman opettajan 
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roolia. Opetustyö näyttää olevan lopulta jotain, mitä tehdään yhdessä monitahoises-
ti. Oivallus siitä, että opettajana oleminen ei ole tuolla tai siellä olemista vaan tässä 
olemista, on hyödyllinen ammatilliselle opettajalle itselleen.

Kaikkiaan ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien blogeissa näkyi antiikin Kreikassa 
esitetty ajatus itsestä huolehtimisen tärkeydestä. Huoli oman osaamisen riittävyy-
destä ja toisaalta innostus päästä totuttamaan itseään opettajana kuvaa tätä. Samalla 
halu tulla opettajaksi kuvaa myös jonkinlaista uskoa vähitellen historiaan jäänee-
seen kutsumukseen. Kutsumuksen jatkona näyttää olevan myös yhteys Millin aja-
tukseen onnesta. Onnellisuus ei tosin näytä tulevan niinkään yhteisön onnistumi-
sen kautta vaan pikemminkin oman opettajuuden kehittymisen kautta.

Ammatillinen opettajakoulutus näyttäytyy blogeissa ja oman kokemuksenikin 
kautta lähtökohdiltaan humanistisena ja ehkä siten myös yksilön kokemusta arvos-
tavana koulutuksena. Samalla ammatillisesta opettajakoulutuksesta näyttää puut-
tuvan – ainakin lukemieni blogien perusteella humanismiin olennaisesti kuuluva 
– kriittinen pohjavire. Blogikirjoittajien kehittämisosaamista käsittelevissä teksteissä 
ei oikeastaan nostettu esiin vaihtoehtoisia näkökulmia tai toimitapoja.

Ohjausosaaminen näkyi opettajakokelaiden blogeissa opiskelijoista välittämisenä 
ja siinä, kuinka heidän kanssaan tulla toimeen. Kehittämisosaaminen näkyy taas 
enemmän huolena oman osaamisen kehittymisestä.

Nämä ovat varmasti hyödyllisiä asioita ammatillisen opettajan työssä. Jollain tapaa 
odotin löytäväni blogeista myös viitteitä oman ammattialan kehittämisestä suhtees-
sa työelämän haasteisiin. Oma epäilyni, miksi tämä ei tullut esiin, on siinä että ke-
hittämiseen tähtäävä tutkimuksellinen ote jää ammatillisessa opettajakoulutuksessa 
olemassa olevan tiedon referoinnin tasolle. Ainakin itseäni kiinnostaisi keskittyä 
tarkemmin kehittämisosaamisen kehittämiseen ammatillisessa opettajakoulutuk-
sessa. Isoin haaste tuolle on varmasti, että koulutukseen hakeutuvien taustat ovat 
hyvin erilaisia. Samassa koulutuksessa on yhtä aikaa niin tohtorikoulutettuja kuin 
ainoastaan ammattitutkinnon suorittaneita. 

Ongelma ei liene niinkään muodollisessa koulutuksessa vaan siinä, miten kehittä-
misosaaminen kytketään toisaalta muodolliseen ja toisaalta tekemiseen perustuvaan 
parempien käytäntöjen oivaltamiseen. Uskon, että Foucault’n esiin nostaman ”pidä 
huolta itsestäsi” -ajattelun kautta voisi olla hedelmällistä lähestyä jatkossa ammatil-
lisen opettajan kehittämisosaamisen tutkimusta suhteessa hänen autenttisuuteensa. 
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Ammatillisesta opettajasta, joka on sinut osaamisensa kanssa ja on valmis jakamaan 
osaamisensa, on varmasti hyötyä. 
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 Takimmainen vainio –   
 kasvatuksellisen hyödyn  
  tarkastelua 

Jyrki Aikko

Usein kuulee pohdittavan: ”Mitä hyötyä jostakin on, mitä se hyödyttää?” Hyöty viit-
taa johonkin seikkaan, joka edesauttaa jotakin toista asiaa. Se on yhteydessä on-
nellisuuteen, hyvään ja hyveellisyyteen ja sitä voidaan tarkastella niihin liittyvä-
nä lopputuloksena ja päämääränä. Määrittelen hyödyn myönteistä elämänkulkua 
ilmaisevana seikkana. Kasvatuksellinen hyöty merkitsee niiden seikkojen vahvis-
tamista, jotka tukevat tätä elämänkulkua. Tarkastelen tässä artikkelissani hyödyn 
sekä erityisesti kasvatuksellisen hyödyn olemusta ja laatua, sen keskeisiä tekijöitä - 
mikä on hyödyllistä kasvun kannalta? Pohdin myös niiden soveltamista käytännön 
pedagogiassa. 

Hyötyä kasvatuksen näkökulmasta pohtiva Suomen ensimmäinen kasvatusteoree-
tikko Axel Laurell (Luukkanen 2011) kritisoi 1830-luvulla hyödyn korostamista, 
kuten ajatusta, että kaikki hyödytön tulisi poistaa koulukasvatuksesta. Hänen mu-
kaansa ei ole juuri mitään mikä ei lopulta ole tulkittavissa hyödyksi ja jota ei voisi 
ottaa koulun opetusohjelmaan. Hän nostaa tärkeimmäksi päämäärän kasvattaa lap-
sista aikuisia, jotka kykenevät palvelemaan yhteiskuntaansa. Näen tämän kaltaisten 
tavoitteiden edistämisen kasvatushyödyn keskeisenä tarkoituksena. Tällainen tärkeä 
tavoite on vastuullinen elämäntapa, sen henki ja eetos sekä niihin yksilönä ja kan-
sana kasvaminen suhteessa itseen, toisiin ja ympäristöön – todellisuuteen (Aikko 
2010, 2014, 2016; vrt. Värri 2014).
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Kasvatushyödyn perusta on tasapainoisessa, riittävän onnistu-
neessa olemisessa

Peilaan yksilöön ja laajempaan yhteisöön vaikuttavaa kasvua tarkastelemalla tapaus-
tutkimuksena hyötyä pienen Sorkan1 rannikkokylän lähihistorian ja elämäntavan 
kautta. Käytän osittain osallistuvaa observointia2 , niitä omakohtaisia kokemuksia 
ja havaintoja joita sain kylän elämään osallistuessani. Sorkassa oli vielä 1950-luvulla 
pieniä kalastus ja- pienviljelijätiloja. Isovanhempieni koti oli yksi niistä. Kyläläiset 
saivat elantonsa muutaman hehtaarin peltotilkkua viljellen, karjanhoidosta (usein 
pari lehmää, parikymmentä kanaa, porsas ja hevonen), kalastuksesta ja metsätyös-
tä. Laurellin ajatus, että ei ole mitään mitä ei voisi lopulta hyödyntää kasvatukses-
sa, merkitsi kyläläisille jokapäiväisen maalaiselämän, usein äärimmäisen rankko-
jen saaristo-olosuhteiden synnyttämien haasteiden rakentavaa kohtaamista (Nord-
man & Pohjanoksa 2003). Luonnon ankaruutta kuvastaa kylän maaperä, jääkauden 
muokkaamat jylhät kalliot (kyläläiset puhuvat vuorista), siirtolohkareet ja niiden 
muodostamat tiheät kivikot. Alueen vaikeakulkuisuutta ja samalla elämän itsensä 
vastoinkäymisiä ja uhkia kuvaa paikallinen sanonta: ”Klomppist piimä ko Sorkam 
polkku.” Vaikeissa oloissa eläminen, ”polulla kulkeminen” saattaa olla hyödyllistä. 
On tärkeä tarkastella sen kasvatuksellisia tekijöitä, ihmistä muovaavaa vaikutusta. 
Ihmisenä muuttumista ilmentää toinen alueen ankarista elinoloista kumpuava sa-
nonta, että siellä asuu poikkeuksellisen leveäharteisia miehiä. 

Hyödyn synonyyminä puhutaan usein juuri muutosprosessia seuraavasta tulokses-
ta, tuotoksesta ja saaliista, sadosta, jolloin sitä on luontevaa pohtia agraarin elä-
mänmuodon ja olemisentavan näkökulmasta. Pestalozzi (Hämäläinen 2001), Tols-
toi (Yegorov 1994) ja Topelius (Jaakkola 2011, 39, 109–113, 161–162, 187)3 näke-
vät joitakin kasvatushyödyn perusteita talonpoikaiselämän sinänsä ei-tavoiteltavassa 
kurjuudessa, mutta luonnollisessa, aidossa elämäntavassa ja hengessä: yksinkertai-

1. Sorkan kylä sijaitsee Satakunnassa Rauman kaupungin pohjoisosassa Eurajoen kunnan ra-
jalla. Kylä rajoittuu lännessä Raumanmereen. Sille on tyypillistä erikoisen kallioalueen ja 
vanhan rakennuskannan muodostama perinnemaisema.

             1

1. Kawulich 2005. Vrt. Aikko 2010; 2014; 2016, erityisesti ajatukseni osallistuvasta olemises-
ta.

            2

1. Jaakkola kuvaa Topeliuksen ajattelua romanttisnationalistisena, jossa korostuvat protes-
tanttiset perushyveet ja rahvaan ihailu. Topeliaaniseen lapsen kasvatukseen liittyy nöy-
ryys ja köyhyys.

            3
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suudessa, ahkeruudessa, nöyryydessä, lujuudessa, vaatimattomuudessa, köyhyydes-
säkin. Korostan kyseessä olevan riittävän onnistunut oleminen. Tarkoitan (Aikko 
2016) sillä ihmisen elämäntaitoa vahvistavaa vaatimattomuutta ja vähään tyytymis-
tä, jossa elämältä ei edellytetä täydellisiä, kohtuuttomia vaatimuksia. Tolstoi (1908, 
58) kirjoittaa puutteeseen ja työhön tottuneista maalaisista, jotka seisoivat lujalla 
pohjalla elämässään. Suomen kansan karun kasvun lähtökohtia samansuuntaisesti 
pohtiva Topelius (1938, 504; Jaakkola 2011) kuvaa niitä maanläheisesti Maamme-
kirjassa4 puhumalla kivikkoisessa maassa ponnistelevista suomalaisista ja terveistä 
juurista: ”Kun ajattelen mitä tämä kansa on kestänyt murtumatta, mitä se on kär-
sinyt epätoivoon joutumatta, silloin näyttää minusta, ettei se koskaan saata murtua 
niin kauan kuin sen juuri on terveenä.” 

Topeliuksen ajatus terveistä juurista (Aikko 2004)5 viittaa lujiin olemisen henki-
siin perusteisiin, jotka tukevat riittävän onnistuneen olemisen edellytyksiä. Näiden 
puutteeseen, juurettomuuteen liittyy nykyajan pahoinvoinnin keskeinen seikka, et-
tei ihmisellä ole keinoja ankaran elämän kohtaamisessa ja hyödyntämisessä – usein 
aiheuttaen sen omalla vahingollisella elämäntavallaan (Värri 2014). Kyläläisillä ter-
veiden juurten lähtökohtana oli talonpoikainen elämäntapa, johon liittyy läheinen 
suhde maahan, luontoon ja ihmisiin, myös itseen. Laurellin edellisellä sivulla koros-
tama palvelu on oman osansa suorittamista niiden laajemmassa kokonaisuudessa 
kaikissa olosuhteissa. On kyse ulkoisen maailman vaatimuksien, kuten kyläläisillä 
sen ”kivikkojen” huomioimisesta ja niihin mukautumisesta. Käytännössä se on ym-
päristön olosuhteet, vuodenkierto ja vuorokausirytmi sekä elämänlait ja – totuudet, 
luonnonvoimat huomioivaa, kohtuullisesti ja vastuullisesti elämistä. Se on tyyty-
mistä elämään, jota ei voi täysin kontrolloida, vaan johon on tyynesti sopeutettava 
itsensä (Pihlström 2015). Toisaalta tasapainoinen, riittävän onnistunut oleminen on 
vastuuta omasta itsestä, omien oikeuksien ja mahdollisuuksien löytämistä, toteut-
tamista ja ponnistelua niiden pohjalta (Aikko 2016). Tämä kasvatushyödyn dyna-
miikka näkyy seuraavissa kappaleissa tarkastelemassani tarinassa Takimmaisesta 
vainiosta.

1. Vanhan testamentin käsite shālōm tulee juuri-sanasta. Se merkitsee olla ehjä, kokonainen, 
se on yhteiskunnallista harmoniaa ja yhteyttä Jumalaan, ihmisen terveyttä laajemmassa 
mielessä, täyttä elämää (Harjula 1986, 101–104). Vrt. Tolstoin (Jaakkola 2011, 16, 31, 73) 
ajatusta elämään liittyvästä lujasta pohjasta.

            5

1. Boken om vårt land 1875 oli kasvatuksellisesti merkittävä, miljoonien koululaisten suo-
menhistorian yleisteos aina sotien jälkeiseen aikaan saakka (Jaakkola 2011, 16, 31, 73).

            4
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Palvelu merkitsee yhteisen hyödyn oivaltamista ja tavoittelemista

Yksi isovanhempieni peltoalue oli sijaintinsa takia nimeltään Takimmainen vainio. 
Sitä laajennettiin hätäaputyönä. Sodan jälkeen suuri joukko nuoria miehiä palasi 
sodasta, monet vailla koulutusta ja työtä, jotkut asuivat vaatimattomien torppien 
peräkamareissa äitinsä luona, monet kärsivät nälkää. Heitä kiersi maaseudulla ta-
loissa pyytämässä töitä. Sodasta itsekin palannut Frans (Aikko 2014)6 myötäkoki 
miesten tilanteen ja keksi tarjota heille työtä. Frans antoi miehille tehtäväksi raivata 
hänelle alueelle tyypillisessä vaikeassa maastossa uuden peltoalueen Takimmaisen 
vainion yhteyteen. He tekivät sen alkeellisin välinein ja saivat palkaksi ennalta tiede-
tyn summan ja ruoan. Joku vielä vuosien jälkeen kysyi työtä vain saadakseen emän-
tä Elli-Sofian vaatimattomista aineksista loihtimaa maittavaa ruokaa. On kyse pal-
velemisen kasvuperustasta, antamisen ja saamisen vuorovaikutuksesta, jossa toisen 
hyöty huomioiden hyödytään siitä itsekin. Esimerkiksi eräs lukeneempi työmiehistä 
auttoi kalastusosuuskunnan puheenjohtajana toiminutta, kirjoitustaidoiltaan heik-
koa Fransia paperitöissä. Uusi pelto ei ollut Fransille välttämätön, henkilökohtainen 
hyöty merkitsi hänen kohdallaan ennen muuta henkistä kasvua, hyveellisyyden to-
teuttamista ja vahvistumista itsessä. 

Pestalozzi kuvaa samansuuntaisesti talonpoikaiseen elämäntapaan perustuvassa 
kaunokirjallisessa opetusteoksessa Lienhardissa ja Gerdrudissa (1935, 58–60, 115; 
vrt. Kuosmanen 1927, 208–232) köyhien, mutta hyväsydämisten ihmisten sosiaa-
lista kasvua, joka ”virittää hänen mielensä kaikissa olosuhteissa herkäksi puhtaal-
le ihmisyydelle.” Fransin teko muistuttaa Pestalozzin kuvaaman miehen toimin-
taa. Mies pestasi 10 suuressa puutteessa elävää köyhää perheenisää rakennustyöhön. 
Pestalozzi näkee tässä keskeisen ihmisyyteen kasvamisen kohdan. On itse opittava 
avaamaan silmänsä ja katseltava ympärilleen havaitakseen missä maailman onni ja 
onnettomuus, siunaus ja kurjuus ovat. Hänen teoksensa pastori saarnaa, että ”ihmi-
nen ilman rakkautta ei ole ihminen vaan hirviö.” Maailmassa oleva valtava kurjuus 
voi mahdollistaa ihmisten sydänten pääsemisen oikeaan järjestykseen ja sisäiseen 
rauhaan. 

Kasvuhyödyssä on kyse ihmisenä olemisen laadun muutoksista, ihmisyyden, hen-
kisyyden ja hyveellisyyden vahvistumisesta. Tolstoi (1908, 57; vrt. Yegorov 1994, 

1. Tarkastelen kirjassa Fransin sotakokemuksia ja niiden vaikutuksia.            6
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1–2) korostikin köyhien vähäisistä vaatimuksista ponnistavan hyödyn merkitsevän 
ympärille muodostuvaa rakkautta ja yhteisyyden ilmakehää. Katson tämän merkit-
sevän vahvistuvaa yhteisöllisyyttä läheisten ja ympäristön kanssa, ihmisenä olemi-
sen jatkumoon kiintymistä ja sitoutumista, kohtalon jakamisen yhdistävää sidettä 
ja ilmapiiriä. Sitä koskeva hyöty perustuu tietoisuuteen kokonaisuuden tärkeydestä 
ja yhteishyödystä, osana heidän olemistaan. Noron (1968, 143–144; vrt. Jaakkola 
2011, 49–52, 133) mukaan Hegelin ajatuksiin tukeutunut Topelius on Maamme-
kirjassa vähitellen liukunut kristillisen lähimmäisenrakkauden ja lempeyden hyvei-
tä tehostavaan suuntaan. ”Ihmissuku on kasvanut yhteisistä juurista, luotu yhteistä 
päämäärää varten ja joka on riippuvainen yhteisistä elinehdoista, on solidaarinen, 
suku yksilön kanssa ja yksilö suvun kanssa.” Tätä symboloi kyläläisissä yhteisomis-
tus, esimerkiksi monet kylän hintavimmista laitteista, kuten tappuri eli puimako-
ne ja perunannostokone olivat yhteisiä, pienviljelysyhdistyksen omistuksessa. Jaettu 
hyötytavoite ilmeni yhteistoimintana erityisesti talkoissa. 1960-luvulla lapsuudes-
sani suku, useat sukupolvet ja naapurit kerääntyivät yhteiseen työhön esimerkiksi 
kauran leikkuussa ja perunapelolla, joissa tarvittiin paljon työväkeä. Vastavuoroi-
sesti mentiin toisia auttamaan. Muutamat kesämökkiläisetkin tulivat omien hyö-
tytarkoituksensa sisäistäneinä talkootöihin, lähinnä pitääkseen yllä kuntoaan tai 
nostalgiasyistä – he tiesivät voivansa vielä hetken kokea jotakin pian katovasta elä-
mänmuodosta. Jokaisella oli heinätöissä omat tehtävänsä. Naiset haravoivat isännän 
hevosvetoisella haravalla kasaamia heiniä, joita miehet laittoivat seipäille. 

Itse olin edellisellä sivulla kuvaamallani Takimmaisella vainiolla 5–7 vuotiaana 
tappipoikana, juoksin miehille tappeja heinäseipäisiin laitettavaksi. Kannoin myös 
puolen kilometrin päässä olevasta maakellarista kotikaljaa työväelle. Kerran tunsin, 
että rasittavia tehtäviä mukavampaa oli heinäseipään varjossa istuskelu, nautiskelin 
itse viimeisen kotikaljapullon. Se oli minulle työtä hyödyllisempää. Sain ankarat 
moitteet kesähelteessä heinänteossa hikoilevilta janoisilta miehiltä, jotka pettyneenä 
komensivat minut heti hakemaan juotavaa. Häpeää tuntien tajusin keskeisen yh-
teishyödyn seikan - emme saa ajatella vain omaa etua, vaan yhteishyvää, josta myös 
olemme osaltamme vastuussa – olemme riippuvaisia toisistamme. Pestalozzi (1935, 
62, 179; vrt. Jaakkola 2011, 52) puhuu ”halpamaisesta oman edun tavoittelusta.” 
Hän esittää ideaalisena ne talonpojat, jotka hurskaina hiljaisissa majoissaan asuen 
tyytyvät ja iloitsevat vähästään, eivätkä pyydä sitä mikä kuuluu toisille. Tähän kas-
vamiseen viitataan myös oman aikamme kasvatusajatuksissa, joissa uhkana näh-
dään (Värri 2014, 88) nykyajan itsekeskeinen, individualistinen eetos. 

Hyöty_Mutanen.indd   102 28.3.2018   11.56.15



103Hyöty

Korostan yksilökeskeisen elämäntavan vastapainona vastuullisen elämäntavan vah-
vistumista.  Siinä ei ole kyse ainoastaan ihmisten keskinäisestä kanssakäymisestä, 
vaan vuorovaikutuksesta kaiken ulkopuolisen todellisuuden, kokonaisuuden kans-
sa. Holistista ihmiskäsitystä painottava Rauhala (2005, 91, 126, 139) näkee ihmi-
sen kokonaisuutena, jossa situaatio, tajunnallisuus ja kehollisuus kietoutuvat yhteen. 
Katson kokonaisuuden ja siihen liittyvän kasvun koskevan yksilön holistista luon-
netta laajempaa olemista osana maailmaa. Hollo (1952, 20–25, 39–40) puhuu koko 
maailman muodostamasta kasvatuksellisesta avaruudesta, jossa ihminen sen suomia 
mahdollisuuksia toteuttaen pyrkii kaaoksesta kohti parempaa muotovaihetta. Ai-
kamme ongelma on, ettei Rauhalan mainitsema kietoutuminen onnistu häiriöttä 
maailmassa. Holloa tulkiten ihminen suuntautuu huonompaan muotovaiheeseen 
ja luo kaaosta. Häikäilemätön ihminen käyttää hyväksi ja tuhoaa ympäristöään. 
Hollon korostama kasvatuksen välineluonteeseen kuuluva tehtävä palvella merkitsee 
hyvän tavoittelemista kokonaisuuden kannalta. Siihen velvoittava heijastus jostakin 
suuremmasta tulisi tiedostaa jokaisessa maailman yksittäisessä osasessa.

Tämän palvelutietoisuuden vahvistuminen näkyi heinäpellolla Virkku-hevoseen liit-
tyvässä tehtävässäni. Oli tärkeä pitää ihmisille voimansa takia välttämätön työjuhta 
kunnossa, toisaalta sen itsensä merkittävyyden takia. Minun piti antaa sille vettä ja 
erityisesti tappaa isoja paarmoja Virkun selän kohdasta, johon sen häntä ja pää eivät 
ylettyneet. Ihmisellä saattaa kehittyä harha elämisestä toisessa todellisuudessa, täysin 
irrallaan kokonaisuudesta kuten luonnosta, jota hän häikäilemättömästi, vastuutto-
masti käyttää hyväksi, hyödyntää yksipuolisesti. Värri (2014, 91)7 puhuu onkalosta, 
torjutusta alitajunnastamme, ”joka vapauttaa meidät akuutista vastuusta muuttaa 
elämäntapaamme ja suhdettamme luontoon, olemiseen ja aikaan.” Onkalometafysii-
kan varassa elämänmuotomme uskottelee luottamusta teknologiseen järkeen, ”joka 
sallii ihmiskeskeisen omistusoikeuden jakamisen luontosuhteessa ja Mustan Pekan 
jättämistä tulevien sukupolvien kouraan.” Vastuulliseen elämäntapaan kasvamisen, 
henkisyyden keskeinen perusta on kyky arvioida ja ohjata, kontrolloida (Pihlström 
2015) itseään, edistää hyveellisyyttään osana kokonaisuutta – olla hyödyksi esimer-
kiksi jälkipolville ja ympäristölleen. Monilla luonnonyhteydessä elävillä kyläläisillä 
se ilmeni perusasennoitumisena maailmaan. Muistan siikarääkissä paikallisen ka-
lastajan kokemassa verkkoa ja nöyrästi kiittävän jokaisesta saamastaan kalasta erik-

1. Vrt. Erich Frommin (Olla vai omistaa 1977) ajatuksia omistamisen ja olemisen elämänta-
pojen erosta.

            7
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seen. Lähellä Takimmaista vainiota marjastaessani mieleeni palaa vanhan kansan 
hyssyttelevä muistutus: Tapion valtakunnassa pitää metsän antimista nauttiessaan 
kulkea hiljaa sen elämää ja rauhaa kunnioittaen - muuten Tapio muuttaa häiritsijän 
kannoksi! Onko ihminen kadottanut tämän itseään mahtavamman voiman nöyrän 
kunnioituksen, muuttumassa hyveiltään vajaaksi ”kannoksi?”

Hyötyä tavoitellaan kohtuudessa, levollisen ponnistelun  
harmoniassa  

Tiedostin heinäseipään varjosta havahtuessani myös, että yhteisiin tuloksiin pääs-
tään hoitamalla oma osuutensa ja usein kovalla työllä - ei laiskottelemalla ja oletta-
malla, että hyvä tulee itsestään. Päinvastoin tämän kaltainen asennoituminen työ-
hön taannuttaa ihmisen edistyksen ja kehityksen. Topelius (1938, 505) näkee kan-
san kasvun kannalta keskeisenä kuolettavana ja turmelevana vihollisena velttouden. 
Hän kysyy: ”Mitä sellaisesta maasta on, jossa ihminen alituisen kesän helmassa is-
tuu kylläisenä luonnon valmiiksi katettuun pöytään?” Ymmärsin, ettei saatava hyö-
ty tule toisten siivellä, vaan sen eteen on henkilökohtaisesti ponnisteltava. Myös jou-
tilaisuutta arvosteleva Tolstoi (1908, 152–154) koki maalaisten keskellä syyllisyyttä 
siitä, että hän laiskana orjuutti toisia käyttämällä heitä hyväkseen: Hän sääli rasit-
tamaansa hevosta ja päätteli, että on ”noustava sen selästä ja käveltävä omin avuin.” 
Tämä viittaa tietoisuuteen, että on itsensä ulkopuolisen hyöty huomioiden opittava 
yhdessä kohtaamaan ankara todellisuus. Topelius (1938, 505) esittää tällaisena ko-
van, kylmän ja köyhän maan, joka kehottaa ihmistä: `Tee työtä!` ” Ja veltostunut 
kansa herää niinkuin unesta, havaitsee olevansa alastonna kinoksilla, tuntee itsensä 
ja elää!” Topeliuksen mainitseman ryhdistäytymisen ja toimeen ryhtymisen kannal-
ta on tärkeää se itsestä muodostettu arvio, jonka ihminen saa ponnistelunsa onnistu-
misen tasosta. Sitä koskevaa arviota tukee palaute, jonka ihminen saa yhteisöltään ja 
vanhemmiltaan, joiden tyytyväisyyttä jälkeläisiinsä Pestalozzi (1935,156) pitää las-
ten suurimpana ilona maailmassa.  Heinätyöpäivän päätteeksi isoisäni Frans usein 
pyysi minut luokseen ja sanoi: ”Kuules vähäpoikk, kiittä tlee ahkerast tyänteost, 
snää ole tehn luanikkast snuu dyäs. Mitäs jäätölö maksa? Tlees hakema marka setel 
palkaks miähe dyäst.” Tällainen viisas ”maalaispedagoginen” kannustus sai minut 
innostuneena ja itseeni tyytyväisenä vastaisuudessa tekemään työni entistä parem-
min. Halusin näyttää sen rakastamalleni ja ihailemalleni faarille. Keskeistä kasvun 
kannalta on tietoisuus oman ponnistelun ja panoksen tärkeydestä, että on hyödyksi 
vanhemmilleen, yhteisölleen ja ympäristölleen, joita kunnioittaa – joiden hyväksyn-
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tä on osin oman osuutensa suorittamisen onnistumisesta riippuvainen. Voidaan ky-
syä onko tämä dynamiikka heikentynyt yhteiskunnassamme? 

Vaikka kyläläiset tekivät ahkerasti töitä aamusta iltaan, oli siinä ja siihen asennoi-
tumisessa aistittavissa rauhallisen puurtamisen, Topeliuksen (1938, 505) kuvaaman 
levollisen ponnistelun sävy. Siitä puuttui nykyajalle ominainen stressaava kiire ja 
suorittaminen, johon liittyy usein uupuminen ja masennus, monella kykenemättö-
myys rentoutua. Se heijastaa täydelliselle elämälle asetettujen liiallisten, usein ma-
terialistisesti painottuneiden vaatimusten ja hyödyn painetta. Kyläläiset puolestaan 
vaikuttivat pestalozzittain olevan tyytyväisiä elämisen vaatimattomampaan tasoon, 
vailla vaatimusta tavoitella ulkoista todellisuutta ja itseä koskevaa, yhä suurempaa 
tulosta ja hyötyä. He uupuivat usein fyysisesti, mutta eivät niinkään psyykkisesti. 
Kyläläisten kohtuullisessa elämäntavassa jännitteisyys ja sen purkautuminen olivat 
tasapainossa, elämäntaitoon liittyi myös kyky nauttia ja levätä – niiden merkityk-
sen ja hyödyn tiedostaminen, sisäinen rauha. Pestalozzi (1935, 101, 116–117) kuvaa 
vaatimattomaan, yksinkertaiseen, kohtuulliseen elämään tyytymistä, johon liittyy 
tyyneys, levollisuus ja rauhallisuus, Tämä idylli näkyi tuodessamme hitaasti lyller-
tävän isoäitini kanssa kahvia heinätyöväelle. Mummu kantoi kuparista kahvipannua 
ja koria, jossa oli hänen leipomaansa kahvileipää. Minun korissani olivat posliiniset 
kahvikupit. Molemmat korit olivat huolella peitetty puhtaalta tuoksuvalla valkoisel-
la liinalla. Meidät nähtyään työväki keskeytti uurastuksensa ja asettui ojanpenkalle, 
jossa tarjoilimme heille pannukahvit. Usein siinä istuttiin pitkäänkin kiireettömästi, 
kuului iloista puheensorinaa ja naurun pärskähdyksiä. Kahvitauon alkamisen het-
keä kuvasi kun miehet ottivat hatun päästään ja heidän koko olemuksessaan saattoi 
havaita jännityksen raukeamista. Päivän askareiden päätyttyä sama purkautuminen 
tapahtui savusaunassa, myöhemmin saatettiin tuvassa iskeä tarinoita, joskus vanha 
saaristolaismies viihdytti väkeä soittamalla ”hieman krahisevaa” viulua sylissään.

Kasvatuksessa hyödynnetään olosuhteita muutostarkoituksessa

1960-luvun loppua kohden tultaessa elettiin kylässä yhteiskunnallisen murroksen 
aikaa. Saaristo alkoi tyhjentyä asukkaista ja pienviljelytilat – yhdistyksineen tulivat 
tiensä päähän. Takimmaisella vainiollakin käytetty heinäharava ruostui vähitellen 
ja peittyi pitkään ruohoon, lato romahti aikanaan kasaan eikä kukaan enää koskaan 
käyttänyt puita vasten nojaamaan asetettuja heinäseipäitä. Tuolloisen maaseutuelä-
mäntavan muutosta kuvaa myös näky, jossa vanha, sairas ja väsynyt Virkku- hevo-
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nen seisoi huterasti tallin seinään kiinnitettynä. Hänen isäntänsä Frans saattoi he-
vosensa teurasautoon. Hän itki, koska oli aistivinaan Virkun silmistä, että se aavisti 
tulevan kohtalonsa. Oliko Fransin liikutuksen osasyynä hänen ahdistuksensa oman 
kuolemansa lähestymisestä tai hänelle tutun elämäntavan loppumisesta? (Vrt. Pihl-
ström 2015) 

Vaikka yksi aikakausi elämäntapoineen olisikin ohi, ei se mahdollisesti aiheuttamas-
taan ahdistuksesta huolimatta merkitse kasvatuksellista taantumaa, päinvastoin. On 
ratkaisevaa, että ihminen yksilönä ja yhteisönä oppii löytämään tarkoituksenmukai-
sen ja merkittävän hyödyn ja tavoittelemaan sitä. Tähän liittyy kyky soveltaa henkistä 
kulttuuriperintöä. Tämä merkitsee muun muassa harjaantumista hyväksi todettujen 
toimintamallien käyttämiseen kohdattaessa muuttuvan yhteiskunnan ja maailman 
luomia haasteita. Tätä Tolstoi, Topelius ja Pestalozzi kansan kasvattamista korostavil-
la maanläheisillä ajatuksillaan ja kirjoituksillaan pyrkivät iskostaman aikansa suku-
polvelle (Kuosmanen 1927, 224, Yegorov 1994, 2, 9). Vahvaan perinteeseen tukeutuva 
kasvu näkyi myös Takimmaisella vainiolla aikanaan puurtaneiden jälkeläisissä vuo-
situhannen taitteessa kun heidän 120-vuotias koulunsa8 joutui lopettamisuhan alle. 
Kylä valjasti toista vuosikymmentä kestäneen poikkeuksellisen, runsaasti julkisuutta 
saaneen kamppailun koulun säilymisen puolesta. Keskeistä oli, että he ymmärsivät 
sen hyödyllisyyden koulunsa pelastumisen kannalta. Syntyi perinteiseen maalaiselä-
mäntapaan ja sen elämäntaitoon ja vahvuuksiin tukeutuva päämäärätietoinen yhteis-
toiminta, lähes käsin kosketeltava, väkevä talkoohenki. Jälleen kerran monet kyläläi-
set, kukin omia taitojaan hyödyntäen ja uhrautuen osallistuivat usein hurmoksen piir-
teitä ilmentäneeseen taisteluun koulunsa pelastamiseksi (Rouhio 1993, Hautamäki 
1989, Varjonen 1998). Yksi opetti matonkutomista, toinen oli ”kyläpäällikkönä”, kol-
mas järjestysmiehenä suulitansseissa, joku nikkaroi, joku hoiti paperi- ja pankkiasioita 
ja niin edelleen. Uhka oli hyödyksi, se mahdollisti poikkeuksellisen aktiivisuuden ja 
innovatiivisuuden, luovuuden myrskyn, hyvin rohkeita, virheitä pelkäämättömiä pe-
dagogisia kokeiluja.

Topelius (1938, 505) puhuu laiskuuden vastakohtana iloisesta kunniasta luoda jota-
kin uutta ja parempaa, kieltäytymistaidon voimaa. On kyse pitkälti pragmatismin 
korostamasta käytännön hyödystä, jonka jonkin epämiellyttävän uhka saa aikaan, 

1. Sorkan kansakoulu perustettiin v. 1887 kyläläisten talkootyöllä. Lakkauttamisuhan vuo-
sina se muutettiin kolmiopettajaisesta kaksiopettajaiseksi ja siinä oli maalaiskoulujen 
tapaan yhdysluokat, oppilaita oli vaihtelevasti noin 40. Rauman kaupunki lopetti Sorkan 
koulun toiminnan samanaikaisesti neljän muun pienen koulun kanssa keväällä 2008.

            8
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Pihlström (2015, 56) puhuu praktisesta hyödystä. Uhka synnytti Sorkan koulussa pe-
dagogista kehittelyä ja muutosta, siinä ikään kuin myrskyävä tuuli valjastettiin pur-
jeisiin laivaa eteenpäin vieväksi voimaksi. Sain kyseisen koulun toisena opettajana 
osallistua pitkälti Learning by doing- ajatteluun (Dewey 1957, Hartman & Lundgren 
1980, Aikko 2002)9 perustuvan opetustavan soveltamiseen. Oppilaat työskentelivät 
normaalin koulutyön ohella niin sanotuissa tehoryhmissä opetuspuutarhassa ja pe-
runapellolla (sato noin 2000kg/vuosi) ja parinkymmenen maatiaiskanan kanalassa. 
Kehitettiin monia pääasiallisesti talonpoikaisperinteeseen pohjautuvia tempauksia. 
Tällainen oli esimerkiksi Rauman museon näyttelyksi päätynyt projekti pellavan vai-
heista pellolta kankaaksi asti (Elo & Melanko 1999). Koulun puutarhassa ja pellolla 
työskennellessään oppilaat oppivat taloudellisuutta ja omavaraisuutta sekä luonnon-
ympäristön, yhteistyön ja ponnistelun sekä vastuullisuuden merkityksen ja hyödyn 
erityisesti uhkatilanteissa. Samalla toimeen tarttumisen asenne ja itseluottamus vah-
vistuivat. Aito hyöty syntyi perinteisiin tukeutuvassa käytännön ponnistelussa, jonka 
omin käsin saavutetut tulokset tuottivat usein hyvää mieltä ja innostivat, motivoivat. 
Oli kyse Sorkan kylän ja koulun talkoohenkeen perustuvasta toiminnasta kertovan 
artikkelin (Sorkan koulussa opitaan talkoohenkeä 2005)  otsikosta:10 ”Perinteitä hu-
viksi ja hyödyksi.” Oman työn tuotteita käytettiin koulun keittolassa ja kanamunia 
meni myyntiin asti - ahkeruus palkittiin sadonkorjuujuhlassa. Keskeinen hyödyn kas-
vatuksellinen merkitys oli, että tieto omalaatuisesta toimintatavastamme levisi koulun 
ja kylän ulkopuolelle. Saimme usein luennoida ja esittää toimintaamme muun muassa 
Kansallismuseossa ja vastaanotimme lukuisia vierailijoita aina ulkomailta asti (Dikt-
lev 1999, 5). Monet tempaukset ja ideamme kantoivat hedelmää muissakin yhteisöissä 
ja kouluissa. Niihin perustuen puhuttiin Sorkan mallista. Uuden–Seelannin koulu-
laitoksen edustaja Hansen (2006, 11, 12,13)11 kiinnostui erityisesti yhteisöllisyydestä, 
rakentavasta ilmapiiristä ja talkootyötavasta. Saimme paljon julkisuutta,12 muun mu-
assa esiinnyimme televisiossa sekä vastaanotimme tunnustuspalkintoja (Suni 1998, 
13,14 ja Maaseudun kukkasrahaston säätiö 19.11.1999). 

1. Vrt. progressiivinen, pragmatismiin tukeutuva pedagogiikka, Kerschensteinerin työpedago-
giikka (Työkoulun käsite 1938, Porvoo: WSOY).

          9

1. Sorkan kylä ja koulu osallistuivat pitkään erikoisen toimintansa takia museo- ja opetus-
hallituksen sekä ympäristöministeriön luotsaamaan Suomen Tammi- projektiin, joka pyrki 
muun muassa hyödyntämään perinteitä kasvatuksessa (Aikko 2002).

          10

1. Hansen teki pedagogisen raportin suomalaisesta, maailman kärkiluokkana nähdystä kou-
lulaitoksesta. Hän tutustui viiteen suomalaiskouluun, joista Sorkan koulu oli ainoa maa-
laiskoulu (Rural school).

          11

1. Erityisesti paikallislehdistö julkaisi vuosien ajan runsaasti artikkeleja kylän ja koulun 
kamppailusta. Vrt. Aikko 2000.

          12
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Runsaan vuosikymmenen kestäneen kamppailun jälkeen koulu kuitenkin suljet-
tiin yhdessä muutaman muun Rauman kaupungin koulun kanssa. Elävän keskuk-
sen häipyminen taannutti kylää. Toisaalta kylä vähitellen sopeutui tähänkin muu-
tokseen. Keskeisiä kasvatushyödyn tekijöitä olivat muutoksen synnyttämä väkevä, 
jaettu ahdistus ja sen luoma tunneside, jotka valjastettiin voimaksi.13 Tämä dyna-
miikka oli käsin kosketeltavissa koulun viimeiseen kevätjuhlaan kyynelsilmin ko-
koontuneissa kyläläisissä. Iso luokka täyttyi äärimmilleen entisistä, eri sukupolvia 
edustaneista, hyvin vaitonaisista oppilaista. Heidän yhteisen, jaetun kohtalon tiivis 
tunneyhteytensä kulminoitui tässä kokoontumisessa. Se oli kasvatuksellisesti tärkeä 
heidän tuskansa käsittelemisessä ja rakentavassa suuntaamisessa tulevaan.

Tilanteen pedagogisen hyödyntämisen lähtökohtana oli löytää kyläkoulun lakkaut-
tamisen ankarasta totuudesta vapauttavia totuuksia, rakentavia seikkoja, kuten toi-
voa. Tätä tarkoitusta pyrki edistämään muun muassa itse tehty, koulun kohtaloa 
koskeva Muuttopahvilaatikoiden sietämätön raskaus -näytelmä (Aikko 2008). Tämä 
koulun viimeisessä kevätjuhlassa esitetty näytelmä mukaili paikoin Väinö Linnan 
Tuntemattoman sotilaan surullisia, mutta toiverikkaita kohtauksia. Teatterin, rooli-
en ja tilanteeseen samastumisen keinoin simuloimme luovasti koulun ja kylän jän-
nitteistä kohtaloa ja siitä syntyneitä tunteita ja ratkaisuja - tarkastelimme ja käsit-
telimme Tolstoita (Yegorov 1994, 5)14 soveltaen yhteisömme mentaalia luonnetta. 
Esityksen draamapedagoginen, terapeuttinen tarkoitus oli vahvistaa vastoinkäymi-
sessä elämänuskoa ja – rauhaa, erityisesti luottamusta, että kaikki järjestyy (usein 
vapautta toteuttavien valintojemme seurauksena) kaikesta huolimatta lopulta hy-
vin.15 Näytelmässä todettiin muun muassa, että voimme yhteistyöllä saada kyläta-
lon, kokoontumispaikan, jossa voimme esimerkiksi säilyttää tärkeitä muistoesineitä. 
Koulun kolme kuudesluokkalaista olivat esityksessä kuin kolme muskettisoturia, 

1. Tolstoin humaanisen kasvatuksen perusteita oli tuntea lasten mentaali luonne esimerkiksi 
vapautta toteuttavina persoonina.

            14

1. Tunteiden hyödyntäminen näkyi myös itsessäni. Opettajan velvollisuuteni ja kutsumukseni 
vahvistuivat tietoisuudesta ja tunteesta, että olin rehtorina koulussa, jota äitini ja isovan-
hempani olivat käyneet ja että äitini oli kastettu paikassa, jossa sijaitsi opettajanpöytäni. 
Vrt. Topeliuksen tarkastelemaa hyvää kasvatusta, johon liittyy tunnetta korostava romant-
tinen kasvatus-ajatus (Jaakkola 2011, 140,183); Fransin ja Virkku – hevosen liikuttava, 
viimeinen kohtaaminen s. 5.

            13

1. Mar & al 2005. Aikko 2016, dialektinen keikaus – ajatus vaikeuksien hyödystä, mahdolli-
suudesta luoda jotain hyvää.

            15
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jotka näytelmän viimeisessä kohtauksessa kohtasivat ankaran totuuden itseensä ja 
toisiinsa uskoen, toiveikkaasti – ”yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta:” 

Nanna Narvatsalo: ”Muistot jäävät ja muistoista kasvaa uutta elämää.”

Athos-Jere: ”Hyvä, nyt mie voi rauhallisen lähtee. Hei sit poja, hei tytöt, hei sit 
koulu! ”

Porthos- Tero: ”Viimeinen tervehdys sinul, jää hyväst iankaikkisest sää rakas ystä-
vä!”

Aramis-Jyrki: ”Vanha lähte ja heilutta sinul!” (nostavat ja lähtevät kantamaan At-
hos-Jereä)

Athos-Jere: ”Elkää permanto vieköö minnuu näin päin! Mie en lähe tiält jalat iel!” 
kääntävät suunnan)”No nyt o hyväst. Mennään, mutta arvokkaast…(kantavat laa-
tikoita, pusseja ja tavaroita)

Lukija: Ja niin punarusko, ikiaikainen ilta-aurinko levittää säteitään Sorkan met-
sän väkevien puiden oksille ja valaisee koulun viimeisestä kevätjuhlasta poistuvien 
lastensa tietä. Se luo heidän sydämiinsä väkevää elämänuskoa, jonka avulla he voi-
vat katsoa tulevaisuuteen luottavaisin ja turvallisin mielin, elämänsä loppuun asti.

Topelius (1938, 504–506) kuvaa romanttiseen tapaansa Maamme – kirjan loppu-
kappaleessa Kotiintulo koulusta Sorkan koulun kevätnäytelmän viimeisen kohtauk-
sen kaltaista tunnelmaa; järven tyyneyttä ja taivaan rauhaa, sydämen tuntemaa täy-
teläisyyttä, tietoisuutta miksi rakastaa omaa maata ja halua palvella sitä elinaikan-
sa. Näytelmä puki sanoiksi kyläläisille tyypillisen kotiseuturakkaudesta kumpuavan 
periksi antamattomuuden ja päättäväisyyden kohdata tuleva, rakentaa ja hyödyntää 
vastoinkäymisensä voitoksi. Kylätalo16 perustettiin yhteisvoimin ja siellä toteutetut 
monet yhteiskokoontumiset ja aktiviteetit edesauttavat edelleen kylän elinvoimai-
suutta. Joukko kylän miehiä siirsi huolella sankarivainajien muistotaulun koulul-
ta kylätalolle. Se muistutti miten erilaiset kylää koskeneet kuolemat, kuten maa-
seudun muuttuminen 60-luvulla ja koulun sulkeminen saattavat olla mahdollisuus 
johonkin hyvään (Pihlström 2015, Aikko 2016). Keskeistä tässäkin oli perinteisen 
vaikeuksien kohtaamisen elämäntaidon valjastaminen, eli hyödyntäminen uusissa, 

1. sorkankylatalo nettisivu. org            16
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uhkaaviltakin tuntuvissa muutoksissa. Kasvatuksellisen hyödyn käsite ja sen käy-
tännön sovellukset velvoittavat erityisesti koululaitosta. Laurellin kaltainen hyödyn 
aseman ja tehtävän tarkastelu kouluopetuksessa on keskeinen osa kasvatusajattelua. 
On täsmennettävä hyödyn merkitystä ja laatua sekä sopeutettava se muutoksiin ja 
niiden vaatimuksiin käytännön arjen pedagogiikassa. Tämä koskee erityisesti erilai-
sia yhteiskuntaa uhkaavia haasteita, niiden luomaa oman aikamme ”kivikkoisuut-
ta.” Tätä kuvaa esimerkiksi monimuotoinen pahoinvointi, masennus ja syrjäytymi-
nen. Monilla ihmisillä esiintyy terveiden juurten heikkoutta ja puuttumista. Tarkoi-
tan ettei heillä ole keinoja oman elämänsä vaikeuksien rakentavaan kohtaamiseen, 
”klomppisen polun” kulkemisessa (Vrt.Värri 2014). 

Kasvatuksen on omalta osaltaan kyettävä vastaamaan edellä esittämiini haasteisiin. 
Sen on keskityttävä Pestalozzin (Kuosmanen 1927, 224) Lienhard ja Gerdrud- teok-
sessa esittämän opetusopin pääteeman mukaisesti onnettoman pääsemiseen kurjuu-
destaan onnellisempiin oloihin ja kehittymään hyväksi ja kunnolliseksi. Korostan 
tämän rakkauden pedagogin esittämän opin universaalia, ontologista merkitystä. 
Ihmisen vahingollisen toiminnan takia ”onnettomaksi” tulleen maapallon tila edel-
lyttää näkemystä kokonaisvaltaisesta hyödystä, jossa huomioidaan koko luonnon 
etu. Kasvatushyödyn perusta tulee rakentua rakkauden toteuttamisesta kaikkeen 
elolliseen, jonka piirteitä oli aistittavissa edellä kuvaamassani (s.5) Fransin ja Virk-
ku-hevosen viimeisessä kohtaamisessa.17 Laurellin ajatus palvelemaan kasvavasta ih-
misestä ei liittyisi ainoastaan hänen korostamaansa yhteiskuntaan ja Topeliuksen 
viittaamaan isänmaahan. Se kohdistuisi koko ulkoiseen todellisuuteen, elämään ja 
maailmaan. Käytännössä se merkitsee Topeliuksen (Jaakkola 2011, 187–189)18 esit-
tämää vastuuta luonnosta ja ympäristöstä, joita tulee varjella sekä asennetta tehdä 
työtä, jossa ihminen jättää maailmansa parempaan kuntoon kuin millainen se oli 
silloin kun hän sai sen itse hoidettavakseen. Näin keskeinen kasvatusteemani, vas-
tuullinen elämäntapa saattaisi rakentavimmillaan toimia Hollon (1952, 20–25, 39–
40) mainitsemana loputtoman kasvun mahdollisuutena.

1. Vrt. Tolstoin samansuuntaista myötätunnon kokemusta hevostaan kohtaan s. 4 ja Aikko 
2014, jossa kuvaan Fransin huolehtivaa suhdetta Virkku-hevoseensa.

            17

1. Ks. Jaakkolan (2011, 117, 189) tulkintaa Topeliuksen luonnonfilosofiasta ja ekoteologiasta.            18
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 Onnekasta 
 päämäärätietoista 
 toimintaa? 
 Väitöskirjatutkijoiden näkemyksiä menestymisestä  
 tutkijan uralla 

Virve Kallioniemi-Chambers & Sirpa Mäkinen

Johdanto

Oletko menestynyt työurallasi? Oletko tehnyt urasuunnittelua ja valintoja, joiden 
itsellesi tuomaa hyötyä olet ennakoinut ja toivonut?  

Työelämän muutoksia, siinä menestymistä ja toisaalta siitä putoamista tutkitaan 
monipuolisesti. Keskitymme artikkelissamme menestyksen näkökulmaan. Työelä-
män kontekstit, jotka muodostuvat toisaalta ihmisen tekemistä esineistä ja raken-
nelmista (artefakteista), toisaalta käytännöistä ja keskusteluista, viestittävät jotain 
siitä, millainen toiminta on menestyksellistä tai hyödyllistä. Kontekstisidonnaiset 
kokemukset menestystekijöistä ja hyödyllisistä prosesseista karttuvat ajan kuluessa 
ja muokkaavat näkemyksiämme. Tietynlainen käyttäytyminen tai erilaiset toimin-
tojen laatua kuvaavat määreet eivät olekaan sellaisenaan itsessään menestyksellisiä. 
Menestys on ennemminkin useanlaiselle toiminnalle ja niiden seuraamuksille an-
nettu nimitys. (Sutherland 2017.)

Työelämäksi tässä artikkelissa rajautuu tutkijan työ yliopistossa ja akateeminen ura. 
Tarkastelemme, mitä väitöskirjaa tekevät jatko-opiskelijat ajattelevat tutkijan ural-
la menestymisestä. Artikkelin pohjana ovat kansainvälisen jatko-opiskelijaryhmän 
kirjoittamat kuvitteelliset kertomukset väitöskirjan jälkeisestä tutkijanurasta. Käy-
tämme näistä jatko-opiskelijoista jatkossa nimitystä väitöskirjatutkija (doctoral rese-
archer). Kaikki he olivat työsuhteessa johonkin eurooppalaiseen yliopistoon.
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Kasvatustieteilijöinä artikkelimme lähtökohtana on ymmärrys yliopistosta konteks-
tuaalisena ja kulttuurisena tutkijoiden kasvattajana. Tohtorikoulutuksen opetus-
suunnitelmat, ohjauskäytännöt sekä mahdollisuudet ja kannustus kansainväliseen 
liikkuvuuteen muokkaavat väitöskirjatutkijoiden käsityksiä siitä, millaiset toimin-
not arvioidaan tavoiteltaviksi tai toisaalta vähemmän tärkeiksi tutkijan uralla. Yli-
opistossa on myös useita erilaisia yhteisöjä, jotka erottautuvat toisistaan tiedeperus-
teisesti ja joista opiskelija löytää samaistumiskohteita. Erilaisten henkilöstöryhmien 
sisällä on vuorostaan alaryhmiä, jotka perustuvat esimerkiksi työsuhteen kestoon tai 
tutkijan uran etenemispolkuun (kuten tenure track -järjestelmä). Yliopisto on vain 
yksi merkityksiä konstruoiva yhteisö, jossa tutkijat toimivat, mutta artikkelissamme 
muunlaisia työelämän konteksteja koskeva tutkimuskeskustelu rajautuu pois. 

Artikkelin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, millaisia näkemyksiä tutkijan 
urasta ja siinä menestymisestä elää akateemisessa työympäristössä, ja antaa näkö-
kulmia tutkijakoulutuksen kehittämiskeskusteluun. Meille kirjoittajille yliopisto on 
ollut usean vuosikymmenen ajan se konteksti, jossa akateemisen työn käytäntöjä 
olemme kokeneet. Yliopiston toimintaa sisältäpäin katsoessamme haluamme kiin-
nittää huomiota siihen, millaisin attribuutein menestyksestä keskustellaan ja sitä ra-
kennetaan. Ajankohtaisen tutkimustiedon puute on jo sinällään perusta huomioida 
väitöskirjatutkijoiden näkemyksiä mahdollisuuksista rakentaa jatkuvuutta tutkija-
uralleen. Lisäksi tutkijoita toimii yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden ulkopuo-
lella nykyään hyvin erilaisissa ja monimuotoisissa tehtävissä, joissa menestymistä 
yliopistossa saadut kokemukset ja näkemykset pohjustavat. 

Seuraavassa luvussa valotamme kahta käsitteellistä näkökulmaamme: toisaalta me-
nestyksen objektiivisia ja subjektiivisia tekijöitä ja toisaalta menestymisen prosessin 
ajallista luonnetta. 

Tutkijan menestys prosessina ja sen ajallinen luonne  

Uralla menestymisen indikaattoreiksi tunnistetaan akateemisessa kontekstissa 
muun muassa julkaisujen tasoluokitukset, julkaisuihin viittaamisen määrät, kil-
paillun rahoituksen saaneiden tutkimushankkeiden määrä ja volyymi sekä niiden 
tilaisuuksien määrä, joissa tutkija on kutsuttuna puhujana. Indikaattorien selitys-
voimaa menestyksen kuvaamiseksi voi problematisoida, mutta toisaalta niiden käyt-
tö kertoo tarpeesta saada tutkijan menestystä mitattavaan muotoon. Esimerkiksi 
uuden tutkijan rekrytointiprosessissa hakijan siihenastista uraa tarkastellaan aina-
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kin osittain ulkoisilla mittareilla, menestystä voidaan pyrkiä ennakoimaan tiettyjen 
indikaattoreiden avulla. Uralla eteneminen ymmärretään tällöin vaiheittaisena ja 
hierarkkisena. Ura etenee kuin tikapuita pitkin nousten. Tämä on perinteinen kä-
sitys urakehityksestä ja uralla menestymisestä. (Huotari 2010.) Menestyksen indi-
kaattorit esiintyvät enemmän tai vähemmän suorasti myös yliopistojen strategisissa 
asiakirjoissa. Ne kannustavat tutkijoita toimimaan tietyllä tavalla, esimerkiksi jul-
kaisemaan kansainvälisesti korkeatasoisilla julkaisufoorumeilla, hakemaan ulkoista 
rahoitusta, toimimaan kansainvälisesti ja tekemään yhteistyötä erilaisten tutkimuk-
sen sidosryhmien kanssa. Nuoria tutkijoita ohjataan väitöstutkimuksen jälkeen läh-
temään ulkomaille tekemään post doc -tutkimustaan ennen mahdollista paluuta 
kotimaahan. Käänteisesti, tutkijoita ei erityisesti kannusteta julkaisemaan esimer-
kiksi suomen kielellä, jäämään tuttuun opiskeluajan yliopistoon ja hankkimaan pit-
käaikaista opetuskokemusta. Ulkoiset indikaattorit menestyksen määreinä jättävät 
ulkopuolelle ja keskustelun marginaaliin tutkijan omat kokemukset menestymises-
tään ja menestymismahdollisuuksistaan tutkijan uralla. 

Sutherland (2017) jäsentää menestystä akateemisella tutkijan uralla toisaalta objek-
tiivisena, toisaalta subjektiivisena menestymisenä, ks. taulukko 1. Objektiiviseen 
menestykseen sisältyvät tuotteliaisuus tutkimuksessa, uralla eteneminen, asema, 
opetustoiminta sekä palkkaus. Subjektiiviseen menestykseen Sutherland sisällyttää 
tyytyväisyyden elämään, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, vapauden, työtyytyväi-
syyden ja opiskelijoihin vaikuttamisen.  

Taulukon 1 objektiivisten ja subjektiivisten menestystekijöiden vertailu osoittaa, 
että objektiivinen menestys on esitettävissä esimerkiksi selkeinä välitavoitteina ja 
vaiheina, kun taas subjektiivinen menestys on rajaamattomampaa. Eroja näissä me-
nestymisen määreissä ja prosesseissa voi selittää prosessien ajallisen luonteen eriyty-
misellä. Aika jäsentää akateemista kuten muutakin sosiaalista elämää. Vaikka aikaa 
ei voi ottaa haltuun, aikaa voi yrittää tavoittaa kysymällä esimerkiksi toiminnan no-
peutta tai kiihtyvyyttä tai ajan niukkuutta resurssina (Adam 2004, 141–143). Pro-
sessit voivat olla esimerkiksi lyhyt- tai pitkäkestoisia, nopeita tai hitaita ja toiminnot 
etenevät lineaarisesti tai syklisesti. Perinteisessä hierarkkisessa urakehityksessä eri 
vaiheet etenevät kronologisesti ja lineaarisena järjestyksenä, ja eteneminen voi kes-
toltaan ja tempoltaan vaihdella. Prosessi on ajallisesti jaettavissa osiin ja sitä voidaan 
mitata (ks. Lee & Liebanau 2002, 130). Objektiivisen menestyksen tekijät asettu-
vat hierarkkiseen ja lineaariseen suhteeseen. Subjektiivisen menestyksen tunnisteet 
sen sijaan ovat vyyhtimäisiä ja yhteen kietoutuneita. Tällaisessa syklisesti etenevässä 
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Objektiivinen menestys Subjektiivinen menestys

Tutkimuksellinen tuottavuus 
• saatu ulkoinen rahoitus
• julkaisujen määrä ja laatu 
   (julkaisuluokittelussa)
• viittausten määrä
• ensimmäinen kirjoittaja julkaisuissa
• tutkimusryhmän johtaminen ja uusien 
   tutkijoiden rekrytoiminen
• tutkimusohjelman rakentaminen

Tyytyväisyys elämään 
• onnellisuus
• tasapaino työn, perheen ja vapaa-ajan 
   välillä
• stressin hallinta
• terveys

Ylennys ja urapolku 
• eteneminen varhaisessa tutkijan 
  uravaiheessa 
• tutkimuksen, opetuksen ja muun 
   toiminnan vaatimusten täyttäminen 
   työnhaussa
• tutkijan uran vakiinnuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• tieteellisen tiedon rakentaminen 
• ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen 
   vaikuttaminen
• kontaktit paikallisiin yhteisöihin

Asema
• tieteenalallaan tunnettu
• kansainvälinen tutkimusyhteistyö
• oma yliopisto arvostettu
• vastuutehtäviä tiedekunnassa ja 
   yliopistossa 

Vapaus 
• oman tutkimusteeman valinta
• yhteistyö ja monitieteisyys
• opetus keskittyy omaan 
   tutkimusalueeseen

Opetus 
• näyttävyys ja näkyvyys
• suurten ryhmien opettaminen
• positiivinen opiskelijapalaute

Työtyytyväisyys
• luottamus tutkijan ja opettajan 
   taitoihin
• positiivinen opiskelijapalaute 
• tasapaino erilaisten akateemisten 
   roolien välillä
• kollegayhteistyö ja mentorointi 

Palkka
• merkittävän hyvä

Vaikuttaminen opiskelijoihin
• vaikuttaminen opiskelijoiden 
   jatko-opiskelumahdollisuuksiin
• opiskelijoiden ajattelun haastaminen 
• vähemmistöön kuuluvien opiskelijoiden 
   innostaminen
• senioritutkijan mallin tarjoaminen 
   nuoremmille tutkijoille

Taulukko 1: Objektiivinen ja subjektiivinen menestys akateemisessa työssä (muokattu 
Sutherlandin 2017 pohjalta).
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prosessissa liikutaan ajallisesti aiempien, nykyisten ja odotettujen tulevaisuuden ta-
pahtumien välillä (Knights & Odih 2002, 148–149). 

Yliopiston aikaperspektiivi on monimuotoinen. Toisaalta tutkijoiden kokemuksissa 
on kiirettä, tiukasti säädeltyä ja hallinnoitua aikaa, toisaalta ns. ajatonta aikaa sekä 
yksityistä aikaa. Toimintojen tempo on kuitenkin kiihtynyt yliopistossa ja laajem-
minkin yhteiskunnassa (esim. Ylijoki & Mäntylä 2003; Ylijoki & Henriksson 2015; 
Ylijoki, Henriksson, Kallioniemi-Chambers & Hokka 2015) eikä syklisyyttä ja hita-
utta pidetä hyveenä yleisissä kehittämis- ja tuloksellisuuskeskusteluissa, joissa arvioi-
daan toimintojen hyötyä ja tehokkuutta (Kallioniemi-Chambers 2010). Yliopistossa 
yleistynyttä projektiperustaista tutkimustoimintaa ja sen ajallisuutta on luonnehdit-
tu lineaariseksi: siinä on alku ja loppu ja toiminta on yleensä tarkkaan aikataulutet-
tu. (Ylijoki & Mäntylä 2003.) Tutkimusrahoitushauissa tutkijat joutuvat aiempaa 
enemmän kuvaamaan tutkimuksensa vaikuttavuutta ja hyötyä, mitä rahoituspää-
töksissä myös arvioidaan. Osa opetustoiminnastakin perustuu projektimaiseen toi-
mintaan. Kun yliopiston projektiperustaista pedagogista toimintaa tutkittiin kym-
menen vuotta sitten, nopearytmiseen toimintaan liittyi toiminnan hyödyn näkyvä 
arviointi, johon sisältyi myös taloudelliset kriteerit. Hidasrytmisessä pedagogisessa 
toiminnassa hyödyn pohdinnat kiinnittyivät tutkimustietoon ja sen arviointi toteu-
tui muilla kuin taloudellisilla kriteereillä. (Kallioniemi-Chambers 2010, 140.) 

Tiedeyhteisön käytännöt toimivat jatko-opiskelijoiden kasvun ja oppimisen kon-
tekstina ja kokemuksien antajana (Stubb, Pyhältö, Soini, Nummenmaa & Lonka 
2010). Kasvu- ja oppimisprosesseja on luonnehdittu hitaiksi, osin hiljaisiksi ja näky-
mättömiksi. Jatko-opiskelijoille kertyy ajan kuluessa akateemisesta työkontekstista 
kokemusta näistä ajallisesti erilaisista prosesseista, toisista enemmän toisista vähem-
män. Osa jatko-opiskelijoista tekee väitöstutkimustaan tutkimusprojekteissa, joissa 
toiminnan tulee edetä suunnitellussa aikataulussa, osa oman työnsä ohessa vapaa-
ajallaan ja on siten väljemmässä suhteessa yliopiston muihin toimintoihin. Niin tai 
näin, yliopiston toimintaprosessien luonne ei välttämättä vastaa opiskelijan kasvu-
prosesseja ja niistä saatuja kokemuksia. Tämä nostaa esiin erilaisten prosessien kes-
kinäisen ristiriidan ja yhteensovittamisen vaikeuden. 

Kokemukset ovat kontekstuaalisia ja situationaalisia eli syntyvät vuorovaikutussuh-
teissa (Cladinin & Connelly 1994, 417; Bruner 1986, 5–7). Esimerkiksi vuorovaiku-
tus väitöstutkimuksen ohjaajien ja muiden tutkijoiden kanssa ovat merkityksellisiä 
siinä, millaisia kokemuksia väitöskirjatutkija saa tutkimuksen tekemisen prosesseis-
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ta. Tutkimukset (Laudel ja Gläser 2008; Ylijoki & Henriksson 2015) osoittavat, että 
hiljattain väitelleet tutkijat ovat yksi haavoittuvimmista yliopiston henkilöstöryh-
mistä. Tutkijan uran alkuvaiheessa olevat joutuvat vakuuttamaan rahoitus- ja tehtä-
vähauissa pätevyyttään ja osaamistaan itsenäisenä tutkijana, ja samanaikaisesti tut-
kijanuran jatkuvuuden näköalat ovat kapeat. Tyypillisiä ovat määräaikaiset työsopi-
mukset, pätkätyö ja epävarmuus työsuhteen jatkomahdollisuuksista, mikä heijastuu 
muille elämäalueille vaikeutena suunnitella ja rakentaa esimerkiksi perhe-elämää. 

Tutkijan uran jatkuvuuden tapoja suomalaisessa yliopistokontekstissa on jäsennetty 
Ylijoen ja Henrikssonin tutkimuksessa (2015), jossa aineistona olivat post doc -vai-
heessa olevien tutkijoiden fokusryhmähaastattelut. Ensimmäinen tapa on traditio-
naalisiin akateemisiin arvoihin (kuten tieteen vapaus) sitoutuminen. Se sisältää va-
pautta valita mitä tutkii, kenen kanssa ja missä. Työn ja vapaa-ajan välinen raja on 
häilyvä. Tällaista jatkuvuutta yliopistourallaan moni toivoo, mutta itse asiassa se voi 
nykyään olla melko elitististä. Toisena tapana erilaiset pätkät opetustyössä ovat osal-
le tutkijoista kiinnostavia ja antavat mahdollisuuksia työskennellä yliopistossa, mut-
ta vaarana on joutua ns. opetusloukkuun, jossa tutkimuksen tekemiseen on niukasti 
aikaa. Kolmanneksi tutkijan työn jatkuminen voi perustua myös erityisesti haluun 
ja tarpeeseen työllistää itseään, joka mahdollistuu esimerkiksi tutkimusrahoitus-
hauissa menestymisessä. Neljäntenä tapana jatkuvuutta voi rakentaa akateemisena 
freelancerina, jolle on tyypillistä olla aktiivinen toimija sekä akateemisissa että ei-
akateemisissa verkostoissa sitoutumatta vahvasti yhteen organisaatioon. Haaste on 
jatkuvuuden mahdollisuuksien lankeaminen tutkijan itsensä aktiivisuuden varaan, 
mitä voi kutsua akateemiseksi yrittäjyydeksi.  

Jatko-opiskelijalla tutkijan ura on yleensä vasta alussa ja sen ajallinen perspektiivi 
on nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Tarkastelemme seuraavaksi sitä, miten olemme 
tutkineet yliopistoon työsuhteessa olevien väitöskirjatutkijoiden näkemyksiä tutki-
jan uralla menestymisestä. 

Tutkimustehtävä, -aineisto, -menetelmä ja analyysi 

Tutkimuksessamme kysymme, millaisia tutkijan uralla menestymisen perspektiive-
jä on väitöskirjatutkijoiden kertomuksissa.

Tutkimusaineisto on kerätty vuonna 2015 monitieteiseltä ja kansainväliseltä väi-
töskirjatutkijoiden ryhmältä (n=12), jossa on sekä naisia että miehiä, Euroopan eri 
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maista (ei suomalaisia) ja myös Euroopan ulkopuolelta. Väitöstutkimusten aiheet 
tässä ryhmässä olivat kansainvälistä yhteistoimintaa edellyttäviä: mm. vertailevaa 
tutkimusta ja kenttätyötä useassa maassa. Aineistoa kerättäessä väitöskirjatutkijoilla 
oli takanaan noin yksi vuosi väitöstutkimuksen tekemistä.

Kertomuksen kirjoittaminen oli erään tohtoriopintojen opintojakson etukäteistehtä-
vä. Kirjoitelmat palautettiin opintojakson opettajalle (tämän artikkelin ensimmäi-
nen kirjoittaja), väitöskirjatutkijat saivat nimettömät kirjoitelmat itselleen ja niitä 
tarkasteltiin pienryhmissä osana opintojakson sisältöjä. Samassa yhteydessä he an-
toivat opintojakson opettajalle luvan käyttää kirjoitelmia tutkimustarkoituksessa. 

Tutkimusaineisto on tuotettu soveltaen eläytymismenetelmää ja vinjettimenetel-
mää, jotka molemmat ovat projektiivisia aineiston tuottamisen tekniikoita. Eläyty-
mismenetelmää on käytetty erityisesti kasvatustieteissä (ks. Wallin, Helenius, Kaup-
pinen & Eskola 2015) ja vinjettimenetelmää sosiaalitieteissä (ks. esim. Wilks 2004, 
80). Molemmissa menetelmissä on orientaatioteksti, jota kirjoittajaa pyydetään 
jatkamaan. Molemmat aineiston tuottamisen tavat soveltuvat tutkimuksiin, joissa 
ollaan kiinnostuneita käsityksistä, uskomuksista, asenteista, arvoista ja normeista 
(Wallin, Helenius, Kauppinen & Eskola 2015, 248; Wilks 2004, 80).

Eläytymismenetelmässä käytetään vähintään kahta erilaista orientaatiotekstiä (ke-
hyskertomusta) tarkoituksena analysoida, mikä kertomuksissa muuttuu, kun varioi-
va tekijä muuttuu. ”Variointi erottaa eläytymismenetelmän monesta muusta tiedon-
hankintamenetelmästä ja samalla korostaa menetelmän erityistä luonnetta” (Eskola 
1988, 10). Tutkimusaineistoa kerättäessä oli käytettävissä tietty, kooltaan pieni 12 
väitöskirjatutkijan ryhmä, minkä vuoksi ei ollut mahdollista käyttää kahta erilais-
ta kehyskertomusta. Vinjettimenetelmälle on tyypillistä tuotettavien kertomuksien 
fiktiivisyys, vaikka annettu orientaatioteksti voi olla hyvin konkreettinen kuvaten 
tietynlaista kontekstia ja tilannetta, jonka kuvausta kirjoittajaa pyydetään jatka-
maan. 

Tässä artikkelissa käytetty tutkimusaineisto on rakentunut seuraavalla orientaatio-
tekstillä/kehyskertomuksella:
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The beginning of the story:
Professor, called xxx, is working in one of the top European university. She/he 
is internationally well known researcher in her/his research field. She/he (xxx) 
completed his/her PhD ten years ago, when she/he was……
Put yourself into the position of the professor xxx and write a short story (one 
page) about how her/his career developed in these past ten years. 

Kirjoituspyyntö tuotti yhdeksänsivuisen aineiston, kun kertomukset olivat ohjeen 
mukaisesti noin yhden sivun mittaisia vaihdellen kahdeksasta rivistä puoleen toista 
sivuun. Kirjoitelmat ovat tarinamuotoisia, ja niissä suurimassa osassa on tunnistet-
tavissa selkeä juoni ja tapahtumien ajallinen järjestys, jolla kirjoittajat ilmentävät 
kuvittelemaansa tutkijan uralla etenemistä väitöskirjan jälkeen professoriksi. Osassa 
kirjoitelmista painottuu väitöskirjaprosessin kuvaus ja sitä seuraavan tutkijan uran 
kuvailu on juonellisesti katkoksellista ja mekaanista. 

Tehtävänannon ja sen tuottamat kirjoitelmat voi nähdä yhtenä valintana laajasta 
valikoimasta kielellisiä vaihtoehtoja, joista jotkut valitaan, toiset hylätään. Väitös-
kirjatutkijat kirjoittivat kertomukset englannin kielellä, joka ei ole heidän kenen-
kään äidinkieli, joten englannin kielen taito määritti kielellisten valintojen määrää. 
Kertomuksissa rakennetaan merkityksiä, mutta tietyllä hetkellä kirjoitetaan juuri 
tietynlainen versio, toisena ajankohtana kirjoitelma olisi erilainen. (ks. Nikander 
1997, 408; Wahlström 1997, 5–8.) Samoin tietyn hetken kokemusta ei ylipäätään 
voi jälkeenpäin enää saavuttaa autenttisena (van Manen 1990, 36), vaan myöhem-
min kokemuksen kerronnassa on mukana tulkintoja sekä toimintojen ja tapahtu-
mien kronologisuuden muuntelemista. Kokemukset eivät palaudu lineaarisuuteen, 
aritmeettiseen sarjaan (Jyrkämä 2001, 132–137), vaan syklisesti toisiinsa suhteessa 
oleviin toimintoihin ja tapahtumiin sekä niistä tehtyihin tulkintoihin. 

Olemme analysoineet aineistoa yhdessä ja erikseen toisaalta aineistolähtöisesti ker-
tomusten juonirakenteina, toisaalta teorialähtöisesti Sutherlandin menestyksen ka-
tegorioita etsien. Tutkija- ja menetelmätriangulaatiota soveltaen analyysiprosesseja 
vertailtiin ja analyysin tuloksia koeteltiin yhteisissä keskusteluissa. Aineiston ana-
lyysissa haimme objektiivisia ja subjektiivisia menestystekijöitä ja niiden välisiä suh-
teita. Juonirakenteet jäsennettiin juonitiivistelmiksi, jotka ilmentävät aineistosta 
löytyneitä menestymisen perspektiivejä. 
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Analyysiprosessi tuotti neljä erilaista perspektiiviä menestymiseen tutkijan uralla: 

1. menestys strategisena toimintana

2. menestys onnena ja yllätyksien polkuna

3. menestys välttämättömyyksinä ja pakkona

4. menestys vapautena ja tahtona. 

Emme kääntäneet kirjoitelmia suomen kielelle ilmentääksemme tarinoissa kerrot-
tuja kokemuksia mahdollisimman alkuperäisinä. Siten myös aineistositaatit, joilla 
perustelemme tekemiämme tulkintoja, ovat englanninkielisiä. 

Tutkimustulokset

Menestys strategisena toimintana

Kaikissa kertomuksissa tuodaan esille tutkijan uran kannalta merkityksellisiä toi-
mintoja, joissa päähenkilö on väitöskirjan valmistumisen ja professuurin saamisen 
välisenä aikana ollut mukana, kuten julkaiseminen, tutkimusrahoituksen haku ja 
opetus.

Menestys strategisena toimintana näkyy kertomuksissa lineaarisena ja hierarkkisena 
juonirakenteena, jossa väitöskirjan valmistumisen jälkeen tutkija toimii esimerkiksi 
seuraavalla tavalla:     

u She made many contacts during her PhD with professors, policy makers 
and other researchers which helped her develop her competences and skills 
as well as being informed of interesting opportunities.

u She obtained a post-doctoral fellowship at the Centre for European XX 
Studies

u She published several academic articles ja gave some lectures as a visiting 
scholar in XX University

u… an 18 months fellowship at XX University in New York

u research position in the department of XX

u She also intervened as an expert in different conferences and projects on 
issues linked to XX, her main area of expertise. 
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u During this period she kept a close contact with the academic world and 
regularly gave lectures as a guest lecturer in XX University, the University of 
XX and the European University Institute

u She secured a position of associate professor

u After only three years, she secured the position of full professor 
(Juonitiivistelmä K8, alleviivaukset SM)

Tässä menestyksen perspektiivissä myös rakennetaan verkostoja muihin tutkijoihin 
ja tutkimuksen sidosryhmiin. Verkostoja kuvataan kertomuksissa korkeatasoisina 
ja omaa tutkimustyötä inspiroivina. Kertomuksissa päähenkilö ajan kuluessa oppii, 
miten toimia ja menestyä akateemisessa ympäristössä. 

Such successful researcher is part of a larger research community, sharing 
discussions, collaborations, presentations and workshops. She has a broad 
network of contacts in her research milieu and in other academic institutions. 
With the latters she shares knowledge, co-produces, reformulates her own 
hypothesis from different angles to have a broader competence of her do-
main. Her relationship with other researchers is productive, with shared peer 
reviews and gained time for collaborative work. (K4)

Konferensseihin osallistuminen on luonteva osa tutkimustyötä, mutta sen ohella pi-
tempikestoinen työskentely eri yliopistossa tai tutkimusorganisaatiossa, kuin minne 
väitöskirjaansa tekee, on kertomuksissa osa tutkijan uraa. Huomio kiinnittyy siihen, 
että tutkimuksen teko voi tarinan päähenkilöllä jäädä hieman marginaaliseen ase-
maan uran edistämistavoitteissa näiden strategisesti hyödyllisten toimintojen rin-
nalla: 

I managed to get the position and started working on a very interesting rese-
arch project . From this point on, I had to combine several skills and activities 
to be good at my job and get ahead in academic life. I had to organise events 
such as conferences, I was involved in further network-building and grant 
applications, I did some teaching, and I had to of course find the time to do 
research. (K 1)

Menestys strategisena toimintana sisältää objektiivista menestystä tutkimuksen 
tuottavuutena, uralla etenemisenä, aseman vakiinnuttamisena ja opetustyön näky-
vyytenä. Menestyksen objektiivisiin määreisiin kietoutuu subjektiivinen menestys 
opiskelijoihin vaikuttamisena. Näiden yhteensopivuus kyseenalaistaa päähenkilön 
tyytyväisyyttä elämään tai työhön: 
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Also, in ten years time she managed to:
• teach 358902 hrs, be nice to students, prepare syllabi, readjust them 3 times 
until the head of the department was content enough with her formatting 
options and approved them;
• participate in 364402… meetings, tutorials, seminars etc.;
• grade papers, attempt to be a model for students and always be prepared 
and tell them something memorable and worthwhile;
• manage somehow to have a vacation of 10 days every 3 summers or so,
• etc. etc. (K3, muotoilu tarinan kirjoittajan)

Menestys onnena ja yllätyksien polkuna 

Jo väitöskirjatutkijaksi päätyminen selittyy sattumalla: 

During her doctoral years she was full of doubts whether she truly wants to 
pursue an academic career. She got into the PhD program by chance, or rather 
by accident in a period when she was jobless thanks to her degree she earned 
in a field which did not have great job prospects on the market. (K3)

Tutkijan ura väitöskirjasta professoriksi etenee kertomuksessa onnena ja yllätyksien 
polkuna, jossa menestys tulee suunnittelematta. Juonellisesti onnen mukaan otta-
minen uran kuvaukseen kumpuaa kirjoitelmissa osittain näkyvästä epävarmuudes-
ta siitä, mitä tohtoroitunut tutkija osaa yliopistotyössä tai yliopiston ulkopuolises-
sa työelämässä. Epävarmuuden ratkaisu onnekkailla tapahtumilla ja sattumilla ha-
vainnollistuu seuraavassa juonitiivistelmässä:

u Looking back at my career I can say that I am surprised that I ended up in 
this position. Certainly, I had not planned it the way it played out.

u Instead I focused on teaching and project proposal writing for a professor 
at a different university.

u Both the teaching and the proposal writing experience turned out to 
have given me extremely useful skills for my further career.

u After a year of doing these activities, the appetite for research came back 
and I applied for a postdoc position. I managed to get the position and started 
working on a very interesting research project.

u During my postdoc project I managed to obtain a grant that allowed me 
to do research at a top European university for a year. It put me in contact 
with some really interesting people.

u After this year, I felt I had the needed experience and skills to be a good 
candidate for an assistant or tenure track professor position.
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u The academic opportunities that got me to the point I am at now did not 
result from careful planning ahead, but rather from this open attitude to new 
opportunities. 
(Juonitiivistelmä K1, (alleviivaukset SM)

Onnea ja menestystä tutkijan uralle on kirjoitettu kertomuksiin myös epärealisti-
sessa ja huumorimielessä, kun väitöstilaisuuden päätteeksi päähenkilölle kerrotaan, 
että tarjolla on professuuri: It was the decision that the young doctor would get a profes-
sorship at the university. (K 9)

Menestys välttämättömyyksinä ja pakkona

Menestys välttämättömyyksinä ja pakkona näkyy kertomuksessa tutkijan uran suo-
rittamisena, objektiivisen menetyksen tavoitteluna: 

u She completed her PhD ten years ago, when she was selected to work for a 
prestigious research programme. 

u Over time she became an enviable manager of her time and engagements.

u Her daily schedule shows a good organisation of the tasks and goals to 
reach.

u When deadlines are forthcoming, she prepares her works trying to start 
them a bit before, because research often takes longer than expected. 

u A bright researcher has a list of goals to achieve during the whole project 
(how many times a year to publish, in how many years to graduate etc.).

u Once she begun with an appropriate rhythm, she is inspired and dedicated 
to lots of publications. 

u To achieve great results, she proactively develops hypotheses and ideas 
while working in progress. 

u As a social researcher, she has an inquiring mind interacting with people 
outside the academia, observing the events from different angles and positio-
nalities, incorporating them in possible future theoretical outputs. 
(Juonitiivistelmä K4, (alleviivaukset SM)

Tässä menestyksen perspektiivissä asioiden ja työtehtävien ennakoimattomuus ja 
sen mukana tuomat haasteet eivät ratkea kirjoitelmissa positiivisilla yllätyksillä tai 
onnella, vaan ratkaisut edellyttävät sopeutumista ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin ja 
paineisiin. Käsitys siitä, miten asioiden tulisi omalla uralla edistyä, tuo tunnetasolla 
ristiriitoja ja haastaa muuttamaan toimintatapoja: 
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But her career is not developing as smooth as she expected. There were al-
ways more things she could handle in her calendar, she often ended up in the 
lab by herself at 10p.m. (K2) 

Tiukka ajan hallinta ja itsekuri auttavat tutkijan uralla ikävien yllätyksien ratkaise-
misessa, etenemisessä ja haasteiden voittamisessa:

She starts the day right, after a good night’s sleep, with a wholesome break-
fast and everything ready to go out. Her daily schedule shows a good orga-
nisation of the tasks and goals to reach. She acknowledges a broader period 
which includes specific daily tasks, giving priority to the most important « 
missions ». She preferes to compact her assignments, in order to concentrate 
on one thing at a time, to be able to gain conceptual mastery of various units 
of the whole mosaic. She knows when to unplug if the mind is overloaded and 
then to restart with a renewed freshness. (K4)

Osa kertomuksista siis problematisoi objektiivisille tekijöille rakentuvaa menestys-
ideaa tuoden mukanaan tutkijan työhyvinvointiin ja elämään laajemmin kuuluvia 
asioita. Kertomuksessa päähenkilö tekee kaikkea sitä, mitä tutkijan odotetaan ste-
reotyyppisesti tekevän sisältäen hyvän työn organisoinnin ja itsestään huolehtimi-
sen, mutta kertomus päättyy kysymykseen tällaisen tutkijan realistisuudesta:  …” 
But does such a mythical researcher exist?” (K4)

Menestys vapautena ja tahtona 

Tässä perspektiivissä menestyksen rakentamisessa korostuu päähenkilön vapaus ja 
oman tahdon seuraaminen ratkaisuissa. Menestymiseen tutkijan uralla yhdistyy 
omia harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita. Menestyminen on mukavaa, tutkimi-
sesta voi nauttia ja sen ohella muusta elämästä: 

Next to my PhD research, I wrote a number of publications on topics which 
were connected to my PhD topic. This way, I was able to enlarge my area of 
expertise. 

Next to that, I had a pleasant time discovering a new city and making new 
friends.

Although I was a practicing XX, I stayed connected to academia. I incidentally 
worked on academic projects and visited conferences and published several 
journal articles together with academics. Next to that, I had some teaching 
opportunities as a guest lecturer, which I enjoyed very much.
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Meanwhile, I had set up my own company (called XX residency solutions). 
This also gave me the opportunity to choose my own business location, which 
finally enabled me to relocate to a more enjoyable climate.

Also during this stage of my career, I made sure to stay connected to the aca-
demic world. This connection would turn out to be very fruitful. After several 
years of working as a legal entrepreneur, I decided to leave the mundane path 
I had chosen and switch to an academic direction. I was able to obtain an 
academic position in an interdisciplinary XX institution from a top European 
university. (Juonitiivistelmä K 10, (alleviivaukset SM)

Tyytyväisyyttä, sisäistä menestymisen tunnetta muodostuu siitä, kun voi yhdistää 
omaa tutkimustoimintaa matkailuun, uuteen ympäristöön ja ystäviin tutustumi-
seen: 

After his PhD, he decided to combine his interest in gaining more experience 
in academic life, his wish to build a successful career as a researcher (and one 
day be appointed as a Professor at a top European university), and his love for 
traveling. (K12)

Liikkuvuus ja maantieteellisesti erilaisissa paikoissa toimiminen on kaikissa kirjoi-
telmissa edellytyksenä tutkijan uran etenemisessä. Liikkuvuus yhdistyy tässä me-
nestymisen perspektiivissä omiin kiinnostuksen kohteisiin, mutta liikkuvuus on 
kirjoitettu tarinoihin myös strategisena toimintana. Tavoitteellisesti ja tietoisesti 
uraa rakennetaan esimerkiksi ensin Euroopassa, sitten Singaporessa, josta siirrytään 
Amerikkaan ja sitten takaisin Eurooppaan (K12).

Vapauteen liittyy kuitenkin itsekuria, jossa käytettävissä olevaa aikaa hyödynnetään 
tehokkaasti. Turhan vapaan ajan minimointi omasta toiminnasta on jatkuvassa yh-
teydessä menestystä tukevien toimintojen kanssa ja niiden hyödyn arvioimisessa: 

Going to international conferences is also a perk of the job, especially to more 
exotic places. Presenting first ones ideas to the international community and 
then maybe a small holiday to visit some cultural monuments is not a bad 
thing. And furthermore, the time that one spends in the plane or train are 
ideal to write another article. (K9)

 
Kirjoitelmissa vapaus liikkua työelämässä akateemisten ja ei-akateemisten ympä-
ristöjen välillä on päähenkilölle palkitsevaa, subjektiivista menestystä. Päähenkilö 
tarkistaa ja pyrkii vakuuttumaan omista tutkijanuraintresseistään ja toisaalta kokei-
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lee taitojaan yliopiston ulkopuolella. Tällöin menestyminen yliopiston ulkopuolella 
näyttää vakuuttavan menestymistä myös akateemisessa työssä. 

Also during this stage of my career, I made sure to stay connected to the aca-
demic world. This connection would turn out to be very fruitful. After several 
years of working as a legal entrepreneur, I decided to leave the mundane 
path I had chosen and switch to an academic direction. I was able to obtain 
an academic position in an interdisciplinary X institution from a top European 
university. (K10)

Yliopiston ulkopuolinen työelämä tutkijan uran vertailukohteena ilmenee myös ker-
tomuksessa, jossa päähenkilö tuntee syyllisyyttä nauttiessaan tutkimustyön salli-
masta lukemisesta ja kirjoittamisesta. Tässä perspektiivissä tutkijan uralla on aja-
tonta aikaa, jota kuvataan muun muassa asioihin keskittymisen mahdollistamana 
ajan muotona. 

At the beginning it didn’t feel right. It was almost shameful; being paid such 
an indecent amount of money for reading and writing things that she liked, 
getting to travel to places she had never expected and rubbing shoulders 
with people who, no doubt, had had very different life experiences. These 
people would always ask her about her career plans, to which she would ans-
wer shrugging her shoulders and quoting her favourite line: “Oh, I can’t think 
about that now. I’ll think about it tomorrow.” (K5)

Johtopäätökset

Tutkimustuloksina kuvatut neljä erilaista perspektiiviä tutkijan uralla menestymi-
seen risteilevät kirjoituksissa erillisinä ja osittain päällekkäisinä. Ne kaikki pitävät 
sisällään sekä ulkoisia että yksilön sisäisiä toimintoja. Eroa tulee erityisesti siinä, pe-
rustuuko menestys ulkoapäin tulevaan ohjaukseen vai itseohjaukseen. Kirjoitelmis-
sa päähenkilön tekemien valintojen tarjoama hyöty, niin henkilölle itselleen kuin 
akateemiselle yhteisölle ja sen toimijoille sekä laajemmin yhteiskunnalle, näyttäytyy 
eri muodoissa. Toisaalta hyöty on yllätyksellistä, toisaalta ennalta määriteltyä ja/tai 
maksimoitua, toisaalta monimuotoista niin, että sitä voi vain osittain ennakoida ja 
määrittää. Hyödyn monimuotoisuuden ja yllätyksellisyyden vuoksi menestys ei ole 
etukäteen suunniteltavissa eikä etene lineaarisesti. 

Aineistomme perusteella tutkijan uran rakentamiseen liittyy toisaalta tietoista stra-
tegista toimintaa, toisaalta vastenmielisiä välttämättömyyksiä, sekä positiivisia että 
negatiivisia yllätyksiä ja vapaata, itsestä lähtevää innostavaa toimintaa. Aineistos-
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samme tutkijan uralla menestyminen edellyttää yksilöltä joustavuutta ja tehokkuut-
ta. Pieni aineistomme ei kuitenkaan tue näkemystä siitä, että tutkijan uralla menes-
tymistä rakennettaisiin strategisesti eri toimintojen hyödyn maksimoinnin arvioin-
nin perusteella. Väitöskirjatutkijat näkevät, että tasapainoa eri akateemisten tehtä-
vien välillä on haasteellista ylläpitää. Ajan kuluessa tasapaino ei kuitenkaan lisäänny 
uran kannalta vähemmän hyödyllisten toimintojen karsimisella, vaan kokemuksi-
en kasvulla, saavutettujen tehtävien luonteen muuttumisella ja erilaisten tehtävien 
mahdollisuuksien lisääntymisellä. Tasapaino erilaisten työtehtävien välillä vaihtelee 
uran edetessä ja samoin tutkijan työtyytyväisyys. Työn ja muiden sitoumuksien suh-
de on kertomuksissa samoin ajoittain jännitteinen. Tutkijan uralla menestymisen 
perspektiivit ja niiden erityispiirteet tiivistämme kuviossa 1.

Strategisuus
Lineaarisuus, 

tunnistettavat ja
 erilliset toiminnot, 
hyödyn maksimointi

Menestys

Vapaus, tahto
Toimintojen syklisyys, 

rajojen ylitykset, 
hyödyn monimuotoisuus

Onni 
Ennakoimattomuus, 

hyödyn yllätyksellisyys

Välttämättömyydet, 
pakko 

Ulkoaohjautuvuus, 
toimitojen pirstaleisuus, 

hyödyn ennalta
määrittäminen

Perspektiivit

Kuvio 1. Tutkijan uralla menestymisen perspektiivit ja niiden erityispiirteet.

Sutherlandin jaottelu subjektiiviseen ja objektiiviseen menestykseen (ks. taulukko 
1) jäsentää myös aineistoamme ja sen tiivistystä. Menestys strategisena toimintana 
sekä välttämättömyyksinä ja pakkona painottuu objektiivisiin tekijöihin, kun taas 
menestys vapautena ja tahtona sekä onnena ja yllätyksien polkuna kiinnittyy subjek-
tiivisiin tekijöihin. Aiemmissa tutkimuksissa tunnistetut objektiiviset menestysteki-
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jät löytyivät aineistostamme lukuun ottamatta palkkaa. Subjektiivisten tekijöiden 
luonteen mukaisesti yksittäinen menestystekijä näyttäytyi palkitsevana tai taakka-
na, kuten esimerkiksi opetus. Tutkijan työn merkitys yhteiskunnalle näyttäytyy ai-
neistossa, mutta siihen sisältyvien eri toimijatahojen intressien (mahdollisesti risti-
riitaiset) kuvaukset kirjoitelmissa ovat niukkoja. Samoin aineistosta jäi puuttumaan 
yksityiskohtaisia kuvauksia kirjoitelman päähenkilöstä aktiivisena oman työyhtei-
sönsä kehittäjänä ja yhteisöllisenä vaikuttajana.

Objektiivisten tekijöiden esiintyminen kaikissa kertomuksissa ilmentää menestyk-
sen stereotypiaa, joita eläytymis- tai vinjettimenetelmällä tuotetut kertomukset 
usein tuottavat. Samanaikaisesti kertomukset valottavat erilaisten menestymisen 
prosessien jännitteistä ja kilpailullista asemaa yksilön kokemuksissa. Yhden kerto-
muksen sisällä on useita risteäviä tutkijan uran ja siinä menestymisen näkökulmia. 
Väitöskirjatutkijat eivät siis näe yhdenlaista menestymisprosessia tai yksittäisiä teki-
jöitä sellaisenaan parempana kuin muita. Tämä antaa viitteitä siitä, että väitöskirja-
tutkijoilla on tutkijan uralla menestymistä problematisoivia näkemyksiä ja että he 
kyseenalaistavat menestyksen vain yhdenlaisena perspektiivinä. 

Kuten Ylijoen & Henrikssonin (2015) tutkimuksessa suomalaisista post doc -tutki-
joista myös tässä tutkimuksessa väitöskirjatutkijat rakentavat menestystä ja jatku-
vuutta tutkijan uralla ahkeralla työnteolla, rahoituksia hakemalla, opetuksesta huo-
lehtimalla, verkostoja ja muita suhteita ylläpitäen. Eroa näiden tutkimusten välille 
tulee aineistojen erilaisuudesta. Kuvitteellisissa kertomuksissa tapahtumien yhteen-
sovittamisen ongelmaa kirjoittaja voi ratkaista lisäämällä esimerkiksi onnekkaita ta-
pahtumia juonen ylläpitämiseksi. Post doc -vaiheen tutkijoiden omia kokemuksia 
uran jatkumisesta ja sen vaikeuksista ei voi ratkaista onnella.

Kirjoitelmien ohjeistus ohjasi ehkä liiankin suoraan ajattelemaan uran kehitystä yk-
silön näkökulmasta, mutta myös yhteisöllisempiä kuvauksia olisi voinut syntyä nyt 
käytetyllä orientaatiotekstillä/kehyskertomuksella. Kertomusten kirjoittajien omien 
tieteenalojen käytännöt ja mahdollisuudet uralla etenemisessä jäivät analyysissam-
me huomiotta. Objektiivisten menestystekijöiden monipuolisuus ja selkeys kerto-
muksissa on myös hieman yllättävää. Kertomusten kirjoittajilla kansainvälisenä väi-
töskirjatutkijoiden ryhmänä on keskimääräistä enemmän kokemuksia kansainväli-
syydestä kuin väitöstutkimuksensa alkuvaiheessa olevilla yleensä. Olisi kiinnostavaa 
kerätä suomenkielisessä väitöskirjatutkijaryhmässä vastaava aineisto. 
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Pohdinta

Tutkimuksissa (esim. Gibbs, Ylijoki, Guzman-Valenzuela & Barnett 2015; Gornall, 
Cook, Daunton, Salisbury & Thomas 2014) uhkakuvanakin tutkimuksen tekemi-
sen vapaudelle esitetty luonnehdinta yritysmäisestä yliopistosta tunnistuu aineistos-
samme. Yritysmäinen yliopisto kykenee toimimaan strategisesti sekä olemaan jous-
tava ja luova kansallisten ja kansainvälisten kilpailumarkkinoiden kentällä. Kilpai-
lun eetos näyttäytyy niin materiaalin kuin symbolisten merkkien kilpailuna. (Ks. 
Guzman-Valenzuela & Di Napoli 2015, 156.) Yritysmäisessä yliopistossa nuoria tut-
kijoita kannustetaan kehittämään taitoja ja kompetensseja, kuten esimerkiksi työ-
markkinoilla kysytty joustavuus, innovatiivisuus ja hyvä kommunikointi. Yliopis-
totutkinnot välittävät myös samaa eetosta, kun opiskelijasta toivotaan itsenäistä, in-
novatiivista ja strategisesti omaa uraansa rakentavaa, joustavaa toimijaa. (Bauman 
2000.) Erilaiset menestyksen prosessit asettuvat keskenään kilpailusuhteeseen, jossa 
helposti mitattavissa olevat menestyksen tekijät voivat dominoida juuri niiden tun-
nistettavuuden ja objektiivisen luonteen vuoksi näkymättömämpiä ja epämääräi-
sempiä kokemuksiin kiinnittyviä menestystekijöitä. Nopeat ja kiireiset prosessit oh-
jaavat kysymään toimintojen hyötyä ja hyödyn maksimointia.

Tämän tutkimuksen aineistosta esille tulevat tutkijan uran käänteiden ajallinen yl-
lätyksellisyys, niiden prosessimaisuus ja toimintojen rytmien epätahtisuus haasta-
vat keskustelua menestyksestä pelkästään objektiivisesti määrittyvänä. Samansuun-
tainen tutkimustulos on saatu vuosina 2006–2008 Suomessa tehdystä kyselystä 
(Stubb, Pyhältö, Soini, Nummenmaa & Lonka 2010), jossa selvitettiin jatko-opis-
kelijoiden kokemuksia osallisuudesta ja hyvinvoinnista tiedeyhteisössä. Tutkimuk-
sessa tiedeyhteisön käytännöt osoittautuivat keskeisiksi hyvinvoinnin ja motivaation 
rakentumisen ympäristöiksi. Voimauttavat osallisuuden kokemukset tiedeyhteisössä 
näyttävät tukevan tohtoriopintojen edistymistä ja ehkäisevän niiden pitkittymistä 
(Mt.) Työtyytyväisyys ja tyytyväisyys elämään laajemmin ovat osa hyvinvointia, 
jota ei voi kuvata lineaarisesti etenevänä toimintona tai ilmiönä ilman kokemuksien 
huomioimista.

Erilaisia keskusteluja tutkijan uralla menestymisestä kaivataan (Sutherland 2017). 
Tutkimukset 2000 -luvun alkupuolelta osoittavat (ks. Ylijoki 2002), että yliopiston 
tutkijoiden puheessa elää niin humboldtilainen sivistysyliopistoihanne kuin mana-
gerialismiin uskova kehittämistavoite. Pieni väitöskirjatutkijoilta kerätty aineistom-
me vahvistaa, että tutkijan uralla menestyminen on paljon muutakin kuin strate-
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gista toimintaa, jota managerialistisesti tai yritysmäisesti orientoitunut yliopisto yl-
läpitää. Uralla menestymiseksi tarvitaan joustavuuden, innovatiivisuuden ja itsensä 
jatkuvan kehittämisen ohella erityisesti dialogisuuden, reflektion ja kyseenalaista-
misen kehittymistä (Barnett 1992). Näitä ei voi suoraan esittää mitattavissa olevina 
objektiivisina menestystekijöinä. 

Jos ei voidakaan ajatella humboldtilaisen sivistysyliopiston tavoittelua ja sen luon-
nehdintoja menestyksestä realistisena yliopiston kuvauksena sellaisenaan, vaihto-
ehtoja strategiseen menestymiseen voidaan kuitenkin rakentaa. Englantilaisen kas-
vatustieteilijän Barnettin (2015) ajatusrakennelma ekologisesta yliopistosta on yksi 
esimerkki, jossa tutkijan menestys määrittyy laajasti. Tämä yliopistoidea perustuu 
laajaan ympäristön hoivaan ja välittämiseen, missä huomio on erilaisten ekologisten 
systeemien tunnistamisessa ja niiden kehittämisessä. Epistemologisesta kokonais-
valtaisuudesta huolehditaan sekä tutkijoiden työnhyvinvoinnin näkökulmasta että 
laajasti yhteiskunnassa. Tutkimustietoa hyödynnetään yliopiston toimintojen kehit-
tämisessä monipuolisesti. Tutkijoilla olisi tällöin mahdollisuus nähdä tutkijan ural-
la menestyminen laajasti oman elämänsä ja ympäristönsä huolehtimisena ja niihin 
vaikuttamisena.   

Yliopistolla on edelleen haastetta siinä, miten se käyttää jännitteitä ja erilaisia puhe-
tapoja itsestään opetuksen ja tutkimuksen kehittämisen resurssina. Yliopiston jat-
kuvana epistemologisena haasteena on tehdä itsestään ympäristö, jossa uudenlaiset 
ymmärryksen tavat laajenevat ja auttavat toimijoita ymmärtämään maailmaa ja elä-
mään siinä. (Barnett 2000, 128.) Yliopistokontekstin monipuolinen ymmärrys tut-
kijan urasta voisi levitä menestyksen monimuotoisuutena erilaisiin työyhteisöihin, 
joihin väitelleet tutkijat siirtyvät tutkimus-, opetus-, kehittämis- ja muihin työteh-
täviin. Olennaista on rakentaa ja ylläpitää tietoisesti erilaisia keskusteluja menestyk-
sestä, jotta yhdenlainen tapa menestyä ei nakerra tutkimustoiminnan merkityksel-
lisyyttä ja sen tehtävää yhteiskunnassa ja samalla kapeuta yleistä keskustelua menes-
tyksestä taloudellisen hyödyn luonnehdintoihin. 
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 Mitä hyötyä tämän 
 lukemisesta on?

Pasi Lankinen & Tapio Mäkeläinen

Lukeako vai olla lukematta, kas siinä pulma! saattaisi joku ihmetellä tämänkin teks-
tin äärellä. Pulmallisempaa kuin lukeminen sinänsä on useimmiten varsinaisen lu-
ettavan valitseminen tai lukematta jättäminen. Aika on rajallinen, ja luettavaa vai-
kuttaa olevan rajattomasti. Miten siis toimia?

Aloin pohtia asiaa, kun luin ystäväni Tapio Mäkeläisen Facebook-päivityksen vuo-
den 2017 alussa. Siinä hän kertoo ryhtyvänsä 25 viikon mittaiseen projektiin:

Totesin, että on syytä pitää pieni lepotauko kirjoittamisessa ja rehkimisessä. 
Päätin rakentaa itselleni 25 viikon ohjelman, jonka aikaan luen joka viikko 
yhden maailmankirjallisuuden klassikkoteoksen ja pyrin samalla myös vähän 
perehtymään ko. kirjailijan ajatteluun ja sanomaan. Kirjat valitsen Tallinnan 
asuntomme makuuhuoneessa olevasta kirjahyllystä eli omasta kotikirjastos-
tamme. Se, mikä on klassikko, en ryhdy määrittelemään, mutta sen varaan 
kuitenkin totean, että ihan viime vuosina kirjoitettuja teoksia en aio rentout-
tavaksi mutta myös sivistäväksi tarkoitettuun lukuohjelmaan kovinkaan usein 
sisällyttää. Otan jonkun satunnaisen kirjan hyllystä ja ryhdyn vain lukemaan 
sitä, ei mitään sen kummempaa. En kuitenkaan heti kannesta kanteen, vaan 
pieninä jaksoina viikon aikana, niin että on aikaa sulatella teosta.

Nykyisen kiireisen elämänmenon kehyksessä Mäkeläisen projekti vaikuttaa hyödyt-
tömältä ajan tuhlaukselta. Ainakaan siitä ei tunnu syntyvän mitään välitöntä hyö-
tyä, joka näkyisi taloudellisena tuloksena tai henkilökohtaisena etuna. ”Klassikoita, 
makuuhuonetta ja satunnaisuutta” ei ole totuttu pitämään tehokkuuden ja tuotta-
vuuden ilmentyminä. ”Ei heti” ja ”sulattelu” eivät nekään ole tyypillisesti kuuluneet 
arkisen aherruksen sanavarastoon. Päinvastoin, asiantuntijatyön kehittämiseksi tar-
jotaan esimerkiksi sellaisia kehotuksia kuin ”Lyhennä käytettävää aikaa, tee nope-
ammin. Suunnittele ja tee prosessi sujuvaksi. Rajoita keskeneräisen työn määrää. 
Stabiloi, muuta ennustettavaksi.” (Torkkola 2015, 82.)
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Hyödystä HYÖTYYN

Varsinaisen teemansa artikkeli sai, kun muistelin vuorineuvos Tauno Matomäen nä-
kemystä siitä, mikä on hyödyllistä. Hän on useasti kertonut pitäneensä ohjenuora-
naan lukea vapaa-ajallaan vain sellaisia kirjoja, joissa ei ole työn kannalta mitään 
hyödyn näköistäkään. Sellaisesta lukemisesta on ollut hänelle eniten hyötyä. Rak-
kaimmaksi kirjakseen Matomäki nimeää suomalaisen kirjallisuuden klassikkojen 
klassikon Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. (Tuuri 2005, 245, 249.)

Antti Tuuri (1997) on käsitellyt samaa aihetta. Hän tulee siihen tulokseen, että tie-
tokirjallisuuden, talousraporttien, mietintöjen, analyysien ja tilastojen lukeminen 
tekee ihmisestä kenties ajattelevan olennon mutta se, että ihminen ei lue kaunokir-
jallisuutta, osoittaa, että ihmisen tunne-elämässä on jokin puute tai vamma. Tuuri 
on asiasta huolissaan: ”Minusta on sääli, että Suomessa on johtotehtävissä, kymme-
nien tuhansien, satojen tuhansien ja miljoonienkin ihmisten asioista päättämässä 
niin tunnevammaisia ihmisiä, että he eivät pysty lukemaan kaunokirjallisuutta.” 
Johtajat ehtivät kyllä hortoilla golf-kentillä, väijyä pusikossa eläimiä ja tärkeillä kis-
sanristiäisissä monta kertaa viikossa. Sen sijaan kaunokirjallisuuden lukemiseen ei 
tahdo löytyä aikaa. 

Tuurin esittelemä, oman alan tietoon kohdistuva lukuluettelo ja Matomäen tarkoit-
tama työn kannalta hyödyn näköinen lukeminen saattavat aiheuttaa ilmiön, jota on 
kutsuttu fakki-idiotismiksi. Se merkitsee kiinnostuksen puutetta kaikkea sellaista 
kohtaan, joka on oman koulutuksen tai toimialan ulkopuolella – siis hyödyttömäksi 
koettua. Ilmiö on huolestuttava, sillä fakkiutumisen tyypillisiksi oireiksi on nähty 
ajattelun kaventuminen, mielikuvituksen ehtyminen ja jopa sielun näivettyminen.

Yksi fakkiutumisen vastavoima on kaunokirjallisuuden lukeminen. Ensio Miettinen 
ja Esa Saarinen (1990, 167) ovatkin ihmetelleet, mikseivät yritykset investoi kauno-
kirjallisuuteen. Kaunokirjallisuus on heidän mukaansa muun muassa avain ihmisen 
käyttäytymiseen. Jos vaikkapa Franz Kafka, Herman Hesse, Thomas Mann, Milan 
Kundera, Aleksis Kivi eivät millään tavalla kosketa yritystoiminnan perusongelmia, 
yritysjohdon yritysihanne on järjestelmissä ja numeroissa eikä ennakkoluulottoman 
yrityskuvan hengessä. Organisaatioiden avainvirhe on, että ne pyrkivät toimimaan 
järjellisesti eli hyödyllisesti – tai siis oikeammin: hyödynnäköisesti.
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Miettisen ja Saarisen sekä Tuurin ilmaisema huoli ei näytä hälvenneen vuosien mit-
taan. S-ryhmän entinen pääjohtaja Arto Hiltunen (2011, 43) liputtaa ”hyödyttö-
män” lukemisen puolesta: ”Usein johtajat vetoavat ammatin aiheuttamiin kiireisiin, 
kun eivät ehdi lukea kaunokirjallisuutta tai sellaista kirjallisuutta, joka ei välittö-
mästi liity omaan liiketoimintaan. Kuitenkin kauno- ja tietokirjallisuus ovat erin-
omaisia intuition kehittämisen välineitä, joihin kannattaa käyttää aikaa.”

Hyödyttömästä lukemisesta olisi siis eniten hyötyä. Matomäen näkemys vaikuttaa 
paradoksaaliselta: miten jostakin hyödyttömästä voi olla hyötyä? Vai onko olemassa 
kahdenlaista hyötyä? Katsaus suomen kielen sanakirjoihin antaa viitteitä jälkimmäi-
sestä. Suomen kielen perussanakirjan (1990) mukaan hyöty tarkoittaa etua, etuisuut-
ta, apua, ansiota ja voittoa. Usein sana yhdistetään taloudelliseen hyötyyn, ja yleinen 
kysymys näyttää olevan ”Mitä hyötyä siitä on?”

Nykysuomen etymologinen sanakirja (Häkkinen 2004) avaa sanalle myös muun-
laisia merkityksiä: ”Nykymerkityksien lisäksi sitä on vanhassa kirjakielessä käytetty 
myös murteiden mukaisessa merkityksessä ”verso, rikkaruoho”. Kansanperinteen sa-
nakirja (Vuorela 1981) nostaa esiin myös sanan merkityksen ”viljelykasvin juurivesa 
ja lehtipuun vesa”. Tässä tapauksessa hyöty onkin jotain konkreettista mutta toisaal-
ta myös abstraktimpaa. Nykysuomen sanakirja (1978) antaa verbille hyötyä edun ja 
voiton saamisen sekä ansaitseminen lisäksi merkitykset ”kasvaa rehevästi, menestyä 
ja edistyä”. 

Sanaan hyöty näyttää liittyvän vahva kasvun – eikä vain taloudellisen kasvun – 
merkitysvivahde. Ehkäpä sitä kautta voisi päästä Matomäen paradoksiin paremmin 
kiinni: ei kannata ajatella hyötyä kovin yksiulotteisesti tai johonkin tiettyyn elä-
mänpiiriin kuuluvaksi. Lukemisen hyöty voisi tarkoittaa siis myös henkisen kasvun 
juurta, versoa tai jopa rikkaruohoa, HYÖTYÄ kapiteelilla kirjoitettuna.

Taiteilijat – eli esimerkiksi kirjailijat – pakottavat mielikuvituksensa ylittämään sil-
le asetetut rajat ja tarkastelevat maailmaa totutusta poikkeavin tavoin. Martha C. 
Nusbaumin (2011, 33) mukaan ”arvostetut liiketoiminnan kouluttajat jo ovat pit-
kään ymmärtäneet, että kehittynyt mielikuvitus on terveen yrityskulttuurin kulma-
kivi.” Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kursseja, joiden aikana lääketieteen opiskelijat 
lukevat Tolstoita, liikkeenjohdon opiskelijat Zolaa ja tulevat juristit Dickensiä. Ta-
voitteena on lukemisen avulla saavuttaa tunteen terävänäköisyys ja ajatuksen eläy-
tyvyys; kaunokirjallisuudella on usein taipumus näyttää, millaisia valintoja ja pää-
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töksiä ihmiset elämässään tekevät ja miten monimutkaisia ja häilyviä ne oikeastaan 
ovat. (Mazzarella 1999, 13.)

Innovointi ei onnistu ilman joustavaa, avointa ja luovaa mieltä. John Dewey (2010) 
on sitä mieltä, ettei minkäänlaista hyödyllistä objektia pysty tuottamaan ilman mie-
likuvitusta. Esimerkiksi höyrykonetta keksittäessä havaittiin jokin jo valmiina ole-
massa oleva aines aiemmin tiedostamattomien suhteiden ja mahdollisuuksien va-
lossa. Mielikuvituksessa avatut mahdollisuudet saivat aikaan sen, että höyrykone 
vähitellen otti paikkansa maailmassa.

Hahmottelen seuraavassa hyödyllisen ja hyödyttömän lukemisen välistä rajamaastoa 
Tapio Mäkeläisen Facebook-päivitysten valossa. Hyödyllä ja HYÖDYLLÄ on näyt-
täisi olevan vissi ero. Tätä kirjoittaessa Mäkeläisen projektissa on meneillään kah-
deksastoista viikko ja kahdeksastoista klassikko (Dostojevskin Rikos ja rangaistus). 
Miten lukeminen sitten jatkuu, on toinen juttu: ”Kiusaus lukea samalta kirjailijalta 
heti toinen ja kolmaskin teos on todella suuri, mutta luen nyt aluksi kuitenkin 25 
viikkoa joka viikko eri kirjailijan opuksen. Kun kesällä tulee 25 viikkoa täyteen, si-
ten pitää miettiä, mitä luen jatkossa.” (Mäkeläinen 2017.)

Homo ludens ja homo faber

Hyödyttömyyden hyödyssä piilee luultavasti jotain sellaista, joka saa kohdistamaan 
huomion johonkin muuhun kuin päivittäiseen työhön ja siinä ilmeneviin rutiinei-
hin. Se on jotakin, joka havahduttaa ilmeisistä ratkaisuista ja yksinkertaisista ajatus-
kuluista. Ihmiskunnan suurimmat edistysaskelet ovat saattaneet alun perin tuntua 
hyödyttömiltä.

Gaston Bachelard (2015, 77) pohdiskelee hyötyä ihmetellessään, mikä sai muinais-
aikojen ensimmäiset merenkävijät lähtemään kanootteineen kokeilemaan tuntemat-
tomien vesien vaaroja. Meri oli aikaisemmin kuoleman elementti, johon lähetettiin 
vainajien arkkuja. Sellaista asiaa kuin merenkäynnin hyöty ei ollut olemassa ennen 
kuin joku sai päähänsä uneksia merentakaisista maista. Järkevä ihminen olisi pysy-
nyt visusti maissa.

Tarvittiin jokin rationaalista hyötyajattelua isompi ja syvempi vaikutin, jotta alku-
aikojen merenkävijät työnsivät aluksensa vesille, nimittäin haavekuvat ja kuvittelu. 
Banchelardin mukaan voimakkaimmat intressit saavat ihmisen pikemminkin unek-
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simaan kuin laskelmoimaan: ”Ensimmäinen merimies oli mies, jonka rohkeus veti 
vertoja vain jo kuolleiden rohkeudelle”.

Oman työn kannalta ”hyödynnäköisen” kirjallisuuden valinta lienee helppoa eikä 
vaadi paljoakaan päänvaivaa. Eksyminen hyödyttömyyksiin voi kuitenkin olla an-
toisaa – etukäteen on tosin täysin mahdotonta tietää, minne lukija päätyy ja mistä 
tulee jostain joskus olemaan HYÖTYÄ. Tarvitaan tutkimusmatkailijan rohkeutta, 
avointa mieltä, herkkiä aisteja, ennakkoluulottomuutta, kiireetöntä aikaa ja kykyä 
unelmoida. Perussuomen sanakirjan mukainen tavanomaisesti ymmärretty hyöty-
ajattelu on myrkkyä unelmille.

Miten siis asiaan pitäisi suhtautua? Mäkeläinen kuvaa omaa suhtautumistaan luku-
projektiinsa seuraavasti: ”Minulle kirja on kirja. Sitä minä luen, siihen perehdyn, se 
herättää minussa tunteita, tuntemuksia, panee minut miettimään, saa minut iloi-
seksi, surulliseksi, mietteliääksi, suuttuneeksi... Ja sitten toisinaan kirjan luettuani 
saatan etsiä tietoja kirjailijasta, hänen muista teoksistaan ja ehkä jopa elämästä.”

Mäkeläisen tavassa lähestyä lukemista pilkottaa homo ludens, leikkivä ihminen. Jo-
han Huizingan tunnetuksi tekemä ihmistyyppi keskittyy vapaaehtoisesti asioihin, 
joilla on omat sitovat sääntönsä ja omat tarkoitusperänsä ja joista seuraa jännitystä 
ja iloa. Tällainen toiminta näyttäytyy toisenlaisena kuin niin sanottu tavallinen elä-
mä. Huizingan mukaan (1938, 44) näin määritelty leikin kategoria on yksi tärkeim-
mistä elämän henkisistä tekijöistä. Ennen muuta leikki on vapautta arjesta ja irrot-
tautumista tilapäisen aktiivisuuden ilmapiiriin, jolla on oma päämääränsä.

Leikkivän ihmisen kasvinkumppaniksi voi nimetä homo faberin, käsillään esineitä 
valmistavan ihmisen, joka näyttäisi vähitellen ottaneen maailmanmenossa kaikki-
voivan rakentajan roolin insinöörimäisin teknis-taloudellisin opein. Käsillä tekemi-
nen on vaihtunut tehtaisiin ja robotisaatioon – ja esineiden valmistaminen on ikään 
kuin karannut käsistä. Vaikuttaa siltä, että homo ludensin leikkimielisyydelle vas-
takkainen tai erilainen niin sanottu tavallinen elämä liittyy nykyisin voimakkaasti 
juuri homo faberin tapaan suhtautua elämään ja hahmottaa maailmaa.

Hanna Arendt (2002, 156–158) yhdistää esineiden valmistamisen ja nykyisen kal-
taisen hyötyajattelun kehkeytymisen likeisesti toisiinsa. Valmistamiseen kytkeytyvä 
hyöty on muuttunut luonteeltaan välineelliseksi, ja asioita on alettu tehdä yhä enem-
män siksi, että niiden avulla saadaan aikaiseksi jotain muuta. Tällainen hyötynä-
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kökohtien korostaminen tukeutuu päämäärän ja keinojen väliseen ongelmalliseen 
suhteeseen.

Arendtin mukaan kyseinen suhde on ”kuin ketju, jossa jokainen lopputulos voi jäl-
leen palvella keinona jossakin toisessa yhteydessä”. Näin kaikista päämääristä syntyy 
lyhytkestoisia, ja ne muuttuvat keinoiksi jonkin myöhemmän päämäärän saavutta-
miseksi. Käsitys hyödystä kaventuu ”jotta”-ajatteluksi: jokainen teko tehdään, jotta 
sen avulla voi saavuttaa taas kohta jonkin toisen asian – ei niiden itsensä vuoksi. Täl-
lainen näyttäisi olevan myös Suomen kielen perussanakirjan määritelmä hyödystä.

Arendt (2002, 156) korostaa, että edellisen kaltainen keino-päämääräketju on ihmi-
sen olemukselle jopa vaarallinen: ”kun hyötyä pidetään tarkoituksena, se luo tarkoi-
tuksettomuutta”. Arendtin väite, että tarkoitus luo tarkoituksettomuutta, on vähin-
tään yhtä paradoksaalinen kuin Matomäen näkemys, että hyödyttömästä on eniten 
hyötyä. Molemmissa tapauksissa paradoksit toimivat niin kuin pitääkin: ne saavat 
ihmettelemään ja koluamaan merkityksiä.

Arendtin ajatteluketjun mukaisesti ammattikirjallisuutta luetaan, jotta sen avulla 
hallitsisi työtään paremmin – kirjaan perehtyvä homo faber kokee luonnollisesti 
hyötyvänsä lukemisestaan, koska se on keino edistää osaamista ja hän oppii vaikka-
pa suunnittelemaan prosesseja sujuvammiksi ja stabiloimaan ennakoimattomuutta. 

Voi kuitenkin kysyä, eikö tällainen keinoksi kaventunut lukeminen kavenna myös 
itse lukijaa. Lukeminen on osaltaan itsetiedostusprosessi, ja kun ihminen lukee va-
litsemaansa kirjallisuutta, hän lukee samalla itseään ja toteuttaa omia odotuksiaan 
lukemisen suhteen. Vaarana on, että hyödynnäköinen lukeminen ohjaa ihmisen vai-
vihkaa tekemään itsestään keinon jonkin päämäärän saavuttamiseksi, ja näin hän 
tulee tehneeksi juuri sen, josta Arendt (2002, 156) varoittaa Immanuel Kantin aja-
tuksin. Yksikään ihminen ei saa koskaan tulla keinoksi, jonka avulla jokin päämää-
rä saavutetaan. Jokaisen ihmisen tulisi olla päämäärä itsessään. 

Näyttää siltä, että homo ludensin olisi otettava johto käsiinsä ja rikottava Arendtin 
esittelemä kaventuva hyötykäsitys. Matomäen paradoksin mukaan tässä kohdin olisi 
kaunokirjallisuuden klassikkojen paikka.
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Tunne itsesi

Kaunokirjallisuuden klassikot ovat olleet vanhastaan hyvä lähtökohta itsetunte-
muksen kehittämiseen. Harold Bloomin (2001, 19) mukaan luemme kaunokirjal-
lisuutta vahvistaaksemme omaa minäämme ja saadaksemme tietää, mistä se on ai-
dosti kiinnostunut.  Vahva ja monipuolinen minäkuva antaa paremmat lähtökoh-
dat itsensä ja muiden ajattelutapojen ja kulttuurien ymmärtämiseen kuin kaventuva 
minuus, josta Bloom on huolissaan: ”Lukeminen rapistuu ja sen myötä hajoaa suuri 
osa minuutta.” Bloomin ajatuksen voi liittää Tuurin edellä esitettyyn käsitykseen 
tunnevammasta, joka estää kaunokirjallisessa muodossa esitetyn totuuden vastaan-
ottamista. Ihminen ei voi olla kokonainen, jos jokin osa hänen minuudestaan jää 
kehittymättä ja jos hän jää vain keinoksi saavuttaa jokin päämäärä.

Bloom (2001, 19) pohjaa näkemyksensä kirjallisuuden merkityksestä osin sir Francis 
Baconin ajatukseen. Sen mukaan lukemisen perussyy ei ole se, että voisi väittää vas-
taan ja hämmentää, uskoa ja pitää itsestään selvänä tai löytää puhumisen tai keskus-
telun aiheita, vaan siksi, että osaisi punnita ja harkita. Näin katsottuna lukeminen 
näyttäytyy päämääränä sinänsä eikä keinona johonkin olemisen tapaan tai vaikka-
pa nokkeluuteen juhlaväen joukossa. Punnitseva ja harkitseva ihminen ei sinkoile 
sinne tänne massan mukana, hän osaa ajatella itse ja toisin ja myös yhdessä muiden 
kanssa. Laadukkaan lukemisen – eli klassikoiden – merkitystä ei voi korostaa lii-
kaa: ”Käytettäköön niukka aika yksinomaan kaikkien aikojen suurten, ihmiskun-
nan yläpuolelle kohoavien henkien teoksille, niiden, jotka maineen ääni sellaisiksi 
julistaa. Vain he voivat todella sivistää ja opettaa.” (Schopenhauer 1991, 259.) 

Päämääräisen lukemisen ajatus näyttäytyy vahvasti Hanna Meretojan luennossa 
”Kirjallisuus ja mahdollisen taju” (2016). Kaunokirjallisuutta ei pidä pyrkiä jättä-
mään hyötyajattelun ulkopuolelle. Meretoja näkee, että jos kaunokirjallisuus yri-
tetään pelastaa hyötyajattelun ulkopuolelle, tullaan samalla hyväksyneeksi hyvin 
kapea käsitys hyödyllisyydestä. Pikemminkin olisi pyrittävä muuttamaan ja laventa-
maan hyödyn käsitettä – kohti hyötyä merkityksellisempää HYÖTYÄ. Meretojan nä-
kökulma on tervetullut, sillä vanhastaan kirjallisuuden ystävien korvissa sana hyöty 
on kalskahtanut vähintäänkin vastenmieliseltä. Yksi syy on ollut juuri se, että sanan 
merkitys on käsitetty kovin suppeaksi, vähän kuin ”klemmareiksi ja hiustenkuivaa-
jiksi” (ks. esim. Eagleton 1991: 235).
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Meretojan (2016, 67) mukaan kirjallisuuden ytimessä on kuvittelukyky. Lukeminen 
vie lukijansa erilaisiin maailmoihin tutkimaan aikoja, paikkoja ja kokemisen tapo-
ja, joihin ei muuten olisi mahdollista päästä. Mäkeläisen Facebook-päivityksestä voi 
todeta saman ilmiön:

Romaani (Thomas Mannin Bruddenbrookit) on kirjailijan itsensä antaman 
alaotsikon mukaan Erään suvun rappeutumistarina. Sukukronikka. Minulle 
romaani kuitenkin oli toisaalta tarina Lyypekin kaupungista ja sen ihmisistä ja 
toisaalta kertomus siitä, kuinka vaikea ihmisen on elää perheen, suvun ja ym-
päristön jatkuvien ja valtavien sosiaalisten paineiden ja odotusten alaisena. 
Ja kuinka vaikea toteuttaa unelmiaan ja tulla onnelliseksi – Mannin romaanin 
mukaan: lähes mahdotonta. Tietenkin Mann kuvaa Saksan muutosta ja ennen 
kaikkea saksalaista porvaristoa, sen elämää ja elämäntyyliä ja sen muutoksia 
1800-luvulta aina 1900-luvun kynnykselle saakka. Ja muutoksen vääjäämät-
tömyyttä. Dekadenssia. Mann kuvaa pikkutarkasti ruokalajeja, ruokailuja, 
vaatteita, pukeutumista, juhlia, tupaantuliaisia, syntymäpäiviä, joulujuhlia, 
häitä ja hautajaisia. Tapakulttuuria. Nämä asiat olivat romaanissa minulle 
todella kiehtovia.

Meretojan sanoin kirjallisuus lisää lukijan näkökulmatietoisuutta tai näkökulma-
herkkyyttä, mikä kehittää itseymmärrystä. Lukeminen sysää liikkeelle kerronnalli-
sen itsereflektion ja tarjoaa samalla tulkinnallisia välineitä ymmärtää kokemuksia, 
reaktioita ja fantasioita. Tunnistamisen kokemukset mahdollistavat omien tunto-
jen sanallistamisen ja sen löytämisen, minkälaisen kulttuurisen merkityksenannon 
mallien kautta ihminen hahmottaa itseään ja maailmaa. Merete Mazzarella (1999, 
21) korostaa kirjallisuuden tarjoavan elettyyn elämään uusia tulkintamahdollisuuk-
sia, jotka antavat rikkautta ja lohtua ja jotka voivat vaikuttaa uudella tavalla siihen, 
miten elää eteenpäin. Kaunokirjallisuuden lukemisen keskiössä on näin ymmärret-
tynä selvästikin ihminen itsessään – ja lukemisesta saavutettava HYÖTY on juuri 
sitä, josta Matoniemikin puhuu.

Kirjallisuus tarjoaa mahdollisuuden myös toisten ymmärtämiseen. Se auttaa näke-
mään maailman muiden näkökulmasta, olivatpa he sitten erimaalaisia, lapsia tai 
aikuisia, miehiä tai naisia: 

Päähenkilö (Mihail Lermontov: Aikamme sankari) Petšorinin moraali, elämän-
asenne, sydämetön käytös – seikat, joihin useimmat teoksen lukijat tuntuvat 
kiinnittäneen päähuomionsa, eivät minulle kirjaa lukiessa tuntuneet niin 
tärkeiltä. Vasta myöhemmin, kun tajusin muiden lukijoiden kiinnittäneen 
päähuomionsa näihin seikkoihin, ryhdyin niitä pohtimaan. Petšorin on ilman 
muuta älykäs. Pettynyt, yksinäinen, katkera, kylmä, välinpitämätön – kaikkea 
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tätä, mutta päähenkilönsä kautta kirjailija kai kuitenkin pyrkii yleistämään, 
kuvaamaan oman aikansa Venäjää, sen ihmisiä ja heidän näköalattomuuttaan 
ja välinpitämättömyyttään. 

Kaunokirjallisuus lieneekin ainoita päteviä mahdollisuuksia päästä katsomaan, mil-
tä maailma näyttää jonkun toisen nahkoissa koettuna. Näin se saa lukijan samalla 
tiedostamaan, ettei oma maailmankatsomus välttämättä ole ainoa eikä edes oikea. 
Jaana Venkula (2003, 37) pitääkin taiteen keskeisenä merkityksenä sitä, että sen 
kautta saa käsityksen todellisuuden yhteismitattomuudesta, ilmiöiden erilaisuudesta 
ja ihmisluonnon loputtamasta yksilöllisyydestä maailman kohtaamisessa, tulkitse-
misessa ja kuvaamisessa. 

Kaunokirjallisuuden klassikot tarjoavat siis mahdollisuuden tutustua sekä itseen 
että muihin. Bloomin (2001) mukaan niitä on hyvä lukea, ”koska emme voi tuntea 
riittävän monia ihmisiä kyllin perusteellisesti, koska meidän on opittava tuntemaan 
itsemme paremmin, koska tarvitsemme tietämystä, emme pelkästään itsestämme 
ja muista, vaan siitä, mikä on asioiden laita”. Miettisen ja Saarisen mainitsemien 
Kafkan, Hessen, Mannin, Kunderan ja Kiven joukkoon Bloom marssittaa teokses-
saan Lukemisen ylistys Jorge Luis Borgesin, Anton Tsehovin, Italo Calvinon, Mi-
guel de Cervantesin, Charles Dickensin, Marcel Proustin, Fjodor Dostojevskin, Er-
nest Hemingwayn, Henrik Ibsenin, Toni Morrisonin, William Shakespearen, Emily 
Dickinsonin, Jane Austenin ja Vladimir Nabokovin. 

Listaa voisi jatkaa. Ezra Pound (1967) määrittelee, että teoksesta tekee klassikon sen 
ikuinen ja lannistumaton tuoreus, ei esimerkiksi tietty rakenne tai määritelmien 
mukaisuus. Klassikot osoittautuvat lukijoilleen merkityksellisiksi jopa vuosisadasta 
toiseen. Siinä on niiden keskeinen merkitys.

Minuuden rakentaminen ja henkinen kasvu ovat suoraan kytköksissä antiikin ajan 
kenties keskeisimpään kehotukseen: ”Tunne itsesi.” Samaan tapaan kuin puu versoo 
kasvaakseen vähitellen täyteen mittaansa ja ylikin, kirjallisuuden lukeminen antaa 
lukijalle mahdollisuuden tulla siksi, joka hänessä on jo idullaan. Se on kaiketi paras-
ta mahdollista HYÖTYÄ.
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Ihmisyyden ytimeen

Voimakkain ja aidoin motiivi klassikkojen lukemiseen on Bloomin mielestä kuiten-
kin ”vaikean mielihyvän etsiminen”: kaunokirjallisuuden avulla on mahdollisuus 
päästä osalliseksi siitä yhdestä ainoasta luonnosta, joka kirjoittaa ja lukee. Näin kir-
jallisuuden lukemisen kautta voi ulottua sfääreihin, jotka ovat yleisinhimillisiä tai 
jopa yliluonnollisia. Kaunokirjallisuuden lukeminen ei siten ole lukemista tavalli-
sessa mielessä, niin kuin leikkiminenkään ei ole tekemistä tavallisessa mielessä. Lei-
kin käsite on korkeampaa luokkaa kuin toden – ja kaunokirjallisuuskin voi sulkea 
sisäänsä toden sen monissa eri ilmenemismuodoissaan.  Tietääkö leikkivä ihminen 
siis jotakin enemmän – tai ainakin erilaista – kuin tekevä ihminen? (Vrt. Huizinga 
1938, 56, 67.) 

Ilmeisesti tietää. Parhaimmillaan kirjallisuus tarkastelee todellisuutta inhimillisen 
merkityksen ja mielekkyyden näkökulmasta, maailmassa toimivan ihmisen pers-
pektiivistä. Se kysyy, miten ihmisten tulisi elää keskenään ja minkälaista maailmaa 
heidän tulisi tavoitella. Kirjallisuuden merkitykselle on myös olennaista kyky laa-
jentaa mahdollisen tajua. Milan Kunderan (1987, 24) mielestä romaanin olemassa-
olon syy on elämismaailman jatkuva valaiseminen ja ihmisen suojeleminen olemi-
sen unohdukselta.

Kirjallisuuden avulla voi tutkia erilaisia inhimillisiä maailmassa olemisen mahdol-
lisuuksia. Mahdollisen taju ei ole vastakkaista todellisuuden tajulle vaan herkkyyttä 
todellisuudessa piileville mahdollisuuksille ja vaihtoehtojen näkemistä sille, mikä 
esitetään itsestään selvänä ja välttämättömänä. Parhaimmillaan kaunokirjallinen 
teos pakottaa lukijan kriittiseen tietoisuuteen omista tavanomaisista todellisuuden 
hahmottamistavoistaan ja odotuksistaan. Tässä mielessä se toimii toisin kuin hyö-
dynnäköinen kirjallisuus, jonka tarkoituksena on pääosin vahvistaa ja kehittää ole-
massa olevaa.

Taas ollaan lähellä leikin kategorian ominaispiirrettä: hengen lentoa ja luovuuden 
alkuaineita. Huizingan (1938, 289) mukaan loogisesti asioita ajattelemalla ei päästä 
kyllin pitkälle, jotta kaikki hengen rikkaudet ja kykyjen mahdollisuudet voisi saa-
vuttaa.

Edellä esitetyt ajatukset ovat vannoutuneiden kaunokirjallisuuden kannattajien esit-
tämiä ja saattavat tuntua liioittelevilta. Niillä on kuitenkin luja kytkös Arendtin 
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esittämään huoleen hyöty-käsitteen kaventumisesta. Leikkitekijä näyttää joutuneen 
miltei kaikilla kulttuurin aloilla taka-alalle, mihin on syynä yhteiskunnan hyöty-
näkökohtia korostava henkinen ja aineellinen rakenne. Tieteellinen suunnitelmalli-
suus sekä työn, kasvatuksen ja demokratian ihanteet eivät ole jättäneet paljoakaan 
sijaa leikin prinsiipille. (Huizinga 1947, 264.) Georg Henrik von Wright (1981, 22) 
huomauttaa, että jos totuus alistetaan hyötynäkökohdille ja sivistys syrjäytetään, ih-
minen on vaarassa hukkua päämäärien hierarkiaan.

Mäkeläisen Facebook-päivityksestä löytyy kutkuttava rinnastus tieteellisen suunni-
telmallisuuden aikaansaannoksille: 

Kiehtovin tarina oli kai pituudeltaan se kaikkein pisin, nimeltään Ei saatana 
voi maailmaa pelastaa. Hienosta tarinasta pieni lainaus (Alberto Moravia, 
Eroottisia tarinoita): 

Olen vanha saatana, tavattoman vanha, sitä kyllä, mutta en mikään hyvä pen-
tele, vielä vähemmän piru parka. Ei kai voi muuta kuin myöntää, etten minä 
ole mikään vähäpätöinen saatana, kun ajattelee, miten minä olen viimeisen 
sadan vuoden aikana keskittynyt lähinnä luonnontieteellisen tutkimuksen 
edistämiseen ja että Hiroshiman pommiin johtaneet keksinnöt ovat kaikki ol-
leet peräisin minulta; annoin ne yhden toisensa jälkeen sielun hinnalla tämän 
vuosisadan kaikille merkittävimmille tiedemiehille Albert Einsteinista lähtien.

Ja koko jutun juju onkin siinä, pitäisikö saatanan pelastaa maailma ja miksi. 
Miten siinä käy, sen lukekoon jokainen itse. 

Samanlaisia ajatuksia yhteiskunnan henkisestä ja aineellisesta rakenteesta kuin Hui-
zinga on esittänyt Martha C. Nusbaum lähes 70 vuotta myöhemmin (2011, 167). 
Välineellistä ja käytännöllistä hyötyä korostavalle ajattelutavalle on ominaista näh-
dä ihmiset, työntekijät ja koko yhteiskuntakin abstraktiksi tarpeiden, voimavarojen, 
riskien ja hallinnan temmellyskentäksi. Varsinkin Tuurin edellä luettelemat talo-
usraportit, mietinnöt, analyysit ja tilastot pitävät yllä juuri tämän kaltaista maail-
manjärjestystä. Niihin sisältyvä hyöty – tai hyödynnäköisyys – on ikiliikkuja, joka 
jaksaa jauhaa saman näköisiä standardinmukaisia lukemattomia tekstimassoja lo-
puttomiin.

Nusbaumin keskeinen ajatus on, että vaikka humanistisista tieteistä ja taideaineista 
ei koidu aineellista hyötyä, ne antavat kuitenkin jotain arvokkaampaa. Ne tekevät 
maailmasta paikan, jossa on hyvä elää. Niiden avulla ihmiset oppivat näkemään 
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toisensa täysiarvoisina olentoina, joilla on omat ajatuksensa ja tunteensa sekä oikeus 
nauttia kunnioitusta ja myötätuntoa. Ainoastaan siten on mahdollista toteuttaa in-
himillinen vuorovaikutus ja aito kohtaaminen kaikessa laajuudessaan. 

Kerta kaikkiaan hyödytöntä

Mäkeläisen Facebook-päivityksen mukaan klassikkojen vahvuus on niiden kyvyssä 
kestää aikaa ja antaa näköaloja pitkällä aikavälillä. Niille on ominaista, että ne ovat 
ajankohtaisia aina. Sen sijaan, että etsittäisiin tuoreinta työhön liittyvää, trendik-
käintä ja lehtien palstoilla useimmin vilahdellutta luettavaa, voisi pysähtyä ihmette-
lemään, millaista elämä oli ennen – ja vielä nytkin: 

Entäs Molière? (Oppineita naisia) Yllättävän mukava oli lukea runomittaista, 
vaikkakin kieleltään jo osittain kovin vanhentunutta Otto Mannisen suomen-
nosta. En nyt ryhdy kirjan sisältöä tai ”opetusta” kritisoimaan, totean pelkäs-
tään sen, ettei tämä maailma ole sittenkään niin kovin paljon muuttunut Mo-
lièren ajoista, samoihin inhimillisiin heikkouksiin kuin 1600-luvulla törmään 
helposti myös 2000-luvulla. Eli kannattaa siis lukea klassikoita!

Schopenhauer (1991, 259) näkee tuoreessa ja trendikkäässä lukemisessa jopa vaaro-
ja: ”Kun ihmiset sen sijaan, että he lukisivat kaikkien aikojen parasta kirjallisuutta, 
lukevat aina vain uusinta, kirjailijat jäävät aatteiden kiertokulun ahtaaseen kehään, 
ja aikakausi maatuu yhä syvemmälle lokaansa.” Pessimismin filosofiksi mainittu 
Schopenhauer ei sanojaan säästele.

Klassikoita kannattaa lukea moneen kertaan. Bloomin (2003, 180) mukaan van-
hojen kirjojen lukeminen uudestaan on kirjallisen nautinnon korkein muoto, ja se 
koulii lukijaa tuntemaan, mikä hänen kaipauksessaan on syvintä. Tällainen lähes-
tymistapa ei kuulosta kovinkaan hyödylliseltä homo faberin näkökulmasta. Uudel-
leen lukeminen on tuottamatonta tekemistä ja merkittävää ajan hukkaa (vrt. Tork-
kola 2016, 27). Mäkeläinen päivitys osoittaa, miten homo ludensin lähestymistapa 
toimii käytännössä.

Itse luin joskus nuorena Kai Kailan suomennoksen ja sitten myöhemmin, 
ilmeisesti vuonna 1991 ostin myös kirjan (Oscar Wilde: Dorian Grayn muo-
tokuva). Ja nyt luin siis uudestaan. Ja nyt todellakin muistin jotakin ensim-
mäisestäkin lukukerrasta – tai oikeastaan siitä, miten kirja vaikutti nuoreen 
opiskelijaan silloin joskus 1970–1980-luvun taitteessa, kun tutustuin kuului-
saan romaaniin ensimmäistä kertaa. Kirja tuli uniini! Muistan ne painajaiset, 
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unikuvat karmeasta muotokuvasta, murhasta ja ruumiin hävittämisestä. 
Muistan yhä, kuinka unissani tein itse samanlaisen murhan kuin Dorian Gray. 
Karmeita painajaisia!

Romaania lukiessani ihmettelin usein, että se oli kirjoitettu jo lähes 130 vuot-
ta sitten. Tottahan toki aikakausi oli selvä ja ajankuva oli niin hienosti kuvat-
tu, että se kävi ilmi, mutta teos ei ollut vanhentunut. En kertaakaan ajatellut 
niin, ehkä suomennos paikoitellen, muttei Wilden teksti. Eli kuolematon, 
arvonsa säilyttävä romaani? Kulttiteos? Ainakin sekä noin kaksikymppiseen 
että pian kuusikymppiseen Tapioon romaani teki vaikutuksensa. 

Yksi työn kannalta hyödyllisen lukemisen piirre liittyy kielen tehtävään. Usein kieli 
katsotaan välineeksi, jonka avulla kulloisenkin tekstin sisältö välittyy lukijalle mah-
dollisimman vaivattomasti. Lukemisen on oltava sujuva prosessi. Vältetään pitkiä 
lauseita ja turhia sanoja – ainakin periaatteessa. Kaunokirjallisuudessa lähestymista-
pa on toinen; kieli on yksi huomiota kiinnittävistä piirteistä.

Hämmästelin ja ihailin sitä, kuinka romaanissa (Toni Morrison: Jazz) on välillä 
pitkien, voimakkaiden virkkeiden huikeaa ilotulitusta ja sitten toisaalta pitkiä 
rauhallisia jaksoja. Ja siksi etsin taas muiden blogi- ja muita kirjoituksia tästä 
hienosta romaanista ja vot – sieltähän se löytyi! Vinkkaaja Heidi V. kirjoit-
taa: “Toni Morrisonin teos on rakenteeltaan jazz-musiikkia. Siinä on teema 
ja muunnelmia, ja välillä joukosta nousee uusia ääniä improvisoimaan oman 
soolonsa.” Ja juuri näin onkin! Loistava analyysi! Ja kertoohan sen jo romaanin 
nimikin! 

Kieli välittää muitakin asioita kuin tekstin sisällön. Samalla se voi kiinnittää huomi-
on kieleen itseensä ja sisältöön tuoreesti ja uudella tavalla. Parhaimmillaan kauno-
kirjallisuuden – ja varsinkin runouden – tehtävä on hätkähdyttää ihminen kuolonu-
nestaan avarampaan elämäntuntoon (Bloom 2003, 155). Vaikka kirjailija rakastaa 
sanoja, hänen tehtävänsä ja virkansa on osoittaa niiden petollisuus ja ”repiä rieka-
leiksi kielen turvaverkko kielen avulla” (Krohn 1989, 95).

Se on sama tehtävä, joka liittyy kaavoihinsa kangistuneiden organisaatioiden he-
rättelemiseen niitä riivaavien järjestelmien ja numeroiden hirmuvallasta. ”Byrokra-
tia, virkamiesten laiskuus, saamattomuus, joustamattomuus ovat asioita, joita Hašek 
herkullisesti ja ansiokkaasti pilkkaa ja kritisoi. Ja jotka tulevat nyky-Suomessa ja 
EU:ssa liian usein meitä vastaan, kun yritämme tehdä jotain uudella tavalla, omia 
aivojamme käyttäen, kuten ystäväni Valdarin kanssa yhdessä totesimme perjantaina 
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matkustaessamme Helsingistä Tallinnaan.” (Jaroslav Hašekin romaanin ”Kunnon 
sotamies Švejk maailmansodassa” mukaan.)

Kaunokirjallisuus aiheuttaa epävarmuutta. Meretojan (2016, 70) mukaan sen sijaan 
että kirjallisuus tuottaisi varmuuden siitä, että ymmärrämme itseämme ja toisia, sen 
eettinen potentiaali ja tehtäväkin on osin horjuttaa tällaista varmuutta. Kirjallisuu-
den voima laajentaa mahdollisen tajua perustuu hämmennyksen, eksyksissä olemi-
sen ja monimutkaisuuden kokemuksiin, ei niinkään epäilyksettömiin visioihin hy-
västä elämästä. Kundera (1987, 162) korostaa, että romaanin henki on riippumaton 
ideologisista varmuuksista ja ennen kaikkea se puhuu niitä vastaan. Romaani ilmai-
sumuotona purkaa Odysseuksen vaimon Penelopen tavoin öisin sitä kangasta, jota 
teologit, filosofit ja tiedemiehet ovat päivällä kutoneet. Kutojien listaan voi lisätä po-
liitikot, virkamiehet, ekonomistit ja kaikki ne, jotka tahallaan tai tahattomasti pitä-
vät omilla teksteillään yllä kaventuneeseen hyötyajatteluun perustuvia mekanismeja.

Mitä pitemmälle kaventunut hyötyajattelu etenee, sitä tärkeämpää on Matoniemen 
mainitsemien hyödyttömien kirjojen lukeminen. Kundera (1987, 165) esittää, että 
moderni tyhmyys ei tarkoita tietämättömyyttä vaan vastaanotettujen ajatusten epä-
ajattelua. Hän pitää Gustav Flaubertin kehittämää ideaa valmiiden ajatusten epä-
ajattelusta kulttuurisesti vaikuttavampana kuin Marxin ja Freudin ajatuksia.

On mahdollista kuvitella tulevaisuus, jossa ei ole luokkataistelua tai psykoanalyysia. 
Sen sijaan näyttää jopa todennäköiseltä, että tietokoneisiin tallennettujen, median 
levittämien vastaanotettujen ajatusten eteneminen musertaa kaiken omaperäisen ja 
yksilöllisen ajattelun ja jopa eurooppalaisen kulttuurin perusarvot. Ajatus tuntuu 
tällä hetkellä karmaisevan todelliselta. Kunderan (1987, 166) mielestä ainoa keino 
tätä uhkakuvaa vastaan on eurooppalaisen romaanin henki, sen valtavat tiedot ja 
löydöt. Yksilön kannalta se tarkoittaa klassikoiden lukemista, jotta hän ymmärtäisi, 
mitä nuo tiedot ja löydöt ovat.

Romaanin henki on siinä, ettei kukaan omista totuutta ja jokaisella on oikeus tulla 
ymmärretyksi (Kundera 1987, 166). Tässä näkemyksessä kiteytyy myös homo lu-
densin mentaliteetti. Homo faberin kaventunut todellisuuskäsitys on useinkin toi-
nen: se varjelee omia hyötynäkökohtiaan muiden kustannuksella. Olisiko homo fa-
berin ja homo ludensin aika paiskata kättä ja katsoa yhdessä tulevaisuuteen?
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Kauniiksi lopuksi

Ensio Miettinen ja Esa Saarinen ihmettelivät taannoin, mikseivät yritykset inves-
toi kaunokirjallisuuteen. Olisiko aika jo kypsä siihen, että klassikot saisivat paikan 
työn todellisuudessa? Ollessaan Enston toimitusjohtajana Miettinen jakoi yhtiön-
sä työntekijöille luettavaksi Francois Mauriacin romaanin Käärmesolmu ostettuaan 
ensin kirjan koko painoksen (Miettinen & Saarinen 1990, 68). Mikseipä moinen 
olisi mahdollista nykyäänkin? Voisihan kiky-sopimusten aikana tehdä myös kaki-
sopimuksia (kaunokirjallisuussopimuksia), joiden perusteella viime sopimuskierrok-
sella pidennetty työaika käytettäisiin kaunokirjallisuuden klassikkojen lukemiseen. 
Tyky-päivien ohjelmaan voisi ottaa mukaan runoiluttavaa toimintaa, jonka yhtey-
dessä strategiat, henkilöstökyselyt ja selonteot ilmaistaan toisin, limerikein tai hai-
kuin. Muistiot on mahdollista kirjoittaa kalevalamittaisiksi, toimintakertomukset 
saduiksi tai tarinoiksi.

Työn kannalta hyödyllistä kirjallisuutta luonnehtii keskihakuisuus: se hakeutuu kes-
kimääräiseksi ja yleisesti hyväksytyksi. Se on pääosin säännönmukaista, toistuvaa, 
toimialalle tyypillistä, vähän kuin ulkoa opittua, mallin mukaista ja jopa tylsää. 
Kaunokirjallisuuden voima ja siitä kumpuava HYÖTY sitä vastoin on keskipakoista. 
Se on muuntumista, poikkeamista, ihmettelyä, moniäänistä, kielen reunoilla lip-
suvaa – siinä on kaikkea sitä, mitä kutsutaan leikiksi ja luovuudeksi. (Dufva 2000, 
31.) Miksi työssä pitäisi hakeutua vanhoihin kaavoihin? Eikö olisi parempi hakeu-
tua aukeavalle spiraalille? Eero Riikonen puhuu (2013) leikkisästä käänteestä, jonka 
mukaan pelillisyys, leikkisyys, irrottelu, taide ja siten myös kaunokirjallisuus ovat 
siirtymässä vähitellen työn ja hyvinvointiajattelun ytimeen. Työn mielekkyys versoo 
leikissä – ja hyvä niin!

Kehitys ja innovatiivisuus palautuvat usein ajatusten leikkiin, mielessä kuvittelemi-
seen ja totutusta vapautumiseen. Homo ludensin fakkiutumista uhmaava leikki-
sä asenne tarttua kaunokirjallisuuteen, sukeltaa klassikkoromaanien maailmaan ja 
antautua runojen vietäväksi kehkeytyy vähitellen hyödyttömyydessään HYÖDYKSI.

Homo faberinkin on syytä ottaa asenteesta opikseen, niin kuin Richard de Bury 
(2004, 58) aikoinaan 1300-luvulla: 

Kirjat ilahduttavat, kun onni hymyilee, ne lohduttavat eivätkä hylkää, kun 
synkkä kohtalo uhkaa; ne vahvistavat ihmisten sopimukset, eikä tärkeitä 
päätöksiä tehdä ilman kirjoja. Kirjojen varassa ovat taiteet ja tieteet, joista 
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koituvaa hyötyä ihmismieli ei kykene edes käsittämään. Kirjojen ihmeellistä 
voimaa tulee pitää suuressa arvossa, sillä niiden avulla näemme ajan ja maan 
ääriin saakka ja tarkastelemme sekä olevaa että olematonta ikään kuin ikui-
suuden peilistä.

Voi myös innostua kirjallisuudesta hieman arkisemmin kuten Mäkeläinen ”Voi hit-
to, kuinka kaunokirjallisuuden lukeminen voi olla hieno ja joka kerta erilainen elä-
mys. Suosittelen! Lukekaa!”

Kirjallisuutta on joskus verrattu rikkaruohoon (Eagleton 1991, 18): rikkaruohot ei-
vät ole tietynlaisia kasveja vaan ne ovat mitä tahansa kasveja, jotka kasvavat siellä, 
missä niiden ei haluta kasvavan. Puutarhurin mielestä niistä ei ole mitään hyötyä, 
vaikka – niin kuin aiemmin kävi ilmi – rikkaruoho on Nykysuomen etymologisen 
sanakirjan mukaan yksi sanan HYÖTY merkityksistä. 

Hyödynnäköisyyteen vihkiytyneelle runo vaikuttaa hyödyttömältä lahjalta. Leena 
Krohnin (1989, 100) sanoin se on ”yhtä tarpeeton kuin käden liike, kun se piirsi Al-
tamiran luolan seinään biisonin selän kaaren”.  ”Runo on jostain viimeksi tullutta: 
jos sen ottaa pois, kaikki jää ennalleen – leipä ja himo ja uni – mutta vain näennäi-
sesti, sillä ylin kasvusilmu on katkaistu.” 

Siinä se HYÖTY on, eikä sitä pidä ottaa pois.
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 Hyödyn arkkitehtoninen
 sosiologia

Tarkko Oksala & Susanna Toivanen

Johdanto

Tämän artikkelin tarkoitus on kuvata toiminnallisen hyödyn ideaa arkkitehtuurin 
piirissä. Ensin on käsitelty hyötyä arkkitehtuurissa, toiminnassa ja yhteiskunnassa. 
Toiseksi on tarkasteltu hyötyajattelun edistämistä, tutkimista sekä asian laajempia 
yhteyksiä. Tämä kaikki on tehty tarkoituksessa luoda kirkastuva perusta arkkiteh-
tuurisosiologialle.

Arkkitehtuuri on inhimillisen toiminnan eräs arkkityyppi lääkintätaidon ohella 
(Aristoteles, suomennos 1984, Wilenius 1967). Arkkitehtuuri säilyy, mikäli se on 
hyödyllistä ja tukee ihmisen yhteenliittymistä ja tiedon janoa (Cicero, uusintapainos 
1813). Arkkitehtuuri voidaan ymmärtää itsessään kommunikaationa, minkä lisäksi 
se luo edellytyksiä kulttuurilaitosten toiminnalle (Ylinen 1968). Luonnollinen ke-
hys pohtia otsikkomme kysymyksiä on siten arkkitehtuurisosiologia (Gutman 1975, 
Smith & Bugni 2006, Delitz, 2009, Oksala & Toivanen, 2016 a b). Avainasioita 
ovat seuraavat:

arkkitehtuuri, toiminnallinen hyöty, yhteiskunta ja hyöty
toimintahyöty-yhteisöt, tutkimus, näkökulman laajentaminen

Pohdimme näitä kahta kokonaisuutta omissa luvuissaan. Ottaessaan käyttöön lati-
nan kielessä termin arkkitehtuuri Cicero (Oksala 1953, Linn 1998) määritti arkki-
tehtuurin olevan tietopohjainen, ylevä ja hyödyllinen taito tai taide (ars). (Kotila ym. 
2007) Tästä alkaa säilynyt arkkitehtuurin teorian historia ja sen jo yli 2000 vuotta 
vanha perinne (Vitruvius 1991, Oksala, (T. K.) 1986, 69, Schildt 1995).

Hyöty_Mutanen.indd   153 28.3.2018   11.56.17



154 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

Hyötyajattelun perusteet arkkitehtuurisosiologiassa

Arkkitehtuuri ja toiminnallinen hyöty

Arkkitehtuuri liittyy jo päätavoitteidensa, kuten utilitas, (lat.) kautta hyötykeskuste-
luun. Tässä tarkastelemme asiaa arkkitehtuurin peruskategorioiden kannalta (Bar-
baro/ Scruton 1980, Mänty 1984, Eskola 2005), jotka ovat suhteessaan hyötyyn 
seuraavat:

järjestys, dispositio, harmonia (ja toiminnallinen hyöty)
symmetria, sopivuus, distribuutio (ja toiminnallinen hyöty)

Ympäristön järjestys on elämän ennakoinnin ja tavoitteiden toteutumisvarmuuden 
kannalta tietty etu. Erityisesti se auttaa orientoitumaan miljöössä. Esimerkkinä täs-
tä on ruutukaava tai jäsentyvä ”puumainen” rakenne. Tuloksena on kosmoksen ja 
ihmisen välinen harmonia (Feng-Shui/ Duane 1997).

Symmetria on keino lisätä varmuutta ympäristössä (Elfving 1965, Oksala 1981, Nii-
niluoto 1990 a b). Liiallinen symmetria on kuitenkin uuvuttavana sekoittavaa. Yksi 
keino on erotella sopivalla (Usvamaa-Routila 1998) tavalla kohteet esim. sosiaalisen 
statuksen avulla. Kohteen sisäinen tila ja kohteiden keskinäinen suhde määräävät lo-
pulta niiden todellisen edullisuuden käytössä (Oksala 1972), mikä ilmenee fyysisenä 
tai tilastollisena distribuutiona. Välineiden distribuution ja toiminnan muotojen tai 
liikennevirtojen on tällöin vastattava toisiaan. (Oksala 1972, Hotanen 1983)

Toiminnallinen hyöty

Toiminnallinen hyöty riippuu sekä toiminnan (Tuomela 1974, 1989) että edullisuu-
den käsitteiden määrittelyistä. Tässä huomioimme ammatillisen eettisen syvyyden 
(Airaksinen 1993) ja toiminnan teorian mukaiset formaalit kriteerit. Näin ollen toi-
minnallinen hyöty koostuu seuraavista asioista:

eettinen, moraalinen, laillinen hyöty
tavoitteellinen, suorituksellinen, tuloksellinen hyöty

Eettisellä tasolla ideat ja hyöty yhdistyvät käsitteessä ”onnellisuus” (Hutcheson/ 
Mill 2003) hyvän elämän ilmentäjänä. Itse asiassa Cicero (uusintapainos 1813) esit-
tää maksiminsa, jonka mukaan ”hyvä ja hyöty yhtyvät pitkällä tähtäimellä”. Mo-

Hyöty_Mutanen.indd   154 28.3.2018   11.56.17



155Hyöty

raalinen hyvä tarkoittaa, että toimitaan oikein eli ei loukata toisten etuja (Chydeni-
us/ Kovero 1937). Oikean toiminnan kriteereitä on koodattu lakiin, mutta kuinka 
onnistuneesti, on jo kokonaan toinen kysymys. Laissa kyse on eduista ja velvolli-
suuksista suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi arkkitehdin velvollisuuksista mainitaan jo, 
kuten tunnettua, Hammurabin laissa. Suomessa arkkitehdin moraalia on käsitellyt 
ennen muuta P. E. Bomstedt 1930 luvulla (uudelleen julkaistu 1951) funktionalis-
miin liittyen. Lainsäädännössä on käytetty mm. termejä turvallisuus, terveellisyys 
ja virikkeisyys muuten jo selvien toimivuuden ja ”kohtuullisen kauneuden” ohella.

Tavoitteellinen hyöty ja edullisuus tiedostetaan etenkin laatukriteerien avulla 
(Niukkanen & Oksala 1986). On varsin laajalti tiedossa, että arkkitehtuurin klas-
siset tavoitteet ovat ”kestävyys, kauneus ja hyödyllisyys (toimivuutena)”.  (Lasker 
& Oksala, 1993/ 1994) Arkkitehti ja rakennusmestari ovat ennen muuta vastuussa 
suunnittelun ja työmaan suoritusten toimivuudesta, kun taas suuri yleisö tutkii tu-
loksia. Suorituksen ja tuloksen hyödyt on usein vaikea erottaa ja suhde on hankala. 
Toisinaan hienossa työympäristössä tehdään huonoja ratkaisuja, kun taas nyrkkipa-
ja esimerkiksi autotallissa työympäristönä voi palvella ainakin menestyksen alkua 
(Apple). Asia vaatii siten lisätarkastelua. Yksi ongelma on edun ja käytettyjen resurs-
sien suhteutus.

Toiminnan motiivi perustuu tavoitteiden korkeatasoisuuteen ja toteuttamiskelpoi-
suuteen. Arkkitehtuurin tehtävä on (vrt. Durandt/ van de Ven 1980, Niukkanen & 
Oksala 1986):

1. tuottaa mahdollisimman paljon etua kiintein uhrauksin

2. tuottaa kiinteät edut minimiuhrauksin

Suunnittelijalle on tällöin annettu joko asiakkaan määräämä kiinteä budjetti tai 
tarkka toivelista. Idea ilmenee urakoinnissa, jossa tunnetaan ns. ranskalainen me-
nettely (yllä) ja normaaliurakka (alla).

Suunnittelussa tuloksellisuus ilmenee toiminnan suorituksen aikana ideoina:

toimivuus, teleologisuus, yleishyödyllisyys
tuottavuus, hedelmällisyys, tehokkuus

On hyvä nähdä jo ennalta, jos ratkaisu ei ole kehityskelpoinen. Tämän on proto-
tyypin (Gero & Oksala 1989) ensimmäinen kriteeri, josta lähtien tapauskohtaises-
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ti muotoiltua tavoiteprofiilia voi tarkentaa. Kollektiivisella tasolla puhutaan yleis-
hyödyllisyydestä (Hankonen 1994), jolloin profiiliin on lisätty yhteiskunnan vaati-
muksia ”riittävä määrä”.

Edellisen taulukon ylempi rivi (toimivuus jne.) kuvaa aitoja tavoitteita ja jälkim-
mäinen edullisuutta ja kannattavuutta valmistaa. On varsin yleistä pyrkiä tuotta-
vuuteen, mutta viisas huomaa varsin pian, että tuotannon on vastattava kysyntään. 
Reagointi tapahtua luovasti, jolloin avautuu uusia kehkeytyviä mahdollisuuksia. 
(Oksala ym. 1996) Todellinen tehokkuus on siten valmiutta vastata aitoon kysyn-
tään (Seppälä 1973). Itse tuloksen tarkastelu puolestaan palautuu nk. normaaliin 
laatukriteeriajatteluun (Quality Control/ Niukkanen & Oksala, 1986), hyvään ym-
päristöön (Lapintie 1993).

Sosiaalinen (toiminnallinen) hyöty

Yleinen hyöty arvioidaan kulloisessakin yhteiskunnassa. Asiaa voidaan tarkastella 
yhteiskuntaa konstituoivien ideoiden pohjalta (Bunge 1975), jotka tosin ovat myös 
jossain määrin avoimia (Oksala & Toivanen 2016 a b) suhteessaan hyötyyn. Tärkei-
tä asiakokonaisuuksia ovat seuraavat:

ekologinen, yhteisöllinen, tekninen hyöty
taloudellinen, kulttuurinen, sivistyksellinen hyöty

Ekologinen hyöty ilmenee todellisena elinolojen kautta. Nykyään kestävä kehitys on 
nostettu monissa poliittisissa ohjelmissa avain asiaksi (vrt. Thomas 1956, Lasker & 
Oksala, 1993/ 1994, Lasker & Hiwaki, 2000 -2016). Aiemmin tarkasteltiin mones-
ti vain yhteisön hyötyä, joka toki sekin on tärkeä. Ekologisen ja yhteisöllisen edun 
ristiriita voidaan monesti ratkaista teknisin keinoin (tekninen laatu, Niukkanen & 
Oksala, 1986). Valitettavasti tekniikan väärinkäyttö liian edistyksellisenä tai van-
hentuneena fiksaationa tuo esiin asioiden yhteensopivuusongelmia. Hyvä esimerkki 
on ICT (Information and communication technology), jota voidaan (väärin) pakko-
syöttää vanhemmille sukupolville tai padota nuorison saatavilta.

Taloudellinen hyöty on usein väärin ymmärretty vain fiskaalisena (kvartaalitalous), 
vaikka todellinen ja laillinen talous (Kovero 1934) perustuu laadun ja kustannusten 
suhteuttamiseen niin tuotannossa, kaupassa kuin kulutuksessa. Talous on tavallaan 
vain keino, joskin perustava, (Clapham/ Jutikkala 1963), jonkin korkeamman pys-
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tyttämiseksi. Tämä korkea tavoite on yleensä kulttuurinen, kun taas sivistys pyrkii 
varmistamaan kulttuuristen taitojen ja saavutusten säilymisen. 

Alvar Aalto on todennut (1963 keskustelussa), että ”arkkitehtuuri ilmentää ihmi-
sen luomiskykyä, kulttuurissa”. Tämä koskee siis tavoitteiden asettelua, toimintaa 
ja tuloksia. Tässä prosessissa mikä vaihe vain voi katalysoida toista (Niukkanen & 
Oksala 1986).

Hyötyajattelun edistäminen arkkitehtuurisosiologiassa

Toimintahyöty-yhteisöt

Tavoitteen asettelu yleensä (Arrow/ Johannesen 1975) ja myös arkkitehtuurissa on 
siinä määrin kompleksinen asia, että on tapana perustaa yhteisöjä tiettyjen asioiden 
esiintuomiseksi (promovointi, Wright 1941). Tässä prosessissa on avainkysymyksiä 
hyödyn ja yhteiskunnan yhteiset asiat seuraavasti:

toimintahyöty ja ekologia, yhteisöverkostot, tekniikat
toimintahyöty ja talous, kulttuuri, sivistys 

Käsitys toimintahyödyistä vaihtelee jatkuvasti. Mies van der Rohe on todennut 
(Conrads 1966), että ”Uutta arkkitehtuuria ei voi keksiä joka maanantai”. Tästä 
huolimatta uusia ideoita syntyy ja toisia kuolee. Tiettyjen ideoiden puolustaminen 
(taisteleva humanismi, Aalto 1972) toimii lähinnä kansallisten ja kansainvälisten 
yhteisöjen avulla (co-operatiivit). Hyötytekniikoita pitävät yllä työtehoseurat (Hota-
nen 1983) ja standardisoimislaitokset (Hankonen 1994).

Toimintahyödyn ajamisessa omakohtainen talous on usein ollut ongelma. Asioiden 
ollessa huonolla tolalla voidaan perustaa varsin menestyviä projekteja (ESSU, Syn-
teesi 1988), mutta asioiden tultua julkisiksi ja suuren huomion kohteeksi on kaksi 
mahdollisuutta. Ensiksikin parannettavaa on enää vähän ja tiedosta ei enää makse-
ta korvauksia. Toisaalta tieto voi tulla ryöstöviljelyn ja väärinkäytösten kohteeksi. 
Alakulttuurien ja kulttuurien tulisi estää tämä, jolloin puhutaan jo sivistyksestä. 
(Oksala, (P.) 1976)

Toimintahyöty sosiologia tutkimuksena

Toiminnan tavoitteita ja arvovalintoja asiassa voidaan tutkia tieteellisesti, joskin Gö-
delin (Linn 1998) ja Arrow’n (Tuomela 1975) tulokset asettavat tiettyjä rajoituksia. 
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Toiminnan kriteerit erityisesti tieteelle ovat varsin vaativat, ja itse asiassa nekin vaih-
televat. Näin ollen tutkimus voi monesti olla myös työnohjauksen kaltaista reflek-
tointia (Ketonen & Korhonen, 2007). Kumpaakin lähestymistapaa ohjaa tutkimuk-
sen idea seuraavissa muodoissa:

tilastollinen, empiirinen, looginen toimintahyötytutkimus
vertaileva, kvalitatiivinen, kvantitatiivinen toimintahyötytutkimus

Työtehon tilastollisen tutkimuksen idea on perustava (Taylorismi), mutta ei riittävä. 
Behaviorismin sijaan oikea empiria huomioi toimijan sisäiset tilat (cognitio, Boha-
nec ym. 2011). Eräs tapa on huomioida tilastollinen arvotutkimus (Schwartz 2011). 
Loogisella käsitteenmuodostuksella ja modaali- sekä deonttisen logiikan huomioin-
nilla voidaan hyödyn tutkimusta parantaa.

Etujen arviointi on aina komparatiivista luonteeltaan. Saavutettua hyötyjä verra-
taan oletettuihin toiminta-tapoihin.  Kuten todettua hyöty koetaan pohjimmiltaan 
kvalitatiivisena alkaen ideasta ”Onni” (Mill 2003). Tieteen tarkoitusperiä (toden-
näköisyys, informatiivisuus) varten tarvitaan kvantitatiivisia indeksejä. Eräs ratkai-
seva edistys tässä asiassa on informaatioteorian kehittyminen kvalitatiivisesta myös 
kvantitatiiviseksi (Hintikka 1975, Niiniluoto 1975, Oksala 1976, 1981).

Arkkitehtoninen toiminnallisen hyödyn sosiologia ja sen laajentaminen

On selvää, että toiminnallisen edun arvioinnin perusyksikkö on yhteiskunta. Asian 
kognitiivisen ja ko-eksistentiaalisen (Friedmann 1949) merkityksen takia näkökul-
maa on myös syytä laajentaa seuraaviin muotoihin:

sosiaalisuus, yhteiskunta, valtio (ja toiminnallinen hyöty)
funktiot, työ, politiikka (ja toiminnallinen hyöty)

Onnellisuuden ja muiden osahyötyjen arviointi tapahtuu yksilön tasolla ja summau-
tuu tästä sosiaaliseksi asiaksi. Toisaalta kollektiivi vaikuttaa kaiken aikaa yksilöön 
(Aalto 1972). Tätä prosessia valvoo tyypillisesti valtio maakuntien tai kuntien yli. 
Nykyään tosin kansallisvaltio-idea elää tai on ainakin elänyt laskukauttaan. Liit-
tovaltiot tai erilaiset valtioiden liitot pyrkivät määräämään, mikä on hyvää meille 
kaikille (EU).

Arkkitehdit antavat oman panoksensa miettimällä ensi sijassa funktionaalisia hyö-
tyjä, kuten sakraalin, julkisen, työn, vapaa-ajan, yksityisen ja profaanin sektorin 
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tai elinpiirin hyötyjä. Tällöin työn hyödyt (Toivanen 2015) ovat ratkaisevat, koska 
menestys työssä luo edellytyksiä muiden elämänalojen kukoistukselle. Tältä osin 
politiikka (Wilenius 1967), joka puuttuu ensi sijassa työasioihin, nousee keskeiseksi 
määrääjäksi ja voi siten vaikuttaa ratkaisevasti ”ihmisten onnellisuuskokemuksiin”. 
Valitettavasti hallinto jakaantuu yhä edelleen hyvään ja huonoon (Eaton 2003).

Johtopäätös

Olemme pyrkineet osoittamaan, mitä ”arkkitehtoninen toiminnallisen hyödyn so-
siologia” pääpiirteissään on. Esitetyssä kehyksessä on ilmeisen mahdollista kehitellä 
ja tutkia myös yksityiskohtaisia kysymyksenasetteluja, jotka käsittelevät edullisuut-
ta. Laatuajattelussa tulee ymmärtää ympäristön ja toiminnan jatkuva vuorovaiku-
tus, mihin arkkitehtuurisosiologian näkökulma luo edellytykset. Taloudellisella ja 
arkkitehtonisella edullisuusajattelulla on yhteiset ja kestävät alkujuuret.

Edellä esitetyt näkemykset perustuvat Jyrki Tyrkön kanssa käytyihin keskusteluihin 
koskien morfologista idealismia. Kiitämme myös Arto Mutasta aloitteesta kirjoittaa 
tämä artikkeli.
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III
Tutkimus ja
yhteishyvä
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 Mitä hyötyä on 
 ammattikorkeakoulun ja 
 työelämän yhteistyöstä?

Liisa Vanhanen-Nuutinen & Sirpa Laitinen-Väänänen

Ammattikorkeakoulujen toiminta, yleisen kansallisen koulutuspolitiikan ohjaama-
na, hakee perusteluja työelämäläheisestä, työelämää palvelevasta roolista. Laajempa-
na lähtökohtana ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nalle (TKI) on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) mukaan uudistaa 
osaamista, vastata yhteiskunnan ja työ- ja elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin ja 
alueellisiin uudistamishaasteisiin (Arene 2017a). Arenen toteuttaman rakenteelli-
sen kehittämisen selvityksen mukaan opiskelijat osallistuvat aktiivisesti työelämän 
TKI-toimintaan. Myös henkilöstöltä vaaditaan ”vahvaa työelämäyhteyttä, käytän-
nön kokemusta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista”, jotka kaikki nähdään TKI-
toiminnan perustana (Arene 2017b). Myös ammattikorkeakoulujen pedagogiikan 
odotetaan palvelevan mahdollisimman hyvin alueellista kehittämistä. 

Tarkastelemme tässä artikkelissa ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisen yh-
teistyön hyötyä pohjaten empiirisisiin tutkimuksiimme yrittäjien (2013) ja ammat-
tikorkeakoulusta valmistuneiden, alumnien (2012) näkemyksistä. Lähestymista-
pamme on systeeminen; muutokset työelämässä vaikuttavat ammattikorkeakou-
lutukseen ja sen järjestämiseen yhtä lailla kuin opiskelijat ja heidän tarpeensa ja 
tavoitteensa. Kiinnitämme tutkimusten tarkastelun ajankohtaiseen korkeakoulujen 
kehittämisen yhteiskunnalliseen diskurssiin. 
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Johdanto

Työelämän muutokset; globalisaatio, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio muut-
tavat työn tekemisen luonnetta työn tekemisen tapoja. Jos työ nähdään ihmisten 
välisenä vuorovaikutuksena myös tarvittava osaaminen ja yksittäinen organisaatio 
saavat uuden merkityksen. Yksittäisen työntekijän osaamisen arvo muuttuu, koska 
arvo syntyy vuorovaikutuksessa. (Dufva, Halonen, Kari, Koivisto, Koivisto & Myl-
lyoja 2017.)

Työelämän muutoksesta nousevat myös uudet osaamistarpeet: uudenlaisen osaami-
sen tarpeet vaikuttavat perinteisten koulutusten sisältöjen lisäksi myös niiden toteut-
tamistapoihin sekä koulutuksen rakenteisiin ja organisoitumistapoihin. Työelämän 
kannalta ajantasaisen ja tulevaisuuteen suuntaavan osaamisen tuottamisen voidaan 
nähdä onnistuvan vain yhteistyössä koulutuksen ja työelämän välillä. 

Erityisesti ammattikorkeakouluissa työelämäyhteistyö ja työelämälähtöiset ratkai-
sut opetuksessa ja tutkimuksessa ovat olleet keskiössä niiden perustamisesta lähtien. 
Tavoitteena on ollut vahvistaa alueellista kehitystä ja yhteistyötä elinkeinoelämän, 
varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten, kanssa. Ammattikorkeakouluopettajat 
ovatkin omaksuneet puheen osaamisesta ja osaamisperustaisuudesta sekä työelä-
mäyhteistyön hyödystä (Mäkinen & Annala 2010). 

Ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva työskentely, oppimi-
nen, harjoittelu, sen ohjaus, opinnäytetyöt, työpaikan ja ammattikorkeakoulun yh-
teiset tutkimus- ja kehittämishankkeet ja verkostotyö ovat kaikki mahdollisuuksia 
ja paikkoja oppimiseen eri tasoilla. Myös opiskelijoiden opintojen aikainen työssä-
käynti on viime aikoina tunnistettu osaksi oppimista korkeakoulutuksessa (Vanha-
nen-Nuutinen, Kotila & Mäki 2016). 

Molemmat osapuolet – työelämän edustajat ja ammattikorkeakoulut – odottavat 
yhteistyöstä hyötyä omaan toimintaansa. Yhteistyön tulisi antaa opiskelijoille teori-
aa ja käytäntöä integroivan oppimisen mahdollisuuksia (vrt. Tynjälä 2008; Griffiths 
& Guile 2003; Gergen 2001) ja samalla tukea oppimista työpaikoilla; yksilön, ryh-
män, organisaation tai alueen oppimista. Paikat ja tilat, joissa työelämän toimijat ja 
ammattikorkeakouluopiskelijat ja opettajat voivat kohdata, luovat parhaimmillaan 
eriomaiset puitteet vuorovaikutukselle ja dialogille (esim. Tuomi 2009). Yhteistoi-
minnassa tuotetaan paitsi uusia ideoita, myös testataan niitä ja tuotetaan uutta tie-
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toa. Ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyössä tapahtuva uuden tiedon tuot-
taminen onkin luonteeltaan yhteisöllistä ja käyttäjälähtöistä. Se ylittää käytännön 
ja teorian rajat, on usein monitieteistä ja reflektoivaa eli niin sanotusti moodi 2 
-tyyppistä tiedon tuottamista (Gibbons, Nowotny, Limoges, Schwartzman, Scott 
& Trow 1994). 

Yhteistyö työelämän kanssa on lakisääteisesti ammattikorkeakoulun tehtävä. Opin-
tojaksoihin integroituva yhteistyö on ammattikorkeakouluopetuksen arkea, mutta 
myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää yhteistyö-
tä työelämän kanssa on systemaattisesti kehitetty. Laajempana lähtökohtana am-
mattikorkeakoulun TKI-toiminnalle on Arenen mukaan tarve uudistaa osaamista 
sekä vastata yhteiskunnan ja työ- ja elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin ja alueelli-
siin uudistamishaasteisiin (Arene 2017a). Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston 
(Arene ry) toteuttaman rakenteellisen kehittämisen selvityksen mukaan opiskelijat 
osallistuvat aktiivisesti työelämän TKI-toimintaan. Myös henkilöstöltä vaaditaan 
”vahvaa työelämäyhteyttä, käytännön kokemusta sekä tutkimus- ja kehittämisosaa-
mista”, jotka kaikki nähdään TKI-toiminnan perustana (Arene 2017b). 

Ammattikorkeakouluihin kohdistuukin edellä esitetyn perusteella vaatimuksia eri 
tahoilta: rahoittajien tehokkuusvaatimuksista, työmarkkinoiden vetovoimasta ja 
opiskelijoiden odotuksista osaamisesta, joka valmentaa heitä työelämään (kuvio 1). 

Tehokkuus

Vetovoimaisuus

Kiinnostavuus

Rahoittaja

Työelämä

Opiskelijat

Kuvio 1. Ammattikorkeakoulutukseen kohdistuvat vaatimukset (mukaellen Kankaan-
pää 2013, 35) 

Hyöty_Mutanen.indd   168 28.3.2018   11.56.18



169Hyöty

Ammattikorkeakoulujen toiminta, yleisen kansallisen koulutuspolitiikan ohjaama-
na, hakee perusteluja työelämäläheisestä, työelämää palvelevasta roolista. Laajempa-
na lähtökohtana ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nalle (TKI) on ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) mukaan uudistaa 
osaamista, vastata yhteiskunnan ja työ- ja elinkeinoelämän kehittämistarpeisiin ja 
alueellisiin uudistamishaasteisiin (Arene 2017a). Arenen toteuttaman rakenteelli-
sen kehittämisen selvityksen mukaan opiskelijat osallistuvat aktiivisesti työelämän 
TKI-toimintaan. Myös henkilöstöltä vaaditaan ”vahvaa työelämäyhteyttä, käytän-
nön kokemusta sekä tutkimus- ja kehittämisosaamista”, jotka kaikki nähdään TKI-
toiminnan perustana (Arene 2017b). Myös ammattikorkeakoulujen pedagogiikan 
odotetaan palvelevan mahdollisimman hyvin alueellista kehittämistä. 

Tarkastelemme tässä artikkelissa ammattikorkeakoulujen ja työelämän välisen yh-
teistyön hyötyä pohjaten empiirisisiin tutkimuksiimme yrittäjien (2013) ja ammat-
tikorkeakoulusta valmistuneiden, alumnien (2012) näkemyksistä. Lähestymista-
pamme on systeeminen; muutokset työelämässä vaikuttavat ammattikorkeakou-
lutukseen ja sen järjestämiseen yhtä lailla kuin opiskelijat ja heidän tarpeensa ja 
tavoitteensa. Kiinnitämme tutkimusten tarkastelun ajankohtaiseen korkeakoulujen 
kehittämisen yhteiskunnalliseen diskurssiin. 

Ammattikorkeakoulutuksen hyöty nähdään tuloksissa: oppimisena, osaamisena, in-
novaatioina ja esimerkiksi uusina tuotteina, mutta myös tehokkuutena. Näkökul-
mamme hyödystä kiinnittyy tähän välineelliseen tehtävään ja tarkasteluikkunam-
me on työelämän näkemys ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Keskitymme artikkelissa kysymyksiin: miten alumnit ja yrittäjät tekevät yhteistyötä 
ammattikorkeakoulujen kanssa ja miten he arvioivat yhteistyön hyötyjä? Artikkelin 
esimerkit perustuvat kahteen tutkimukseemme vuosilta 2012 ja 2013, joista toisessa 
kohderyhmänä olivat ammattikorkeakoulun alumnit ja toisessa Suomen Yrittäjien 
jäsenet. 

Ammattikorkeakoulujen alumnien näkemys  
korkeakouluyhteistyön hyödyistä – osaamisen kehittäminen

Ammattikorkeakoulujen alumnien näkemyksiä tekemästään yhteistyöstä ammatti-
korkeakoulujen kanssa tutkittiin yhteistyössä Toimihenkilöjärjestä STTK:n kanssa 
(Väänänen, Vanhanen-Nuutinen & Laitinen-Väänänen 2013; Laitinen-Väänänen, 
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Vanhanen-Nuutinen & Vanha-aho 2011). STTK:n 20 jäsenliiton ammattikorkea-
koulututkinnon suorittaneille jäsenille lähetettiin kysely sähköpostitse. Kyselyyn 
vastasi 5 397 henkilöä. Vastaajista suurin osa oli suorittanut sairaanhoitajan, traden-
omin tai insinöörin tutkinnon 

Alumnien mukaan yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa painottui työharjoit-
teluun, mutta myös opinnäytetyötöiden aiheita tarjottiin. Muita yhteistyömuoto-
ja olivat vierailijaluennot työelämästä ammattikorkeakoululle tehdyt niin sanotut 
vierailijaluennot ja opiskelijoiden projektityöt työelämässä sekä jonkin verran myös 
mentorointi.  

Valtion, kunnan, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin edustajien yhteistyö-
muodot ammattikorkeakoulujen kanssa painottuivat eri tavoin. Kolmas ja yksityi-
nen sektori olivat valtiota ja kuntaa aktiivisempia projektitöiden teettämisessä. Kol-
mas sektori oli aktiivisin myös vierailijaluennoitsijana toimimisessa. Projektityöt oli-
vat yleisimpiä teollisuuden toimialoilla. Projektiyhteistyö ei ollut suunnitelmallista, 
vaan sitä tehtiin projekti kerrallaan silloin kun sopiva aihe tuli eteen. Muutamissa 
vastauksissa kuitenkin kerrottiin yhteistyön syventämisen olevan parhaillaan työn 
alla.

Kunnan toimijat taas olivat aktiivisimpia mentoroinnissa, tosin mentorointiyhteis-
työ oli kaikilla vähäistä. Mentorointiakin harvinaisempaa oli alumniyhteistyö. Oli 
myös toimialoja, joilla alumniyhteistyötä ei tehty kenenkään vastaajan työpaikalla. 

Lähes 80 % vastaajista koki yhteistyön ammattikorkeakoulun kanssa erittäin tai 
melko hyödyllisenä. Vain pieni osa (alle 5 %) vastaajista koki yhteistyön jokseenkin 
tai täysin hyödyttömänä. Opiskelijoiden ohjaaminen ”pakotti” työntekijät tarkas-
telemaan olemassa olevia toimintatapoja kriittisemmin, kun niitä joutui perustele-
maan harjoittelijoille. Vaikka harjoittelijoiden tuomaa helpotusta työtaakkaan kii-
teltiin, moni vastaaja kritisoi silti sitä, että heidän omaa työaikaansa sidottiin liiaksi 
harjoittelijoiden ohjaamiseen. Useat vastaajista näkivät hyödyllisyyden opiskelijan 
saaman työkokemuksen ja asiantuntijatiedon kautta. He kokivat ”velvollisuudek-
seen” omalta osaltaan tuottaa työmarkkinoille ammattitaitoista ja osaavaa työvoi-
maa osallistumalla esimerkiksi harjoittelun ohjaukseen. (Vanhanen-Nuutinen & 
Laitinen-Väänänen 2011.)

Mitä pidempään yhteistyö oli jatkunut, sen tyytyväisempiä vastaajat siihen olivat. Jo 
alle vuoden kestäneen yhteistyön perusteella reilusti yli puolet piti yhteistyötä vähin-
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tään melko hyödyllisenä. Yhdestä viiteen vuotta yhteistyötä tehneiden keskuudessa 
melko hyödylliseksi sen arvioi jo yli 80 % vastaajista ja yli viisi vuotta kestäneen yh-
teistyön jälkeen jo lähes 90 %. (Vanhanen-Nuutinen & Laitinen-Väänänen 2011.)

Opinnäytetyö oli tyypillisin työelämäyhteistyön muoto. Opinnäytetyön mahdolli-
suudet työelämän kehittämisessä väitetään tunnistettavan työelämässä paremmin 
kuin ammattikorkeakouluissa, ja työelämä odottaakin opinnäytetöiltä vahvaa käy-
tännöllisyyttä ja hyödynnettävyyttä (Rissanen 2003). Frilander-Paavilaisen (2005) 
ammattikorkeakouluopettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille suunnattu 
tutkimus osoitti, että opinnäytetyö kehittää sekä yksilöllistä (opiskelijan) että yhtei-
söllistä (työelämän ja ammattikorkeakoulun) asiantuntijuutta. 

Yrittäjien näkemys korkeakouluyhteistyön hyödyistä –  
alueellinen vaikuttavuus

Kyselytutkimus yrittäjien näkemyksistä korkeakouluyhteistyön hyödyistä toteutet-
tiin Suomen Yrittäjät ry:n, AMKtutka-verkoston ja ammattikorkeakoulujen rehto-
rineuvosto Arene ry:n yhteistyössä (Ahmaniemi, Boman, Laitinen-Väänänen, Van-
hanen-Nuutinen & Lamppu 2013; Laitinen-Väänänen, Vanhanen-Nuutinen, Ah-
maniemi & Lamppu 2013). Satunnaisotoksena valituille 30 000 suomenkieliselle 
ja 4000 ruotsinkieliselle Suomen Yrittäjien jäsenelle lähetettiin sähköpostilla kysely, 
johon vastasi 1488 yrittäjää. Yli puolet vastaajista toimi mikroyrityksissä (2–9 hen-
kilön yritykset). Toiseksi suurin vastaajaryhmä oli yksinyrittäjät. Yksinyrittäjiä ja 
pienten yritysten yrittäjiä (10-49 henkilöä) oli molempia noin viidennes vastaajista. 
Alle 4 % toimi keskisuuressa (50-249 henkilön yritykset) yrityksessä ja vain kolme 
vastaajaa edusti suuria yrityksiä (yli 250 henkilön yritykset). Runsas puolet vastan-
neista yrittäjistä toimi teollisuudessa, rakennusalalla, sosiaali- ja terveydenhuollossa, 
vähittäiskaupassa ja palvelualoilla.  

Yli puolella yrittäjistä oli kokemusta yhteistyöstä ammattikorkeakoulujen kanssa. 
Yhteistyö liittyi enimmäkseen opiskelijan oppimisprosesseihin. Tyypillisintä oli 
harjoittelu ja opinnäytetöihin liittyvä yhteistyö. Yksin yrittäjät tunsivat ammatti-
korkeakouluyhteistyötä vähiten. Useamman muotoista yhteistyötä tekivät keskisuu-
ret yritykset. Mitä suurempi yritys oli, sitä enemmän se teki opiskelijayhteistyötä. 

Kumppanuusyhteistyöstä ammattikorkeakoulun kanssa yrittäjillä oli vähän ko-
kemusta. Kumppanuusyhteistyöllä kyselyssä tarkoitettiin monenlaista molempia 
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hyödyttävää vastavuoroista yhteistyötä, jossa yrityksellä saattoi olla allekirjoitettu 
kumppanuussopimus ammattikorkeakoulun kanssa tai yrityksen edustaja toimi 
mentorina opiskelijoille tai oli itse korkeakoulun alumni. Yritys saattoi myös teh-
dä markkinointiyhteistyötä koulun kanssa tai yrityksen edustaja toimi ammattikor-
keakoulu hallintoelimissä, yhteistyöryhmässä tai myös toisin päin. Eniten kumppa-
nuuskokemusta kyselyn perusteella oli keskisuurilla yrityksillä. 

Ammattikorkeakoulut olivat yrittäjien mukaan onnistuneet lunastamaan paikkan-
sa alueellisina toimijoina vahvistamalla alueen vetovoimaa, kilpailukykyä ja työlli-
syyttä sekä edistämällä eri toimialojen tunnettuutta ja kehittämistä. Yrityksen koko 
oli tilastollisesti merkitsevä, kun ammattikorkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta 
arvioitaessa. Mitä isompi yritys, sitä myönteisemmin yrittäjät suhtautuivat ammat-
tikorkeakoulun merkitykseen alueen työllisyyteen, vetovoimaan, yrityksen edusta-
man alan kehitykseen ja tunnettavuuteen (P=0,010). Erityisesti keskisuurten yritys-
ten edustajat olivat vakuuttuneita ammattikorkeakoulujen merkityksestä.

Yli 80 % vastanneista yrittäjistä piti ammattikorkeakouluja merkittävänä alueen 
vetovoimalle ja alueen työllisyydelle. Noin 70 % arvioi, että ammattikorkeakou-
lut olivat edistäneet uuden yrittäjyyden syntymistä alueelle. Puolet vastaajista näki 
ammattikorkeakoulut alan tunnettuuden ja alueen kehityksen edistäjinä. Ammat-
tikorkeakoulujen alueellisen vaikuttavuuden haasteet olivat yrittäjien mukaan sen 
palveluista ja osaamisesta tiedottamisessa sekä yrittäjyysosaamisen sekä yrittäjyyden 
edistämisessä. 

Pohdinta

Alumnit arvioivat ammattikorkeakouluyhteistyön hyötyä työpaikan ja opiskelijoi-
den osaamisen kehittymisen näkökulmasta, kun yrittäjät roolinsa mukaisesti pai-
nottivat yhteistyön merkitystä yritykselleen ja alueellisesti. Alumnit pitivät yhteis-
työtä sitä hyödyllisempänä, mitä pidempään se oli jatkunut. Tutun kumppanin 
osaaminen tunnettiin ja yhteistyössä perustui luottamukseen. Tämä näkyi myös 
yrittäjien arvioissa: mitä enemmän yhteistyötä tehtiin, sitä hyödyllisemmäksi se ar-
vioitiin. Koetut hyödyt liittyivät siis yhteistyön laatuun ja jatkuvuuteen.

Kumppanuustyyppinen, pidempiaikainen ja alueellisia voimavaroja systemaattisem-
min ja laajemmin hyödyntävä yhteistyö edellyttää tekemisen tapojen ja organisaa-
tiokulttuurin muutosta. Oppilaitoksen ja työelämän kumppanuussuhdetta varten 
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tulee luoda uudenlaista paradigmaa, joka ammentaa monialaisuudesta, moninaisis-
ta yhteistyömuodoista, kiinteästä vastavuoroisesta vuorovaikutuksesta ja strategises-
ta sekä pitkäjänteisestä yhteistyön suunnittelusta. Se ei ole vain yhteistyön ylläpitoa, 
vaan se on sitoutumista, yhteistyön hoitoa ja uudenlaisia muotoja käydä dialogia si-
dosryhmien kanssa (Jongbloed et al 2008.) Todellinen kumppanuus vaatii toteutu-
akseen monipuolista yhteistyötä: sekä muodollista ja informaalia että horisontaalista 
ja vertikaalista. Yrityksen tarpeisiin vastaavan yhteistyön käynnistäminen edellyttää 
tapaamisia, dialogia, yhteisen ymmärryksen ja kielen rakentamista, yhteistyösopi-
muksia, osallistavaa muutosjohtamista ja jaettuja voimavaroja (Häggman-Laitila & 
Rekola 2011.) Koska kumppanuus vaatii luottamusta, Lyytinen ja Marttila (2009) 
painottavat sen synnyssä yhteisiä kohtaamisia, joissa ihmiset voivat olla kasvokkain, 
neuvotella ja suunnitella asioita yhdessä. Näin he tutustuvat toisiinsa, ja tuntemisen 
ja kokemuksen kautta syntyy luottamus. Mora kumppaneineen (2010) nostaa esille 
yhteisten tavoitteiden luomisen merkityksen alueen kehittämisessä korkeakoulun ja 
yritysten kesken. Myös ajateltaessa valmistuneiden työllistymistä ammattikorkea-
koulujen kannattaa panostaa työelämäsuhteiden ylläpitämiseen (Stenström, Laine 
& Valkonen 2005). 

Ammattikorkeakoulut tekevät opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoite- ja 
tulossopimuksia kolmivuotiskaudelle. Sopimuksissa määritellään kaikkia ammat-
tikorkeakouluja koskevat yhteiset tavoitteet ja yksittäisten ammattikorkeakoulujen 
omat tavoitteet. Ammattikorkeakoulujen rahoitus perustuu siihen, miten hyvin ne 
onnistuvat saavuttamaan sovitut tulokset. Tulosta mitataan monipuolisesti: koulu-
tuksen tutkimus- ja kehitystyön sekä aluevaikutuksen tuloksia arvioidaan. (Am-
mattikorkeakoulujen rahoitusmalli; Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmal-
liksi 2017 alkaen.) Keskeinen arvioinnin kohde on toiminnan tehokkuus. Ammat-
tikorkeakoulun ja työelämän yhteistyö on väline tuottaa tuota tehokkuutta koulu-
tukseen, tutkimus- ja kehitystyöhön ja aluevaikuttavuuteen.

Artikkelissa esiteltyjen tutkimusten mukaan ammattikorkeakoulut näyttävät onnis-
tuneen tavoitteessaan tuottaa hyötyä työmarkkinoille. Osaamisdiskurssi on vahvis-
tunut (ks. Mäkinen & Annala 2010) ja käyttäjälähtöisen ja -läheisen tutkimuksen-
teon, joka samalla kehittää työelämää on edistytty. Ammattikorkeakouluissa on eri 
tavoin vastattu kritiikkiin hitaista ja jäykistä rakenteista etenkin opetus- ja oppimis-
prosesseja kehitettäessä. Rajoja formaalin koulutuksen ja työelämän välillä ylitetään 
koko ajan niin, että ”työstä tulee koulua ja koulusta tulee työtä” (Kotila & Mäki 
2015). Marttila kumppaneineen (2004) haastatteleman 43 yrityksen edustajan mu-
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kaan ammattikorkeakouluopettajan tärkeä rooli on työelämän kanssa tehtävän yh-
teistyön käynnistämisvaiheessa. Opettaja nähdään työelämässä yhteyshenkilönä 
oppilaitokseen päin. Hänen kauttaan välittyy tieto ammattikorkeakoulun muista-
kin kuin vain oppimiseen integroituvista palveluista ja mahdollisuuksista. Opettajat 
joutuvatkin jatkuvasti määrittelemään positiotaan suhteessa koulutuksen ja työelä-
män vaatimuksiin ja tehokkuuteen (Kotila & Mäki 2015). 

Ammattikorkeakoulujen hyöty-keskustelu nivoutuu tiiviisti tehokkuuteen, vetovoi-
maisuuteen ja kiinnostavuuteen (ks. kuvio 1). Vallitseva diskurssi on hyödyn ja tuot-
tavuuden diskurssi (vrt. Kankaanpää 2013). Tätä on vahvistanut myös osaamispe-
rustaisen koulutuksen kehittäminen, mikä on kiinnittänyt opetuksen ja TKI-työn 
kehittämistä vahvemmin työelämään, mutta erityisesti ammattikorkeakoulujen ra-
hoitus. Kankaanpää (2013, 181) näkee yliopistojen kehittämiseen kohdistuneessa 
tutkimuksessaan hyöty- ja tuottavuusdiskurssin ja sivistysdiskurssin suhteen niin, 
että välineellisen hyödyn vahvistuessa yliopistojen sivistystehtävä häipyy vähitellen 
taustalle. Mutta yliopistojen erityisyys -diskurssi kuitenkin ylläpitää puhetta yliopis-
tojen sivistystehtävästä. 

Tarkastelumme lähtökohta, työelämän kokema hyöty ammattikorkeakouluyhteis-
työstä välineenä, perustui ammattikorkeakouluille annettuun lakisääteiseen teh-
tävään. Tarkastelunäkökulmamme oli työelämän ikkuna ammattikorkeakouluun 
päin. Esitettyjen tutkimusten perusteella näyttää siltä, että sekä alumnit että yrit-
täjät korostavat yhteistyössä jatkuvuutta ja vaikuttavuutta. Ammattikorkeakoulun 
rooli yritykselle ja työelämälle kokonaisuudessaan näyttäytyy aineistojemme pe-
rusteella vielä koulutusta ja osaamista tuottavana. Tasavertaisena alueen kehittä-
miseen osallistuvana ja lisäarvoa tai sosiaalista pääomaa tuottavana kumppanina 
ammattikorkeakoulua ei aineistojemme perusteella niinkään nähty. Onko niin että 
ammattikorkeakouluopettajuus ankkuroituu edelleen vahvimmin opiskelijan oppi-
misprosessien kautta työelämään kurkottavana, eikä niinkään suoraan työelämää 
kontaktoivana ja työelämän kanssa, heidän tarpeistaan lähtevänä keskustelijana ja 
kehittäjänä. 
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 Vaikuttavuusinvestointi-
 malli hyvinvoinnin ja
 elinvoimaisuuden 
 edistämisessä

Ilkka Väänänen, Kati Peltonen, Sami Kuikka, Niina Juva &  
Marja Kiijärvi-Pihkala

Sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa (Ratkaisujen Suomi 2015) yhtenä kou-
lutukseen ja osaamiseen liittyvänä tavoitteena on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan 
laadun ja vaikuttavuuden kääntyminen nousuun hallituskauden lopussa. Tutkimus-
tulosten vaikuttavuuden lisääminen liittyy korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yh-
teistyön syventämisen kärkihankkeeseen. Tutkimuksen vaikuttavuus voi ilmetä eri 
tavoin: osaavien ihmisten, yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen tai tutkimustu-
losten kautta (Tieteen tila 2016, 43). Vaikuttavuuden arvioinnin tarve kohdentuu 
kasvavassa määrin myös hyvinvointia ja elinvoimaisuutta edistäviin palveluihin ja 
toimintamalleihin. Arvioinnin tarpeen lisääntyessä on hyvä määrittää mitä vaikut-
tavuus missäkin yhteydessä tarkoittaa ja mitä vaikuttavuudella kulloinkin tavoitel-
laan (Rajavaara 2007). 

Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä vaikuttavuusinvestointimalli vaihtoeh-
toisena lähestymistapana vaikuttavien hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Case-
esimerkkinä mallin soveltuvuudesta esittelemme Lahden kaupungin työllisyyden 
edistämiseen liittyvän SIB-pilottihankkeen. Lisäksi pohdimme, toimisiko malli 
jatkumona hyvinvointia edistäville Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) TKI-
hankkeille tuottaen siten nykyistä laajemmin yhteiskunnallista hyötyä ja vaikutta-
vuutta.
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Vaikuttavuuden käsitteestä

Suomen Akatemia (2016) on määritellyt tutkimuksen vaikuttavuudella tarkoitetta-
van tutkimuksen myötävaikutuksia erilaisiin yhteiskunnassa ilmeneviin asioihin ja 
kehityskulkuihin. Vaikuttavuus syntyy tiedon ja muiden tekijöiden yhteisvaikutuk-
sesta ja usein pidemmän ajan kuluessa. Vaikuttavuuden arviointi liittyy laajemmin 
hyvinvointivaltion toimintojen, palvelujen ja etuuksien arvioinnin tarpeen kasvuun 
ja ns. arviointi- ja vaikuttavuusyhteiskunnan rakentumiseen (Rajavaara 2007). Tar-
ve korostuu niin lainsäädännössä kuin erilaisissa politiikkaohjelmissa.

Haasteena on kuitenkin se, että vaikuttavuuden käsite on monimuotoinen ja haja-
nainen. Sen ohella puhutaan myös vaikutuksista, hyödyistä, muutoksista, seurauk-
sista, merkityksestä tai onnistumisesta (Rajavaara 2007). Sormusen (2011) mukaan 
hyöty voidaan yleisellä tasolla ymmärtää hyödyllisyytenä, joka nousee asiantilojen 
sisältämän hyvyyden keskinäisestä vertailusta. Henriksson (2014) puolestaan esit-
tää, että hyöty on jotain millä on antoisa vaikutus ja joka on meille eduksi. Hyvin-
vointia ja elinvoimaisuutta tukevien ja edistävien toimintamallien arvioinnin näkö-
kulmasta nämä määrittelyt herättävät jatkokysymyksiä, kuten miten ja kuka mää-
rittelee mikä on hyvää ja antoisaa? 

Hämmennystä aiheeseen lisää myös englanninkielisten käsitteiden käyttö, jolloin 
vaikuttavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi käsitteiden effectiveness, efficacy tai 
impact näkökulmista. Näistä ensimmäinen (effectiveness) viittaa toiminnan loppu-
tulokseen ja siihen miten hyvin toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu. Effi-
cacy puolestaan viittaa prosessien ja toimintojen sujuvuuteen ja tehokkuuteen, jot-
ka luonnollisesti vaikuttavat lopputuloksen saavuttamiseen. Kolmas termi (impact) 
puolestaan viittaa niihin vaikutuksiin ja muutoksiin, joita toiminnan tuloksena syn-
tyy. Aistrich (2014) on kuvannut tätä osuvasti: ”Vaikuttavuus (impact) on muutos hy-
vinvoinnissa, joka saavutetaan tiettyjen toimien ansiosta, esimerkiksi miten lukemaan 
oppineiden elämä muuttuu tai millainen ei-syrjäytyneen elämästä tulee aiempaan pol-
kuun verrattuna.” Toisaalta etenkin hyvinvointipalvelujen kehittämistä koskevissa 
keskusteluissa viitataan usein myös ”hyviin käytäntöihin”, joilla tarkoitetaan toimi-
via ja käytännössä vaikuttaviksi osoittautuneita palveluja. Näiden kohdalla vaikut-
tavuus todentuu ns. sisäisen arvioinnin tuloksena (Rajavaara 2007.)
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SIB -toimintamalli vaikuttavuusinvestoinnin muotona

Hallitusohjelmassa yhtenä kärkihanketoimenpiteenä on kokeilukulttuurin käyt-
töönotto. Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, parannetaan palveluita, 
edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista 
päätöksentekoa sekä yhteistyötä. Tavoitteena on ottaa käyttöön systemaattinen ko-
keilutoiminta ja luoda säädöspohja helpottamaan kokeilujen järjestämistä, mikä no-
peuttaisi reagointia ja ennakointia yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuissa. (Rat-
kaisujen Suomi 2015, 27). 

Hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämisessä edistävän ja ennalta ehkäisevän toi-
minnan taloudellisia hyötyjä ja mahdollisuuksia olisi mallinnettava laaja-alaisesti 
analysoiden. Tämän tarkastelun pohjalta olisi mahdollista määritellä myös selke-
ät mitattavissa olevat tavoitteet sekä kehittää uusia ennakkoluulottomia käytäntei-
tä niiden saavuttamiseksi. Hyvinvointipalvelujen tuottamiseen voisi olla mahdollis-
ta soveltaa, usein jäykän ja lyhytkatseisen projektirahoituksen sijasta, uudenlaisena 
vaihtoehtoisena lähestymistapana vaikuttavuusinvestointia (impact investing). Sen 
tavoitteena on auttaa kehittämään edistäviä ja ennalta ehkäiseviä palveluja, paranta-
maan niiden toimivuuden testaamista sekä hyödyntämään tuloksellisia ideoita ny-
kyistä laajemmin.

Vaikuttavuusinvestoiminen on yksi keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen 
sektorin tuloksellista yhteistyötä erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien eh-
käisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Sen avulla voidaan toteuttaa huolellisesti suunnitel-
tuja, pitkäjänteisiä ja etupainotteisia investointeja, millä pyritään taloudellisen tuo-
ton lisäksi myönteisiin ja mitattaviin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Vaikuttavuus-
tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, työhyvinvoin-
nin edistämiseen, ikääntyneiden yhteisöllisyyden tukemiseen tai maahanmuuttajien 
kotoutumiseen. (Sitra 2016.)

Vaikuttavuusinvestoinnin käsitteen alle mahtuu erilaisia menetelmiä lainoista oman 
pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Yksi sen muodoista on tulosperusteinen rahoitusso-
pimus (engl. Social Impact Bond, SIB). SIB on toimintamalli, jossa yksityisen pää-
oman mahdollistama toiminta tuo onnistuessaan julkiselle sektorille taloudellisia 
säästöjä. Sijoittajalle se tarjoaa mahdollisuuden investoida myös mitattavissa olevan 
yhteiskunnallisen hyödyn aikaansaamiseen. SIB-sopimuksessa pääoman takaisin-
maksu ja pääomalle maksettava tuotto perustuvat toiminnan tuloksellisuuteen ja 
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hyvin usein sen mukanaan tuomaan taloudelliseen säästöön. Sijoittaja kantaa näin 
kokonaan hankkeen taloudellisen riskin, kun taas julkinen sektori suurimpana hyö-
dyn saajana maksaa vain tuloksista. (Sitra 2015.)

Lahden työllisyys -SIB-hanke

Lahden kaupunki on mukana vuonna 2017 alkaneessa Suomen itsenäisyyden juh-
larahasto Sitran Työllisyys -SIB-pilottihankkeessa, jossa työttömyydestä aiheutuvia 
inhimillisiä haittoja sekä yhteiskunnalle koituvia kustannuksia lähdetään hillitse-
mään uudenlaisilla toimintatavoilla.

Lahden työllisyys -SIB-hanke noudattelee kaupungin strategiasta ja siitä johdetuis-
ta muutosohjelmista johdettuja tavoitteita. Kaupungin ykköshaaste työllisyyden 
hoidossa on jo vuosia korkealla tasolla pysytellyt ja kroonistunut pitkäaikaistyöttö-
myys. SIB-mallin valmistelussa onkin tärkeimmäksi tavoitteeksi valittu pitkäaikais-
työttömyyden torjunta ja ennaltaehkäisy. SIB-pilotin perusajatuksena on maksaa 
toimijoille suoritteiden sijaan saavutetuista tuloksista. Yksityisellä pääomalla tuote-
taan työllisyyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä syrjäytymistä ehkäiseviä toimintoja, 
joilla on tarkoin määritelty ja mitattavissa oleva tavoite. Tavoitteita tultaneen asetta-
maan sekä todellisuudessa havaituista että laskennallisista vaikutuksista, mutta kui-
tenkin siten, että tavoitteiden ja saavutettujen tulosten suhde on mahdollisimman 
ymmärrettävä ja yksiselitteinen.

Käytännössä tulospalkkiomittareiksi valikoitunevat toisaalta melko helposti osoitet-
tavat säästöt työttömyyden aiheuttamissa suorissa kustannuksissa ja toisaalta työl-
listen lukumäärän kasvusta lisääntyvät verotulot. Myös muita laskennallisia tai hy-
vinvoinnin kasvua osoittavia mittareita voitaisiin käyttää maksuperusteina, mikäli 
ne voidaan täsmällisesti määritellä. Lyhyellä aikavälillä on todennäköistä, että kus-
tannustehokkuuden hyödyt näkyvät enemmän palveluiden tuloksellisuudessa (työl-
listymisinä) kuin kustannusten alenemisena, mutta laajempia vaikutuksia voidaan 
arvioida vasta riittävän pitkän tarkastelujakson päätteeksi.

Kaupungin kannalta SIB-malli on periaatteessa riskitön, mutta erityisiä haasteita 
asettaa käynnissä oleva maakuntauudistus, jossa työllisyyden hoidon toiminnalli-
sia ja taloudellisia vastuita ollaan muuttamassa. Tilannetta helpottaa Työ- ja elin-
keinoministeriön osallistuminen Työllisyys-SIB-pilottihankkeeseen, jolloin mallin 
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rakentaminen valtion ja mukana olevien kuntien yhteistyönä sisältää vähemmän 
riskejä tulevaisuuden suhteen.

Lahden kaupungin työllisyyden hoidon tavoitteena on luoda jatkuva kehitystyön ja 
kokeilun kulttuuri, jossa vastuu tuloksista jakautuu eri hallinnonaloille ja jossa hyö-
dynnetään vain toimiviksi todettuja malleja. SIB on työkalu, jonka avulla voidaan 
lisätä toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja poistaa innovaatioiden esteitä. Lahden kau-
pungille toiminta tarjoaa hyvän mahdollisuuden paitsi uudistaa palvelutarjontaansa 
ja sen seurantaa, myös aikaansaada säästöjä ja vastata työmarkkinoiden kohtaanto-
ongelmaan nykyistä laajemmalla rintamalla. Samalla voidaan vertailla muita ole-
massa olevia käytäntöjä ja verkostoja sekä kehittää niitä suhteessa SIB-mallilla saata-
vaan hyötyyn. Erityisiä haasteita tulosperusteisen rahoitusmallin pilotoinnissa ovat 
tässä tapauksessa olleet varsin pitkä valmisteluaika, olennaisten mittareiden löytä-
minen ja eri toimijoiden sitouttaminen pitkään kehittämistyöhön. Myös sijoittajien 
löytäminen hyvinvoinnin edistämiseen voi olla haasteellista mallin uutuudesta joh-
tuen. Samanaikaisesti SIB-pilottihankkeen kanssa Lahti ja sen työllisyysverkosto 
toteuttaa työllisyystoimia myös ilman rahaston tukea, joten on tärkeää määritellä 
etukäteen, mikä tai mitkä asiakasjoukot lopulta valikoituvat pilottiin.

Hankesuunnitelman lopullinen muoto taloudellisine reunaehtoineen riippuu pal-
jon siitä, miten joustavasti ja ennakkoluulottomasti eri toteuttajatahot lähtevät mu-
kaan SIB-pilottiin. Joka tapauksessa voidaan todeta, että suunnittelu, mallintami-
nen ja mittarointi tulevat vaatimaan vielä paljon työtä eri kumppaneiden kanssa. 
Tavoitteena on saada aikaan valmis paketti kevään 2018 aikana, jolloin varsinaiset 
käytännön työllisyystoimet voisivat alkaa viimeistään loppukesästä 2018. Tärkeää 
on huomata, että tavoitteeksi ei riitä Lahden kaupungin mahdolliset säästöt työt-
tömyyden aiheuttamissa kustannuksissa. Näkökulman tulee olla laajempi. Mallissa 
tavoitellaan sekä hyvinvointia että taloudellista arvoa koko yhteiskunnan tasolla, 
jossa Lahden kaupunki nähdään aktiivisena vaikuttavuusinvestoinnin toteuttajana 
valtakunnallisella tasolla.

SIB-mallilla jatkuvuutta hyvinvointia edistäville projekteille

Projektit ovat osa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteiskunnallista vai-
kuttavuutta. Määrällisten tulosten lisäksi tulisi vaikuttavuutta arvioidessa tarkastel-
la myös projektitoiminnan yhteiskunnallista hyötyä, vaikutuksia ja vaikuttavuus-
perusteista tuottavuutta. TKI-toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta voidaan 
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tarkastella myös erilaisista rooleista kuten osaamisen rakentaminen, vaurauden ja 
hyvinvoinnin tuottaminen, päätöksenteon sekä ammatillisten käytäntöjen kehittä-
minen (vrt. Alastalo ym. 2014; Muhonen 2015).

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta koostuu pitkälti ulkoisella rahoituksella to-
teutetuista hankkeista, joiden seuranta-ajat ovat melko lyhyitä. Tämä on todettu 
esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) 
vaikuttavuuden arvioinnissa (Väänänen 2012). Esimerkiksi rakennerahasto-ohjel-
massa tulee jo hakemusvaiheessa huomioida hankkeiden horisontaaliset periaatteet 
(kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo). Tulokset raportoidaan 
usein kuitenkin vain esittelemällä toimintaa. TKI-toiminnan keskipitkän ja pitkän 
aikavälin vaikutuksien ja vaikuttavuuden analysointi vaatisi kuitenkin myös hank-
keen päättymisen jälkeen tehtäviä arviointeja eikä vain hankkeen lopputilanteen 
vertaamista alkuun kuten esim. useimmissa Opetus- ja kulttuuriministeriön erillis-
rahoituksella toteutettujen ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisen TKI-toimin-
nan hankkeiden raporteissa (UASJournal 4/2015) on havaittavissa.

Lahden ammattikorkeakoululla on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja elinvoimaisuu-
den edistämisessä Lahden seudulla. LAMKin TKI-toiminnan tavoitteena on edis-
tää Päijät-Hämeen kasvua, kilpailukykyä sekä hyvinvointia ja työllisyyttä strate-
giassa valituilla painoaloilla (muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava 
kasvu sekä elinvoimainen ympäristö). Hyvinvointi ja uudistava kasvu -painoalalla 
edistetään ja vahvistetaan terveyttä, osallisuutta, osaamista ja työllisyyttä. Toimin-
nan keskiössä on hyvinvoiva ja voimaantunut yksilö ja yhteisö kompleksisessa, dy-
naamisessa ja digitalisoituvassa maailmassa. Painoalan tutkimuskärkiä ovat käyt-
täjälähtöinen hyvinvointipalvelujen uudistaminen, terveellinen ja turvallinen elin-
ympäristö sekä palveluinnovaatiot. TKI-toiminnan tavoitteena on luoda ja kehittää 
toimintamalleja ja -menetelmiä, jotka tukevat sosiaalista osallisuutta sekä vahvista-
vat terveyttä edistävän liikunnan roolia ja merkitystä ihmisten arjessa. Tällä hetkellä 
painoalalla on käynnissä 25 julkisen rahoituksen TKI-hanketta. Hankerahoituksen 
päättyessä oleellinen kysymys on, pystytäänkö hankkeessa rakennettu toimintamal-
li vakiinnuttamaan jatkuvaksi toiminnaksi.

Hyvinvoinnin edistäminen eri muodoissa edellyttää uudenlaisten toimintatapojen 
luomista ja vahvaa verkostoyhteistyötä. Nykymuodossaan ulkoisella rahoituksella 
toteutettavat TKI-hankkeet tuottavat kyllä pääsääntöisesti hyviä tuloksia, mutta va-
litettavan usein hankkeissa kehitetyt hyvät toimintamallit ja käytännöt eivät juur-
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ru ja jää toimintaan hankerahoituksen päätyttyä, ellei jatkuvuutta ole huolellisesti 
suunniteltu jo hanketta valmisteltaessa. Haasteeksi muodostuvat toiminnan ylläpi-
tämisen aiheuttamat kustannukset. Nykymuodossaan hanketoiminta on myös pit-
kälti sidoksissa rahoitushakujen antamiin painotuksiin ja reunaehtoihin. Painotuk-
sien ulkopuolelle jäävää kehittämistyötä voi olla vaikea toteuttaa, vaikka sille olisi 
tarvetta alueella. Oman haasteensa tuottaa myös se, että hankerahoitus ei yleensä 
mahdollista hankkeen tuottamien pitkäaikaisten vaikutusten ja hyötyjen tarkaste-
lua.

Seuraavaksi pohdimme SIB-mallin toimivuutta kahden hyvinvointia edistävän 
Lahden ammattikorkeakoulun TKI-hankkeen jatkumona. Voitaisiinko SIB-mallia 
hyödyntäen tuottaa alueellista vaikuttavuutta laajempaa hyötyä? Erityisesti, voisiko 
sen avulla edistää hanketoiminnan tulosten juurtumista ja levittämistä?

Työkyky- ja tuottavuusvalmennus -hanke

Työkyky- ja tuottavuusvalmennus -hankkeen1 tavoitteena on parantaa yrityksen 
tuottavuutta tukemalla työntekijöiden terveyttä, fyysistä toimintakykyä ja itsensä 
johtamisen taitoja sekä tukemalla organisaatiossa toteutettavaa työkyvyn johtamis-
ta. Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli, jonka vaikutuksesta henkilös-
tön terveyden ja fyysisen toimintakyvyn tulisi kohentua, itsensä johtamisen taitojen 
vahvistua ja liikunta-aktiivisuuden lisääntyä. Hankkeen vaikutuksesta lisääntyvät 
organisaatiotasolla tiedot ja taidot työkykyjohtamisen merkityksestä organisaation 
tuloksellisuuteen. 

SIB-mallia olisi ollut mahdollista hyödyntää hankkeen valmisteluvaiheessa, kun 
hanketta suunniteltiin yhteistyössä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhty-
män Koulutuskeskus Salpauksen, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Me-
tallityöväen liiton kanssa niin että olisikin suunniteltu julkisen rahoituksen pro-
jektin sijasta suoraan maksullinen palvelutoiminnan tuote, minkä tuloista olisi ra-
hoittajille korvattu suhteessa syntyneisiin mitattaviin vaikutuksiin esim. vähenty-
neiden sairauspoissaolojen ja työtapaturmien sekä kohonneen kehonkuntoindeksin 
perusteella. Nykymuotoisen julkisen rahoituksen hankkeen tuotoksena syntyvän, 
osaamiseen perustuvan toimintamallin (valmennuksen), toteuttaminen ei edellytä 

1. (http://www.lamk.fi/projektit/ttv)            1
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sijoitettavaa pääomaa ja lopputuloksena syntyvää TTV-toimintamallia on avoimesti 
kenen tahansa periaatteellisesti mahdollista toteuttaa ilman valmisteluun omarahoi-
tustapanostaneille maksettavaa korvausta.

OSSI - Osaaminen esiin -hanke

OSSI - Osaaminen esiin -hankkeen2 päämääränä on rakentaa verkostomaisesti toi-
miva ohjaus- ja koulutusmalli, jonka avulla edistetään Päijät-Hämeen alueen maa-
hanmuuttajataustaisten nuorten työllistymis- ja työelämävalmiuksia. Hankkeen ai-
kana Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Kansanopis-
to ovat toteuttaneet erilaisia ohjaus- ja koulutuspilotteja ja vahvistaneet yhteistyön 
rakenteita. Kevään 2017 aikana on aloitettu koulutusta etsiville maahanmuuttajille 
suunnatun ohjauspisteen toiminta. Tämä nk. Ossi-piste perustettiin palveleman nii-
tä maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat apua löytääkseen omaan tilanteeseensa sopi-
via suomen kielen ja ammatillisen koulutuksen opiskelumahdollisuuksia. Ohjausta 
on toki saatavilla myös esimerkiksi työvoimapalveluiden kautta. Ossi-pisteen ohjaa-
jilla pitää kuitenkin olla todella laaja-alainen kokemus ja tieto eri koulutusaloista ja 
-asteista, kelpoisuusvaatimuksista, tukimahdollisuuksista ja muissa maissa suoritet-
tujen tutkintojen hyväksymiskäytännöistä. Lisäksi on hyödyllistä, että ohjaajalla on 
osaaminen hakijan kielitaidon arvioimiseen. Ohjaaminen vaatii siis erityisosaamis-
ta, jota ei ole riittävästi muissa koulutusta ja ohjausta tarjoavissa organisaatioissa tai 
se on hajautettua eri henkilöille ja yksiköihin. Ossi-pisteellä toimivat ohjaajat pysty-
vät selvittämään tilanteen kokonaisvaltaisesti ja varmistamaan ohjattavan yksilölli-
sen kehityksen.

Kolmen kuukauden aikana Ossi-pisteellä on ohjattu kymmeniä maahanmuuttajia. 
Ossi-pisteen toiminta on saanut hyvää palautetta ja näyttää siltä, että useimmille kä-
vijöille löydetään hyvin nopeasti seuraava askelma koulutus- ja työllistymispolulla. 
Pisteen tarpeellisuutta ovat vakuuttaneet myös yhteistyöorganisaatioiden edustajat. 
He ohjaavat asiakkaitaan aktiivisesti Ossi-pisteelle.

Ossi-pisteen kaltainen toiminta on hyvin vaikea nähdä yksittäisen toimijan rahoi-
tettavana. Syntyvä hyöty ei ole palautettavissa yksittäiseen toimijaan, ja näin on 

1. http://www.lamk.fi/projektit/ossi            2
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vaikea löytää organisaatiota, joka resursoisi toimintaan. Samasta syystä on vaikea 
löytää tapa, jolla toiminta rahoitettaisiin yhdessä. Syntyvä hyöty on helppo havaita, 
syntyvää säästöä ei. Jos Ossi-hanke pystyy erittelemään pistetoiminnan tuottamat 
höydyt yksilön, alueen ja yhteiskunnan näkökulmasta, olisiko mahdollista ylläpitää 
toiminta ulkopuolisen sijoittajan avulla? Oleelliseksi haasteeksi tässäkin tapaukses-
sa nousee vaikutusten ja vaikuttavuuden osoittaminen. On selvää, että koulutus- ja 
työllistymispolulla eteneminen ennaltaehkäisee monien kulujen syntymistä, mutta 
miten osoitetaan aukottomasti syy-seuraussuhde ohjaustoiminnan ja työllistymisen 
välillä? Syy-seuraussuhteen osoittaminen ei ehkä ole edes mahdollista, vaikka sen 
osoittamista toivotaankin. Tarvitaan monipuolista tiedonkeruuta ja laadukasta arvi-
ointityötä, jotta mahdollinen sijoittaja vakuuttuisi.

SIB-mallin hyödyntäminen hankerahoituksena voisi olla kokeilemisen arvoinen rat-
kaisu edellä mainittuihin haasteisiin. Se mahdollistaisi julkisen hankerahoituksen 
tuella rakennettujen toimintamallien juurruttamisen ja ylläpitämisen. SIB-mallin 
hyödyntäminen vahvistaisi monituottajamallin ja valinnanvapauden toteutumista 
ja olisi siten vahvasti Sote-uudistuksen hengen mukaista. 

Ammattikorkeakoulujen suureksi kysymykseksi jää vielä pohtia millainen olisi am-
mattikorkeakoulujen rooli SIB-malliin perustuvissa hankkeissa? Lisäksi tulisi poh-
tia miten palvelut ja tuotteet hinnoiteltaisiin: miten määritellään hinta asiakkaan 
saavuttaman hyödyn perusteella, miten tunnistetaan arvoperusteinen hyöty sekä 
kuvataan oman palvelun yhteiskunnallinen lisäarvo ja millaista yhteiskunnallista 
lisäarvoa tavoitellaan? 

Niin ammattikorkeakoulujen kuin muidenkin organisaatioiden yhteiskuntavastuun 
nähdään koostuvan ympäristövastuun ja taloudellisen vastuun lisäksi sosiaalisesta 
vastuusta (Hautamäki ym. 2016, 16). Ammattikorkeakoulujen yhteiskuntavastuuta 
olemme pohtineet tarkemmin PraBan Hyvä elämä -kirjassa ilmestyneessä artikke-
lissa (Väänänen & Raappana 2016).

Hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden edistäminen edellyttää  
vaikuttavaa yhteistyötä

Vaikka terveys- ja hyvinvointiala on yksi maailman nopeimmin kasvavia toimialoja, 
saattaa haasteeksi siihen liittyvien palvelujen kehittämisen osalta muodostua suo-
malaisten hyvinvointialan sijoittajien vähäisyys. Esiin nousee myös kysymys siitä 
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miten houkuttelevina sijoittajat ja yksityiset palveluntuottajat näkevät esimerkiksi 
syrjäytymisuhan alla oleville tai vajaakuntoisille suunnattujen palvelujen kehittämi-
sen? Olisiko rahoitusta etsittävä enemmänkin kansainvälisiltä markkinoilta? Näki-
sivätkö esimerkiksi sijoittajat tässä mahdollisuuden profiloitua yhteiskuntavastuul-
lisina toimijoina ja voisiko heille koituva hyöty olla myös muuta kuin taloudellista 
hyötyä? Toisaalta SIB-mallin yleistyminen voisi vahvistaa ja avata uusia väyliä myös 
yhteiskunnallisille yrityksille, joiden tavoitteena on yhteiskunnallisen hyvän tuotta-
minen suuntaamalla yli puolet voitostaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemi-
seen (Sitra 2013).

Alueellista yhteistyötä tehdään myös muun vaikuttamisen keinoin. Esimerkiksi 
Lahden ammattikorkeakoulu on toiminut aktiivisesti mm. Päijät-Hämeen maakun-
taohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman, Korkeakoulujen yhteistyöohjelman ja 
Päijät-Hämeen koulutuspoliittisten linjausten laatimisessa ja toteuttamisessa. Lah-
den ammattikorkeakoulu on myös osallistunut Lahden kasvusopimuksen ja kasvu-
mallin sisältämien osaamiskeskittymien ja ekosysteemien kuvaamiseen sekä suun-
nitteluun. Lisäksi LAMK on sitoutunut itsehallintouudistuksen tuottamien haastei-
den ratkaisemiseen mobilisoimalla toimintaansa alueen yhteisten etujen mukaisesti 
yhdessä muiden toimijoiden sekä yritysten kanssa. Lahden ammattikorkeakoulu oli 
myös mukana Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman 2016–2010 laatimisessa. 
Lisäksi LAMK on toteuttanut esimerkiksi akuuttiin pakolaistilanteeseen liittyvän 
kriisityön projektin, missä mm. järjestettiin terveysinfoja ja -tarkastuksia vastaan-
ottokeskuksissa sekä toimittiin katastrofirahaston lipaskerääjinä. Tällaiset pienetkin 
toimenpiteet ovat alueellisten strategioiden ja ohjelmien suunnittelun lisäksi merkit-
täviä hyvinvointia edistäviä tekoja.

Päijät-Hämeen korkeakouluyksiköt ovat perustaneet Lahden ammattikorkeakoulun 
aloitteesta Vaikuttajafoorumin. Sen keskeisenä tarkoituksena on luoda korkeakou-
luyhteisöjen toimintaan osallistuville opiskelijoille, alumneille, yrityksille, yhteisöil-
le ja henkilökunnalle tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kohdata ja käydä dialogia yh-
teiskunnan ja elinkeinoelämän vaikuttajien kanssa. Vaikuttajafoorumin tavoittee-
na on mm. aktivoida korkeakouluyhteisöissä käytävää yhteiskunnallista keskustelua 
sekä levittää uutta ajankohtaista yhteiskunnallista tietoa korkeakouluyhteisöön. Se 
kasvattaa korkeakouluyhteisön yhteiskunnallista osallisuutta ja vastuunottoa sekä 
parantaa opiskelijoiden valmiuksia siirtyä työelämään ja kehittää omaa yritystoi-
mintaa. Lisäksi sen tarkoituksena on inspiroida korkeakouluyhteisöä innovatiiviseen 
työ- ja elinkeinoelämän kehittämiseen sekä tuottaa yrityksille ja yhteisöille tietoa 
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korkeakoulujen mahdollisuuksista. Ensimmäisen Vaikuttajaforumin näkökulmana 
oli sote-uudistus ja syksyllä 2017 teemana oli eettisyys, ekologisuus ja terveys.

Suomi on lukuisien hankkeiden ja projektien maa. Hanketoiminnan vaikuttavuus 
pyritään takaamaan mm. strategisen suunnittelun ja ohjauksen avulla. Talouden ki-
ristyminen vaikeuttaa kuitenkin usein uusien innovaatioiden hyödyntämistä. Alku-
rahoituksen puute ja haluttomuus riskinottoon estävät erilaisten lähestymistapojen 
omaksumista varsinkin ulkoisen tukirahoituksen päätyttyä. TKI-hanketoiminnan 
kehittämisen yhtenä painopisteenä tulisi panostaa myös toiminnan vaikuttavuuden 
arviointiin. Toteutettujen TKI-hankkeiden vaikuttavuuden arviointi on edelleen 
haasteellista, ja vaikuttavuuden arvioinnin sijaan painottuu tavallisesti tulosten esit-
tely.

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan vaikuttavuus on lähtökohtaisesti moni-
muotoinen ilmiö, joka koostuu niin suurista kuin pienistä tekijöistä. Vaikuttavuus 
syntyy tiedon ja osaamisen hyödyntämisestä sekä niiden aiheuttamista muutoksista 
yhteiskunnassa. Ammattikorkeakoulun yhteiskuntavastuullisuus ja alueellinen vuo-
rovaikutus toteutuvat hyvin silloin kun TKI-toiminnan tuottama uusi tieto, tek-
nologia, osaaminen, ymmärrys tai näkökulma välittyy myös tuottajayhteisön ulko-
puolelle. Tämä onnistuu, kun koko prosessi suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan 
ja myös viestitään yhdessä “co-creation” -periaatteella.

Tässä artikkelissa olemme avanneet vaikuttavuuden arviointiin liittyviä haasteita 
sekä tarkastelleet SIB-mallin soveltuvuutta julkisilla varoilla toteutettujen kehittä-
mistoimenpiteiden toteuttamisessa ja jatkuvuuden turvaamisessa. SIB-malli vaikut-
taa lupaavalta, ja esimerkkejä sen soveltamisesta on saatavilla. Samalla sen laajempi 
soveltaminen herättää monta kysymystä. SIB-mallin käyttöönotto TKI-hankkeissa 
muuttaisi suuresti hankevalmistelun logiikkaa ja prosessia. Julkisten rahoittajien si-
jaan rahoitusta haettaisiin yksityisiltä ja julkisilta sijoittajilta. 
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 Vapaaehtoistoiminnasta 
 oppiminen rikastuttaa 
 kaikkia 

Eija Raatikainen

Vapaaehtoistoiminta tuottaa monenlaista hyvää toiminnassa mukana oleville. Tut-
kimuksen mukaan (Tuurnas 2016) vapaaehtoisten rooli tulee tulevaisuudessa kasva-
maan sosiaali- ja terveyhuollossa. Tämä artikkeli käsittelee Vapaaehtoistoiminnassa 
oppimista osana sosionomien (AMK) koulutusta, sen käytäntöjä ja siitä saatavia hyö-
tyjä. Vapaaehtoistoiminnasta oppimista on kehitetty osana KAMU- (ESR, 2013–
2015) ja Verkkovirta- hanketta (ESR, 2015–2017) Metropolia Ammattikorkeakou-
lussa sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, mitä käy-
tännön hyötyä vapaaehtoistoiminnasta oppimisesta on projekti- ja hankemaailman 
näkökulmasta. Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen jäsennetään tässä artikkelissa 
vapaaehtoistoiminnan pedagogiseen mallin (Manninen & Raatikainen 2014) ja sen 
taustalla olevaan Service Learning -ajattelun mukaisesti. Artikkelissa kuvataan va-
paaehtoistoiminnasta oppimisen pedagoginen malli ja sen käytännön toteutus.

Vapaaehtoistyön merkitys

Yhdeksi suomalaisen työelämän kehittämiskohteeksi on esitetty eri alojen ja eri työ-
paikkojen rajat ylittävän työn ja verkostoitumisen edistäminen (Työelämän kehittä-
misstrategia vuoteen 2020). Vapaaehtoistoiminnan kenttä voidaan nähdä tällaisena 
rajat ylittävänä kontekstina, jossa ei alojen osaamiset yhdistyvät tasavertaisina. Va-
paaehtoistyö perustuu yksilön vapaaseen tahtoon, jolloin hän osallistuu toimintaan 
omana itsenään, ei ammattinsa edustajana. Vapaaehtoistyö tarjoaa monenlaisia hyö-
tyjä. Huomionarvoista on se, että vapaaehtoistoiminnalla on selviä hyvinvointivai-
kutuksia paitsi apua ja tukea saavalle ihmiselle, myös vapaaehtoisena toimivalle sekä 
laajemmin yhteiskunnalle (Grönlund 2015). 
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Vuosina 2010–2015 vapaaehtoistoiminnan kehitys on kulkenut suuntaan, jonka 
mukaan ne, jotka tekevät vapaaehtoistyötä, panostavat siihen entistä enemmän (Va-
paaehtoistyön tekeminen Suomessa. Taloustutkimus 2015). Vapaaehtoistyötä tekee 
taloustutkimuksen (2015) mukaan useammin nainen kuin mies. Eniten vapaaeh-
toistunteja tehdään lasten, kulttuurin ja liikunnan parissa (Ajankäyttötutkimus 
2011). Vapaaehtoistyöllä onkin tärkeä rooli esimerkiksi nuorisotyölle, koulutuksel-
le, ympäristölle, kulttuurille, ympäristölle ja tutkimukselle. Erityisesti auttaminen, 
talkootyö, hallinto- ja luottamustehtävät, tapahtumajärjestely- ja toimitsijatehtävät, 
opetus ja koulutus, neuvonta, ystävätoiminta tai ryhmän tai kerhon ohjaaminen 
hyötyvät vapaaehtoistyöstä. (Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa. Taloustutki-
mus 2015.) Tutkimusten mukaan vapaaehtoistoimijan rooli on erityisen merkityk-
sellinen osa identiteettiä nimenomaan vanhemmilla vapaaehtoisilla (Ingen & Wil-
son 2017). 

Vapaaehtoistyöllä on omat erityspiirteensä. Se ei ole ammattilaisen antamaa palve-
lua eikä toisaalta lähiyhteisön ja -verkostojen kuten sukulaisten, naapureiden tai ys-
tävien antamaa apua, vaan se on luonteeltaan jotakin niiden välimaastossa olevaa. 
Vapaaehtoisten antama apu ja tuki eroaa ammattilaisen avusta monin tavoin. Läh-
tökohtana on ihmisen itse määrittelemä tarve ja toiminta, joka perustuu vapaaehtoi-
suuteen. Se on vapaamuotoista, eikä vapaaehtoistyö ole ongelmalähtöistä kuten se 
saattaa usein ammattiavussa olla. (Falk 2015.) Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta 
voi ennaltaehkäistä ammattiavun tarvetta (Grönlund 2015). Vapaaehtoisten rooli 
tulee tulevaisuudessa kasvamaan sosiaali- ja terveyshuollossa. Tulevaisuuden hyvin-
vointivaltion palvelujen tuottamiseksi tullaan tarvitsemaan kansalaisaktiivisuutta. 
Vapaaehtoistyö ei tule kuitenkaan koskaan korvaamaan ammattilaisten työtä, vaan 
toimii sen rinnalla (Tuurnas 2016).

Miksi vapaaehtoisotoiminnasta oppimista tarvitaan? 

Vapaaehtoistoiminnan merkitys on laaja. Yhteiskunnan lisäksi siitä hyötyvät vapaa-
ehtoiset, palveluiden käyttäjät, julkiset ja yksityiset organisaatiot sekä paikalliset 
yhteisöt. Vapaaehtoistoimintaa pidetään erittäin merkityksellisenä ihmisten välisel-
le vastavuoroisuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille.  (Pessi & Oravasaari 2010, 161–
162.) Yhteiskunnallisten muutosten myötä myös oppimisympäristöt tulevat muut-
tumaan. Osa opinnoista siirtyy verkkoon, jolloin oppiminen ei tapahdu enää vain 
luokkahuoneissa. Toisaalta vahvistuva digitalisaatio ja verkossa oppiminen saatta-
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vat tuoda entistä enemmän esille tarpeen ihmisten välisistä kohtaamisista.  Infor-
maalien oppimisympäristöjen ja -yhteisöjen (esim. some) olemassa olo tunnistetaan.  
Myös ajatus mahdollisuudesta oppia kaikkialla muuttuu hyväksyttävämmäksi. Li-
säksi informaali oppiminen tunnustetaan vähitellen osaksi tutkintoja, jolloin se tar-
joaa ihmisille mahdollisuuksia uusille tavoille oppia ja kehittää osaamistaan. 

Vapaaehtoistoiminnassa oppiminen on yksi työelämäläheinen oppimisen muoto. 
Tulevaisuuden työelämätaitoja voikin parhaiten oppia juuri työelämässä. Motivaa-
tiolla, erilaisten taitojen yhdistämisestä syntyvällä moniosaamisella sekä yhteistyö-
kyvyillä tulee Sitran mukaan olemaan tulevaisuuden työelämässä entistä keskei-
sempi merkitys työelämässä (Sitran Megatrendit 2013). Myös Euroopan komissio 
ja Euroopan Unioni (Euroopan komissio 2012; 2013, Euroopan Unioni 2016) ovat 
kiinnittäneet tulevaisuuden osaamiseen huomiota. Ne ovat nimenneet nämä taidot 
transversaalisiksi taidoiksi.  Transversaaliset taidot voidaan jäsentää seuraavasti:

• luonteen taidot (motivaatio, itsesäätely, sinnikkyys, uteliaisuus,
toiveikkuus, luovuus, innokkuus ja periksi antamattomuus)

• ajattelun taidot (kriittinen ajattelu, analyyttinen ajattelu, oppiminen,
aloitteiden tekeminen, systeemiajattelu, tiedonhankinta ja tiedonhallinta ja
luova ongelmanratkaisukyky)

• tunne, yhteistyö ja vuorovaikutustaidot.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monipuolisen kentän kohdata erilaisia ihmisiä arjen 
haasteineen. Laajasti ajatellen vapaaehtoistoiminnan kenttä on mitä parhain tapa 
vapaaehtoiselle oppia itsestään ihmisenä sekä kehittää omia transversaalisia taito-
jaan. Oppimisympäristönä se on vapaa minkään tietyn ammattialan perinteistä ja 
historiallisista käsikirjoituksista, jolloin vain toisen ihmisen kohtaaminen ratkaisee. 
Vapaaehtoistoiminnassa pääsee tarkastelemaan tulevaisuudessa vaadittavia työelä-
mätaitoja ja omaa osaamista uudessa valossa.

Opiskelijat ja oppilaitokset vapaaehtoistoiminnan kentällä 

Vapaaehtoistoiminnan ja opiskelun yhdistämisellä on todettu olevan huomattavia 
positiivisia vaikutuksia opiskelijan oppimiseen, ajattelun ja empatiakyvyn kehitty-
miseen, kulttuurisen tietoisuuden lisääntymiseen (kulttuurisensitiivisyys) ja per-
soonalliseen kehittymiseen. Lisäksi sen on nähty vaikuttavat opiskelijan sitoutumi-
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seen sosiaalisiin kysymyksiin, opiskelumotivaation lisääntymiseen, elämän taitojen 
kehittymiseen, minäpystyvyyden paranemiseen ja vastuullisuuden kehittymiseen. 
(Warren 2012). Lisäksi, kun opiskelijat saavat mielekkään ja konkreettisen oppimis-
ympäristön, saattaa parhaillaan sen myötä opiskelijoiden innovatiivisuus tuoda esille 
sellaisia uusia näkökulmia, joita ei aikaisemmin olla tultu huomanneeksi. Vapaaeh-
toistoiminnasta oppiminen mahdollistaa kaikille osapuolille monialaisen verkostoi-
tumisen ja yhdessä oppimisen. Lisäksi vapaaehtoistoiminnasta oppiminen lisää opis-
kelijoiden sitoutumista ja motivaatiota opiskeltavaan aiheeseen (Seifer & Conners 
2007).  Se mahdollistaa teorian ja käytännön yhdistämisen mielekkäällä tavalla. Se 
opettaa lisäksi vuorovaikutusta ja itseohjautuvuutta. ”Vapaaehtoistoiminnalla voi-
daan edistää yksilöllistä ja kansallista identiteettiä, kulttuurista monimuotoisuutta 
ja oppimista kulttuurisesta moninaisuudesta” (Pessi & Oravasaari 2010, 165–166). 
Lisäksi se voi tukea myös itsetutkiskelua ja identiteetin kehittymistä (Grönlund 
2012). Toisaalta jotkut opiskelijat voivat kokea vapaaehtoistyön tuoman suuren vas-
tuun liian haasteellisena ja itseohjautuvuuden lamauttavana. 

Opiskelijoiden vapaaehtoistoiminta rikastuttaa monella tavalla myös oppilaitoksia 
ja niissä tehtävää opetus- ja kehittämistyötä. Esimerkiksi opettajan yksin toimies-
saan, opettajan onkin hidasta edistää sellaisen syvällisen osaamisen syntymistä, jota 
todellinen arkielämä ja asiakkaiden kanssa tehtävä työ voivat parhaimmillaan mah-
dollistaa. Todellinen arkielämä haastaa opiskelijaa tekemään ratkaisuja nopeasti ja 
vastuuntuntoisesti. Tällöin opiskelijan sitoutuminen tilanteen ratkaisemiseksi edis-
tää myös syvällistä oppimista.  Toisaalta oppilaitoksen vahvuutena on teoreettinen 
ja käsitteellinen osaaminen, joka puolestaan jäsentää opiskelijoille arjessa tehtävää 
työtä. Usein juuri se on tekijä, joka saa ammattilaisen jaksamaan omassa työssään. 
Ammattilainen osaa käsitteellistää ja luoda asioiden välisiä merkitysrakenteita juuri 
käsitteiden ja teorian ansiosta. Oppilaitokset hyötyvät vapaaehtoistoiminnasta myös 
välillisesti, sillä ne saavat opiskelijoiden (tai järjestöyhteistyön) kautta ajankohtaista 
tietoa vapaaehtoistoiminnassa toimimisen edellytyksistä ja valmiuksista.  Vapaaeh-
toistoiminnasta oppimisen avulla oppilaitos pystyy osallistumaan yhteiskunnan toi-
mintaan ja edistämään aluekehittämistä. Sen myötä oppilaitos pystyy osallistumaan 
eri organisaatioiden ja järjestöjen toimintaan ja tarjoamaan maksutonta palvelua sil-
loin kun resurssit eivät muuten riittäisi. Sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien asioi-
den näkyväksi tekeminen ja tietoisuuden lisääminen ajankohtaisista ilmiöstä yhteis-
kunnassa on myös tärkeää. Tämä on mahdollista tiiviin järjestöjen kanssa tehtävän 
yhteistyön avulla.
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Opettajan näkökulmasta tarkasteltuna vapaaehtoistoiminnasta oppiminen on mie-
lekästä muun muassa siksi, että opiskelijat pääsevät kosketuksiin todellisen elämän 
ja sen moninaisten ilmiöiden kanssa. Niitä on vaikea opettaa luokkahuoneessa. Li-
säksi opiskelijan kokemus vapaaehtoisena toimimisesta antaa hänelle uuden näkö-
kulman myös ammatillisuuteen. Vapaaehtoisen toimiminen on muuta kuin ammat-
tilaisena toimiminen, sillä hänellä ei ole samanlaista juridista vastuuta kuin ammat-
tilaisella, vaikka hänellä onkin eettinen vastuu. Toiminnan myötä opettajien oma 
ymmärrys vapaaehtoistoiminnan luonteesta ja sen myötä opiskelijoiden välityksellä 
välittyvistä ajan ilmiöistä siirtyvät järjestöyhteistyön ja opiskelijoiden välityksellä 
myös oppilaitoksen opetus- ja kehittämistyöhön.

Vapaaehtoistoiminta tuo uusia näkökulmia järjestöjen ja  
palvelujen käyttäjien arkeen

Vapaaehtoistoimintaa koordinoivat tahot hyötyvät vapaaehtoistoiminnasta oppimi-
sesta. Näin siksi, että he esimerkiksi saavat lisää toimijoita vapaaehtoistoimintaan, 
opiskelijoiden osallistumisen ansiosta. Parhaimmillaan opiskelijoiden ajatukset he-
rättävät uusia kehittämisideoita ja toimintamalleja. Vapaaehtoistoiminnan organi-
saatiot ovat tärkeitä viestintuojia medialle ja yhteiskunnalle ihmisten erilaisen arkis-
ten tarpeiden ja toiveiden kuulemiseksi. Vapaaehtoistyön järjestöillä on tärkeä yhteis-
kunnallinen rooli ilmiöiden kuvaamisessa ja niistä tiedottamisessa. 

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa tukea myös palvelujen käyttäjille, sillä he voivat saada 
välittömän ja ilmaisen avun arkipäivän haasteisiin. Arkipäivän haasteisiin vastaami-
sen lisäksi vapaaehtoistoiminta voi tarjota palvelujen saajille uusia sosiaalisia suhtei-
ta, jotka voivat parhaimmillaan edistää heidän hyvinvointiaan. (Pessi & Oravasaari 
2010, 163.) Onnistuessaan toiminta saattaa tuottaa jo uusia ystävyyssuhteita (Wil-
son & Musick 1997). Vapaaehtoistoiminnan myötä on mahdollisuus saada vertais-
tukea haastavissa elämäntilanteessa. Toimintaan osallistuminen voi olla myös väylä 
purkaa pelkoja ja leimoja, joita heikommassa asemassa olevat ihmiset saattavat yh-
teiskunnassa kantaa. (Kopra 2016, 11.) Toiminnalla on todellinen vaikutus ihmisten 
jokapäiväiseen elämään (Eyler & Giles 1999). Vastaavasti tulee kuitenkin muistaa, 
että vapaaehtoistyöntekijällä on suuri eettinen vastuu, kun hän asettuu toisen ihmi-
sen elämään. Luottamuksen rikkoutuessa sitä on hankalaa ja työlästä rakentaa uu-
delleen (Raatikainen 2015). 
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Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen pedagoginen malli  
korkeakoulussa

Vapaaehtoistoiminta ja sen yhteisöllinen luonne voivat toimia ihmisiä, instituutioita 
ja yhteiskunnan rakenteita yhdistävinä tekijöinä (Saari & Pessi 2011). Näin vapaa-
ehtoistoiminnan kenttä voi tarjota hyödyllisen toiminnan ja osallisuutta lisäävien 
tekijöiden lisäksi yhteiskunnallisesti merkittävän oppimisympäristön. Vapaaehtois-
toiminnasta oppiminen koskettaa laajasti eri alan toimijoita useilla aloilla. Teoriassa 
vapaaehtoistoiminnasta oppiminen on mahdollista alalla kuin alla, mutta käytän-
nössä sitä tehdään perinteisesti enemmän sosiaali- ja terveysaloilla. Vapaaehtoistoi-
minnasta oppimisella tarkoitetaan tässä artikkelissa Metropolia Ammattikorkea-
koulussa sosiaalialan tutkinnossa kehitettyä pedagogista mallia, joka liittyy sosi-
aalialla jo useamman vuoden käytössä olleeseen Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu 
-opintojaksoon (5 op). 

Kaikki sosiaalialan sosionomiopiskelijat (AMK) suorittavat vapaaehtoistoiminnan 
harjoittelun opintojakson (5 op). Opintojakson pedagogisen mallin taustana on 
Service-Learningin soveltaminen suomalaisessa korkeakoulukontekstissa. (Manni-
nen & Raatikainen 2014; Raatikainen 2013). Service Learning määritellään opetus- 
ja oppimisstrategiaksi, jossa vapaaehtoistoiminta ja sen systemaattinen reflektointi 
tuottavat uutta oppimista (Seifer & Conners 2007). Service Learningin lähtökohdat 
ovat John Deweyn kokemuksellisessa oppimisessa. Sen arvoperustana ja tieteellisinä 
sitoumuksina ovat kriittinen pedagogiikka, feministinen pedagogiikka ja 1960-lu-
vun yhdysvaltalaisen yhteiskunnan “hyvän tekeminen” kansakunnan parhaaksi 
-ajattelu. Service Learning eroaa perinteisistä kokemuksellisen oppimisen mallista 
siten, että siinä korostuu a.) vastavuoroinen oppiminen eri osapuolten kesken, b.) 
yhteiskunnan kannalta merkityksellinen toiminta (yhteisön kehittäminen) sekä c.) 
strukturoitu oppimiskokemus (& mahdollinen opetussuunnitelman kehittäminen). 
(Seifer & Conners 2007; Furgo 1996). Siinä korostuvat myös kehittämiseen tähtää-
vät tutkimukselliset piirteet kuten esimerkiksi yhteisön (community) tilanteen, toi-
minnan tai palvelun parantaminen kehittämistyön avulla. 

Suomalainen hyvinvointivaltion yhteiskunnallinen malli ja sosiaalialan tutkinto-
ohjelman pedagogiset reunaehdot toivat hankkeiden (ks. tiivistelmä KAMU ja 
Verkkovirta) kehittämistyön aikana esille tarpeen muokata vapaaehtoisotoiminnas-
ta oppimisen toteutukselle paremmin sopiva pedagoginen malli. Service Learning 
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loi haasteita soveltaa sitä sosionomin tutkintoon. Alla on esitetty Service Learning 
-mallin ja vapaaehtoistoiminnasta oppimisen erot.

Service Learning -mallin ja vapaaehtoistoiminnasta oppimisen erot

Service Learning

Arvoperustana ja historiallisensa taus-
tana on kriittinen pedagogiikka, femi-
nistinen pedagogiikka ja 1960-luvun 
yhdysvaltalaisen yhteiskunnan "hyvän 
tekeminen", mm. palveluiden tuottami-
nen kansakunnan parhaaksi. 

Korkeakoululla on tärkeä rooli (mukana 
ei ole vapaaehtoistoiminnan organi-
saatiota). 

Service Learning -ajattelun peruslähes-
tymistavat: muutos (change) ja hyvän-
tekeväisyys (charity). 

Korkeakoulu sitoo opetuksen osaksi 
opetussunnitelmaa ja ohjaa opiskelijoi-
den oppimista. 

Toiminnan tavoitteena ovat yhteisön 
vahvistaminen palveluja tuottamalla 
(esim. aktiivinen kansalaisuus ja hyvän-
tekeväisyys). 

Oppimisessa lähdetään liikkeelle 
opiskelijoiden laatimasta alkukartoituk-
sesta (kohdeyleisön palvelujen tarpeen 
arviointi). 

Oppilaitoiksen antama ohjaus on 
tiivistä. 

Vapaaehtoistoiminnasta 
oppiminen

Arvoperustana ja opetussuunnitelman 
taustalla on sosiaalipedagoginen ajat-
telu (mm. arkilähtöisyys, osallisuuden 
yksilöllinen ja yhteisöllinen tukeminen, 
oppimisen vastavuoroisuuden korosta-
minen) ja yhteistoiminnallinen peda-
gogiikka. 

Vapaaehtoistoiminnan organisaatiolla 
on tärkeä rooli. 

Luottamus yksilön ja yhteisön kykyyn 
ratkaista ongelmiaan (empowerment). 

Vapaaehtoistoiminnan organisaatio 
järjestää mahdollisuuksien mukaan 
opiskelijoille orientoivan koulutuksen 
tai ko. koulutus järjestetään yhteistyö-
nä korkeakoulun kanssa. 

Toiminnan tavoitteena ovat yhteisön 
vahvistaminen (empowerment) sekä 
opiskelijoiden OPS:n mukaiset tavoit-
teet ja arvo-osaamisen vahvistuminen. 
Tavoitteena ei ole sinänsä uusien 
palvelujen tuottaminen, mutta niiden 
syntyminen voi olla mahdollista. 

Ei alkukartoitusta. 

Vapaaehtoistoiminnan ohjaus on 
vapaaehtoistoiminnan organisaatiolla. 
Oppilaitos luo rakenteet yhteistyölle ja 
opiskelijoiden ohjaukselle. 

Kuvio 1. Keskeisimmät Service Learning ja vapaaehtoistoiminnasta oppimisen erot. 
(Manninen & Raatikainen 2014).
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Edellä mainitut lähestymistapojen erot (kuvio 1.) osoittivat tarpeen niiden yhteen-
sovittamiseen ja soveltamiseen. Koska niissä oli paljon samaa mutta myös eroja, pää-
dyttiin lopulta vapaaehtoistoiminnassa oppimisen käsitteeseen kuvaamaan. Käsite 
kuvaa parhaiten sosionomin koulutuksessa toteuttavaa sosiaalipedagogiseen viite-
kehyksen perustuvaa opetussuunnitelmaa ja sen myötä toteuttavaa vapaaehtoistoi-
minnasta oppimisen opintojaksoa. (Raatikainen 2016; Raatikainen & Tast 2016). 
Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen käsite jäsentyi kehittämistyössä Service Lear-
ningia paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan, koska tarve ei ollut suoraan uusien 
palveluiden luomiseen kuten Service Learning yhtenä tavoitteena pidetään. Pedago-
gisella mallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä teoriapohjaista tulkintaa ja jäsennystä 
oppimisprosessin etenemisestä. Se kuvaa sen mihin oppiminen ja opetus perustuvat. 
Mallin taustalla vaikuttaa ymmärrys oppimisen luonteesta ja ajatus siitä, miten va-
paaehtoistoiminnassa opitaan osana (korkeakoulu)opintoja. 

Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen pedagoginen malli

Lähtökohtana vapaaehtoistoiminnasta oppimiselle:
• Sosiaalipedagoginen lähestymistapa
• Keskeisenä osaamistavoitteena opiskelijan tietoisen 
   arvo-osaamisen kehittyminen (OPS oikeudenmukaisuus,
   ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys)

Vapaaehtoistoiminta alkaa 
(sisältää teoreettisen 

orientoitumisen 
vapaaehtoistoimintaan)

Kokemusten 
tietoinen pohdinsta 

(reflektointi)

Vapaaehtoistoiminnan 
ymmärtäminen kokemuksellisesti 

ja teoreettisesti. 
Arvio-osaaminen kehittynyt

Vapaaehtoistoimintaan liittyvä 
sisällön syventäminen teoreettisesti 
esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan 

organisaation järjestämässä ohjauk-
sessa (abstrakti ajattelu)

Osaamisen arviointikohteena:
Vapaaehtoistoiminnassa kehittyvä 
sosiaalipedagoginen osaaminen

Sosiaalipedagoginen 
viitekehys & SL:n periaatteet 

soveltuvin osin

Kuvio 2. Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen pedagoginen malli (Manninen & Raatikai-
nen 2014).
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Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen pedagogisen mallin lähtökohtana on Kolbin 
kongnitiivinen näkemys oppimisesta ja kokemuksesta oppimisesta, jossa toimin-
nan reflektoinnin ja käsitteellistämisen kautta luodaan uutta. Kolbin (1984) mal-
lin mukaan tiedon ristiriitainen herättäminen ja ennen kaikkea oppimisprosessin 
loogisesti tuettu jäsentely tukee oppimista. Vaikka vapaaehtoistoiminnasta oppimi-
nen on ohjattua ja formaalia, on siinä elementtiä myös informaalista oppimises-
ta (vapaaehtoistoiminta, vapaaehtoisuus valita toimintaympäristö/-järjestö vapaa-
ehtoistoiminnan kentältä). Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen mallissa on piirteitä 
konstruktivistisesta lähestymistavasta, jonka mukaan opiskelija on itseohjautuva ja 
vastaa itse omasta oppimisestaan (Rauste -von Wright & Johan von Wright 1994; 
Tynjälä 1999). Vapaaehtoistoiminnasta oppimisessa korostuvat erityisesti opiskelijan 
eettinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, ohjauksellinen osaami-
nen, osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen ja niiden ammatillinen vahvistu-
minen vapaaehtoistoiminnan eetoksen mukaisesti (Sosiaalialan tutkinto-ohjelman 
OPS 2014). 

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen käytännössä  
sosionomikoulutuksessa 

Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen opintojakso on laajuudeltaan 5 op. Opintojak-
son opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan opiskelija edistää toiminnallaan oi-
keudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. Ar-
viointikriteerit ovat hyväksytty - hylätty (täydennettävä). (Sosiaalialan tutkinto-oh-
jelman OPS 2014). Arviointi perustuu summatiiviseen itsearviointiin opintojakson 
lopussa. Lisäksi toimitetaan prosessiin liittyvät dokumentit.

Alla (taulukko 1.) kuvattu opintojakson rakenne myötäilee opintojaksolle luotua pe-
dagogista mallia. Opintojakson suorittaminen vaatii opiskelijalta vahvaa itseohjau-
tuvuutta, kykyä organisoida ja kantaa vastuuta oppimisprosessistaan. Opiskelija voi 
suorittaa vapaaehtoistoimintaa joko osissa (esimerkiksi viikonloppuisin tai lomil-
la) tai kokonaisuutena kerrallaan, yhteensä 100 tuntia. Yhtä vapaaehtoistoiminnan 
paikkaa/palvelun saajaa kohden tulee kuitenkin tehdä vähintään 20 tuntia vapaaeh-
toistyötä. Ennen vapaaehtoistoimintaan lähtemistä opiskelijalta vaaditaan orientaa-
tiotehtävä, jossa hän perehtyy aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja asettaa henkilö-
kohtaiset tavoitteet opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti. 
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Käytännön vapaaehtoistyötä tulee tehdä vähintään 20 tuntia kussakin järjestössä. 
Myös joidenkin järjestöjen antama vapaaehtoistyönkoulutus voidaan laskea osaksi 
kokonaisuutta. Opintojaksoon on liitetty myös mentorointimalli (Raatikainen & 
Tast 2017), jonka mukaan opiskelijat saavat tukea jo pidemmällä opinnoissaan ole-
valta opiskelijalta. Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu päättyy itsearviointiin (e-kyse-
ly). (Raatikainen & Tast 2016, Raatikainen 2017).

Jotta päästiin tarkastelemaan sitä mitä vapaaehtoistoiminta opiskelijoille todellisuu-
dessa tarkoitti ja millaisia hyötyjä siitä koettiin saatavan, toteutettiin yhdessä opis-
kelijoiden kanssa kehittämisprosessi. Kehittämisprosessissa vapaaehtoistoiminnasta 
oppimista kehitettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa kolmessa erillisessä työpajassa 
vuoden 2016 aikana. Työpajojen opiskelijamäärät vaihtelivat kahdesta (n=2) opis-
kelijasta kolmeentoista (n=13) opiskelijaan. Työpajat olivat luonteeltaan osallistavia 
kehittämispajoja, joita toteutettiin toimintatutkimuksellisin keinoin (Raatikainen 

1. Vaihe: orientoituminen 
vapaaehtoistoimintaan

a.) Infotilaisuus, kevyt 
vertaismentorointi

b.) Itsenäinen orientaatiotehtävä: 
kirjallisuuteen perustuva tehtävä, 
henkilökohtaiset tavoitteet ja 
vapaaehtoistoiminnan yhteistyö-
suunnitelma (35 t).

2. Vaihe: harjoittelun toteuttaminen
käytännössä

• Vähintään 20 tuntia vapaaehtois-
toimintaa/järjestö, yhteensä 100 
tuntia. 

• Lisäksi mahdollinen vapaaehtois-
toiminnan järjestön antama vapaaeh-
toistyön koulutus. 

• Laajennettu vertaismentorointi 
(20h) (mahdollinen)

3. Vaihe: arviointi ja harjoittelun 
päättäminen

Oppimisen ja osaamisen itsearviointi 
(e-kysely).

Taulukko 1. Vapaaehtoistoiminnasta oppimisen rakenne (Raatikainen & Tast 2017).
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2017). Kehittämisen aikana opiskelijat olivat tietoisia työpajojen hanketyöhön ja 
opintojakson kehittämiseen liittyvästä yhteydestä.

Aineisto kerättiin yhteis- ja ryhmäkeskusteluin, jolloin opiskelijat dokumentoivat 
keskustelujaan. Myös opettajat dokumentoivat yhteiskeskusteluja tehden muistioita 
keskusteluista. Aineiston hankinnassa noudatettiin hyviä ja eettisiä tieteellisiä käy-
täntöjä. Opiskelijoilta saatiin kirjallinen suostumus tutkimukseen ja tulosten julkai-
semiseen. Pääpaino oli kuitenkin opintojakson ja sen itsearvioinnin kehittämisessä, 
mutta myös vapaaehtoistoiminnan aikana kehittyvät transversaaliset taidot olivat 
tarkastelun kohteena. (Raatikainen 2017).

Työpajoissa esille tulleet opiskelijoiden nimeämät vapaaehtoistoiminnan työtehtä-
vät liittyivät sekä lapsiin, nuoriin että ikäihmisiin. Niitä olivat olivat muun muassa 
ikäihmisen kanssa ulkoileminen, lehden ääneen lukeminen palvelun saajalle, nuor-
ten ohjaus, iltapäiväkerhon ohjaajana toimiminen, ruoanlaittoryhmä, koulutusma-
teriaalin luominen ja kouluttaminen sekä esimerkiksi kulttuuritapahtumassa toimi-
minen.

Prosessin perusteella voitiin todeta, että tulosten mukaan sosionomiopiskelijoiden 
kokemukset vapaaehtoistoiminnasta olivat vaihtelevia. Muutamat olivat erittäin in-
nokkaita kokemuksestaan ja näkivät harjoittelun mahdollisuutena verkostoitumi-
seen ja tutustumiseen eri aloihin. He kuvailivat kokemustaan tärkeäksi myös oman 
uran rakentamisen näkökulmasta. Osalla oli taas suuria motivaatio-ongelmia ja he 
eivät peitelleet sitä vastauksissaan. Osa koki tuntimäärän haastavana. Joissakin vas-
tauksissa odotettiin oppilaitokselta lisää tukea ja ohjausta. Itsearviointiin saatiin 
myös tarkentavaa palautetta, muun muassa kysymysten suuri määrä sai kritiikkiä. 
(Raatikainen 2017).

Tiedustellessa opiskelijoiden (n=13) ajatuksia heidän transversaalisten taitojen (luon-
teen-, ajattelun - sekä tunne-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot) kehittymisestä va-
paaehtoistoiminnan aikana voidaan todeta, että erityisesti luonteen taitojen sekä 
tunne-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen nousi selvästi esille. Tämä 
heijastaa vapaaehtoistoiminnan kentän moninaisuutta, dynaamisuutta, mutta myös 
vaativuutta. Vapaaehtoistoiminnassa ollaan yksin ilman suoranaista ohjausta ja tu-
kea, toisin kuin perinteisessä harjoittelussa. Opiskelija joutuu ottamaan tällöin vas-
tuuta. Luonteentaitojen kehittymistä kuvattiin seuraavasti: 
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Itseohjausta tuli opeteltua paljon, samoin oman toiminnan organisointia. On 
pitänyt olla yhteydessä vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikan työnteki-
jöihin ja suunnitella omaa toimintaa. Sopeutuvuus muuttuviin tilanteisiin ja 
olosuhteisiin.

Ajattelun taitojen kehittymisen kuvattiin kehittyvän äkillisten tilanteiden myötä.

Luova ongelmanratkaisu korostui nuorten kanssa töitä tehdessä, koska erilai-
set ongelmat saattoivat nousta esiin hyvin äkkiä.

Tunne-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä kuvattiin eniten ja se oli 
ehkä helpoiten tunnistettavissa. Tällöin tunteiden säätelytaidot koettiin tärkeänä.

Työkalut tunteiden säätelyyn kehittyneet entisestään. Yhteistyö- ja vuorovai-
kutustaidot ovat kehittyneet erityisesti harjoittelupaikan hankkimisen myötä.

Erilaisten ihmisten kanssa toimimista, hankalien tilanteiden selvittelyä sekä 
omien tunteiden rajaamista pois toiminnasta.

Toisaalta opiskelijoiden selkeä viesti oli myös se, että opintojakso saattaa olla joil-
lekin opiskelijoille vaativa, koska se edellyttää vahvaa itseohjautuvuutta sekä kykyä 
verkostoitua ja hankkia vapaaehtoistyönpaikka itsenäisesti. Opiskelijat kaipasivat 
opettajilta tukea reflektioon eli mahdollisuuden keskustella ja peilata kokemuksi-
aan teoriaan. Erityisesti sitä mitä vapaaehtoistoiminnassa opittiin, olisi hyvä käsi-
tellä myöhemminkin opintojen aikana. Myös vertaiskeskustelut tunnistettiin tar-
peellisiksi keinoiksi jäsentää kokemusta. Vertaisreflektionnin tarpeellisuutta kuvat-
tiin seuraavasti: ”Ehkä reflektoinnin voisi sisällyttää ammatillisen kasvun tapaami-
siin. Omissa ryhmissä voitaisiin keskustella asioista”. Oppilaitokselta toivottiin myös 
”Deadlineja ja rakenteita, tukea tavoitteiden asettamisessa”.

Kaiken kaikkiaan sosionomiopiskelijat kokivat hyvänä sen, että he pääsivät osallis-
tumaan osana vapaaehtoistoiminnan harjoittelua myös kyseisen opintojakson ke-
hittämiseen. Näin kokemus tuotti opiskelijoille monenlaisia positiivisia asioita: a.) 
itse kokemuksen vapaaehtoistoiminnasta, b.) siihen liittyvän itsearvioinnin kehittä-
miseen osallistumisen kuin c.) myös opintojakson toteuttamisen kehittämistyöhön 
osallistumisesta. Myös verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa (yli ryhmä-
rajat) mahdollistui, ja se koettiin merkityksellisenä. Näin ollen itse opintojakson 
suorittaminen, mutta myös sen kehittäminen tuotti monenlaisia hyötyjä opiskeli-
joille. Myös prosessiin kuuluva itsearvioinnin harjoitteleminen tuli mukaan. Mc-
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Donald (2010: 127) mukaan itsearvioinnin voidaan todeta opettavan opiskelijalle 
itsetuntemusta, sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Palautteen myötä opintojaksoa 
edelleen kehitettiin ja siihen lisättiin mahdollisuus mentorointiin.  Mentorointimal-
li tukee opiskelijoita heidän sitä halutessaan, sen perustuessa vapaaehtoisuuteen (ks. 
taulukko 1.) (Raatikainen & Tast 2017).

Lopuksi 

Yhteiskunnan monimuotoisuuden lisääntyessä oppilaitokset tarvitsevat muuttuvas-
sa ajassa kumppaneiksi monenlaisia toimijoita. Vapaaehtoistyönjärjestöillä on tärkeä 
rooli ajassa ilmenevien sosiaalisten asioiden kuvaamisessa. Vapaaehtoistoimintaa ei 
ollut ehkä vielä riittävästi tunnistettu alakohtaiset raja-aidat ylittäväksi oppimisym-
päristöksi.

Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen soveltuu kaikille aloille. Tällöin se voi mahdol-
listaa esimerkiksi laaja-alaisten taitojen, kuten transversaalisten taitojen kehittymi-
sen. On siis on ajateltavissa, että vapaaehtoistoiminnan pedagoginen malli on so-
vellettavissa monille eri aloille siten, että sen periaatteita ja tavoitteita tarkennetaan 
jokaisen tutkinto-ohjelman tarpeiden suuntaisesti. Opintojaksolle voidaan asettaa 
myös alakohtaisia substanssi- ja kvalifikaatiotavoitteita, jolloin se on muokattavissa 
entistä paremmin kunkin alan erityisvaatimuksiin. Tulevaisuuden osaajat (ovat he 
alalta kuin alalta: insinöörejä, lääkäreitä, sairaanhoitajia tai rakennusmiehiä jne.) 
tulevat työelämässä tarvitsemaan laaja-alaisia tietoja ja taitoja; esimerkiksi transver-
saaleja taitoja (Isacsson, Raatikainen & Ekström). Tällöin vapaaehtoistoiminnasta 
oppiminen on mitä monipuolisin oppimisympäristö opiskelijalle hänen luonteen, 
ajattelun tai tunne- ja viestintätaitojen kehittymiseen.

Toisin sanoen, vapaaehtoistoiminnan kenttä on perinteisiä raja-aitoja rikkova ympä-
ristö, jossa ”out of the box” -ajattelu tulee selkeästi esille. Oppimisympäristönä se tar-
joaa alakohtaisista perinteistä vapaan kontekstin. Tilanteiden ennakoimattomuus ja 
moninaisuus haastavat alalla kuin alalla toimivan kohtaaman itsensä ihmisenä sekä 
oman tapansa tehdä nopeita päätöksiä, toimia toisin ja ratkaista ongelmia. Vapaaeh-
toistoiminnan kentässä kehittyvät tulevaisuuden työelämätaidot, jotka eivät välttä-
mättä oman alan traditioita kunnioittavassa ympäristössä pääse esille. 

Kaiken kaikkiaan kehittämiskokemustemme (hankkeet: KAMU 2013–2015 & 
Verkkovirta 2015–2017) mukaan monelle opiskelijalle vapaaehtoistoiminnasta op-

Hyöty_Mutanen.indd   203 28.3.2018   11.56.19



204 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

pimisen mahdollisuus on ollut innostavaa ja sen osapuolia rikastuttavaa. Moni opis-
kelija on jatkanut vapaaehtoistoimintaa opintojakson jälkeenkin. Vapaaehtoistoi-
minnassa oppimisen haasteet tulee kuitenkin tunnustaa. Tällaisia haasteita voivat 
olla opiskelijoiden sitouttamattomuus tai prosessin kesken jääminen, jolloin sillä voi 
olla yksittäiselle palveluja saajalle myös negatiivisia seurauksia. Kukaan ei myöskään 
sano, että vapaaehtoistoiminta olisi aina eettisesti kestävää, sillä siellä saattaa ilmetä 
virheitä ja väärinymmärryksiä, jotka aina eivät ole tahattomia. Niillä voi olla negatii-
visia vaikutuksia. Toisaalta vapaaehtoistoiminnasta oppimisen myötä opiskelija koh-
taa toisen ihmisen ”ihminen ihmisenä”, ja näin ollen uskalletaan ajatella, että silloin 
opiskelija voi halutessaan oppia paljon myös itsestään ihmisenä. Vapaaehtoistoimin-
nan ansiosta opiskelija voi luoda uusia ihmissuhteita, verkostoitua tai jopa rakentaa 
uraa ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä kontakteja. Uudet innovaatiot ja yritysku-
viotkin saattavat joskus syntyä aivan uudessa kontekstissa. Oppilaitoksen näkökul-
masta haasteena on vielä tällä hetkellä tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoistoiminnan 
kentällä opiskelijalle kertyvä osaaminen entistä laajemmin osaksi hänen opintojaan. 
Kaiken kaikkiaan, ”vapaaehtoisuus voi parhaimmillaan opettaa arvoja, joiden myötä 
voidaan edistää ihmisoikeuksia.” (Euroopan komissio 2011, 2). Nämä arvot ovat mitä 
ajankohtaisimpia arvoja moninaisessa muuttuvassa maailmassa.
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 Opiskelijoiden 
 kokemuksia 
 yritysyhteistyön 
 tuottamasta hyödystä

Kati Peltonen, Anu Raappana & Marja Kiijärvi-Pihkala

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kulma-
kiviä ovat henkilöstön vahva työelämäyhteys ja opiskelijoiden aktiivinen osallistu-
minen työelämän kehittämiseen (Arene, 2017). Yritysten ja elinkeinoelämän kanssa 
tehtävä yhteistyö erilaisissa opiskelijaprojekteissa on vakiintunut toimintamalli am-
mattikorkeakoulusektorilla. Ammattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyö on lu-
kujen valossa varsin tuloksellista. TKI-toimintaan osallistui vuonna 2016 yhteensä 
7210 yritystä, joista valtaosa (5300 kpl) oli pk-yrityksiä. TKI-toiminnan tuloksena 
synty 624 uutta tuotetta tai palvelua, 488 uutta toimintakonseptia sekä 233 uutta 
työkalua (Arene, 2017). Vähemmälle tarkastelulle ovat jääneet yritysyhteistyön opis-
kelijalle tuottamat todelliset hyödyt.  

Ammattikorkeakoulutuksen hyödyn tarkastelun painopiste on yhteiskunnallisen 
roolin ja vaikuttavuuden arvioinnissa (Arene, 2015a; Ilmavirta ym., 2013), sekä am-
mattikorkeakoulujen ja yritysten yhteistyön ja alueellisen vaikuttavuuden arvioin-
nissa (Laitinen-Väänänen, ym., 2013). Koulutuksen tuottaman hyödyn arviointi on 
haasteellista ja niinpä hyötyä mitataan usein tehtyjen suoritteiden määrän ja nu-
meeristen tulosten avulla. Myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli ohjaa mit-
taamaan tuotettua hyötyä tiettyjen mittarien avulla. Tulosta mitataan pääasiassa 
suoritettujen tutkintojen, 55 opintopistettä keränneiden opiskelijoiden määrän sekä 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymin perusteella. 
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Koulutuksen tuottaman hyödyn arvioinnissa on tärkeää kuitenkin myös yksilön ko-
kemus hänen koulutuksessa tai koulutuksen myötä saamastaan hyödystä. Ammat-
tikorkeakouluopintojen opiskelijoille tuottamaa hyötyä voidaan tarkastella useasta 
eri näkökulmasta. Esimerkiksi Manninen (2010, 169) erottelee viisi eri tarkastelu-
kulmaa; prosessiin liittyvät hyödyt, välineelliset höydyt, taloudellinen hyöty sekä 
rinnakkais- ja seurannaisvaikutukset. Opiskeluprosessiin liittyviä hyötyjä ovat mm. 
yhteisöön kuuluminen, sosiaalinen vuorovaikutus, itsensä toteuttaminen ja tekemi-
sen ilo. Toisaalta voidaan tarkastella opintoihin osallistumisen tuottamaa välineel-
listä hyötyä. Esimerkiksi yritysyhteistyöprojektit tuottavat opiskelijoille opintopis-
teitä ja auttavat siten tutkinnon suorittamisessa. Näin ollen yritysyhteistyön voidaan 
nähdä tuottaneen opiskelijalle välineellistä hyötyä. Yritysyhteistyöprojektit voivat 
olla myös osa maksullista palvelutarjontaa, jolloin projektit tuottavat esimerkiksi 
osuuskunnissa toimiville opiskelijoille taloudellista hyötyä.

Hyötyä voidaan tarkastella myös osaamisen kehittymisen näkökulmasta sekä opin-
tojen tuottamisen rinnakkaisvaikutusten näkökulmasta. Rinnakkaisvaikutuksia 
ovat esimerkiksi itsetuntoon itseluottamukseen ja elämänpiirin laajentumiseen liit-
tyvät vaikutukset. Lisäksi hyötyä voidaan tarkastella oppimisen seurannaisvaiku-
tuksina, johon liittyvät esimerkiksi henkinen ja fyysinen hyvinvointi, elämänsisältö 
ja yhteiskunnallinen osallistuminen. (Manninen, 2010, 169).

Tässä artikkelissa tarkastellaan opiskelijoiden kokemuksia yritysyhteistyöprojektien 
tuottamasta hyödystä osaamisen ja työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymi-
sen näkökulmasta. Lisäksi avataan yritysyhteistyön opiskelijoille tuottamaa muuta 
hyötyä.  Artikkelin taustalla on käsitys työelämän nopeasta muutoksesta, johon am-
mattikorkeakoulutuksen tulee vastata tuottamalla sellaista osaamista, jonka avulla 
opiskelijat valmistuttuaan pystyvät toimimaan työelämän muutosten ennakoijana, 
työelämän kehittäjinä ja mahdollisesti yhä enemmän myös yrittäjinä. Työelämässä 
tarvitaan kokonaisuuksia hahmottavia ja hallitsevia osaajia, joilla syvä substanssi-
osaaminen yhdistyy haluun ja kykyyn ymmärtää muita osaamisalueita. Tällaisen 
osaamisen kehittymisen tukeminen edellyttää koulutuksen, opetuksen ja oppimis-
ympäristöjen tarkastelua uudessa valossa. Ammattikorkeakoulujen tulee mahdollis-
taa oppiminen autenttisissa oppimisympäristöissä ja aidossa yhteistyössä elinkeino-
elämän ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Yrityslähtöiset projektit ja yritysyhteistyö nähdään toimintatapoina, jotka edistävät 
autenttisten oppimisympäristöjen rakentamista ja työelämän vaatiman osaamisen 
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kehittymistä.  Artikkeli perustuu ajatukseen, että tarvitaan lisää empiiristä tutki-
musta siitä, millaista osaamista korkeakoulutukseen integroidut opiskelijalähtöiset 
toimintamallit ja ketterät kokeilut tuottavat ja miten ne tukevat opiskelijoiden yrit-
täjyysvalmiuksien kehittymistä. On syytä tarkastella opiskelijoiden kokemuksia saa-
mastaan hyödystä sekä sen realisoitumisesta ja näkymisestä käytännössä työelämäs-
sä. Erityisesti tutkimukselle, jossa osallistujat itse arvioivat oman osaamisensa kehit-
tymistä on tarvetta (Nieminen & Hytti, 2015). 

Tämä artikkeli pohjautuu aineistoon, joka on kerätty vuosina 2016–2017 Lahden 
ammattikorkeakoulussa. Aineisto koostuu opiskelijoiden ryhmä- ja yksilöhaastatte-
luista sekä muusta tekstiaineistosta, kuten eri opintojaksojen opiskelijapalautteista 
sekä opiskelijoiden eri opintojaksojen yhteydessä tuottamista oman oppimisproses-
sin arvioinneista. Tutkimusmenetelmänä on käytetty fenomenologiaa, ja aineiston 
analyysimenetelmänä sovelletaan teorialähtöistä sisällönanalyysia. 

Artikkelin ensimmäisessä osassa kuvataan tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Toi-
sessa osassa käsitellään tutkimuksen tuloksia. Artikkelin lopun pohdinnassa tarkas-
tellaan yritysyhteistyön tuottamaa hyötyä ja aineistosta nousevia kysymyksiä. 

Tavoitteena työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen 

Osaamisen kehittäminen ja osaamisperustaisuutta koskeva kehittämistyö ovat olleet 
ammattikorkeakoulujen toiminnan keskiössä jo ammattikorkeakoulujen syntyvai-
heesta lähtien (Mäkinen & Annala, 2010). Ammatillisen asiantuntijuuden kehitty-
misen korostaminen on ollut myös keino profiloitua erilleen tiedekorkeakouluista 
(Neuvonen-Rauhala, 2009). 

Ammattikorkeakouluopintojen tuottaman osaamisen määritteleminen ei ole yksin-
kertaista. Tämä johtuu siitä, että osaamisen rinnalla käytetään usein lähikäsitteitä 
kuten kompetenssit, kvalifikaatio, asiantuntijuus, ammatillinen pätevyys, ekspertti-
ys, kyvykkyys ja valmiudet, joille annetaan myös toisistaan poikkeavia merkityksiä 
(kts. esim. Peltonen, 2014, 67.) Viitalan (2008, 113) mukaan suomalaisessa keskus-
telussa kompetenssin ja osaamisen käsitteet voidaan nähdä toistensa synonyymeinä 
kattaen yksilön tiedot, taidot, valmiudet ja asenteet. Näin ollen työelämäosaaminen 
viittaa nimenomaan työssä menestymiseen tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja asen-
teisiin (Hanhinen, 2010, 49).
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Ammatillisen asiantuntijuuden määrittelyssä tulee huomioida sekä yleisten että 
spesifisten työelämätaitojen kehittymisen näkökulma. Ruohotien (2005) mukaan 
asiantuntijuuden voidaan nähdä rakentuvan kolmen pääluokan mukaan, joita ovat: 

1. ammattispesifiset tiedot ja taidot 

2. yleiset työelämävalmiudet 

3. ammatillista kehittymistä edistävät itsesäätelyvalmiudet. 

Työelämässä tarvittava ammattitaito rakentuu kolmen vaiheen kautta. Ensimmäi-
seen vaiheeseen kuuluvat työllistymistä tukevat perusvalmiudet, kuten perustaidot, 
suullinen viestintätaito sekä persoonallisuuden piirteet. Toinen vaihe pitää sisällään 
tiedot, taidot ja asenteet, jotka määrittävät yksilöllistä tehokkuutta työtehtävissä. 
Näihin kuuluvat ammattispesifiset taidot, yleiset taidot sekä henkilökohtaiset kom-
petenssit. Kolmas vaihe liittyy strategisen kyvykkyyden ja systeemisen ajattelun 
kehittymiseen. Tähän kuuluvat esimerkiksi tulosorientaatio, itsensä johtaminen ja 
asiakassuuntautuneisuus. 

Ammattikorkeakouluopintojen tulisi siis edistää opiskelijoiden ammatillisen osaa-
misen kehittymistä monipuolisesti. Ammattikorkeakoululain (2014) mukaan am-
mattikorkeakouluopintojen tulee tukea opiskelijoiden ammatillista kasvua ja asian-
tuntijuuden kehittymistä siten, että ammattikorkeakoulututkinnon suoritettuaan 
opiskelijalla tulisi olla:

• laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet 
 toimia työelämässä oman alansa asiantuntijatehtävissä

• valmiudet seurata ja edistää oman ammattialansa kehittymistä

• edellytykset oman ammattitaidon kehittämiseen ja elinikäiseen  
 oppimiseen

• riittävä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen  
 toimintaan ja yhteistyöhön.

Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualification Framework, 
EQF) mukaan oppimisen tavoitteena oleva osaaminen jaetaan tietoihin (knowled-
ge), taitoihin (skills), ja pätevyyteen (competence). Tämän pohjalta ammattikorkea-
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koulututkintojen tavoitteena olevan osaamisen katsotaan koostuvan yleisistä työ-
elämäkompetensseista (generic competences) ja koulutusohjelmakohtaisista kompe-
tensseista (subject specific competences). (Arene 2007).

Työelämäkompetenssien ohella puhutaan usein myös avainkompetensseista. Euroo-
pan komissio (2006, 2013) on määritellyt kahdeksan avainkompetenssia, jotka näh-
dään osaamiseen perustuvassa yhteiskunnassa ensiarvoisen tärkeinä kaikille ja jotka 
tulee siksi sisällyttää elinikäisen oppimisen strategioihin. Yrittäjyysvalmiudet ovat 
yksi näistä avaintaidoista. Yrittäjyysvalmiuksilla viitataan kykyyn ideoida, pärjätä 
epävarmuuden keskellä, havaita ja tarttua mahdollisuuksiin ja kyky muuttaa ideat 
ja ajatukset toiminnaksi hyödyntämällä luovuutta, innovointia ja riskinottoa sekä 
kyky suunnitella ja toteuttaa projekteja (European  Comission, 2006). Yrittäjyysval-
miudet nähdään siten ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapana suhteessa työhön ja 
elämään yleensä, mutta ne voivat realisoitua myös yrityksen perustamisena (Pelto-
nen, 2015).  Korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden edistäminen on tärkeä osa ammatti-
korkeakoulujen tehtävää. Ammattikorkeakouluopintojen tulee lisätä opiskelijoiden 
kiinnostusta ja tietämystä yrittäjyydestä sekä antaa opiskelijoille mahdollisuuksia 
kehittää yrittäjyysvalmiuksiaan oppimalla todellisille asiakkaille tehtävissä projek-
teissa (Arene, 2015b; Peltonen, 2014). 

Osaamistavoitteiden määrittelyn lisäksi on myös tarpeen tarkastella sitä, missä mää-
rin ammattikorkeakouluopinnot tuottavat tavoitteena olevaa osaamista. Useissa tut-
kimuksissa on tarkasteltu yksittäisten koulutusohjelmien ja opintojaksojen tuotta-
maa asiantuntijuutta ja osaamista kohdentuen erityisesti sosiaali- ja terveysalan kou-
lutuksen tuottamaan osaamiseen (esim. Kuoppamäki, 2008) ja opiskelijoiden sijoit-
tumista työelämään ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin (ks. esim. Rantanen ym., 
2009; Vuorinen & Valkonen 2007). 

Aiemmin tehtyjen tutkimusten mukaan (ks. Esim. Varamäki ym., 2011) ammat-
tikorkeakoulu- opiskelijoiden työelämävalmiudet eivät valmistumisen jälkeen vas-
taa riittävällä tavalla työelämän vaatimuksia – etenkään käytännön taitojen osalta.  
Suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen puolella on niin ikään tarkasteltu 
ammattikorkeakoulutuksen ja erilaisten koulutusmallien vaikutusta opiskelijoiden 
yrittäjyysaikomusten kehittymiseen (Joensuu ym., 2014; Pihkala, 2008; Suonpää, 
2013; Peltonen & Parikka, 2010). Tutkimusten tuottamat tulokset ovat kuitenkin 
osin ristiriitaisia ja tuottavat toisistaan poikkeavan kuvan siitä missä määrin yrittä-
jyyden opetus lisää opiskelijoiden kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. Aikaisemman 
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tutkimuksen (ks. esim. Kyrö, 2001; Rae & Carswell, 2001; Holcomb ym., 2009; 
Suonpää, 2013; Peltonen, 2014) nojalla autenttisissa oppimisympäristöissä tapahtu-
valla toimintaoppimisella ja siihen liittyvällä reflektiolla on merkitystä yrittäjyysval-
miuksien kehittymiseen. 

Uudenlaiset oppimisympäristöt yritysyhteistyön näyttämönä

Oppimista tapahtuu erilaisissa ympäristöissä sekä oppilaitoksissa että niiden ulko-
puolella. Opiskelu on siirtynyt luokkahuoneista ja selkeistä koulutusalarakenteista 
monialaisiin oppimisympäristöihin, joissa raja oppilaitoksen ja ympäröivän yhteis-
kunnan välillä on madaltunut tai jopa hävinnyt. Oppiminen ei tapahdu itsestään, 
vaan kokonaisuuteen liittyy muun muassa vuorovaikutus, reflektointi ja tavoitteen-
asettelu. 

Oppimisympäristö muodostuu oppimisen fyysisistä, sosiaalisista, teknologisista, 
paikallisista ja didaktisista ominaisuuksista, puitteista ja edellytyksistä (Manninen, 
ym., 2007). Opettajan rooli on merkittävä mm. oppimisen mahdollistavan oppimis-
ympäristön suunnittelemisessa ja kehittämisessä (Peltonen, 2014, 2015). On oleellis-
ta luoda opiskelijoille yrittäjämäinen ympäristö, joka rohkaisee aktiivisuuteen (Jones 
& English, 2004). Vuorovaikutusta, sosiaalisuutta, yhteisöllisyyttä ja luottamusta 
heijastavat oppimisympäristöt edesauttavat oppimista ja rohkaisevat oppilaita siten, 
että myös virheiden tekeminen on sallittua. Edellä mainitut oppimisympäristön 
ominaisuudet soveltuvat erinomaisesti yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöille 
(Seikkula-Leino, 2007).

Ammattikorkeakoulujen on nykyisten työelämän ja koulun välisen siltojen raken-
tamisen sijasta toimittava yhteisissä osaamiskeskittymissä avoimilla kampuksilla. 
Avoimilla kampuksilla toimivat korkeakoulujen lisäksi on elinkeinoelämän, julki-
sen sektorin ja järjestöjen toimijoita. Korkeakoulutuksen kehittämistä koskevissa 
keskusteluissa on viime vuosina korostettu etenkin autenttisten oppimisympäristö-
jen ja yritysyhteistyön merkitystä opiskelijoiden työelämä ja yrittäjyysvalmiuksien 
kehittymisessä.

Oppimisen autenttisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa oppiminen kiinnittyy ja 
tapahtuu reaalimaailmassa tai sitä simuloivassa todellisuudessa. Olennaista on, että 
toiminta linkittyy mahdollisimman kiinteästi reaalimaailman professionaalisiin 
käytäntöihin ja toiminta koostuu kompleksista reaalimaailmalle tyypillisistä teh-
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tävistä. Autenttiseen oppimiseen kuuluu myös oppijakeskeisyys, jolloin opiskelijat 
määrittelevät toiminnan ja sen päämäärän sekä päämäärän saavuttamiseen tarvit-
tavat tehtävät itse. Oppimisessa ei kuitenkaan korostu yksilösuoritus, vaan autent-
tinen oppiminen on vahvasti sosiaaliseen ympäristöön sidoksissa olevaan kollabora-
tiivista toimintaa (Herrington, Oliver & Reeves, 2003, 60). Työelämä- ja yrittäjyys-
valmiuksien kehittymisen kannalta on tärkeää, että opiskelijoilla on mahdollisuus 
tutustua ja perehtyä työelämään ja yrittäjyyteen mahdollisimman käytännönlähei-
sesti autenttisissa oppimistilanteissa työskentelemällä aidoissa toiminta- ja työym-
päristöissä.

Eri oppimisympäristöjen hyödyn arvioiminen perustuu pitkälti suoraan käyttäjä-
palautteeseen. Käyttäjäpalautetta saadaan opiskelijoilta arjen toiminnassa ja saadun 
palautteen perusteella toteutetaan kehittämistoimenpiteitä yhdessä opiskelijoiden 
kanssa. Toiminnan kehittäminen tapahtuu siten opiskelijalähtöisesti. Kyse on usein 
käytännön asioiden sujuvoittamisesta. Oppimisympäristöjen kehittämisen tueksi 
tarvitaan kuitenkin myös tietoa siitä, millaista osaamista syntyy eli päästäänkö sel-
laisiin tavoitteisiin kuin on ajateltu. Tarvitaan siis lisää ymmärrystä toimintamallin 
tarkoituksenmukaisuudesta, hyödyllisyydestä ja mielekkyydestä ammatillisen kas-
vun edistämisessä. Opiskelijan saaman hyödyn arviointiin käytettävien menetelmi-
en tulee olla laaja-alaisia ja monipuolisia. Pääasiassa opiskelijapalautetta kerätään 
jokaisesta opintojaksosta ja opintojaksokohtaisesti esimerkiksi sähköisiä palauteka-
navia hyödyntäen. Pureutuminen koettuun hyötyyn on vaikeaa kyselylomakkeilla, 
ja muunlaisen tutkimuksen resursointi on usein hankalaa.  Myös ad hoc -palautetta 
annetaan opettajille paljon. Valitettavaa kuitenkin on, että suurin osa opiskelijoista 
ei anna lainkaan palautetta.

Tutkimuksen metodologiset valinnat ja tutkimuksen  
toteuttaminen 

Tutkimus on luonteeltaan fenomenologinen. Fenomenologisen tutkimuksen kohtee-
na ovat ihmisten käsitykset ja tavat kokea jokin ilmiö toimintansa kautta suhteessa 
ympäristöönsä. Fenomenologisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yksilöiden 
tavoista tulkita ilmiötä. Tutkimuksen lähtökohtana toimii oletus siitä, että ihmiset 
antavat samalle ilmiöille erilaisia merkityksiä.  Lähtökohtaisesti tämän tyyppises-
sä tutkimuksessa kuitenkin samanaikaisesti ajatellaan, että yksilöllisten tulkintojen 
pohjalta on mahdollista muodostaa olettamus yleisestä käsityksestä erilaisten ilmiöi-

Hyöty_Mutanen.indd   214 28.3.2018   11.56.19



215Hyöty

den luonteesta tietyssä kulttuurissa, yhteiskunnassa tai yhteisössä toimivien yksilöi-
den keskuudessa (Heidegger, 1979; Laine, 2001). 

Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyk-
siin:

1. Millaisena opiskelijat kokevat yritysyhteistyöprojekteissa tapahtuvan  
  oppimisen?

2. Miten opiskelijat tunnistavat ja arvioivat yritysyhteistyöprojektien  
  vaikutusta työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymiseen?

3. Minkälaista muuta hyötyä opiskelijat kokevat saavansa yritysyhteistyö- 
  projekteihin osallistumisesta?

Tutkimuskontekstina toimivat Lahden ammattikorkeakoulun yritysyhteistyöpro-
jektit. Näillä tarkoitetaan sekä perinteisiä opintojakson sisällä toteutettuja yritys-
yhteistyöprojekteja, että tekemällä oppimiseen perustuvissa opiskelijavetoisissa op-
pimisympäristöissä toteutettuja projekteja (ml. osuuskunnat). Lahden ammattikor-
keakoulussa on muiden ammattikorkeakoulujen tapaan kehitetty opiskelijalähtöi-
siä, monitoimijuuteen perustuvia oppimisympäristöjä. Yrittäjyyden edistäminen on 
merkittävässä roolissa ammattikorkeakoulun toiminnassa. Oppimisympäristöissä 
on keskeistä opiskelijalähtöisyys, tekemällä oppiminen ja yhteistyö yritysten ja mui-
den sidosryhmien kanssa.  

Tutkimus on toteutettu syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Informantteina ovat toi-
mineet erilaisissa opiskelijaprojekteissa opintojaan suorittaneet ammattikorkeakou-
lututkintoa (AMK) ja ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat (YAMK) 
opiskelijat.  Tutkimusaineisto koostuu opiskelijoiden ryhmä- ja yksilöhaastatteluista 
(7 informanttia), kirjallisesta opiskelijapalautteesta (38 informanttia) sekä opiske-
lijoiden tuottamasta oman osaamisen arviointiin liittyvästä aineistosta (12 infor-
manttia). Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena ovat opiskelijoiden kokemukset ja 
käsitykset yritysyhteistyöprojektien tuottamasta hyödystä. Aineiston analyysimene-
telmänä on käytetty sisällönanalyysiä. Ensin tarkastelemme oppimisprosessiin liit-
tyviä hyötyjä ja sen jälkeen työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä sekä 
yritysyhteistyön opiskelijoille tuottamaa muuta hyötyä. 
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Tutkimuksen keskeiset tulokset

Oppimisprosessi opiskelijan näkökulmasta

Tekemisen ja toiminnan kautta tapahtuvaa oppimista kuvataan käsitteellä ”teke-
mällä oppiminen”.  Oppijat ovat aktiivisia toimijoita, jotka konkreettisesti tekevät ja 
osallistuvat ja siten oppivat uusia tietoja ja taitoja. (ks. Seikkula-Leino, 2007) Projek-
teissa tapahtuva tekemällä oppiminen perustuu opiskelijalähtöisyyteen. Opiskelijat 
ovat oppimisprosessissa aktiivisia toimijoita. Aineiston perusteella opiskelijat koke-
vat tämän kaltaisen oppimisen hyödylliseksi, mutta myös haastavaksi.

Opiskelijoiden puheessa tulee esille kaksi hyvin erilaista tapaa oppia: perinteinen 
luokkaopetus ja erilaisten projektien tai yritysyhteistyön kautta oppiminen. Opis-
kelijoiden kuvauksissa nousi selkeästi esiin yritysyhteistyöprojekteihin integroidun 
oppimisen vaativuus. Informantit kuvaavat opiskelua tiiviiksi ja työlääksi verrattu-
na niin sanottuun perinteiseen luokkahuonetoteutukseen. Etenkin aikataulujen yh-
teensovittaminen sekä yritysyhteistyöprojekteihin liittyvä asiakashankinta koetaan 
haasteellisena. Lisäksi osa opiskelijoista kokee perinteisen luokkahuoneopetuksen 
itselleen sopimattomaksi.  

Välillä tuntuu, et olisin mieluummin ollut vain luennolla kuuntelemassa. 
Asiakashankinta vie aikaa ja on haasteellista. Käytännön asioiden hoitaminen 
vie aikaa. Aikaa menee paljon ylimääräiseen, jota olisi voinut käyttää oman 
ammatillisen osaamisen kehittämiseen. (H3/1)

Mä alotin siel (opiskelijavetoinen yritysyhteistyöhön perustuva oppimisym-
päristö) sen takia että mua alko vähän kyllästyttämään opinnot, tuntu että ei 
saa vähän niinku rahoilleen vastinetta, sille ajalleen, et se ei niinku tarjonnu 
niin paljon kun mä halusin antaa, et mä halusin enemmän haasteita. (H1/1)

Mulle se oli tosi hyvä. Se oli motivoivaa. Että sai niitä omien kykyjen kokosia 
haasteita, et se oli mun mielestä se tärkein. Ku mä en oikein natsannut siihen 
muottiin mikä oli siellä tuntiopetuksessa. (H1/1)

Haastavuudesta huolimatta opiskelijat kokivat tämän kaltaisen oppimisen antoisak-
si ja kokivat toiminnan antaneen eväitä tulevaisuuteen. Opiskelijat vaikuttivat ole-
van tyytyväisiä siihen, että he saavat itse päättää oppimisen tavoista ja etenemisestä. 
Opiskelijat pitävät tärkeänä sitä, että saavat olla mukana opetuksen suunnittelussa 
ja saavat itse vaikuttaa opintojaksojen toteutukseen. Hyvänä koetaan se, että yhden 
projektin aikana voi saavuttaa useamman opintojakson tavoitteita. Tällöin teoria ja 
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käytäntö linkittyvät tiiviimmin yhteen ja opiskelija oppii hahmottamaan laajempia 
kokonaisuuksia.

Opiskelijat kokevat yritysten kanssa tehtävän yhteistyön mielekkääksi ja palkitse-
vaksi ja keskusteluissa nousee selkeästi esiin opiskelijoiden halu luoda pitkäaikaisia 
yhteistyösuhteita.

Jos pitäis nyt päättää niin en olis sitä (toimintaa osuuskunnassa) väliin 
jättänyt, et on siitä saanut kaikkee arvokasta...välillä työläys tuskastuttaa, 
mutta hyvä palaute ja onnistuminen auttaa jaksamaan, on tyytyväinen et on 
lähtenyt. (H3/2)

Opiskelijat pitävät hyödyllisenä oppimiskokemuksena sitä, että jokainen toimii vuo-
rollaan projektipäällikkönä ja vastaa isommasta kokonaisuudesta. Asiakkaat eivät 
aina hahmota osuuskuntaa itsenäiseksi toimijaksi ja osuuskunnalle tarkoitetut vies-
tit menevät opettajille. Osuuskunnan roolia ja viestintää on edelleen kehitettävä.  
Tästä syystä opiskelijat korostavat, että yhteistyön varmistaminen yritysten kans-
sa samoin kuin yhteydenpito osuuskuntatoiminnan ulkopuolella olevien opettajien 
kanssa on tärkeää.

Opettaja joskus tekee liian valmiiksi meille ne jutut. On sopinut jo kaikki ja 
sitten kun rupee sitä tekemään huomaa, että olis kannattanu sopia toisella 
tavalla. Sit vois ite vaikuttaa siihen mitä projekteja tekee.. (H2/1)

 
Opettajan tehtävä on opiskelijoiden mielestä pysyä oppimisprosessissa taustalla oh-
jaajan roolissa. Opettajan tulee kuitenkin olla saatavilla, jotta oppiminen kehittyy. 
Ei ole hyödyllistä toimia vain olemassa olevalla osaamisen tasolla. Jos tulee pulma, 
opettajan kanssa voi yhdessä reflektoiden pohtia asiaa. Tärkeää on myös muilta opis-
kelijoilta saatava vertaistuki ja oppi. Projekteissa pääsee työskentelemään kokeneem-
pien kanssa ja oppii heiltä. Seuraavassa projektissa pystyy kantamaan jo suuremman 
vastuun. Erityisen antoisaa on päästä työskentelemään eri aloilta olevien opiskelijoi-
den kanssa. Opettajan roolista on todettu haastatteluissa, että opettajan tulee 

olla sellanen tukihenkilö ja ehkä ohjaaja siellä taustalla. Jos tulee joku kysy-
mys saa vahvistusta sille omalle ajattelulle – sitten kun on pyytänyt, se ei 
tuuppaa sitä väkisin. Se on sellainen backup (H1/2)

Yhdessä tekemiseen liittyy myös monia haasteita. Niistä keskeisimpänä opiskelijat 
nostavat esiin työnjakoon ja ryhmädynamiikkaan liittyvät seikat, joita he ovat kui-
tenkin oppineet yhdessä käsittelemään ja ratkaisemaan.

Hyöty_Mutanen.indd   217 28.3.2018   11.56.19



218 Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48

Oppimisympäristöt on yks askel enemmän siihen suuntaan että sekotetaan 
pakkaa … se on hämmästyttävää miten eri lailla ihmiset ajattelee kun ne 
tulee eri ympäristöistä  (H1/1)

Aina opiskelijoiden motivaatio ei ole samalla tasolla, ja tämä aiheuttaa turhautumis-
ta. Opiskelijat tunnistavat, että suurimmat haasteet tulevat ryhmän sisältä. Monia-
laisissa tiimeissä työskentely edesauttaa työelämässä vaadittavien taitojen kehitty-
mistä. Aineistosta on havaittavissa, että opiskelijat kokevat muiden alojen opiskeli-
joiden kanssa toimimisen rikastuttavana.

Työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen

Opiskelijoiden käsitysten valossa toiminta oppimisympäristöissä ja yritysyhteistyö-
projekteissa tuottaa monia työelämässä tarvittavia tiedollisia ja taidollisia valmiuk-
sia. Kuvatessaan kertynyttä osaamista opiskelijat nostavat esiin paineensietokyvyn, 
ajanhallinnan, joustavuuden, kyvyn moniammatilliseen yhteistyöhön ja itseluotta-
muksen kasvun. 

Moniammatillisuus on kasvanut, oppii tulemaan toimeen eri ihmisten kanssa, 
tunne, että sinne vaan (työelämään), luottaa itseensä epävarmoissakin tilan-
teissa. (H3/1)

Pystyy toimimaan työelämässä, aina vois olla varmempi, mutta tietää, et 
koulusta on saanut tarpeellisen ja nyt se on musta kiinni. (H3/2)

Mulla siis ihan konkreettisesti ne mitkä on ollut ne isoimmat opit mitä mä oon 
saanut on ollut itsevarmuus omaan tekemiseen, ja sit omaan ammattitaitoon 
semmonen luottamus. (H1/1)

Yritysyhteistyöprojektit näyttävät siis vahvistavan etenkin yleisiä, asiantuntijatyös-
sä tarvittavia työelämävalmiuksia. Osaamisen kaupallistamiseen liittyen opiskelijat 
nostavat esiin etenkin työn hinnoitteluun ja tarjousten laatimiseen liittyvän osaami-
sen kasvun. Opiskelijoiden kuvauksissa näkyy myös selkeästi pyrkimys ratkaisukes-
keisyyteen. Yritysten antamat toimeksiannot eivät aina ole kovin selkeästi määritel-
tyjä, jolloin vastuu tilaajaa hyödyttävän ratkaisun suunnittelusta ja toteuttamisesta 
siirtyy opiskelijoille.

Olen oppinut arvostamaan omaa aikaani ja hinnoittelemaan sen paremmin. 
(H2/1)
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Tähän liittyy viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, joka korostuu opiskelijoiden 
vastauksissa. Asioiden esittäminen, kyky viestiä idea siten, että muutkin siitä innos-
tuvat, kyky hallita tietolähteitä ja kyky rakentaa mahdollisia maailmoja viestinnän 
avulla tulevat esiin opiskelijoiden tarinoissa. Kehittämistoiminnan osaamiseen liite-
tään kyky aloitteelliseen ja kehittävään työskentelyyn, ymmärrys kannattavasta ja 
asiakaslähtöisestä toiminnasta sekä valmius yrittäjyyteen.

… vajaan vuoden oon ollut täällä (osuuskunnassa), luottamus siihen että osaa 
oikeesti ja pystyy luomaan nahkansa ja siirtymään uudelle alalla niin siihen 
on kyllä saanut täältä valtavasti lisää. (H1/3)

Oman osaamisen tunnistamisesta ja kyvystä arvioida omaa osaamista kertovat myös 
ne kuvaukset, joissa opiskelijat kertovat kokeneensa opiskelijaprojektien toimeksian-
not liian vaativiksi. Toisaalta opiskelijoiden kuvauksissa tulee esiin se, että projek-
tien myötä kyky arvioida omaa osaamista suhteessa annettuihin tehtäviin vahvistuu. 
Opiskelijat myös tiedostavat, että asiakasprojekteissa ei välttämättä ole mahdollista 
kehittää kaikkea sellaista ammattispesifistä osaamista, joka on luvanvaraista, eikä 
tämän kaltaista toimintaa voi siten myöskään tarjota asiakkaille. 

Ja siellä tulee sitten ne että kun oikeesti oot istunut täällä oppitunnilla kuun-
telemassa tylsistä tylsintä oppituntia yritysjuridiikasta, ja sattuu tulemaan 
seuraavalla viikolla se hankala asiakas kenen kaa tarvii ruveta riitelemään. 
Niin, hei, nyt mä hokasin minkä takii tää opetettiin meille! (H1/2)

Opiskelijat kokevat etenkin toisten kanssa yhdessä toimimisen rikastuttavana. Ko-
kemuksia tiimityön sujuvasta etenemisestä takkuilevaan etenemiseen on lähes kai-
killa opiskelijoilla. Tiimityötaitojen merkitys kuitenkin korostuu useissa opiskelijoi-
den tarinoissa.

…ja sit tiimityö, että miten semmonen hyvä tiimi toimii parhaalla mahdol-
lisella tavalla ja miten pystyy luottamaan toiseen kaveriin että se tekee, ku 
on semmonen iso projekti se on pakko jakaa. Ei noista koulutehtävistä… ihan 
hyvin mä oon pystynyt hoitamaan ryhmätyöt yksinkin. Täs ei pysty, on pakko 
luottaa siihen kaveriin. (H1/1)

Tiimityön aikana syntyviä hankalia tilanteita on opittu ratkaisemaan. Yhteistyö ja 
vuorovaikutuksessa rakentuva osaamisen on keskeinen osa työelämän asiantuntija-
osaamista. Opiskelijat tunnistavat, että yhteen hiileen puhaltaminen vaikeuksista, 
ristiriidoista ja mahdollisesta turhautumisesta huolimatta on ainoa keino selvitä pro-
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jektista. Kun tilaajana on koulun ulkopuolinen toimija, ollaan valmiita joustamaan 
ja tinkimään myös omista näkökulmista, jotta laadukas tulos saavutetaan.

Hyvä fiilis kun saa ite päättää mitä tekee ja miten tekee. Virheitä tulee mut ne 
täytyy vaan sietää. (H3/1)

Vastuun kantaminen omasta työstä näkyy useissa tarinoissa ja on ollut opiskelijoille 
vaikuttava kokemus. Opiskelijat itse kantavat vastuu usein koko prosessista: tuot-
teistavat oman osaamisensa, etsivät toimeksiannon, toteuttavat sen ja arvioivat sen 
onnistumista. Opiskelijat kokevat yritysyhteistyön vahvistavan kykyä tarttua mah-
dollisuuksiin ja toimia epävarmuuden keskellä.  Epävarmuuden sietämistä helpottaa 
tiimin tuki.

Opiskelijat arvioivat myös yritysyhteistyön vaikutusta yrittäjyysvalmiuksien kehit-
tymiseen. Opiskelijat kokevat, että yritysprojektit ovat tuottaneet yrittäjyydessä tar-
vittavaa osaamista. Osa opiskelijoista kokee kuitenkin, että yrittäjäksi ryhtyminen 
edellyttäisi vielä osaamisen kerryttämistä ja itsevarmuuden vahvistamista. Opiske-
lijat myös tunnistavat sen, että yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen sekä kaupallisen 
osaamisen kehittyminen hyödyttävät tulevaisuudessa, vaikka ei yrittäjäksi päätyi-
sikään.

Vaikka ei haluaisikaan kaupalliselle alalle, jokaiselle on hyötyä oppia myy-
mään omaa osaamistaan. (H2/1)

Jos ajattelee yrittäjän näkökulmasta, siihen on saanut erilaista osaamista. 
Vastaat omasta itsestäsi, luovimista, sumplimista on tullut harrastettua, mikä 
on hyvä juttu. (H3/1)

Yrittäjyys kiinnostaa, osuuskunnassa on tullut ilmi se, mitä kaikkea siihen 
liittyy, mitä ei ollut ennen tullut mieleen. Tuntee, että on realistisempi käsitys 
siitä, mutta ei välttämättä ole lisännyt esim. taloushallintoon liittyvää osaa-
mista riittävästi. (H3/2)

Haastavuudesta huolimatta opiskelijat kuitenkin kokivat tämän kaltaisen oppimi-
sen antoisaksi ja kokivat sen antaneen eväitä tulevaisuuteen.

Ne on ollut sellasia konkreettisia asioita jotka näkyy jo nyt mun tavassa tehdä 
töitä omalla työmaalla. On kaikki kannattavuuslaskut ja muut ihan kiva lisä 
siihen mut se on sitä sellasta kasvuu mitä mä tulin hakemaan. (H1/1)
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Tulee huomioida, että kaikki haastatellut opiskelijat ovat opiskelleet projektipoh-
jaisissa oppimisympäristöissä. Projektioppiminen on selvästi osattu myydä opiske-
lijoille laadukkaana ja hyvänä mallina oppia ja lisäksi opiskelijat kokevat saavansa 
projekteissa työelämässä ja yrittäjyydessä tarvittavaa osaamista. 

Yritysyhteistyöhön osallistumisen tuottama muu hyöty

Yritysyhteistyössä tapahtuvan työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen li-
säksi toimiminen yritysyhteistyöprojekteissa tuottaa opiskelijoille myös välineellistä 
hyötyä, kuten opintopisteitä. Opiskelijoiden käsitysten valossa opintopisteet eivät 
ole ensisijainen kriteeri yritysyhteistyöprojekteihin hakeutumiselle, sillä opiskelijat 
kokevat, että opintopisteitä kertyy helpommin ns. perinteisillä luokkahuoneopetuk-
seen perustuvilla kursseilla. Osa opiskelijoista kokee, että on saanut opinnot etene-
mään projektien kautta jouhevasti, osa kokee joutuneensa neuvottelemaan tai jopa 
taistelemaan asiasta. Opiskelijoiden kuvausten valossa jatkossa tulisikin kiinnittää 
enemmän huomiota siihen, miten opiskelijat sanoittavat projekteissa syntyvää osaa-
mista ja miten kertynyt osaaminen tunnustetaan ja muutetaan opintopisteiksi.

Aineistosta nousee esiin mielenkiintoisella tavalla näkökulma osaamisen arvotta-
miseen. Opiskelijat kokevat ja tunnistavat, että yritysyhteistyöprojekteissa opiskelu 
tuo lisäarvoa verrattuna niin sanottuun perinteiseen tapaan kerryttää osaamista. 
Yritysyhteistyöprojektien lähtökohtana on ajatus siitä, että autenttisissa tilanteissa 
tapahtuva kokemuksellinen oppiminen tuottaa opiskelijoille syvällisiä ja oivaltavia 
oppimiskokemuksia. Tämä tavoite näyttäisi todentuvan myös opiskelijoiden koke-
muksissa.  

Sillä ei ole enää väliä että on tradenomi (niitä on niin paljon) mutta nyt mä 
voin olla vähän enemmän kuin tradenomi, ja se on musta kannustavaa (H1/1)

Yritysyhteistyöprojekteissa toimiminen tuottaa opiskelijoille konkreettista hyötyä 
oman asiantuntijuuden rakentamisessa, sillä autenttiset kokemukset ja referenssit 
auttavat opiskelijoita erottautumaan positiivisesti työmarkkinoilla. Tämän hyödyn 
oivaltaminen motivoi opiskelijoita hakeutumaan ja toimimaan yhteistyöprojekteis-
sa. 

Opiskelijat tuovat esiin myös yritysprojektien tuottaman taloudellisen hyödyn nä-
kökulman, mutta opiskelijoiden käsitysten valossa taloudellinen hyöty ei nouse en-
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sisijaiseksi tavoiteltavaksi tavoitteeksi, vaan tärkeämpää on henkisen pääoman ker-
tyminen.

Kyllä siitä rahallisestikin hyötyy, raha on kuitenkin pientä verrattuna muuhun 
hyötyyn (H3/2)

(Vaikka osuuskuntatoiminnasta voi saada rahaa) hienoin antihan tossa on että 
pääsee tekemään ihan oikeita asiakasprojekteja ihan oikeitten asiakkaitten 
kanssa. (H1/2)

Opiskelijoiden kuvauksissa raha ei siis itsessään näytä toimivan suurena motivaation 
lähteenä, vaan pikemminkin ns. “lisäbonuksena” muiden hyötynäkökulmien lisäk-
si. Kiintoisaa on myös se, että kysyttäessä miten ja mihin opiskelijat käyttävät tai 
investoivat saadun taloudellisen hyödyn nousee opiskelijoiden kuvauksissa kohteina 
oman työhyvinvoinnin ja ryhmähengen vahvistaminen sekä taloudellisen hyödyn 
käyttäminen osaamisen kehittämiseen.

Johtopäätökset ja pohdinta

Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö ja erilaiset yhteistyöprojektit nähdään ammatti-
korkeakoulujen soveltavan tutkimuksen ja kehitystyön vahvuutena (Arene, 2017). 
Työelämälähtöisyys, tiivis työelämä- ja yritysyhteistyö sekä verkostoissa toimiminen 
nähdään ammattikorkeakoulutuksen keskeisinä vahvuuksina. Lähtökohtainen aja-
tus on, että ne tuottavat käytännönläheistä oppimista ja yrittäjyysosaamista (Arene, 
2016). 

Tässä artikkelissa ja sen taustalla olevassa tutkimuksessa nostettiin esiin opiskelijoi-
den näkökulma yritysyhteistyön tuottamaan hyötyyn. Tutkimusta ohjasivat seuraa-
vat tutkimuskysymykset: 

• Millaisena opiskelijat kokevat yritysyhteistyöprojekteissa tapahtuvan  
 oppimisen? 

• Miten opiskelijat tunnistavat ja arvioivat yritysyhteistyöprojektien  
 vaikutusta työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymiseen? 

• Minkälaista muuta hyötyä opiskelijat kokevat saavansa yritysyhteistyö- 
 projekteihin osallistumisesta?
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Opiskelijoiden käsityksissä yritysyhteistyön tuottama hyöty näyttäytyy monita-
hoisen osaamisen lisääntymisenä ja itseluottamuksen kasvuna. Opiskelijat osaavat 
reflektoida yritysyhteistyöprojekteissa kertyvää osaamista ja tunnistavat kertyneen 
osaamisen arvon suhteessa työelämän ja yrittäjyyden osaamistarpeisiin. Opiskelijoi-
den näkemysten mukaan yritysyhteistyöprojektit vahvistavat etenkin yleisiä työelä-
mä- ja yrittäjyysvalmiuksia ja opiskelijat kokevat saavansa opinnoista riittävästi eväi-
tä työelämään siirtymistä varten. Ammatillisen osaamisen kehittyminen yritysyh-
teistyöprojekteissa on pitkälti kiinni koulutusalasta. Kaikkea ammatillista osaamis-
ta ei ole mahdollista kerryttää yritysyhteistyössä, vaan tueksi on suoritettava myös 
muita ammatillisia opintoja. 

Hyöty ilmenee subjektiivisena kokemuksena omasta osaamisesta ja varmuutena 
työelämässä pärjäämisestä. Osaamisen ja pärjäämisen kokemukset edellyttävät siten 
tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, mutta merkittävässä roolissa ovat myös toimintaa 
ohjaavat ja ylläpitävät mentaaliset prosessit, kuten kyky arvioida omaa toimintaa ja 
osaamista. Valmius osaamisen todentamiseen ja hyödyntämiseen vaatii siis tunnetta 
siitä, että pystyy tarttumaan mahdollisuuksiin, jopa epävarmuuden vallitessa. Näitä 
valmiuksia tarvitaan sekä työelämässä että yrittäjyydessä.

Opiskelijoiden kertomusten perusteella näyttää siltä, että nimenomaan hiljainen tie-
to ja kokemuksen kautta itse rakennettu tieto ovat autenttisten oppimisympäristöjen 
rikkaus ja lisäarvo verrattuna perinteiseen luokkaopetukseen. Yrittäjyysvalmiuksien 
oppimisessa merkityksellistä on teorian ja käytännön toiminnan integrointi, sillä 
käytännöstä saadut kokemukset syventävät tiedollisia ja taidollisia valmiuksia.

Tutkimuksessa nousevat esiin myös yritysyhteistyöhön linkittyvät eettiset kysymyk-
set. Opiskelijat kuvaavat toiminnan eettisyyttä ja omaa pyrkimystään siihen. Mitä 
asiakkaalle voi hyvällä omallatunnolla myydä? Mihin osaaminen riittää? Miten oma 
osaaminen tulisi hinnoitella? Miten pidetään laatua yllä toimintojen eri vaiheissa?  
Opiskelijat kuvaavat tätä eettisen osaamisen ulottuvuutta tiedoksi, jota kirjoista ei 
saa. Aineiston perusteella se koetaan myös aiheeksi, josta saa nimenomaan tiimi-
työssä enemmän irti kuin yksin pohtien.  

Tutkimus osoittaa, että kehitettäessä oppimisympäristöjä tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että opiskelijoilla on mahdollisuus reflektoida ja sanoittaa yritysyhteistyö-
projekteissa syntyvää osaamista, sillä opiskelijoilla voi olla vaikeuksia tunnistaa pro-
jektioppimisen tuomia hyötyjä. Voidaan esittää myös kysymys siitä, kuinka paljon 
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ammattikorkeakoulun henkilöstö osaavat tukea ja tehdä näkyväksi opiskelijalle pro-
jektioppimisessa syntyvää osaamista. 

Miten pitkälle osaaminen kantaa? Miten kertynyttä osaamista hyödynnetään työ-
elämään siirtymisen jälkeen? Näihin kysymyksiin vastaaminen vaatii jatko- ja pit-
kittäistutkimusta. Jatkossa olisi kiintoisaa tarkastella myös yritysten oppilaitosyh-
teistyöstä saamaa hyötyä. Mitä on yrityksen saama hyöty ja tietävätkö toimeksian-
tajina toimivat yritykset millaista hyötyä yhteistyö kokonaisuudessaan tuottaa, vai 
jäävätkö projektit kertaluonteisiksi projekteiksi, joilla ei ole pitkän aikavälin vai-
kutuksia? Ovatko yritykset tietoisia siitä, miten monin tavoin opiskelijat voisivat 
toimia yritysten kehittämistoimien apuna? Osaavatko ammattikorkeakoulut tuoda 
tämän selkeästi omalla viestinnällään ja toiminnallaan esiin? Entä mikä on ammat-
tikorkeakoulujen yritysyhteistyön yhteiskunnallinen hyöty? 
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