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Tutkielma pyrkii selvittämään, millaisiin opettajuuden ja koulukasvatuksen teemoihin tuotemaailman maailmal-
lisuus kiinnittyy opettajaopiskelijoiden kertomuksissa. Työn tavoitteena on asettaa kriittiseen tarkasteluun pu-
heavaruuksia, joissa opettajaopiskelijoiden kasvatusajattelu limittyy tuotemaailmallisen ajattelun ja uusliberaa-
lin markkinaehtoisuuden kanssa ja tuoda näin näkyväksi rajapintoja, jotka ovat tuotemaailmassa tapahtuvan 
kasvatuksen kannalta merkittäviä. 
Tutkielma kiinnittyy kriittisen kasvatustieteen teoriaperinteeseen sekä sosiaalisen konstruktionismin tie-

teenfilosofiaan. Tutkimusaineistona toimivat maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoilta vuonna 2018 kerätyt 
tulevaisuusnarratiivit. Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin eläytymismenetelmällä ja analysoitiin laadulli-
sesti teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 
Tutkielma tarkastelee tuotemaailman kiinnittymistä kolmeen puheavaruuteen: teknologian käyttöön ja tek-

nologisen ajattelun sanoittamiseen kertomuksissa, elinikäisen oppimisen ideaaliin ja sen sanoittamiseen ker-
tomuksissa sekä uskomuksiin rahallisten resurssien jakamisen suhteesta koulutuksen tasa-arvon ylläpitämi-
seen. Analyysin perusteella nämä kolme puheavaruutta ovat keskeiset rajapinnat, joilla tuotemaailmallinen 
ajattelu kietoutuu osaksi koulukasvatusta. Teknologia näyttäytyy kertomuksissa laajalti omaksuttuna todelli-
suuden osana, mikä on linjassa tuotemaailman moraalisten käskyehtojen kanssa. Elinikäistä oppimista käsit-
televissä teksteissä oppimisen motiiveissa on havaittavissa tuotemaailmallisen ajattelun vaikutuksia. Rahapu-
heessa on myös löydettävissä toisaalta huoli ja toisaalta halu kiinnittää rahalliset resurssit uusliberaaliin mark-
kinaideologiaan sekä yksilöllisten kykyjen maksimoinnin varmistamiseen. 
Tutkielma esittää, että opettajaopiskelijat ovat omaksuneet tuotemaailmallisen ajattelun osaksi kasvatus-

ajatteluaan. Tuotemaailmallinen ajattelu vaikuttaisi olevan yhteydessä ennen kaikkea opettajan ja oppilaiden 
tarpeeseen säilyttää merkityksensä ja arvonsa suhteessa tuotemaailman moraaliperiaatteisiin ja osaamista-
voitteisiin. Vaikuttaa myös, että opettajaopiskelijat suhtautuvat tulevaisuuden mahdollisuuksiin ennemmin vas-
taanottavasti kuin aktiivisina toimijoina. 
Tutkielman perusteella opettajaopiskelijoiden kasvatusajatteluun vaikuttaa käsityksiä ja oletuksia, joiden 

kriittiselle tarkastelulle on tarvetta. Tutkielman ja havainnon myötä on aiheellista kysyä, tarjotaanko opettajille 
tarpeeksi työkaluja maailmallisuuden ymmärtämiseen ja oman työn kriittiseen arviointiin tuotemaailman lä-
päisemässä maailmassa. 
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1 JOHDANTO 

Vuonna 2016 Suomessa tuli voimaan perusopetuksen opetussuunnitelma 

(POPS2016), joka oli vähintäänkin uudenlainen avaus koulukasvatuksen ken-

tällä. Suunnitelmassa nostettiin esille seitsemän laaja-alaisen osaamisen tavoi-

tetta, joiden tehtävänä olisi jatkossa suunnata koulukasvatuksen painopisteitä 

oppilaiden elämän ja maailman laaja-alaiseen ymmärtämiseen. 

Laaja-alaiset osaamisen tavoitteet ovat hyvä läpileikkaus siitä maailmalli-

suudesta, jossa elämme ja toimimme kasvattajina tällä hetkellä. Seitsemästä 

laaja-alaisesta kokonaisuudesta erityisesti kaksi ovat nykymaailmallisuuden va-

lossa kiinnostavia nostoja koulukasvatuksen painopisteiksi. Nämä ovat tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen sekä työelämätaidot ja yrittäjyys (POPS2016, 

20–24.) Teknologinen osaaminen ja työelämätaidot ovat verrattain tuoreet sana-

muodot ja tavoitteet kasvatukselle, mistä huolimatta ne ovat nousseet nopeasti 

koulukasvatuksen yleisiksi tavoitteiksi. 

Kriittisen pedagogiikan näkökulmasta ne ovat kasvatuksen tavoitteina myös 

ristiriitaisia, sillä niiden merkitys ei ole johdettavissa kriittisestä kasvatustieteestä, 

hyvän elämän pyrkimyksestä tai sivistyksen ihanteesta. Sen sijaan ne tuntuvat 

saavan merkityksensä uusliberaaleista markkina-arvoista ja työelämän määrittä-

mistä kilpailun hyveistä. Puheissa näiden tavoitteiden taustaoletukset vaikuttavat 

jättäytyvät toistuvasti keskustelujen ja perustelujen ulkopuolelle, minkä takia nii-

den kriittiselle tarkastelulle ei anneta paljoakaan eväitä. Onkin syytä kysyä, että 

jos kasvatuksellisia ja kouluun liittyviä päätöksiä ei tehdä kasvatusta ja sivistystä 

tutkivasta teoriapohjasta käsin eikä niitä ohjaa pyrkimys hyvään elämään, mistä 

näiden päätösten ja ajatusten perusta siinä tapauksessa tulee ja kenen etuja ne 

ajavat?  

Yhden näkökulman vallitsevalle markkinaideologialle antaa saksalaisen fi-

losofin Günther Andersin (mm. 1956, 2011) teoretisoima tuotemaailman maail-

mallisuus. Tuotemaailman teoria perustuu käsitykseen, jonka mukaan elämme 
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ajassa, jossa elämän yhdeksi perustaksi on kehityksen myötä muotoutunut ku-

luttaminen ja kaiken muuttaminen kulutettavaan muotoonsa, tuotteiksi. Teorian 

mukaan kuluttajuudesta ja tuotteistamisesta on tullut postmodernissa ajassa elä-

män yksi käskevä ehto, joka on alkanut määrittää kaikkea, mitä kutsumme ja ym-

märrämme todellisuudeksi. Tuotteiden keskellä ihminen riisuutuu ajattelevasta, 

sivistyksellisestä olennosta passiiviseksi kuluttajaksi, joka tulee kasvatuksessa 

muokata tuotemaailman sopeutuvaksi. Vuonna 2017 Tampereen yliopistolta väit-

teli tohtoriksi Olli-Jukka Jokisaari, joka tutki Andersin esittämän tuotemaailman 

ideologiaa suhteessa tämän päivän kasvatukseen. Väitöskirja teoretisoi Andersin 

tuotemaailmaksi nimeämässä postmodernissa ajassa tapahtuvaa kasvatusta 

sekä kokoaa yhteen tässä ajassa tapahtuvan kasvatuksen tapausfilosofista tut-

kimusta. Jokisaaren väitöskirja sekä Andersin tuotemaailman teoria ovat toimi-

neet tämän tutkielman kiinnekohtina. Näiden avulla olen pyrkinyt hahmottamaan 

uusliberaalia ajattelua sekä tuotemaailman maailmallisuuden kiinnittymistä käy-

tännön opettajuuteen. 

Tämä pro gradu -tutkielma on teorialähtöinen, kriittinen analyysi tuotemaa-

ilman maailmallisuuden kiinnittymisestä opettajaopiskelijoiden kasvatusajatte-

luun. Teoreettisesti tutkielma nojaa kriittisen kasvatustieteen teoriaperinteeseen. 

Tutkielma on laadullinen analyysi, jossa selvitetään, millaisilla rajapinnoilla opet-

tajaopiskelijoiden tulevaisuuskertomukset ja tuotemaailman maailmallisuuden 

kohtaavat ja limittyvät. Analyysin toivon tuovan työkaluja opettajuuden kriittiseen 

tarkasteluun ja opettajana toimimiseen tuotemaailmassa. Tutkimusaineiston ke-

rättiin keväällä 2018 Tampereen yliopiston maisterivaiheen luokanopettajaopis-

kelijoilta. 
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2 TUOTEMAAILMA 

Tässä osiossa pyrin käsitteellistämään tuotemaailman maailmallisuuden keskei-

set piirteet sekä avaamaan tuotemaailman ja tuotteistamisen kiinnittymistä ihmis-

ten elämään postmodernissa ajassa. Tutkielma perustuu käsitykselle, jonka mu-

kaan elämme tuotemaailman läpileikkaamassa todellisuudessa, minkä takia sen 

tunnustaminen ja kriittinen tarkastelu ovat tarpeellisia. Tuotemaailman teoria 

sekä sen keskeiset käsitteet ovat saksalaisen filosofin Günther Andersin teoreti-

soimia. Hyödynnän oman tulkintani apuna suomalaisen Olli-Jukka Jokisaaren 

(2017) suomennoksia ja käsityksiä Andersin tuotemaailman teoriasta ja sen kä-

sitteistöstä. 

Osiossa esittelen ensiksi tuotemaailman keskeisiä käsitteitä ja ulottuvuuk-

sia, jonka jälkeen avaan tuotemaailman kiinnittymistä teollisen kehityksen myötä 

alkaneeseen tuotteistamiseen ja kulutuskulttuuriin. Myöhemmin tarkastelen tuo-

temaailmaa kriittisen kasvatustieteen näkökulmasta.  

2.1 Tuotemaailman rakentuminen 

Nykymaailmassa tuotemaailma asettuu yhdeksi kolmesta maailmallisuuden ulot-

tuvuudesta, joita voidaan käyttää maailman tulkitsemisen apuna. Perinteisesti 

maailmallisuuden voi ymmärtää kahden ulottuvuuden, ekosysteemisen maail-

man sekä tulkitun maailman, kautta. Ekosysteeminen maailma viittaa konkreetti-

seen, todelliseen maailmaan1, joka on ihmisestä riippumattomasti olemassa ja 

jonka osana ihminen elää kehollisena olentona. Riisutuimmassa muodossaan se 

on todellisuutta, jota ihminen ei ole muokannut tai jonka olemassaoloon ihmisen 

antamat merkitykset eivät vaikuta eivätkä yllä. Tulkittu maailma taas viittaa ihmis-

ten yhteiseen todellisuuteen, joka muodostuu kehollisesti sekä psyykkisesti jae-

tusta kokemuksesta maailmasta. Tulkitussa maailmassa merkityksensä saavat 

 
1 Todellinen maailma ”wirkliche Welt” on Günther Andersin (2002) käyttämä ilmaisu ekosystee-
misestä maailmasta. 
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esimerkiksi kulttuuri ja maailman ymmärtämisen prosessi. Ainoastaan ekosys-

teemisestä maailmasta tarkasteltuna ihmisen olemisen ainoaksi merkityksel-

liseksi prosessiksi muodostuu henkiinjääminen, jolloin kulttuuri ei ole ekosystee-

misen maailman kannalta olennaista. (Jokisaari 2017, 28–29.) 

Ekosysteeminen ja tulkittu maailma kuvaavat erityisesti ihmistä suhteessa 

omaan luontoonsa ja ympäröivään luontoon sekä toisiin ihmisiin. Teollisen kehi-

tyksen myötä ihmisten maailmallisuuteen pyrki kuitenkin myös uudenlaisia ole-

muksellisia osatekijöitä, joita ekosysteeminen ja tulkittu maailma eivät sellaisi-

naan enää riittäneet tavoittamaan. Näin syntyi kolmas todellisuuden osa, jota voi-

daan kutsua tuotemaailmaksi, sillä sen perustana on kaiken maailmassa olevan 

tuotteistaminen ja jalostaminen taloudellisesti merkitykselliseen ja hyödylliseen 

muotoon. (Jokisaari 2017, 32–33.) 

2.1.1 Tuotemaailma koostuu fantomeista 

Günther Andersille (2011) tuotemaailman maailmallisuus koostuu fantomeista2. 

Fantomi on olio, joka esiintyy yhtä aikaa läsnä olevana ja poissa olevana todelli-

sen ja epätodellisen välisenä heijastuksena. Tuotemaailma tuottaa ihmisten elä-

mään ja tajuntaan teknologian avulla kuvia, jotka esittävät todellisen maailman 

tapahtumia ja esineitä. Anders käyttää esimerkkinä muun muassa jalkapallo-ot-

teluita, joita ihmiset seuraavat kotoaan televisioiden kautta. Jalkapallo-ottelu tu-

lee teknologisen television avulla ihmisen elämispiiriin todellisen tapahtuman kal-

taisena oliona. Todellisuudessa television kautta välittyvä ottelu on kuitenkin 

pelkkä presentaatio ottelusta, joka tapahtuu ihmisen elämismaailman ulkopuo-

lella. Nykymaailmassa Andersin kuvaaman jalkapallo-ottelun kaltaisiksi fanto-

meiksi voi nimetä muun muassa sosiaalisen median kuvastot sekä kasvatuksen 

alueelta erilaiset opetusvideot. Ihminen voi seurata tietokoneen tai älypuhelimen 

ruudulta kuvia ja videoita, jotka esittävät todellisen maailman olioita, kuten ope-

tustilanteen kaltaisessa vuorovaikutuksessa olevaa opettajaa. Silti nämä kuvas-

tot jäävät todellisuuden ulkopuolelle, sillä niiden sisältämä vuorovaikutus on lait-

teistojen kautta yhdensuuntaista vastaanottamista vastavuoroisen keskustelun 

 
2 Käytän fantomista (phantom) Olli-Jukka Jokisaaren (2017) suomennosta. 
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sijaan. Opetusvideon opettaja on läsnä todellista opettajaa representoivana ku-

vana ja liikkeenä, samaan aikaan, kun tämä jää epätodelliseksi, aavemaiseksi 

kuvaksi tietokoneen ruudulle. 

Tällaiset tuotemaailman fantomit ovat irtaantuneet ekosysteemisen ja tulki-

tun maailman maailmallisuuksista, sillä ne eivät ole täysin todellisia eivätkä täysin 

epätodellisia olioita (Anders 2011, 139). Välimuotoisuutensa seurauksena fanto-

mit kiinnittyvät osittain sekä ekosysteemisen että tulkitun maailman maailmalli-

suuksiin luoden näiden rajalle oman maailmallisuutensa. Olli-Jukka Jokisaaren 

(2017, 28–32) mukaan Günther Anders jakaa ekosysteemisen, tulkitun ja tuote-

maailman todellisuudet kategorioihin, joissa jokaista maailmallisuutta edustaa 

siinä oleva yksikkö. Ekosysteemisessä maailmassa olevan yksikkönä on tosi 

oleva, tulkitussa maailmassa ilmentymä ja tuotemaailmassa fantomi.  

Ekosysteemisen maailman tosi oleva on yksikkö, joka on konkreettisesti 

olemassa ympäristössään huolimatta ihmisen kokemuksesta tai sille antamista 

merkityksistä (Jokisaari 2017, 28–32). Esimerkiksi metsässä kasvava puu on run-

goltaan, oksistoltaan, juuriltaan ja lehdiltään olemassa sellaisenaan ilman, että 

ihminen antaa sille tarkoituksen tai oikeutuksen olla olemassa. Tulkitun maailman 

ilmentymä taas on yksikkö, joka on olemassa ja saa merkityksensä ainoastaan 

ihmisten välisessä jaetussa todellisuudessa, jossa se saa muotonsa aina kulloi-

senkin tulkitun maailman muodostuman mukaan (Jokisaari 2017,28–32). Tällai-

sena ilmentymä voi pitää muun muassa kulttuuria, joka on ihmisryhmän siitä it-

sestään luomien merkitysten ja ymmärryksen yhteenliittymä, joka yhdistää yhtei-

sön jäsenet yhteiseen, jaettuun todellisuuteen. Jos ihmisryhmän jaettu todelli-

suus murtuu ja lakkaa vuorovaikutuksensa, myös ideoiden merkitys lakkaa huo-

limatta siitä, että fyysinen ympäristö pysyisi muuttumattomana. Verrattuna 

ekosysteemiseen maailmaan, tulkitun maailman ilmentymä on avoin muutokselle 

ja toisin ajattelulle, johtuen siitä, että se elää fyysisestä ympäristöstä vapaana, 

rajoittamattomana kuvitteluna (Jokisaari 2017, 28–32). 

Tuotemaailmassa oleva fantomi saa merkityksensä ekosysteemisen ja ku-

vitellun maailman välissä, sillä tuotemaailman maailmallisuudessa oleva kiinnit-

tyy sekä fyysiseen tuotteeseen että siihen liitettyihin kerrostuneisiin merkityssuh-

teisiin ja mielikuviin. Fantomit voivat saada muotonsa niin tuotteina, mielikuvina 

kuin tekoinakin, sillä ne elävät ja saavat merkityksensä tuotemaailman määrittä-

mässä todellisuudessa. (Jokisaari 2007, 5–6.) Aiemmin esitettyjen esimerkkien 
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lisäksi muun muassa älypuhelin on tosi olevassa muodossaan konkreettinen ta-

vara, mutta fantomina se saa merkityksen myös sen kantamien ideoiden kautta. 

Markkinoinnin ja kuluttajien rakentamissa merkitysverkoissa puhelin edustaa 

konkreettisen olomuotonsa lisäksi ideoita muun muassa elämän helppoudesta 

kannettavan muotonsa ansiosta, itsensä monitoroinnin hauskuudesta erilaisten 

sovellusten avulla ja puhelinta käyttävän yksilön arvon noususta, kun hän rinnas-

taa itsensä tuotetta markkinoivaan kuluttajafantomeihin. 

Fantomeille on ominaista, että ne kiinnittyvät toinen toisiinsa luoden näin 

uusia merkitysverkkoja tuotemaailman sisällä (Jokisaari 2007, 5). Fantomien ole-

massaolo kumuloituvaa, sillä erilaisten fantomien olemassaolo luo tarpeen niiden 

kuluttamiselle, jonka seurauksena kuluttaminen vahvistaa tarvetta fantomien ole-

massa ololle (Anders 2011, 175). Esimerkiksi puhelimen tai opetusvideoiden ole-

massaolo saa ihmiset kuluttamaan niitä, jonka seurauksena tarve niiden saata-

vuudelle kasvaa. Tarve taas luo näin kysynnän uusille puhelimille ja videoille. 

Uudet fantomit, kuten teknologiset tuotteet, asettuvat tuotemaailmassa jo kerros-

tuneiden olemassa olevien tuotteiden ja näille tuotettujen positiivisten ja negatii-

visten mielikuvien päälle. Günther Andersin (2011, 177) mukaan jokainen tuote 

janoaa uusia tuotteita samalla, kun jokainen tuotteita kuluttava ihminen oppii 

sammuttamaan tuotteiden synnyttämää janoa omalla toiminnallaan, ostamalla li-

sää. Tuotteet voivat esimerkiksi esiintyä ratkaisuina ongelmiin, joita edeltäneen 

tuoteperheen käyttö on vasta itsessään saanut aikaan. Tästä johtuen esimerkiksi 

tuotteet, jotka näyttäytyvät ekosysteemisestä tai tulkitusta maailmasta käsin täy-

sin mielivaltaisina ja järjenvastaisina, voivatkin tuotemaailmassa esiintyä tarpeel-

lisina ja välttämättöminä hyödykkeinä. (Jokisaari 2007, 5.) Puhelimelle tuotetut 

sovellukset, lisä- ja suojavarusteet saavat merkityksensä puhelimen sisältävää 

todellisuutta vasten, sillä ilman todellisuutta, jossa puhelin on jokapäiväinen käy-

tössä, siihen liitetyt lisävarusteet näyttäytyisivät järjettöminä. Toisaalta myös 

edellisen tuoteperheen puhelimille tuotetut negatiiviset mielikuvat rakentavat 

merkityksiä, joita vasten uusien puhelinmallien tuottaminen vaikuttaa välttämät-

tömyydeltä seuraavassa tuotesarjan syklissä. 

Fantomien määrä on lähes rajaton, sillä ne ovat historiattomia olioita, jotka 

elävät ja saavat merkityksensä ainoastaan nykyhetkessä (Anders 2011, 139). 

Historiaton nykyhetkessä elävä fantomi rakentuu ainoastaan sitä edeltäneen fan-

tomien sarjan varaan, minkä seurauksena fantomeista koostuva tuotemaailma 
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kasvaa ja muovautuu aina edellisen sarjan vääristämän maailmallisuuden päälle. 

Fantomeille tuotettu tosi olevan kaltainen muoto sekä ilmentymän kaltainen tul-

kinnallisuus kiertävät yhdistyessään ekosysteemisen tai tulkitun maailman rajoit-

teet ja mahdollistavat fantomien omaehtoisen lisääntymisen tuotemaailman sul-

jetussa maailmallisuudessa (Jokisaari 2017, 34–41).  

Tuotemaailmassa fantomit esiintyvät ainoana tosi olevan kategoriana, jonka 

omaksuminen elämää määrittäväksi kategoriaksi näyttäytyy ainoana todellisena 

vaihtoehtona. Günther Anders (2011, 151) käyttää esimerkkinä nuoria, jotka ver-

taavat omaa kehoaan televisiossa näytettyjen kuvien esittämiin. Jos nuoret lak-

kaavat sopeuttamasta omaa ulkonäköään television esittämiin kuviin, he jättäy-

tyvät tuotemaailmassa toissijaisiksi ja näin merkityksettömiksi. Myös Reijo Kupi-

ainen ja Juha Suoranta (2005, 301) käyttävät nuoria esimerkkinä median luomien 

kuvien voimasta määritellä merkityksellisyyttä. Median esittämien kautta kehosta 

on tullut nuorille tuote, jota muokkaamalla he kykenevät saamaan huomiota. Sa-

malla erilaiset mediassa esitetyt kuvat tarjoavat katsojilleen tavaraestetiikkaa, 

joka vetoaa tunteisiin ja haluihin. Kuvitteellisia arvoja lupaavat tavarat kasaantu-

vat erilaisiksi tuotemerkeiksi ja lopulta brändeiksi, joita kuluttamalla katsoja voi 

nostaa omaa kuvitteellista arvoaan ja toteuttaa omaa identiteettiään. (Kupiainen 

& Suoranta 2005, 293.) Näin median tuottamat fantomit, epätodelliset kuvat, al-

kavat määrittää todellisen maailman muotoutumista. Kun nuori alkaa muovata 

vartaloaan fantomien kaltaiseksi, tämä alkaa verrata todellista maailmaa fanto-

mien luomiin kuvajaisiin, jonka seurauksena todellinen maailma lakkaa näyttäy-

tymästä haluttavana ja merkityksellisenä. 

2.1.2 Tuotemaailmaa ohjaavat moraaliperiaatteet 

Fantomien luomien kuvitteellisten sarjojen avulla tuotemaailma tarjoaa sen luo-

maa nykyhetkeä ihmisille todellisuutena. Tuotemaailma ei kuitenkaan ole todel-

lista, sillä se koostuu historiattomista fantomeista ja imaginaarisista kuvista. (An-

ders 2011, 164–165.) Oman historiattoman toimintansa oikeuttavasti tuotemaail-

massa toimii Günther Andersin (2011, 165) mukaan järjestelmä, jonka tavoit-

teena on muovata kuluttajien käyttäytymistä, makua ja vapaa-aikaa tuotemaail-

man elinvoimaisuutta ja massatuotantoa hyödyttäväksi. Tämän järjestelmän toi-
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mintaa ohjaavat tuotemaailman sisäiset moraaliperiaatteet, joita Olli-Jukka Joki-

saaren (2017, 80–83) mukaan on kolme: teknologinen imperatiivi, tarjonnan käs-

kevyys ja todellisuuden tuttavallistamisen. Nämä moraaliperiaatteet ovat käske-

viä ehtoja, jotka muodostuvat tuotemaailmassa tuotettujen fantomien olemuk-

sesta ja sitä kautta luovat puitteet tuotteiden arvolle ja merkitykselle tuotemaail-

man maailmallisuudessa. Näin ollen moraaliperiaatteiden toiminnan voi nähdä 

kaksoissidoksisena. Toisaalta ne määrittelevät tuotemaailman yhteisiä toiminta-

tapoja, mutta toisaalta ne vahvistavat näiden toimintatapojen yleistä oikeutusta 

antamalla merkityksen käskyehtojen mukaiselle toiminnalle ja ajattelulle. 

Ensimmäinen moraaliperiaatteista on teknologinen imperatiivi. Teknologi-

nen kehitys on voimakkaasti sitoutunut nykyiseen maailmallisuuteen sekä toisen 

teollisen vallankumouksen jälkeiseen aikaan, jota kuvaan tarkemmin luvussa 2.2. 

Moraaliperiaatteena teknologinen pakko on ennen kaikkea teknologisten sovel-

lusten ja teknisten mahdollisuuksien toteuttamisen pakkoa. (Jokisaari 2017, 80–

81.) Günther Andersin mukaan teknologinen kehitys annetaan tuotemaailman 

moraaliperiaatteena yksilölle annettuna velvollisuutena (Pulcini 2013, 32). Tämä 

on johtanut siihen, että päätöksenteon pohjalla on teknologiseen pakkoon kiinnit-

tynyt todellisuus, jossa teknologiasta irrallisia vaihtoehtoja ei kyetä näkemään. 

Seurauksena on kehä, jossa teknologian ja tuotemaailman olemassaolon aiheut-

tamiin ongelmiin haetaan ratkaisua teknologisista sovelluksista, jotka tukevat tuo-

temaailman kasvua ja kehitystä. (Jokisaari 2017, 80–81.) Yhtenä esimerkkinä 

teknologisesta ratkaisukehästä on erilaiset keskittymiseen tarkoitetut sovellukset. 

Teknologia ja erilaiset fantomeista koostuvat mediavirrat ovat aiheuttaneet opis-

kelijoille haasteita keskittyä todellisessa maailmassa tapahtuvaan opiskeluun, 

jolla ei ole tuotemaailman fantomeille ominaista passiivisesti kulutettavaa muo-

toa. Ratkaisuksi keskittymisvaikeuksiin on kehitetty erilaisia tuotemaailman fan-

tomin muodon saavia teknologisia sovelluksia, joiden tehtävänä on auttaa opis-

kelijoita irrottautumaan teknologiasta. Lopputuloksena muodostuu kehä, jossa 

teknologialla pyritään ratkaisemaan ongelma, jonka itse teknologia on alun perin 

aiheuttanut. 

Teknologia sitoutuu jokaisen elämään erilaisina materiaalisina tuotteina ja 

toimintoina, joiden kanssa ja joiden kautta ihminen kommunikoi jatkuvasti. (Joki-

saari 2012, 457.)  Muun muassa kouluissa voi nähdä vallitsevan taianomaisen 
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suhtautumisen teknologiaan, jonka valossa teknologian nähdään olevan osa pa-

rempaa ja onnellisempaa opetusta (Jandri & Cuban 2017, 6–7). Siinä missä tek-

nologia on väline, jota käytetään tavoitteiden  saavuttamiseksi se on myös itse 

saavutettava päämäärä sekä fyysinen ympäristö, jossa välineet ja päämäärät 

saavat paikkansa. Voi väittää, että teknologiasta ja siihen uskomista on tullut 

koko maailman läpileikkaava maailmankuva ja elämäntapa, jonka ulkopuolista 

todellisuutta on lähes mahdoton kuvitella (Värri 2018, 14–15). Se, että teknologia 

saa tuotemaailmassa aseman niin toiminnan kontekstina, välineenä kuin koh-

teena, vahvistaa sen asemaa normaalin määrittäjänä. Teknologisessa koneym-

päristössä koneesta ja sen toiminnasta on tullut tavoiteltava olemisen tapa, jonka 

seurauksena ihminen on alkanut verrata ympärillä olevaa ympäristöään, tuotteita 

koneiden olemuksen asettamiin esikuviin. Tämä taas on johtanut siihen, että ih-

minen on alkanut sopeuttaa omaa toimintaansa koneympäristön määrittämiin toi-

mintamalleihin. (Jokisaari 2010, 31–32.) 

Toisena moraaliperiaatteena tuotemaailmaa ohjaa tarjonnan käskevyys. 

Tuotemaailmassa tarjonta määrittelee ne rajat, joiden sisällä yksilö on vapaa te-

kemään valintojaan, minkä takia tuotemaailmassa elävän ihmisen on opittava ha-

luamaan sitä, mitä tuotemaailma kulloinkin tarjoaa kulutettavaksi (Anders 2011, 

171–172). Olli-Jukka Jokisaari (2004) kuvaa tuotemaailmassa elävän yksilön va-

pautta teknovapaudeksi. Teknovapaus on vapautta, jota ohjaavat jatkuvasti 

markkinat ja esimerkiksi teknologian käskevät ehdot. Rajoittaminen tapahtuu niin, 

että tuotemaailma tarjoaa yksilölle erilaisia tuotemaailman moraalinmukaisia fan-

tomeja esittäen ne ainoina todellisina mahdollisuuksina. Sulkeutuneessa tuote-

maailman maailmallisuudessa yksilö on pakotettu tekemään valinta näiden tar-

jottavien välillä, jonka seurauksena yksilön vapaus rajoittuu vain näennäiseksi 

mahdollisuudeksi, joka ilmenee mahdollisuutena valita tuotemaailman asetta-

mista vaihtoehdoista itselleen soveltuvin (Jokisaari 2017, 81).  

Tarjonnan käskevyys kiinnittyy tuotemaailmassa ennen kaikkea massaku-

luttamiseen ja kuluttajaksi oppimisen prosesseihin. Markkinat luovat kuluttajille 

jatkuvasti käskeviä tarjouksia, mielikuvia tuotteista, joita kuluttajan on pakko 

saada (muun muassa markkinoinnin tuottamat Must have! -tuotteet) (Anders 

2011, 172). Markkinoinnin avulla kuluttajat opetetaan haluamaan keinotekoisesti 

luotuja haluja ja luomaan itsensä aina uudelleen kuluttamalla massatuotteita (van 

Munster & Sylvest 2019, 339). Kuluttajaksi oppimisen prosessissa olennaiseksi 
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muodostuu elinikäisen oppimisen ideaali, johon palaan tarkemmin kappaleessa 

2.1.3. 

Tarjonnan kontrolloinnin avulla tapahtuva kuluttajien ohjaileminen on val-

lankäytön väline, joka sulautuu osaksi maailmallisuutta vaikuttaen inhimillisen 

kasvun päämääriin. Maailmallisuuteen sulautuneena tarjonnan kontrolloinnin val-

taa ei voi nähdä käyttävän eriteltävissä oleva taho. Sen sijaan vallankäytöstä tu-

lee ihmisen omaksuma todellisuuden osa, jolle hän itse alistaa itsensä (Heikkinen 

& Huttunen 2017, 47). Yksilön valintojen vapaus suuntautuu tuotemaailman mää-

rittämiin tuotteisiin kieltojen, käskyjen ja velvollisuudentunnon kautta (Jokisaari 

2017,81).  Toisaalta yksilön ohjaaminen tapahtuu myös niin sanotun pehmeän 

vallankäytön kautta, jossa kuluttajaa ohjaillaan markkinoinnin ja kannustamisen 

avulla kohti tuotemaailman fantomeja (Giroux 2012, 17).  

Viimeisenä moraaliperiaatteena Olli-Jukka Jokisaari (2017, 80–83) esittelee 

todellisuuden tuttavallistamisen. Tuotemaailman olemassaolo perustuu kaiken 

siinä olevan muuttamiselle tuotteiden kaltaiseen muotoon fantomeiksi, jotka ovat 

ihmisten kulutettavissa ja joita yritykset voivat markkinoida ja myydä. Tuotteiden 

perimmäisenä olemuksena tuotemaailmassa on taloudellinen kannattavuus, joka 

koostuu tuotteiden olemassaolon hyödyllisyydestä ja niistä saatavan tuoton ja 

variaatioiden määrän maksimoinnista. (Jokisaari 2007, 6–7.) 

Jotta tuote olisi kulutettavissa, tulee sen ensin olla olemassa muodossa, 

jossa se on mitattavissa, arvotettavissa ja monistettavissa kulloistenkin markki-

noiden tarpeiden mukaisesti. (Jokisaari 2017, 81.) Tuotemaailmassa kuluttajuus 

on omaksuttu elämisen tapa, jota ohjaavat markkinointi ja media. Jatkuvassa 

tuotteiden virrassa itse tuotteen hyödyllisyys lakkaa olemasta merkityksellistä, 

sillä yksittäisten tuotteiden merkityksen on korvannut brändien luomat mielikuvat 

ja mielihyvä. (Pulcini 2013, 32.) Markkinoiden kannalta liian monimutkaisten ja 

uniikkien tuotteiden tuottaminen ei ole kannattavaa, sillä ne eivät ole hyödynnet-

tävissä välittömästi eivätkä niin ikään myöskään varioitavissa uudenlaisiksi sillä 

hetkellä, kun tuotantokierroksessa siirrytään seuraavaan sykliin. Uniikkien, huo-

lella valmistettujen kokonaisuuksien sijaan tuotemaailmassa arvon saavat koko-

naisuuksistaan irrotetut palaset, joita voidaan monistaa, yhdistellä ja näin hyö-

dyntää yhä uudestaan ja uudestaan erilaisten variaatioiden muodostamiseksi. 

(Jokisaari 2007, 7.) 
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Monistetuista palasista kootut fantomit järjestyvät jatkuvan tuotannon myötä 

sarjoiksi, joissa sarjan seuraava tuote on aina edeltäjänsä kopio pienin muutok-

sin. Sarjana oleminen rakentaa tuotteiden ympärille tuttavallisuutta, jossa fanto-

mit esiintyvät turvallisina ja helppoina valintoina. (Jokisaari 2007, 6–7). Tuottei-

den sarjassa merkityksellistä ei ole enää yksittäisten kappaleiden laadukkuus tai 

ylipäätään niiden muoto. Yksittäisiä tuotteita olennaisempaa on, että tuoteperhe 

ja brändi myyvät. (Kupiainen & Suoranta 2005, 288.) Seuratessaan jatkuvaa fan-

tomien sarjaa, kuluttajan ei tarvitse muodostaa omia mielipiteitään tai punnita tar-

peitaan, sillä tuotemaailma antaa jatkuvasti uusia ärsykkeitä ja haluja, jotka ovat 

yhtä aikaa niin tuttuja, että ne tuottavat mielihyvää ja turvallisuuden tunnetta, 

mutta niin uudenlaisia, että ne luovat tarpeen sopeuttaa omat halut muuttunee-

seen tarjontaan. Samalla se vahvistaa tuttavallistamisen ja tuotteistamisen ide-

aalia moraalisena periaatteena: Se, mikä ei ole tuotemaailman näkökulmasta tut-

tua, tulee toiseutetuksi vieraana ja hyödyttömänä pois tuotemaailman todellisuu-

desta. (Jokisaari 2007, 7–10; 2017, 79–81.) Günther Andersille (2011, 175) teol-

lisesti tuotettujen fantomien sarja on kierre, jossa teollisuus luo kuluttajille tar-

peita, joita kuluttajat alkavat vaatia. Teollisuus taas mukautuu kuluttajien vaati-

muksiin, joka luo kuluttajille uusia tarpeita ja vaatimuksia teollisuudelle. Sekä ku-

luttajat että teollisuus oppivat näin tarvitsemaan sitä, mitä he itsessään tuottavat. 

2.1.3 Elinikäinen oppiminen tuotemaailmassa 

Günther Andersille (2011, 165) tuotemaailman järjestelmän tarkoitus on saada 

kuluttajat seuraamaan tuotemaailman moraalia ja muovaamaan omia halujaan, 

tarpeitaan ja vapaa-aikaansa tuotemaailman tavoitteisin sopiviksi. Tuotemaail-

man moraalia mukaillen nykyisen uusliberaalin ajattelun ja markkinaehdollistu-

neen ihmiskäsityksen voi nähdä tähtäävän samoihin päämäärän. Uusliberaalilla 

ajattelulla viittaa Juha Suorannan (2003, 35) kuvailemaan käsitykseen, jossa ko-

rostuu yksilön menestys osana markkinoita hyödyttävää kokonaisuutta. Yksilö on 

tärkeä tuotannon osana, mutta ei sellaisenaan korvaamaton, sillä markkinoiden 

ja tuotannon merkitys tulee esiin erityisesti monistettavuutena, mitattavuutena ja 

kilpailuna. Uusliberaali ajattelu on linjassa tuotemaailman tuotteistetun maail-

mankuvan kanssa, jossa yksilöt ovat vapaita, ja yhtäaikaisesti pakotettuja, teke-

mään jatkuvasti valintoja tuotemaailman maailmallisuuden puitteissa (Anders 
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2011, 171–175). Jatkuva valintojen tekemisen pakko vaatii yksilöitä osallistu-

maan näin jatkuvaan kilpailuun ja markkinaehtoiseen itsensä muokkaamiseen. 

Jatkuva valintojen tekemisen vaatimus saa uusliberaalissa maailmassa 

elinikäisen oppimisen muodon. Elinikäisen oppimisen ideaalin valossa yksilöiden 

ja yhteisöjen on omaksuttava asenne, jossa he osana itsekasvatuksellista itseksi 

tulemista sitoutuvat kasvamaan kohti ennalta määritettyjä vaihtoehtoja (Saari 

2016, 11). Gert Biesta (2006, 173) jakaa perinteisen käsityksen elinikäisestä op-

pimisesta kolmiomalliin, jossa elinikäisen oppimisen ekonomiset, henkilökohtai-

set ja demokraattiset tavoitteet ovat tasapainossa. Ekonomisilla tavoitteilla Biesta 

viittaa työhön ja talouden hyvinvointiin liittyviin seikkoihin. Henkilökohtaiset tavoit-

teet tarkoittavat ihmisen kasvua ja itseksi tulemista ja demokraattiset tavoitteet 

sosiaalista kasvamista oikeudenmukaisesti ja sosiaalisesti kestävään elämää. 

Tuotemaailmassa taloudellisista tavoitteista on kuitenkin tullut itseisarvoisia ja 

henkilökohtainen ja demokraattinen taso ovat jääneet taloudellisten tavoitteiden 

taakse. Samalla elinikäinen oppiminen on saanut välinearvon, jonka seurauk-

sena se on kaventunut oppimiseksi, joka tähtää taloudellisten tavoitteiden aset-

tamiin ehtoihin mukautumiseen. Sitoutuminen ennalta tarjottuihin vaihtoehtoihin 

kytkee elinikäisen oppimisen tuotemaailman moraaliperiaatteiden mukaiseen tar-

jonnan käskevyyden vaatimukseen. Samoin elinikäinen oppiminen ideaali sisäl-

tää teknologisen imperatiivin odotukset jatkuvasta edistyksestä ja muutoksesta 

(Värri 2018, 85–88). 

Kasvatuksessa ja työmarkkinoilla elinikäisen oppimisen ideaali näyttäytyy 

jatkuvana riittämättömyytenä, sillä yksilö ja yhteisö, joille on tuotemaailmassa 

asetettu jatkuva kehityksen vaatimus, näyttäytyvät kehitystä vasten aina riittämät-

töminä osaamiseltaan (Värri 2018, 88). Olli-Jukka Jokisaari (2017, 72) kuvaa elin-

ikäisen oppimisen vaatimuksen luovan ihmiselle häpeän tunteen, joka suuntau-

tuu sekä itsen alkuperän häpeään että kyvyttömyyden häpeään. Teknologinen 

imperatiivi ja kehitysusko asettavat ihmisen vertaamaan itseään koneen tehok-

kuuteen ja kyvykkyyteen, joka ajaa ihmisen kokemaan itsen alkuperän häpeää 

omasta ihmisyydestään ja inhimillisistä tarpeistaan koneympäristössä. Kyvyttö-

myyden häpeä taas muodostuu ihmisen kykenemättömyydestä yltää koneenkal-

taiseen tehokkuuteen. Häpeä ja riittämättömyyden tunne ajavat ihmisen kohti 

tuotemaailman ehtoihin mukautumista, sillä epävarmuus saa yksilön hakemaan 
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hyväksyntää itselleen (Värri 2018, 89). Ihminen alistuu näin tuotemaailmaa vas-

ten turvattomaan suhteeseen, jota voi verrata turvattomassa ympäristössä kas-

vaneen lapsen elämään. Ihminen on tuotemaailmassa kuin lapsi, joka toistuvasti 

hakee hyväksyntää aikuiselta, jonka toiminta lastaan kohtaan on väkivaltaista ja 

epäjohdonmukaista. 

Elinikäisen oppimisen ideaalissa ihmisen menestyksestä tulee yksilön hen-

kilökohtainen velvollisuus, jonka myötä myös epäonnistumisesta tulee yksilön it-

sensä aiheuttama ongelma. Tämä taas vahvistaa kilpailuasetelmaa yksilöiden 

välillä. (Jokisaari 2017, 71.) Ihmisen asemoitumista kilpailulliseen asetelmaan 

tuotemaailmassa voi kuvata prekaariuden käsitteen kautta, joka on yhteydessä 

uusliberaaliin ajatteluun. Uusliberaalit arvot ja markkinat perustuvat kilpailulle ja 

kasvulle. Jatkuvan kilpailun seurauksena yritysten ja markkinoiden on täytynyt 

omaksua joustavuuden ideaali, jonka mukaan yritysten tulee olla valmiita muut-

tamaan toimintaansa markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Markkinoiden sopeutu-

essa joustavuuteen, työntekijöiden on täytynyt omaksua epävarmuus työn jatku-

vuudesta ja osaamistavoitteista, sillä markkinat ovat joustavuutensa seurauk-

sena lähes ennakoimattomat. Tällaista epätavallisiin ja epävarmoihin työolosuh-

teisiin sopeutunutta työntekijää voidaan nimittää prekaariksi työntekijäksi. (Stan-

ding 2014, 1.) Prekaarius ei kosketa ainoastaan työelämää, sillä tuotemaail-

massa elävä ihminen on valjastettu jatkuvaan työnkaltaiseen asemaan suh-

teessa elämäänsä. Tämä näkyy jatkuvana taloudellisena toimeliaisuutena, jatku-

van oppimisen vaatimuksena ja esimerkiksi ajankäytön optimointina tehokkuus-

ajattelun mukaisesti. (Heikkinen & Huttunen 2017, 47.) 

 

2.2 Tuotemaailman kiinnittyminen ihmiselämään 

Olen kuvannut yllä tuotemaailman keskeisiä käsitteitä ja johtoajatuksia. Seuraa-

vissa kappaleissa kytken tuotemaailman teorian modernin ajan teollistumisen 

vaiheisiin. Kappaleiden avulla pyrin avaamaan niitä syitä ja väyliä, joiden kautta 

tuotemaailman maailmallisuus on tullut osaksi postmodernia aikaa ja ihmiskäsi-

tystä. 
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2.2.1 Halujen tuotteistaminen 

Teollinen kehitys voidaan käsitteellistää teollisten vallankumousten kautta. Val-

lankumoukset liittyvät teollisuudessa tapahtuneisiin murroksiin, jotka ovat saa-

neet aikaan merkittäviä muutoksia teollisessa tuotannossa. Ensimmäisenä teolli-

sena vallankumouksena voidaan pitää höyrykoneiden käyttöönottoa sekä suu-

rempien tuotantoyksiköiden yleistymistä pienien käsityöläispajojen rinnalle 1700-

luvun puolivälistä 1800-luvun alkupuolelle (Karvonen 2001, 9). Ensimmäisen te-

ollisen vallankumouksen myötä teollisuus laajensi hyödykkeiden tuotantoa niin, 

että rikkaiden ja eliitin lisäksi myös työväenluokalla oli pääsy erilaisten elämää 

helpottavien tuotteiden äärelle. Teollinen kehitys sai näin aseman osana yhteistä 

suurta kertomusta, joka johti hyvinvointivaltion rakentamiseen (Suoranta 2008, 

30–31). 

Toinen teollinen vallankumous tapahtui 1900-luvun alussa muun muassa 

sähköistymisen ja autoteollisuuden kehityksen myötä (Karvonen 2001, 9). Tuol-

loin teknologian avulla tuotannossa saavutettiinkin piste, jossa tuotanto ylitti ih-

misten siihenastisen kulutuksen ja tarpeiden tyydyttämiseen vastaamisen rajan. 

Koska ihmiset ja päättäjät olivat jo omaksuneet jatkuvan kehityksen ideologian, 

alkoi tuotantoprosessi luoda ihmisten tarpeisiin vastaavien tuotteiden lisäksi 

myös kuluttajuutta, jotta tuotanto kykenisi säilyttämään oma kasvutahtinsa. (Jo-

kisaari 2017, 33.) Kuluttajuutta luotiin muun muassa tuottamalla keinotekoisia ha-

luja, joihin teknologisoituneella tuotannolla oli mahdollista vastata (Giroux 1988, 

77–78). 

Tuotannon laajenemisen yhtenä taustatekijänä on ollut teknologinen kehi-

tys, joka on saanut kasvun myötä merkityksen maailman parantajana. Henry Gi-

roux’n (1988, 77–78) mukaan ennen teollistumista yhteiskunnan mahdollisuuksia 

oli kuvattu sen puitteissa, olisiko se ihmisen fyysisten ja psyykkisten rajojen puit-

teissa inhimillisesti mahdollista toteuttaa. Teknologian tehostaessa tuotantoa ja 

korvatessa ihmisen eri tuotannon osissa, ajatus inhimillisistä rajoitteista murtui ja 

muuttui muotoon, jossa mahdollisuuksien rajoja alkoivatkin määrittää tekniset ra-

joitteet. Tuotannon mahdollisuuksia alettiin näin mitata sen mukaan, mikäli on-

gelmiin olisi teknisesti tai teknologialla toteutettavissa oleva ratkaisu. Samalla in-

himilliset rajoitteet ovat lakanneet määrittämästä tuotannon kehittymistä ja sitä 
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määrittävää kielellistä ymmärrystä. Uuden teknologiapuheen muuttaessa ihmis-

ten ymmärrystä maailmasta, teknologia on saanut sosialisaation myötä aseman, 

jossa se esiintyy normalisoituna todellisuutta määrittävä reunaehtona ja itses-

täänselvyytenä (Värri 2018, 19). Samalla teknologisesta kehityksestä on tullut 

velvollisuus, jonka kritisoiminen ei ole enää poliittisen keskustelun tai moraalisen 

pohdinnan kohteena (Jokisaari 2017, 35). 

Teknologia ei olisi saavuttanut modernilla ajalla asemaansa, ellei laajamit-

tainen markkinointi olisi kehittynyt teknologian kanssa samaan aikaan. Teknolo-

gian avulla luoduista haluista tehdään todellisia mainonnan ja markkinoinnin kei-

noin, sillä uusien tarpeiden olemassaolo määrittyy ennen kaikkea markkinoinnin 

avulla (Jokisaari 2007, 5). Massamarkkinointi on kehittynyt toisen teollisen val-

lankumouksen jälkeen ensin teollisten sovellusten markkinoinnin tarpeesta, 

mutta myöhemmin se on levinnyt koskettamaan koko ihmiselämää työpaikoilta 

koteihin. Kun työnteko massatuotantoon keskittyvissä tehtaissa yksipuolistui ja 

yksinkertaistui verrattuna aiempaa käsityöläisyyteen, vapaa-ajan merkitys lisään-

tyi siinä määrin, että siitä tuli yksi ihmiselämän merkityksellinen osa-alue. Tämä 

vaikutti markkinoinnin suuntaamiseen työn piiristä koskettamaan myös vapaa-

ajan toimintaa ja yksityisiä kuluttajia. Samalla teknologiset sovellukset levisivät 

työpaikoilta koteihin, sillä markkinointi ja sen kehittäminen olivat yhteydessä juuri 

teknologisen kehityksen ylläpitämiseen ja teknologisten sovellusten levittämi-

seen. (Giroux 1988, 77–78.) 

Markkinointi on postmodernilla ajalla erityisesti vaikuttamisen väline, jolla 

ylläpidetään kapitalistista aatetta (Kupiainen & Suoranta 2005, 289). Reijo Kupi-

ainen ja Juha Suoranta (2005) kuvaavat tällaista kapitalistista aatetta konsumis-

miksi, kulutuskeskeisyydeksi. Kulutuskeskeisessä maailmassa, jollaiseksi post-

modernia aikaa voi kutsua, ideoista ja haluista tehdään niin puoleensa vetäviä, 

että niiden kuluttamisesta tulee osa ihmisen elämäntapaa ja maailmallisuutta. 

Haluista on tullut näin ajatteluun sisäistetty tapa toimia ja ymmärtää merkityksiä 

vallitsevassa maailmassa (Värri 2018, 74). 

Kulutuskeskeisyys on luonut maailmallisuutta, joka ei enää perustunut to-

dellisuudelle vaan tuotetulle maailmalle, jossa yksittäinen ihminen ei kykene ku-

vittelemaan tai tuntemaan toimintansa seurauksia ja näin kantamaan niistä mo-

raalista vastuuta. (Jokisaari 2017, 21–22.) Ihmisen irtaantuminen todellisuudesta 

ja moraalisesta velvoitteesta taas ovat johtaneet omaksumaan maailmallisuuden, 
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jossa teollisesti tuotettujen halujen ja tarpeiden todellinen määrä on lipunut ihmi-

sen ymmärryksen ja moraalisen velvollisuuden saavuttamattomiin (Riihinen 

2014, 31). Samalla se on rakentanut yltäkylläisyyden maailman, jonka perustana 

eivät ole vain perustarpeiden tyydyttäminen ja inhimillinen elämä vaan jatkuva 

sokea uudistumisen nälkä teollisesti tuotettujen halujen keskellä (Jokisaari 2017, 

33). 

2.2.2 Kuluttajuuden tuotteistaminen 

2000-luvun vaihteessa teollinen tuotanto muuttui uudelleen informaatioteknolo-

gian kehittymisen myötä (Karvonen 2001, 9). Siinä missä massateollisuuden ja -

markkinoinnin kehittyminen loivat pohjan tuotteiden jatkuvalle tuottamiselle ja ku-

luttajien ohjailemiselle keinotekoisten halujen avulla, informaatioteknologia ja tuo-

tannon kasvu aloittivat tuotannon painopisteen siirtymisen myös kuluttajiin. Pelk-

kien uusien tuotteiden tuottaminen ei riittänyt ylläpitämään kasvutahtia, minkä 

seurauksena huomio alkoi kiinnittyä itse halun kokijan, kuluttajan, tuottamiseen 

ja tämän muokkaamiseen suuntautumaan tuotannollisesti kannattaviin haluihin. 

(Jokisaari 2017, 33.) 

Tuotteiden hankkimisen ja kuluttamisen ylläpitämiseksi, tuotemaailman tu-

lee jatkuvasti tuottaa toimijuutta. Tuotemaailman toimijuuden fyysisenä yksikkönä 

on ihminen, joka yksinkertaistuu tuotemaailmassa kuluttajaksi. (Jokisaari 2007, 

5–8.) Kuluttaja houkutellaan tuotteiden pariin esimerkiksi asiakaskasvatuksen 

avulla, jossa kuluttaja sitoutetaan tuotteisiin ja brändeihin luomalla tälle tunteita, 

odotuksia ja lupauksia. Kokemukset ja lupaukset kasvattavat kuluttajan seuraa-

maan brändiä ja sen luomaa mielikuvaa elämästä, sillä ne herättävät psykologisia 

mielihyvän tunteita ja muuttavat sosialisaation avulla ihmisen identiteettiä. (Kupi-

ainen & Suoranta 2005, 293–296). Kuluttajan ideaa ylläpitävät esimerkiksi tekno-

logisten sovellusten kautta jaetut, käyttäjien rakentamat kuvat halutunlaisesta 

elämästä ja siihen liittyvästä toimijuudesta. Juha Suorannan (2008) mukaan yk-

silöt tekevät elämästään kuluttamisen kautta ikään kuin elokuvaa, joka on jatku-

vasti julkisesti katseltavissa ja arvioitavissa.  

Asiakaskasvatuksen yksi muoto on yrittäjyyskasvatus, jollaa pyritään herät-

tämään ihmisen sisäinen halu kehittää itseään hyväksi kuluttajaksi (Kupiainen & 

Suoranta 2006, 297). Yrittäjyyskasvatuksen voi jakaa kahteen eri yrittäjyyden 
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muotoon, ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoinen yrittäjyys viittaa yritystoiminnan har-

joittamiseen ja näin ollen työllistymiseen. Sisäinen yrittäjyys taas viittaa laajem-

paan ymmärrykseen ihmisen kyvyistä, joita kehittämällä ihminen kykenee pärjää-

mään paremmin koko elämäänsä ajatellen. (Harni & Pyykkönen 2018, 282.)  

Tuotemaailmassa sisäisen yrittäjyyden kehittämisen tavoitteena on saada 

yksilöt sitoutumaan elinikäiseen itsensä muokkaamiseen ja tuottavuuden kasvat-

tamiseen (Jokisaari 2017, 71). Kyse ei näin ole enää ihmisen ulkopuolelta tule-

vien halujen markkinoinnissa vaan kokonaisvaltaisessa, yksilön sisäisen moti-

vaation herättämän tarpeen luomisesta muokata persoonaansa, tietojaan ja tai-

tojaan vastaamaan tuotemaailman maailmallisuutta (Jokisaari 2010, 34–35). 

Günther Andersin mukaan olemme jatkuvasti työnkaltaisessa suhteessa tekno-

logisiin laitteisiin ja mediaan, joiden avulla tuotamme julkisuuteen kuvaa itses-

tämme (Babich 2018, 1115). Tuotemaailman ehtoihin sopeutuminen kiinnittää si-

säisen yrittäjyyden mallin tuottamaan kuluttajista itsestään tuotteita, joiden arvo 

mitataan sen mukaan, mikä heidän kykynsä on kuluttaa ja tuottaa tuotemaailman 

ehtojen mukaisesti. Näin tulkiten voi väittää, että käsitys ihmisyydestä on muut-

tunut tuotemaailmassa. Ihmistä ei enää nähdä orgaanisena kokonaisuutena ja 

moneutena, vaan tämä pilkotaan tuotteistamisen ehdoilla osiin monistettaviksi, 

muokattaviksi, mitattaviksi ja yhdisteltäviksi paloiksi (Viren & Vähämäki 2015, 

26). 

Brändäämällä yksilö luo itselleen lisäarvoa, joka ylittää tämän itsensä fyysi-

sen muodon arvon. Samalla brändääminen luo lisäarvoa sille tuotteiden sarjalle, 

johon kuluttajabrändi kiinnittyy. Esimerkiksi älykellon ostanut kuluttaja luo jaka-

mallaan kuvastolla mielikuvaa kellon käyttäjäprofiilista, mikä voi parhaimmillaan 

nostaa tuotteen arvoa entisestään. Samalla kuluttaja vahvistaa itseensä kohdis-

tuvaa positiivista mielikuvaa luoden toimijuudestaan haluttavaa (Heikkinen & Hut-

tunen 2017, 40). 

Kuluttajafantomiksi tuotettu toimijuus ohentaa ihmisyyden tuotannon re-

surssiksi (Heikkinen & Huttunen 2017, 45), johon osoitetut toimenpiteet tähtäävät 

tämän lisäarvon nostamiseen tavalla, joka on markkinoiden kannalta suotuisin ja 

kustannustehokkain. Markkinoiden kannalta kannattavin tapa muovata kulutta-

jien massaa, on ottaa haltuun prosesseja ja instituutioita, joita kuluttajayksilöt 

ovat jo tottuneet käyttämään. Tämä on johtanut siihen, että tuotannollinen ajattelu 
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on ottanut haltuun ihmisen elämän osa-alueita, jotka perinteisesti eivät ole olleet 

markkinatalouden kiinnostuksen kohteena. (Harni 2015, 104.)   

Yksi kuluttajayksilöiden tehokkaaseen muovaamiseen soveltuva instituutio 

on koulu, laajemmin tarkasteltuna ihmisen kasvuprosessi. Aikaisemmin hyvään 

elämään tähtäävä kasvatus on tuotemaailmassa moraalista käsin tarkasteltuna 

muuttunut tuotantokoneeksi, jonka tehtävänä on hyvään elämään pyrkimisen 

sekä sivistyksen sijaan muovata yksilöistä tuotemaailmaan sopeutuvia kuluttajia 

(Jokisaari 2010, 35). Hannu Heikkinen ja Rauno Huttunen (2017) argumentoivat, 

että koulutuksen merkitystä määrittelee tänä päivänä yhä enemmän ajattelu, 

jossa ihminen nähdään resurssina ja koulu nähdään inhimillisen tuotantokapasi-

teetin tuottajana tulevaisuuden tuotannon tarpeisiin. 

Tuotemaailmassa kuluttajien tuottaminen ja prosessien haltuunotto perus-

tuvat siihen, että tuotantolinjat naamioituvat ja sekoittuvat itseksi tulemisen pro-

sessien kanssa ja häivyttävät näin rajaa vapaaksi itseksi tulemisen ja kuluttajaksi 

kasvamisen välillä. Tuotemaailman maailmallisuudessa kuluttaja ei ymmärrä-

kään olevansa kuluttaja ja alisteisessa, työnkaltaisessa suhteessa talouden kas-

vulle. Kulutusfantomiksi sopeutumisesta ja lisäarvon tavoittelusta tulee kasvupro-

sesseissa omaksuttuja arvoja, joiden saavuttamiseksi yksilö alistaa itse itsensä 

taloudelliselle toimeliaisuudelle ja tuotannolliselle optimoinnille. (Heikkinen & Hut-

tunen 2017, 47.) 

Tuotemaailman maailmallisuudessa elävän kuluttajan työsuhde toteutuu si-

säisenä yrittäjyytenä, jossa yrittäjämäinen toiminta omaksutaan osaksi jokapäi-

väistä toimintaa. Sisäiseen yrittäjyyteen pyrkiminen on ennen kaikkea pyrkimystä 

olla tietynlainen ihminen, joka kykenee hallitsemaan epävarmuutta ja jatkuvaa 

muutosta ja säilyttämään näin tuotemaailman vaatimusten keskellä suoritusky-

kynsä ja (lisä)arvonsa tuotemaailman fantomina. sisäisen yrittäjyyden omaksunut 

yksilö on itsenäinen, autonominen ja joustava riskinottaja, joka omaa aktiivisen, 

luovan ja kilpailullisen otteen toimintansa ohjaamiseensa sekä vahvan suoritus-

motivaation. (Harni 2015, 106–107.)  

Sisäistä yrittäjyyttä markkinoidaan kuluttajille vapautena muokata persoo-

naansa ja vaikuttaa vapaasti mahdollisuuksiinsa rakentaa merkityksellistä elä-

mää. Yrittäjyyden ihanteessa on kuitenkin lopulta kyse uudenlaisesta hallinnan 

muodosta, jonka keinoilla yksilöt pakotetaan tekemään aktiivisia valintoja tuote-

maailman tarjoamien mahdollisuuksien välillä (Keskitalo-Foley, Komulainen & 
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Naskali 2010, 22–23). Näin tuotemaailmassa yrittäjyyden ideaali saa merkityk-

sensä todellisen vapauden sijaan yksilön omana velvollisuudentuntona omaa 

menestystään ja epäonnistumistaan kohtaan. (Komulainen, Naskali, Korhonen, 

Keskitalo-Foley 2011, 352.) Esko Harni (2015) huomauttaa, että tällainen ihmisen 

mahdollisuuksien ja mahdollisten kykyjen hallinta perustuu täysin mielivaltaiseen 

kontrolliin, jossa hallinta tapahtuu ilman erityistä oikeutusta tai tarvetta. Tämä 

taas johtaa siihen, että tuotemaailmassa tapahtuva kuluttajien ohjaaminen alistaa 

yksilöt järjestelmään, joka sortaa heitä estämällä yksilöiden mahdollisuuden itse-

näiseen ja vapaaseen elämään vailla todellista perustetta. 

2.3 Tuotemaailma sortavana järjestelmänä 

Tämän tutkielman lähtökohtana on käsitys siitä, että tuotemaailmaan sopeutumi-

nen on inhimilliselle kasvulle haitallinen prosessi. Tuotemaailmassa elävä yksilö 

on velvoitettu seuraamaan ja muokkaamaan itseään tuotemaailman kaltaiseksi, 

sillä vain moraaliperiaatteisiin sopeutuva oleva saa tuotemaailman maailmalli-

suudessa merkityksen. Velvoite sopeutua käskeviin moraaliperiaatteisiin heiken-

tää yksilön mahdollisuuksia toimia itsenäisesti ajattelevana toimijana, minkä seu-

rauksena yksilö asettuu alisteiseen asemaan suhteessa tuotemaailman maail-

mallisuuteen. 

Moraaliperiaatteet ovat käskeviä sääntöjä, jotka kohdistuvat tuotemaail-

massa eläviin yksilöihin ja yhteisöihin. Günther Anders (2011, 174) huomauttaa, 

että vaikka tuotemaailman käskyt kohdistuvat tuotteiden kuluttamiseen ja osta-

miseen, ne eivät koske ainoastaan heitä, joilla on varaa kuluttaa. Päinvastoin 

käskevät ehdot saavat erityisesti myös heidät, joilla ei todellisuudessa ole varaa 

kuluttamiseen, kuluttamaan tuotteita ja palveluita. Tuotemaailma, jossa kulutta-

minen on normalisoitu ihmisen identiteetin rakennusaineeksi, vähävaraisilla on 

vähemmän resursseja nousta käskeviä ehtoja vastaan, sillä köyhyys ja huono-

osaisuus ovat valmiiksi alistavia järjestelmiä, jotka ovat opettaneet alistumaan 

sääntöihin ja ohjeisiin. Samaan aikaan markkinat yltävät erilaisten teknologisten 

laitteiden avulla kaikkialle, minkä seurauksena he, joilla ei ole varaa kuluttami-

seen, ovat silti jatkuvasti haluja tuottavien koneistojen saavutettavissa (Kupiainen 

& Suoranta 2005, 292). 
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Näistä lähtökohdista on perusteltua väittää, että tuotemaailma ja sen mo-

raalinen järjestelmä ovat sortavia järjestelmiä, jotka asettavat ihmisen alistavaan 

suhteeseen tuotemaailman järjestelmän ja itsensä kanssa. Paulo Freire (2005, 

57) kuvaa alistamista tai sortoa tilanteeksi, jossa toinen ihminen joko käyttää 

toista yksilöä objektiivisesti hyväkseen tai vastaavasti estää tätä tavoittelemasta 

ja toimimasta itsenäisenä ja vastuullisena yksilönä. Samaan aikaan sorto on kui-

tenkin myös institutionaalista ja kasvotonta vallankäyttöä. Samoin tuotemaail-

massa sorron osapuolia ei voi osoittaa ihmisten välisten valta-asetelmien suh-

teena, sillä tuotemaailman sorto perustuu anonyymille vallankäytölle. Tuotemaa-

ilman sortavat järjestelmät läpileikkaavat koko elämän ja yksilön persoonallisuu-

den hajauttaen kontrollin lopulta yksilöille itselleen. (Harni 2015, 107.) Tuotemaa-

ilman sortavasta järjestelmästä jokainen toimija asettuu niin sortajaksi kuin sor-

retuksi suhteessa toisiinsa sekä itseensä vaatimalla tuotemaailmankaltaisuutta 

ympäröivältä maailmalta. 

Tuotemaailma estää yksilöltä tämän itsenäisyyden, sillä se määrittelee ih-

misenä olemisen mahdollisuudet itsensä kautta. Tuotemaailman moraaliperiaat-

teet määrittävät yksilön tulevaisuuden ja merkityksellisyyden säilyttämisen eh-

doiksi tehokkuuden ja taloudellisen tuotteliaisuuden, jotka turvatakseen yksilön 

on alistuttava tuotemaailman kontrollille. (Brunila, Onnismaa & Pasanen 2015, 

14.) Tuotemaailman kontrolli taas perustuu pehmeälle vallankäytölle, joka ohjaa 

hienovaraisesti yksilön tekemään henkilökohtaisilta vaikuttavia päätöksiä, minkä 

seurauksena yksilö ei ymmärrä olevansa alisteisessa suhteessa maailmaan 

(Keskitalo-Foley ym. 2010, 20). Tuotemaailman alistussuhde perustuu kuluttajan 

muovaamiseen itse itsensä vartijaksi. Kun kuluttajayksilö ei miellä olevansa työ-

suhteessa taloudelliselle kasvulle, hän ei myöskään miellä olevansa kontrollin 

alla. (Heikkinen & Huttunen 2017, 47.) Näin kontrolli perustuu mielivallalle, jossa 

yksilöä hallitaan kontrolloimalla tämän mahdollisia kykyjä. (Harni 2015, 107.) 

Kontrollin avulla tuotemaailma alistaa yksilöt riippuvuussuhteeseen maail-

mallisuutensa kanssa. Riippuvuuden hyväksikäyttäminen on yksi sorron väline, 

jolla sorrettava alistetaan näkemään itsensä osaamattomina ja tietämättöminä 

suhteessa sortajaansa (Freire 2005, 67–70). Tuotemaailmassa osaamattomuus 

näyttäytyy häpeänä sekä itsen alkuperää että riittämättömyyttä kohtaan (Joki-

saari 2004, 12). Häpeän ajamana ihminen alistaa itsensä suhteessa teknologis-

ten esikuvien kuvastoon, jota vasten inhimillinen yksilö näyttäytyy tehottomana ja 
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riittämättömänä yltääkseen teknologisten mittareiden asettamiin tavoitteisiin. 

Päättäjille ja yritysasiantuntijoille taas ihmiset näyttäytyvät ohjailtavana kuluttajien 

massana, jossa ihminen yksinkertaistuu tilastojen keskiarvoksi. (Giroux 2012, 

43.) Tällaiset kontrollin muodot epäinhimillistävät ihmiset elottoman esineen kal-

taisiksi alistaen heidän ihmisarvonsa pelkäksi talouden resurssiksi (Freire 2005, 

61). 

Riittämättömyyden häpeä ja tuotemaailman hallitsema epävarmuus johta-

vat tuotemaailman alistavan maailmallisuuden hyväksymiseen, sillä tuotemaa-

ilma tarjoaa itseään ja moraalinsa mukaista toimintaa ainoana todellisuutena ja 

turvallisena vaihtoehtona (Jokisaari 2017, 81: Värri 2018, 88). Tuotemaailman 

tuttavallistetussa todellisuudessa vapaana olemisen rakentaminen esiintyy pelot-

tavana ja hallitsemattomana, jatkuvana tuntemattomana epävarmuutena (Freire 

2005, 67). Vapaa epävarmuus eroaa tuotemaailman tuottamasta epävarmuu-

desta, koska vapaa oleminen ei tarjoa tuotemaailman tapaan valmiita tavoitteita 

saavutettujen tilalle. Niin sisäisen yrittäjyyden markkinaperustainen ideaali ei 

toimi, sillä se perustuu hetkellisten turvallisuuden illuusioiden luomiseen muuttu-

vien osaamistavoitteiden välillä. 

2.4 Kriittisen kasvatustieteen mahdollisuudet sorron murtajana 

Koska sortavassa järjestelmässä yksilöltä viedään mahdollisuudet tavoitella käs-

kyistä vapaata ihmisyyttä ja hallita omaa elämäänsä, tulisi Freiren (2005) mukaan 

sorron purkamisen olla yksi yhteisön ja siinä elävien yksilöiden tärkeimmistä teh-

tävistä. Järjestelmän purkamisen ytimessä on sorrettujen käsityksien ja ymmär-

ryksen muuttaminen maailmaa kohtaan. Sorrettujen tulisi lakata näkemästä sorto 

oikeutettuna maailmanjärjestyksenä ja tulla tietoisiksi ihmisyhteisön sisälle raken-

tuneista valtasuhteista, joissa ideologia tuottaa sorretuista kuvaa sortajiaan huo-

nompina, alempina ja syyllisinä omaan asemaansa alistettuina. (Tomperi 2005, 

25.) Tuotemaailmassa elävien yksilöiden tulisi näin kyetä näkemään itsensä ak-

tiivisina todelliseen maailmaan suuntautuvina toimijoina, eikä passiivisina tuote-

maailman fantomeita vastaanottavina kuluttajina. 

Freirelle sorron purkamiseksi tarvitaan tietoisen toiminnan eli praksiksen ke-

hittämistä, jossa vakava todellisuuteen kohdistuva pohdinta yhdistyy todellisuutta 
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muuttavaan toimintaan (Freire 2005, 69). Tietoinen toiminta mahdollistaa toimin-

nan suuntautumisen ja itsekorjautuvuuden kohti sorrosta vapaata elämää, sillä 

se perustuu mielivaltaisten valta-asetelmien ja käskyehtojen sijaan todellisuutta 

koettelevalle epäilykselle sekä aktiiviselle liikkeelle, jonka suuntaa ajattelu korjaa 

jatkuvasti. 

Henry Giroux’n (1991, 47) mukaan tietoisen toiminnan kehittäminen on eri-

tyisesti kriittisten pedagogien tehtävä. Sen sijaan, että kasvatus ja opetus tuottai-

sivat ainoastaan tietoa, niiden tulisi nähdä tähtäävän myös poliittiseen toimijuu-

teen niin kasvattajien kuin kasvatettavien osalta. Lisäksi pedagogien tulisi ym-

märtää, että kasvatus itsessään tapahtuu teknologisoituneessa maailmassa, 

minkä seurauksena se jatkuvasti myös vahvistaa ja uusintaa teknologisen maa-

ilman ja tuotemaailman olemassaoloa ellei näitä tietoisesti pyritä muuttamaan 

(Värri 2018, 21). Giroux’n esittämän mukaan kriittisen pedagogiikan tehtäväksi 

voi nähdä tuotemaailman sorrosta vapautumiseen, sillä kriittisen pedagogiikan 

tulisi kyetä tarjoamaan kasvatettaville kriittisiä kykyjä koetella ja muuttaa vallitse-

via sosiaalisia ja poliittisia normeja sen sijaan, että se opettaisi kasvatettavat 

omaksumaan sopeutuvan asenteen maailmaa kohtaan. Henry Giroux’lle (1988) 

kyse on myös kasvattajien kyvystä uskoa parempaan maailmaan ja muuttaa kas-

vatuksen taustalla olevia perusoletuksia sen sijaan, että muuttaisimme pelkkiä 

käytänteitä. 

Päästäkseen vapauttavaan kasvatukseen kriittisten pedagogien on tarkas-

teltava ja käsitteellistettävä kasvatusta ja sorron rakentumisesta vallitsevasta 

kulttuurista käsin, sillä sortavat järjestelmät ovat aina kulttuurillisesti kerrostuneita 

sosiaalisia rakenteita. (Jandri & Giroux 2017, 153.)  Petar Jandri ja Henry Giroux 

(2017) käsitteellistävät tuotemaailmassa tapahtuvan sorron alistetuksi osapuo-

leksi elinikäisen oppimisen ideaalin omaksuneen prekaareissa työoloissa elävän 

kansalaisen, jonka elämän mahdollisuuksia määrittelee mukautuminen epävar-

moille työmarkkinoille, epävarmaan elämään ja niiden kautta epävarmaan tule-

vaisuuteen. 

Petar Jandri ja Henry Giroux (2017) kuvaavat tuotemaailman sortoa vas-

taan taistelevaa pedagogiikkaa prekariaattien pedagogiikaksi. Prekariaattien pe-

dagogiikan juuret ovat Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikassa, johon prekari-

aattien nostaminen sorrettujen edustajaksi tuo mukaan uusliberalismin ja sitä 
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kautta tuotemaailman kulttuuriset valtarakenteet. Suhteessa Paulo Freiren sor-

rettujen pedagogiikkaan, jonka historialliset lähtökohdat nousevat orjien ja työ-

läisten orjuuttamisesta (Tomperi 2005, 22), prekariaattien pedagogiikka nostaa 

sorron keskiöön tuotemaailmaa leimaavat taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset 

kerrannaiset, jotka vaikuttavat erityisesti epävakaille ja epämääräisille työmarkki-

noille alistettuihin yksilöihin (Jandri & Giroux 2017, 152). 

Sorrettujen ja prekariaattien pedagogiikan keskiössä on ajatus siitä, että va-

pautuakseen sortavasta järjestelmästä, sorrettujen itsensä on otettava ensimmäi-

nen askel kohti ihmisyyden palauttamista sekä taisteltava ihmisinä ihmisyyden 

puolesta. Tämä edellyttää Paulo Freiren (2005) mukaan erityisesti tietoisen toi-

minnan sytyttämistä, sillä sorrettujen on alettava ajatella ja taistella, kuten ihmiset 

sen sijaan, että he tottelisivat kuin elottomat esineet ajattelematta ja toimimatta 

itse aktiivisesti. Tietoisen toiminnan herättämiseksi Petar Jandri ja Henry Giroux 

(2017) asettavat prekariaattisessa sorrossa eläville viisi pedagogista lähtökohtaa, 

jotka tähtäävät sortavan järjestelmän uudelleen ajatteluun ja sitä myötä toisinte-

kemiseen nykymaailmassa. 

Ensimmäisenä lähtökohtana kasvattajien tulisi kehittää kriittistä ja analyyt-

tista ymmärrystä siitä, kuinka eri järjestelmät toimivat ja mitä ne aiheuttavat ihmi-

sille. Murtaakseen muun muassa kasvatusjärjestelmässä tapahtuvaa sortoa, on 

ensin ymmärrettävä, millaisia valtarakenteita, poliittisia intressejä ja tietoa järjes-

telmä ylläpitää ja kuinka ne suhteutuvat sortoa ylläpitäviin, haitallisiin uskomuk-

siin. (Jandri & Giroux 2017, 153.) Sorron syiden kriittinen tiedostaminen edeltää 

aina muutoksen aikaan saamista. Toisaalta muutoksen aikaan saamiseksi on 

myös vaadittava ääneen sen toimeenpanemista. (Freire 2005, 48–51.) 

Toiseksi Jandrin ja Girouxin (2017, 153) mukaan on kehitettävä ja elvytet-

tävä radikaalia kuvittelukykyä, jonka avulla on mahdollista sanoittaa nykyisen jär-

jestelmän ulkopuolisia mahdollisuuksia sekä rakentaa näihin mahdollisuuksiin liit-

tyvää toivoa. Toivon rakentaminen on olennaista erityisesti kasvatuksessa, sillä 

se tähtää kohti tuntematonta hyvää. Toivon avulla voidaan kuvitella kasvatetta-

van myönteinen kasvu tulevaisuutta kohti, jolloin kasvatuksen päämäärät ylittävät 

vallitsevan todellisuuden käskevät ehdot ja laajentavat näin mahdollisuuksia ku-

vitella hyvä elämä. (Jokisaari 2017, 61.)  

Myös kolmas lähtökohta liittyy kielelliseen maailman uudelleen sanoittami-

seen. Uusliberaalissa kasvatusajattelussa perinteiset kasvatuksen hyveet, kuten 



27 

vapaus, ovat muuttaneet merkitystään. Vapaus typistyy tuotemaailman ehtojen 

läpi vapaudeksi kuluttaa tuotteita ja palveluita sen sijaan, että se todella viittaisi 

käskyistä vapaan kasvun mahdollisuuksien ylläpitämiseen. Kasvattajien ja peda-

gogien velvollisuus on luoda markkinatalouden haltuun ottaman sanaston tilalle 

uusia puhetapoja, jotka kuvaavat taloudesta vapaita hyveitä, kuten yhteistä hy-

vää, totuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Samalla kasvattajien tehtä-

vänä on luoda näiden sanastojen ympärille aktiivista toimijuutta passiivisen vas-

taanottamisen sijaan, jotta tietoisen toiminnan ylläpitäminen mahdollistuu. (Jandri 

& Giroux 2017, 153–154.) 

Tietoinen toiminta ja järjestelmien vastustaminen onnistuvat vain, jos niiden 

harjoittamiseen on olemassa tila. Tästä syystä neljäntenä pedagogisena käytän-

tönä kasvattajien tulisi toimia aina kasvatusinstituution ja sen ulkopuolisen toimin-

nan välimaastossa. Täydellinen institutionalisoituminen aiheuttaa kyynisyyttä ja 

kritiikittömien toimintatapojen omaksumista, mikä heikentää kasvatuksen reflek-

tiivisyyttä ja avoimuutta muutokselle. (Jandri & Giroux 2017, 154.) Institutionali-

soituminen kaventaa myös kasvattajien muutosmahdollisuuksia, sillä se ohjaa 

kasvattajia keskittymään pelkästään koulun sisältöjen ja tapojen muuttamiseen. 

Pedagogisten käytänteiden uudelleen ajattelu vaatii sitä, että kasvattajat tarkas-

televat kriittisesti käsitystään siitä, millaisena näemme koulun tehtävän yhteis-

kunnassa ja että kasvattajat pitävät yllä uskoa siihen, että muutos todella mah-

dollistaa paremman maailman rakentamisen. (Giroux 1988, 9–23.) Viimeisim-

pänä Petar Jandri ja Henry Giroux (2017) peräänkuuluttavat uusien poliittisten 

rakenteiden luomista vastustamaan kapitalistiseen voitontavoitteluun pyrkivää 

politiikkaa. 

Näiden viiden käytänteen omaksuminen osaksi kasvatusta luovat pohjan 

kasvatuksen avulla tapahtuvan sorron murtamisen onnistumiseksi. Avainase-

massa on tietoisen toiminnan kehittäminen sekä kasvattajien että kasvatettavien 

keskuudessa, sillä jos ihminen omaksuu kasvatuksessa passiivisesti tietoa vas-

taanottavan yksilön roolin, omaksuu tämä passiivisen sopeutujan roolin myös 

suhteessa yhteiskunnan muihin rakenteisiin. (Freire 2005, 81.) Tietoinen toiminta 

tähtää yksilön vapautumiseen sekä hänen itsensä aiheuttamasta alaikäisyy-

destä, että lopulta myös tuotemaailman tuottamasta alaikäisyydestä. (Jokisaari 

2017, 38.) Toisin sanoen koulukasvatuksessa tietoisen toiminnan harjoittaminen 
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voi auttaa kasvatettavia suuntautumaan tuotemaailman sijaan todelliseen maail-

maan, mikäli opettajat kykenevät ensin itse huomaamaan ja toisin tekemään tuo-

temaailman moraaliin suuntautuvan kasvatuksen tilanteita.  
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3 TUTKIMUSONGELMA JA SEN 
SUORITTAMINEN 

Tässä osiossa esittelen tutkielman tutkimusongelman ja metodologiset valinnat.  

3.1 Tutkimusongelma ja tutkielman tavoitteet 

Tutkielmani tavoite on tarkastella, millaisiin opettajuuden ja koulukasvatuksen 

teemoihin tuotemaailman maailmallisuus kiinnittyy. Pyrin antamaan opettajille 

työkaluja oman työn kriittiseen arviointiin ja sitä kautta vapauden ylläpitämiseen 

tai sen saavuttamiseen. Tutkimusongelma, johon etsin tutkielman avulla vas-

tausta on: Mihin opettajaopiskelijoiden kertomien teemoihin tuotemaailman maa-

ilmallisuus kiinnittyy? 

Käsitykseni mukaan elämme kaikki tuotemaailman läpileikkaamassa todel-

lisuudessa, jossa tuotemaailman imperatiivit, käskevät ehdot, ohjaavat toimin-

taamme ja vaikuttavat näin kykyymme ymmärtää maailmaa ja nähdä hyvän elä-

män mahdollisuuksien reunaehtoja. Tutkielmassa käsittelen tuotemaailmaa sor-

tavana järjestelmänä, joka alistaa siinä elävät ihmiset tuotemaailman käskyvallan 

alle ja estää näin heidän itsenäisen ja vapaan toimijuuden. Opettajuutta tuote-

maailmassa tarkastelen kriittisen pedagogiikan teoriaan nojaten. Analyysissani 

pyrin löytämään niitä opettajuuden teemoja, joiden kriittiseen tarkasteluun on 

syytä kiinnittää huomiota, mikäli haluamme pitää kiinni kasvatuksen vapaudesta 

tulevaisuudessa ja purkaa tämän päivän sortavia järjestelmiä. 

Tieteenfilosofisesti tutkimukseni taustalla vaikuttaa sosiaalisen konstruktio-

nismin suuntaus. Sosiaalinen konstruktionismi käsittää ihmisten maailmallisuu-

den rakentuneen ennen kaikkea kielellisen sosiaalisen kanssakäymisen varaan. 

Yhteisön ja maailmallisuuden rakentuminen on kielen kautta aina ajasta ja pai-

kasta riippuvaista, minkä takia maailmallisuuden voi myös ajatella ja sanoittaa 
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vallitsevasta käsityksestä toisin. Suuntauksen mukaan ihminen on sosiokulttuu-

rinen olento, joka jatkuvasti määrittelee sekä itseään että ympäristöään suh-

teessa muiden kanssa jaettuun maailmallisuuteen. (Lock & Strong 2010, 6–8.)  

Maailmallisuutta tarkastelen kriittisen kasvatustieteen paradigman kautta. 

Kriittiseen paradigmaan kiinnittyneenä ymmärrän kielen, ajattelun ja sosiaalisesti 

rakentuneiden perustelujen asettavan rajoja sosiaalisen yhteisön maailmallisuu-

delle. Näiden rajojen näen asettuvan erilaisiin valta-asetelmiin, jotka vaikuttavat 

yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksiin ajatella maailmaa toisin. (Popkewitz 

1984, 45, 184.) Kriittisen näkökulmani myötä koen tutkimukseni tavoitteeksi pyr-

kiä jaetun todellisuuden kuvailun lisäksi myös todellisuuden muuttamiseen ja uu-

delleen määrittelyyn. 

3.2 Tutkimusaineisto 

Tutkielman aineistona (n=38) toimivat keväällä 2018 keräämäni syventävän vai-

heen luokanopettajaopiskelijoiden kirjoittamat kertomukset. Kertomukset kerä-

sin eläytymismenetelmällä ja niiden rungon muodostivat kaksi kehyskertomus-

kategoriaa, joiden pohjalta kirjoitustehtävä toteutettiin. Ensimmäisenä katego-

riana (N=19) toimivat kertomukset peloista ja kauhukuvista, joita luokanopetta-

jaopiskelijoilla on tulevaisuutta ja työelämää kohtaan ja toisena kategoriana 

(P=19) toimivat tarinat haaveista ja unelmista, joita tulevaisuuteen ja työhön liit-

tyy. Tutkielmassa olen käyttänyt aineistoteksteistä tunnisteita, joissa ensimmäi-

nen kirjain kertoo tekstin position joko kauhistelevaksi/negatiiviseksi (N) tai unel-

moivaksi/positiiviseksi (P). Jokainen teksti on tämän lisäksi vielä koodattu aineis-

toanalyysin alkaessa arvotussa järjestyksessä juoksevalla numeroinnilla (esi-

merkiksi viidennes unelmoiva teksti on P5). 

Kehyskertomukset ohjasivat vastaajia kirjoittamaan tulevaisuuden kau-

huista ja unelmista omasta näkökulmastaan. 

Kehyskertomus N: Keskustelette ystäväsi kanssa työpaikallanne siitä, mil-
laista työnne on tulevaisuudessa. Kauhistelet, millainen yhteiskunta on 30 
vuoden päästä ja millaista työsi tulee silloin olemaan. Kirjoita lyhyesti siitä, 
mitä kerrot kaverillesi. 
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Kehyskertomus P: Keskustelette ystäväsi kanssa työpaikallanne siitä, mil-
laista työnne on tulevaisuudessa. Unelmoit, millainen yhteiskunta on 30 vuo-
den päästä ja millaista työsi tulee silloin olemaan. Kirjoita lyhyesti siitä, mitä 
kerrot kaverillesi. 

Kehyskertomuksen pohjalta kirjoitettujen kertomusten pituutta tai muotoa ei teh-

tävänannossa rajattu. Kerätyt kertomukset olivat pituudeltaan keskimäärin puo-

likkaan A4-arkin pituisia (fontti: Arial, koko: 12) pohdintoja tulevaisuuden yhteis-

kunnasta, koulun asemasta siinä sekä opettajana toimimisesta. Kehyskertomuk-

sessa ei määritelty työpaikkaa tai työtä koulu- tai kasvatustyöhön, minkä ansi-

osta vastaajilla oli mahdollisuus rakentaa tulevan ammatin kuvaaminen myös 

muunlaisen ammattikuvan pohjalle, kuin opettajuuden. Suurin osa (n=36) vas-

taajista kohdistivat kertomuksensa tulevaisuudesta opettajuuden ja kouluinsti-

tuution näkökulmaan käyttämällä teksteissä ilmaisuja, jotka viittasivat opettami-

seen, kouluun, luokkahuoneeseen ja oppilaisiin. Kahdessa kertomuksessa kir-

joittajat eivät määrittäneet työkenttää eikä se ollut tulkittavissa tekstin ilmauk-

sista. Tässä tutkimuksessa puhun vastaajia mukaillen opettajuudesta ja opetta-

misesta tuotemaailmassa. Kahta määrittelemätöntä kertomusta olen käyttänyt 

aineiston osana, sillä niiden sisältö oli linjassa opettajuuteen kiinnittyvien kerto-

musten kanssa. Tulkitsen kertomusten kuvaavan yleistä työkenttää, jolla myös 

opettajat toteuttavat ammattiaan. 

Vastaajajoukoksi valitsin syventävän vaiheen luokanopettajaopiskelijat, sillä 

he edustavat tulevaisuuden opettajakuntaa. Opintojensa loppupuolella oleville 

opiskelijoille on ehtinyt opintojensa aikana muodostua ymmärrys kasvatustie-

teestä tieteenalana, sekä mahdollisesta tulevaisuuden ammatista kasvatusalan 

ammattilaisena. Lisäksi suurin osa syventävän vaiheen luokanopettajaopiskeli-

joista ovat käyneet kasvatustieteiden opintonsa vallitsevan yhteiskuntajärjestyk-

sen aikana, jolloin saadun koulutuksen voi olettaa heijastelevan nyky-yhteiskun-

nan painopisteitä ja vaatimuksia. Samaan aikaan työelämän normittuneet käy-

tänteet ja työyhteisöjen yksilölliset traditiot eivät ole vielä ehtineet vaikuttaa ky-

kyyn kuvitella ammatin eri puolia vapautuneesti, huolimatta siitä, että opiskelijalla 

olisi kokemusta työelämästä opintojensa ajalta. 

Keräsin aineiston kevään 2018 aikana e-lomakkeella, jonka lähetin luokan-

opettajaopiskelijoille sähköpostilistan sekä sosiaalisen median alustojen kautta. 

Aineistonkeruun loppuvaiheessa jaoin Tampereen yliopistolla maisterivaiheen-
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opiskelijoille joitakin saatekirjeitä tulosteina (liite 1), jotka sisälsivät lyhytlinkin vas-

tauslomakkeeseen. Analyysin kannalta pidin tärkeänä, että vastaajat kirjoittivat 

kertomuksensa eri vuorokauden aikoina ja eri asiayhteyksissä, jotta aineistonke-

ruutilanne ei olisi vaikuttanut liikaa aineistokokonaisuuteen.  

3.2.1 Eläytymismenetelmä aineistonkeruumenetelmänä 

Eläytymismenetelmä on muun muassa suomalaisessa kasvatustieteellisessä tut-

kimuksessa käytetty laadullinen aineistonkeruumenetelmä, jota ovat olleet kehit-

tämässä erityisesti Antti Eskola sen alkuvuosina sekä myöhemmin Jari Eskola ja 

Juha Suoranta (esimerkiksi Eskola & Suoranta 1988). Eläytymismenetelmällä py-

ritään yleisesti keräämään ajallisesti ja paikallisesti heijastuvaa tietoa esimerkiksi 

arvoista, käsityksistä, asenteista tai mielikuvista tavalla, joka on suhteellisen ke-

vytkäyttöinen sekä tutkijalle että tutkittaville. (Wallin 2015, 248.) 

Eläytymismenetelmälle tunnusomainen piirre on kerätä kehyskertomusten 

variaatioiden avulla tietoa siitä, kuinka kirjoittajien tekstit muuttuvat eri variaatioi-

den kesken ja minkälaista kuvaa ne luovat siitä, mitä tutkittava ilmiö kenties voisi 

olla. (Eskola, Karayilan, Kaski, Lehtola, Mäenpää, Nishimura-Sahi, Oede, Ranta-

nen, Saarinen, Toivikko, Valtonen & Wallin 2007, 268) Tässä tutkimuksessa ke-

hyskertomuksen variaatiot muodostivat negatiivisiksi kategorisoimani tekstit tule-

vaisuuden kauhukuvista ja positiivisiksi kategorisoimani tekstit tulevaisuuden 

unelmista ja haaveista. 

Tutkimuksessani yhdeksi mielenkiinnonkohteeksi ja samalla haasteeksi 

muodostui eläytymismenetelmän totuttujen rajojen koetteleminen tutkimusasetel-

mallani. Variaatioiden eroavaisuuksien tarkastelu asettuu eläytymismenetelmän 

tutkimusperinteen mukaan yhdeksi menetelmän käytön kulmakivistä. Tässä tut-

kielmassa kiinnostukseni suuntautui kuitenkin näiden erojen sijaan siihen, millai-

sia reunaehtoja haaveet ja kauhut kurottavat sillä maailmallisuuden kaikkiin suun-

tiin levittyvälle kentälle, jossa toteutamme jokapäiväistä kasvatusarkeamme. 

Tässä tarkastelussa olennaista ei niinkään ole se, mitä yhtäläisyyksiä tai eroja eri 

kehysvariaatioiden välillä on vaan pikemminkin se, mitä jää näiden variaatioiden 

välille ja mitä kokonaan niiden ulkopuolelle. 

Eskola, Nikanto ja Virtanen (2018) huomauttavat menetelmäkuvaukses-

saan, ettei eläytymismenetelmä sovi kuvaamaan todellisuutta vaan pikemminkin 
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hahmottelemaan ihmisten logiikan, mielikuvien tai asenteiden luonnetta. Tämän 

tutkielman kunnianhimoisena lähtökohtana oli pyrkiä jonnekin ihmisen logiikan ja 

todellisuuden väliselle kysymyksien alueelle. Tästä lähtökohdasta käsin tutkiel-

man tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään palasia siitä maailmallisuudesta, kärjis-

tetysti väittäen jopa todellisuudesta, joka oikeuttaa mielikuvat ja logiikan, jolla sa-

noitamme toimintaamme. 

Jo valintavaiheessa sekä kehyskertomusta muotoiluvaiheessa jotkin eläy-

tymismenetelmän ongelmakohdista olivat ilmeisiä: erityisesti epäilyksiä herättivät 

menetelmällä kerätyn aineiston selitysvoima sekä vastaajien sen hetkisen tark-

kaavaisuuden suuntaamisen vaikutus vastauksien painopisteisiin. 

Tutkielmassa päädyin eläytymismenetelmän valintaan, koska aiempien me-

netelmää käyttäneiden tutkimusten perusteella menetelmä tarjosi mahdollisuu-

den kerätä yleisesti omaksuttuihin kertomuksiin ja jaettuihin puhetapoihin nojaa-

vaa tekstiaineistoa. Tämä huomio tuki tutkielman tavoitteita pyrkiä etsimään ja 

tuomaan näkyväksi tekstiaineistosta niitä nykyopettajuutta läpileikkaavia tee-

moja, joita yhteinen maailmallisuus tuo kykyymme käsittää ja ymmärtää opetta-

jana toimimista nyky-yhteiskunnassa ja lähitulevaisuudessa. 

3.2.2 Menetelmäpohdinta 

Tämä tutkielma koettelee eläytymismenetelmän käytön rajoja tavanomaisesta 

poikkeavan analyysiasetelman avulla. Perinteisesti eläytymismenetelmää on 

käytetty muuttujaa varioimalla saatujen kertomusten vertailuun saattamiseksi, 

mutta tässä tutkielmassa vertailu ei ole tutkimustavoitteen kannalta hedelmällistä. 

Pyrin eläytymismenetelmällä kerätyn aineiston avulla selvittämään tuote-

maailman rajaamia elämisen reunaehtoja. Aineistonkeruumenetelmä soveltuu 

vastaamaan tavoitteeseen kerätä normatiivisiin olettamuksiin nojaavia kuvauksia 

kasvatusajattelun ja kasvattajana toimimisen pinnalla olevista ulottuvuuksista. 

Toisaalta kehyskertomusten pohjalta kirjoitettujen kertomusten haasteeksi muo-

dostuu niiden selitysvoiman arviointi. Tutkielman luotettavuuden näkökulmasta 

olen joutunut pohtimaan sekä kehyskertomuksen luonnosteluvaiheessa että ai-

neiston analyysivaiheessa useaan kertaan kehyskertomuksen vaikutusta kerto-

musten asemoitumiseen. Tässä tutkimusraportissa pohdin muun muassa opet-
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tajien ja koulun näyttäytymistä passiivisina osapuolina negatiivisten ja positiivis-

ten muutosten äärellä. Passiivisuuden vaikutelma voi olla seurausta siitä, että 

kehyskertomusvariaatiot ohjasivat vastaajia vastausvaiheessa alitajuntaisesti 

pohtimaan itsestään ulkoisia tekijöitä tulevaisuuden haaveisiin tai kauhuihin näh-

den sen sijaan, että ne olisivat ohjanneet pohtimaan omaa toimijuutta. Aktiivi-

suutta korostava kehyskertomus olisi näin ollen voinut tuottaa poikkeavaa aineis-

toa ja tulkintoja opettajien ja koulujen aktiivisesta roolista haaveiden ja kauhujen 

mahdollistajana. 

Tutkimuseettisesti eläytymismenetelmällä on kriittisen tutkimuksen näkökul-

mista myös selviä ansioita. Eläytymismenetelmän avulla kerätystä aineistosta te-

kemäni huomiot kiinnittyvät ennen kaikkea yleisiin ennakkokäsityksiin, jotka mää-

rittelevät tulevaisuuden mahdollisia kuvauksia. Vastaajia ei vaadittu kirjoittamaan 

omasta elämästään, minkä takia analyysikään ei keskity yksilön ajatusmaailman 

tai ajatusten kriittiseen paljastamiseen. Kehyskertomuksen pohjalta kirjoitettu fik-

tiivinen tarina antoi kirjoittajille mahdollisuuden etäännyttää itsensä kirjoitetusta 

tekstistä, minkä takia myöskään analyysin kritiikki ei kohdistu itse kirjoittajaan 

vaan sen taustalla vaikuttaviin kulttuurisiin kertomuksiin. 

3.2.3 Tulevaisuusnarratiivit maailmallisuuden heijasteina 

Vaikka tutkimukseni tavoitteena oli hahmottaa nykyopettajuutta tuotemaailman 

maailmallisuudessa, valitsin kehyskertomuksieni ajalliseksi horisontiksi tulevai-

suusnarratiivit. Postmoderniaika ja tuotemaailma ovat laajentaneet ihmisyyden ja 

elämän reunaehtoja käsityskykymme ulkopuolelle. Teknologian ja sen mukanaan 

tuomien ilmiöiden, kuten ydinteknologian ja joukkomuotoisen ekokriisin, ymmär-

tämiseen ei riitä enää inhimillinen, totuttu kuvittelu. Olli-Jukka Jokisaari (2017) 

argumentoikin, että tarvitsemme laajennettua kuvittelukykyä ymmärtääksemme 

edes tyydyttävässä mittakaavassa maailmaa, jossa elämme. Jatkaen tarvitsi-

simme radikaalia laajennettua kuvittelukykyä kuvitellaksemme vaihtoehtoista 

maailmallisuutta, joka yltää tuotemaailman ulkopuolelle (Värri 2018, 62). 

Tulevaisuusnarratiivien käyttäminen on yritykseni tarkastella tuotemaailman 

reunaehtoja mahdollisimman laajan kuvittelun keinoin. Ymmärryksemme tulevai-

suudesta on näkökulmani mukaan eräänlainen toiveiden, pelkojen, halujen ja us-
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komuksien muovaaman suurennuslasin kautta tarkasteltu kuvajainen nykyisyy-

destä, jossa elämme. Se heijastaa niitä rajoja, jotka luovat puitteet tälle hetkelle, 

mutta kykenee myös venyttämään niitä kuvittelun reunoille asti. Tulevaisuuden 

kuvitteleminen on tarpeeksi fiktiivistä ja kaukana kuvittelijastaan, ettei sen tarvitse 

tavoitella todellisuutta. Toisaalta se on samaan aikaan riittävän kahlittua nykyi-

syyden kokemukseen, jotta se voi ilmentää vallitsevan ajan taustaolettamuksia ja 

uskomuksia. 

3.3 Aineistoanalyysi 

Aineistoanalyysin pohjana toimi teorialähtöinen sisällönanalyysi. Analysoin ja luin 

aineiston useaan kertaan eri teoreettisten kehysten kautta. Sisällönanalyysissa 

pyrin erityisesti refleksiiviseen, laadulliseen otteeseen, jossa pyrkimykseni oli 

päästä ajattelemaan yhdessä aineiston ja teorian kanssa tuotemaailman maail-

mallisuutta sekä kasvattajana toimimista. Ajallisesti pitkän tutkimusprosessini an-

siosta ehdin käydä aineiston läpi useaan kertaan hyvin erilaisista teoreettisista 

lähtökohdista ja taustaoletuksista käsin. Pyrin aineiston lukukertojen yhteydessä 

sanoittamaan ja havainnoimaan näitä taustaoletuksia. Tietoinen näkökulmien 

muutos ja käyttäminen rikastuttivat analyysia jokaisella lukukerralla. 

Sisällönanalyysin suoritin kriittisellä otteella, johon kuuluu keskeisesti jat-

kuva refleksiivisyys. Refleksiivisyyttä sisällönanalyysissa kuvaa Ulla-Maija Salo 

(2015), joka nostaa esille analyysin jatkuvana pohdintana siitä, miten tutkimus 

tuottaa tietoa ja miten tämä tieto järjestellään ja tulkitaan. Käytin eri analyysiker-

roilla erilaisia koodaamisen ja teemoittelun tapoja aineistoni jäsentämäksi. Koo-

daamisen yhteydessä huomioin aineiston usein yksipuoleistuvan kuvaamaan ai-

noastaan ymmärrystä, joka minulle oli tutkijana jo muodostunut. Salo kuvaa il-

miötä etääntymiseksi. Aineistosta etääntynyt tutkija ei enää kykene huomioimaan 

aineistoa ainutkertaisena, monimuotoisena ja yksityiskohtaisena kokonaisuutena 

vaan jähmettyy tarkastelemaan aineistoa käsitteistön kautta, johon tutkija on ai-

neistonsa koodannut. (Salo 2015, 178.) Useiden analyysi- ja koodauskertojen 

kautta koin kuitenkin ymmärrykseni aineiston yksityiskohdista monipuolistuvan ja 

selkeytyvän. Maggie MacLure (2013, 174) kuvaakin sisällönanalyysin parhaim-

millaan johtavan hitaaseen aineiston yksityiskohtien rakenteiden hahmottami-

seen, joka voi johtaa reflektiiviseen keskusteluun aineiston ja teorian välillä. 
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Jotta pystyin pitämään aineiston ainutlaatuisuuden mielessäni, kuljetin ana-

lyysien mukana jatkuvasti sekä alkuperäisiä aineistotekstejä että tiivistelmiä, 

jotka olin laatinut jokaisesta kertomuksesta. Tiivistelmissä hahmottelin kirjoittajan 

kuvaaman perusteella kyseisestä tekstistä tulkittavissa olevan yhteiskunnan tilan, 

koulun päätehtävän ja opettajan roolin suhteet. Näitä tiivistelmiä käytin alkupe-

räisten tekstien lisäksi vertailukohteena, kun tarkastelin koodaamiani yksityiskoh-

tia kokonaisuutta vasten. Käytin tiivistelmiä myös aineiston eri sisältöjen havain-

noinnin apuna. Tarkasteluni kohteena olivat tekstien sekä suorat että epäsuorat 

sisällöt. Näiden sisältöjen suhteiden ymmärtämisen apuna käytin tiivistelmiin 

hahmottamiani kokonaiskuvan kuvauksia.  

Maggie MacLure (2013) huomauttaa aineistoanalyysin olevan yhtä aikaa 

sekä aktiivista että passiivista toimintaa, jossa aktiivinen aineiston järkevöittämi-

nen limittyy passiivisen aineiston ja teorian maailmoihin mukautumiseen. Aktiivi-

sen ja passiivisen vuorottelu ja limittyminen olivat myös oman analyysini kulma-

kiviä, joiden välistä pyrin löytämään tasapainon käytännöllisen vakauden ja loke-

roinnin sekä ennakko-oletuksista irti päästämisen välillä. 

Lopullisessa teemoittelussa jaoin aineiston tekstit kertomuksiin, joissa käsi-

teltiin joko suorasti tai epäsuorasti elinikäistä oppimista, teknologiaa ja rahaa. 

Näiden teemojen alla tarkastelin tekstejä sen mukaan, miten ne käsittelivät kuta-

kin teemaa. Tämän tarkastelun pohjalta jaoin tekstit vielä kategorioihin niiden 

esittämien näkökulmien mukaan. Tutkimusraportti mukailee näiden teemojen ja 

kategorioiden otsikointeja. 

Tarkempien teemojen käsittelyn tueksi olen rakentanut tyyppikertomukset, 

jotka kuvaavat kertomuksissa rakentuvaa kokonaisuutta jokaisesta eri kategori-

asta. Jokaisessa kategoriassa on 1–2 tyyppikertomusta niin, että vain positiivi-

sista kertomuksista kerätty tyyppikertomus alkaa sanoilla ”unelmoin” ja vain ne-

gatiivisista kertomuksista kerätty tyyppikertomus alkaa sanoilla ”kauhistelen”. 

Joissakin kategorioissa on neutraali tyyppikertomus, johtuen siitä, ettei näissä 

teksteissä ollut merkitsevää eroa negatiivisten ja positiivisten kertomusten kuvaa-

mien välillä. Tyyppikertomuksien tarkoitus on auttaa sijoittamaan yksityiskohtai-

semmat aineistositaatit laajempaan puheavaruuteen ja näin lisätä analyysin ym-

märrettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Tyyppikertomukset ovat kuvitteellisia kertomuk-

sia, jotka on luotu aineiston pohjalta ja aineistoa mukaillen.  
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4 TULOKSET JA POHDINTA: 
TUOTEMAAILMALLINEN AJATTELU 
OPETTAJIEN KERTOMUKSISSA 

Aineiston lukemisen yhteydessä huomioni kiinnittyi erityisesti kolmeen puheava-

ruuteen: elinikäisen oppimisen, teknologian ja rahan merkitysten määrittelyyn 

teksteissä. Näiden teemojen havaitsin esiintyvän sekä aineistossa että teorias-

sani merkittävän usein. Analyysin aikana huomasin näiden kolmen teeman taus-

talla olevien taustaoletuksien vaitonaisuuden teksteissä, minkä takia kiinnostuin 

erityisesti näiden taustaoletusten teoretisoimisesta ja sanoittamisesta tuotemaa-

ilman teorian valossa. 

Analyysissa olen tietoisesti pyrkinyt kriittiseen katsantoon. Valintani perus-

telen aiemmin esittelemiäni Petar Jandrin & Henry Giroux’ (2012) prekariaattien 

pedagogiikan näkökulmia mukaillen sillä, että tarvitsemme sekä syvää ymmär-

rystä vallitsevan tuotemaailman järjestelmän toiminnasta ja vaikutuksista että ra-

dikaalia kuvittelua ja sanastoa, joiden avulla voimme kuvitella maailmaa toisin. 

Uskon, että nykyisten järjestelmien vaikutusten kriittinen, jopa kärkevä, analy-

sointi voi auttaa luomaan sanastoa, jolla voidaan sanoittaa ja käsitteellistää toi-

minnan takana vaikuttavia sanomattomia oletuksia radikaalin kuvittelun tueksi. 

Tässä luvussa kuvailen ensimmäisessä kappaleessa aineistokokonaisuutta 

kahden vastaajille annetun kehyskertomuksen kautta. Kappaleessa hahmottelen 

vastaajien sanoittamaa unelmien ja kauhujen tulevaisuutta sen mukaan, mitä kir-

joittajat itse nostavat kertomustensa keskiöön. Seuraavissa kappaleissa siirryn 

käsittelemään aineiston kertomuksia kolmen tarkemman teeman kautta. Näihin 

kappaleisiin tuon taustateoriani mukaan osaksi keskustelua, jota pyrin käymään 

aineistositaattien, teorian ja oman elämismaailmani vuoropuheluna. 
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4.1 Tulevaisuuden rakentuminen unelmien ja kauhujen kautta 

Tulevaisuusnarratiiveissa opettajaopiskelijat pohtivat tulevaisuutta kahden ääri-

pään kautta, tulevaisuuden haaveita ja kauhuja kuvaten. Lähes kaikki (n=36) ku-

vasivat toimivansa tulevaisuudessa opetustyössä. Työpaikaksi kuvailtiin samoin 

lähes poikkeuksetta nykykoulun kaltainen instituutio, jossa työn lähtökohtana on 

luokkamuotoinen opetus ja sen mahdollinen varioiminen. Kaksi vastaajaa eivät 

tarkentaneet teksteissään työnkuvaansa tai työpaikkaansa niin, että niistä olisi 

voinut tulkita kirjoittajien viittaavan tiettyyn ammattiin tai työtilaan. 

Kertomuksen jaettiin kolmeen eri kategoriaan sen mukaan, mikäli niiden 

yleisvire oli positiivinen, negatiivinen tai neutraali. Positiivisia kertomuksia oli yh-

teensä 16 kappaletta, joista kaksi oli kirjoitettu tulevaisuuden kauhuja pohjusta-

van kehyskertomuksen (N) perusteella ja loput 14 haaveita pohjustavan kehys-

kertomuksen (P) pohjalta. Negatiivisia tulevaisuuskertomuksia oli 14 kappaletta. 

Näistä kaksi kertomusta pohjautuivat haaveisiin ohjaavaan tehtävänantoon (P). 

Positiivisia tulevaisuuskertomuksia yhdistää opettajan työn ja koulun kuvaa-

minen itsessään ongelmattomina. Ongelmattomassa koulussa opettajilla on ai-

kaa keskittyä omaa arvopohjaa tukevien käytäntöjen toteuttamiseen, muun mu-

assa henkisen hyvinvoinnin tukemiseen, dynaamiseen ja moniammatilliseen yh-

teistyöhön ja substanssiopettamiseen. Positiivissa teksteissä on tulkittavissa 

neljä erilaista lähtökohtaa positiivisen tulevaisuuden rakentumiselle. Ensimmäi-

sen ryhmän (P4, P5, P7, P12, P13; n=5) teksteissä positiivisen työnkuvan taus-

talla kuvaillaan vaikuttavan yhteiskunnan kyvyn arvostaa koulua ja koulutusta it-

seisarvona. Näissä kertomuksissa kouluun luotetaan yhteiskunnassa ja koulutuk-

sen toteuttamiseen ohjataan resursseja osoituksena sen arvostamisesta. Yleinen 

arvostus koulua kohtaan lisää sekä opettajien että oppilaiden motivaatiota, vas-

tuuntuntoa ja oppimisen iloa. Toisen ryhmän (P2, P6, P17, n=3) muodostavat 

tekstit, jossa tulevaisuuden positiivinen vire pohjautuu koulun mahdollisuuksiin 

keskittyä henkisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokemuksen ylläpitämiseen. 

Näissä teksteissä korostuu koulun merkitys itsetunnon kehittäjänä ja opettajan 

merkitys turvallisena, hoivaavana aikuisena. Kolmanneksi (P1, P3, P8, N14, P15, 

P16; n=6) positiivisen tulevaisuuden kuvattiin olevan seurausta koulun kyvystä 

pysyä kehityksessä mukana. Näissä teksteissä kirjoittajat unelmoivat opettajien 

ja toimintaympäristöjen dynaamisesta muuttumisesta ajassa sekä teknologian ja 
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ihmisten yhteistyöstä, joka mahdollistaa oppimisen ja opettamisen helpottumisen 

ja parantumisen. Neljännen ryhmän (P11, N3; n=2) positiiviset kertomuksen haa-

veilevat työn pysyvän samanlaisena kuin tänäkin päivänä. Ensimmäisen ryhmän 

tapaan, näissä kertomuksissa koulun luotettavuuden säilyminen nostetaan tärke-

äksi osaksi positiivista tulevaisuutta. 

Negatiivisissa kertomuksissa on niin ikään tulkittavissa neljä erilaista lähtö-

kohtaa, joskin negatiivissa teksteissä tulevaisuus näyttäytyy positiivisia tekstejä 

useammin monen osatekijän summana. Ensimmäisen ryhmän kirjoittajat (N2, 

N6, N19, N11; n=4) kuvaavat tulevaisuuden kauhukuvien taustalla olevan opet-

tajan ammatin kontrolloinnin erilaisten valvontakäytäntöjen avulla. Teksteissä 

opettaja kuvataan työläisenä, jonka tehtävä ei ole niinkään opettaa tai kasvattaa 

oppilaita, vaan valvoa työskentely-ympäristöä tai oppilaiden etenemistä. Toisen 

ryhmän teksteissä (N4, N12, N10, N13; n=4) opettajan ammattia kuvataan mas-

satyöläisyyden kautta, jossa huono palkkakehitys yhdistyy asiakaspalvelua muis-

tuttavaan työntekoon. Näissä teksteissä opettajan ammatin kuvataan olevan ras-

kasta ja jatkuvasti muuttuvaa sopeutumista. Kolmas tekstiryhmä (P9, N18, P18; 

n=3) lähestyy tulevaisuuden opettajuutta nykyisyyden ja tulevaisuuden vaatimus-

ten tuomien jännitteiden kautta. Opettajan ammatin kuvataan perustuvan nykyi-

sen kaltaiselle opettajuudelle, mutta kauhukuvia toimintaan luovat paineet pysyä 

kehityksen perässä sekä tehostaa ja uudistaa opetusta ilman lisäresursseja tai 

koulutusta. Neljännen ryhmän (P8, N9, N5; n=3) muodostavat tekstit, joissa eri-

tyisenä uhkakuvana nähdään yhteiskunnan polarisaatio ja sen näkyminen koulu-

arjessa. Teksteissä kirjoittajat pohtivat niin oppilaiden heterogeenisyyden vaiku-

tusta opetukselle kuin koulujen eriytymistä kalliisiin yksityiskouluihin ja huonomai-

neisiin julkisiin kouluihin. 

Neutraaleissa teksteissä (N1, P19, N17, N15, P10, N16, P14, n=7) tulevai-

suuden opettajuus näyttäytyy toimintana, jonka muotoutuminen tapahtuu vuoro-

vaikutuksessa muun muassa yhteiskunnan arvojen, merkitystenantojen ja järjes-

täytymisen kanssa. Neutraaleissa teksteissä mahdollisuudet tehdä mielekästä 

työtä yhdistyy paineisiin tai yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka aiheuttavat uupu-

mista tai luovat tarpeen kompensoida yhteiskunnallisia ongelmia koulusta käsin. 

Kokonaisuudessaan sekä positiivisissa, neutraaleissa että negatiivisissa 

teksteissä opettajat asettuvat tulevaisuuden muutoksien keskellä vastaanottajan 

ja sopeutujan rooliin. Haaveet ja kauhut opettajan työstä kiinnittyvät teksteissä 
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siihen, millaiset puitteet opettajalle mahdollistuu ulkoisten tekijöiden seurauk-

sena. Teksteissä kirjoittajat eivät juurikaan pohdi omia vaikutusmahdollisuuksi-

aan työn ja tulevaisuuden rakentamiseen. 

4.2 Elinikäinen oppiminen – velvollisuus vai oikeus? 

Elinikäistä oppimista käsiteltiin aineistossa yhteensä 15 kertomuksessa (P=11, 

N=4). Tässä kappaleessa käsittelen aineiston elinikäisen oppimisen kuvauksia 

tuotemaailman teorian valossa. Aineistositaateissa keskityn nostamaan esille 

niitä puhetapoja, jotka asettuvat elinikäisen oppimisen tarjoamien mahdollisuuk-

sien ja tuotemaailman moraaliperiaatteiden mukaisen velvoittavuuden väliselle 

rajapinnalle. Tällä pyrin tuomaan näkyväksi niitä koulukasvatuksen elinikäisen 

oppimisen puheavaruuksia, jotka asettuvat merkityksellisiksi tuotemaailman 

maailmallisuudessa. Aineistossa elinikäistä oppimista käsitellään enemmän po-

sitiivissävytteisissä teksteissä kuin negatiivisissa. Molemmissa sävykategori-

oissa elinikäinen oppiminen näyttäytyy sekä pakkojen että vapauksien kautta. 

Tästä syystä esittelen elinikäisen oppimisen esiintymistä teksteissä kahden nä-

kökulman kautta: elinikäinen oppiminen velvollisuutena sekä elinikäinen oppimi-

nen oikeutena. 

Elinikäinen oppiminen on yksi tuotemaailman maailmallisuuden keskeisim-

piä jännitteitä, sillä se kiinnittyy tuotemaailman käskyehtoihin ja niihin sopeutumi-

seen (kts. kpl 2.1.3). Sopeutuminen työelämän markkinoille ja elinikäisen oppimi-

sen pakkovallan hyväksyminen näyttäytyvät aineistossa sekä yleisessä koulutus-

puheessa perustelluina ja haluttavina ratkaisuina vallitseviin ongelmakohtiin, ku-

ten riittämättömyyden tunteeseen. Silti on perustelua väittää, että juuri markkina-

perustainen ajattelu sekä jatkuva kehittymisen ideologia ovat johtaneet niin eko-

logiseen kriisiin kuin laajoihin ihmisoikeudellisiin ongelmiin nyky-yhteiskunnassa 

(Martusewicz, Edmundson & Lupinacci 2014, 8–9).  

Elinikäinen oppiminen on yksi kasvatus- ja koulutuspuheen perusta, joka 

kiinnittyy vahvasti koulutuksen merkityksiin ja oikeutuksiin sekä yksilöiden oikeu-

teen saada kasvatusta läpi elämän. Elinikäinen oppiminen on osa humanistista 

käsitystä ihmisestä vapaana subjektina, joka kehittyy ja kasvaa moraalisena toi-

mijana koko elämänsä ajan. (Jokisaari 2017, 71.) Tuotemaailman ja markkinaide-



41 

ologian näkökulmasta elinikäisestä oppimisesta on kuitenkin tullut yksi vallankäy-

tön tapa, jolla yksittäiset kuluttajat saadaan omaksumaan jatkuva uuden oppimi-

sen sekä sopeutumisen asenne kasvuun tähtäävässä kilpailuideologiassa. (Tuo-

misto 2002, 32.) Tuotemaailmassa elinikäinen oppimisen ideologia valjastaa yk-

silöt jatkuvaan pakonomaiseen itsensä kehittämiseen markkinoimalla ja pitämällä 

yllä riittämättömyyden tunnetta suhteessa tuotemaailman määrittämiä osaamis-

tavoitteita kohtaan. Näin toimimalla tuotemaailma velvoittaa yksilöt seuraamaan 

ulkopuolelta asetettuja tavoitteita ja sopeuttamaan oman osaamisensa niihin so-

piviksi tuotemaailman osoittamalla hetkellä. (Jokisaari 2017, 71.) 

Elinikäisen oppimisen velvollisuuden kautta yksilöille rakennetaan tuotemaail-

massa ideologiaa, jossa yksilöllä on moraalinen velvollisuus valjastaa itsensä hy-

vinvoivan yhteiskunnan rakennusaineeksi. Kataja, Laine, Jousilahti ja Neuvonen 

kuvaavat Sitran muistiossa Hyvinvoinnin seuraava erä – ihanteet, visio ja ratkai-

sut (2018), että elinikäinen oppiminen mahdollistaa kestävän hyvinvoinnin raken-

tamisen. Edellytyksenä kuitenkin on, että nuorien lisäksi myös aikuiset saadaan 

omaksumaan elinikäinen oppiminen niin oikeutena kuin velvollisuutena sekä so-

peutumaan muuttuvaan työelämään ja dynaamiseen vaikeiden ongelmien ratkai-

suun. Muistion arvovalinnassa humanistinen itseksi kasvun prosessi on typistynyt 

muotoon, jossa elinikäisesti oppiva yhteisö ja sen jäsenet ovat velvoitettuja hyö-

dyttämään kasvuprosessillaan muuttuvia työmarkkinoita ja näin ollen kasvuta-

loutta. 

4.2.1 Elinikäinen oppiminen pakkona 

Tyyppikertomus 1: Unelmoin tulevaisuudessa työskenteleväni koulussa, jossa teknolo-
gia on korvannut aiemmat työskentelykäytänteet. Kehitys on mahdollistanut tehokkaiden 
opetusmenetelmien käyttämisen sekä työelämän kannalta relevanttien taitojen opetta-
misen oppilaille. Opettajana päivitän tietojani ja taitojani säännöllisesti ja otan innolla 
käyttöön koulutuksista saamani uudet menetelmät ja käytänteet. 

Elinikäistä oppimista pakkona käsitellään yhteensä kahdeksassa (P=8) positiivi-

sessa tekstissä ja kolmessa (N=3) negatiivisessa tekstissä. Positiivisissa kerto-

muksissa elinikäisen oppimisen pakko kytkeytyy ulkopuolelta tulevien uudistus-

ten omaksumisen tarpeeseen. Opettajien odotetaan ylläpitävän asennetta, jossa 

he eivät kaihda uudistuksia vaan ottavat ne vastaan kyseenalaistamatta niiden 

vaikutuksia, merkitystä tai alkuperää. 
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Opettajat ovat motivoituneita työhönsä ja ottavat uuden vastaan innolla, ei 
niin, että ”taasko jotain lisää”. P7 

Aineiston teksteissä opettajia kannustetaan elinikäiseen oppimiseen muun mu-

assa korostamalla sen tärkeyttä, kiinnittämällä se motivaatioon, tukemalla jatku-

vaa päivittymistä rahallisesti tai kytkemällä se koulutuksen nauttimaan luottamuk-

seen. Kannustamisen voi nähdä olevan markkinaehtoisessa tuotemaailmassa 

yksi pehmeän vallankäytön väline. Tuotemaailman pakot eivät useinkaan perustu 

rangaistuksiin ja kovaan vallankäyttöön. Sen sijaan kuluttajia ohjataan päivittymi-

seen tuotemaailman ehdoilla pehmeän vallankäytön tavoin esimerkiksi kannus-

tamalla uudistumiseen (Viren & Vähämäki 2015, 32) tai markkinoimalla muutosta 

median kautta (Giroux 2012, 17). Jokisaaren (2004) mukaan elinikäinen oppimi-

nen voi olla aidosti vapaata, sivistyksellistä toimintaa vain, jos se on itseohjautu-

vaa. Pehmeä vallankäyttö estää aidosti vapaan oppimisen oikeuden, sillä se kor-

vaa itseohjautuvuuden markkinaohjautuvuudella, määrittäen yksilön ulkopuo-

lelta, mihin tämän toiminnan tulee seuraavaksi suuntautua. Antti Saari (2016, 11) 

kuvaa elinikäisen oppimisen vallankäyttöä sen kaksoissidoksen kautta, jossa yk-

silö on yhtä aikaa vapaa ja kahlittu oppimiseen. Elinikäinen oppiminen velvoittaa 

näennäisesti vapaan yksilön innostumaan ja motivoitumaan uuden oppimisesta 

aina uudestaan ja uudestaan samalla tarjoten oppimisen kohteeksi vain ennalta 

määrättyjä asioita.  

Aineiston eräässä positiivisessa kertomuksessa elinikäisen oppimisen 

pakko tulee esiin ehtona, jonka perusteella koulu saa merkityksensä tulevaisuu-

dessa sen kyvystä pysyä kehityksen mukana. Kirjoittaja kuvaa vanhempien ja 

yhteiskunnan luottamuksen koulua kohtaan rakentuvat kehittyneiden opetusme-

netelmien ja kehittyneen yliopistokoulutuksen varaan. 

Toivon, että vuosikymmenten jälkeen tämä ”boomi” [uutisointi oppilaiden oi-
keuksien loukkauksista] on hiipunut ja vanhemmat luottavat kehittyneisiin 
opetusmenetelmiin (ja toivottavasti kehittyneeseen yliopistokoulutukseen) 
sen verran, että antavat urputtamatta lapsensa opettajien hoiviin ja ovat pa-
remmin tukena yhdessä opettajan kanssa eikä opettajaa vastaan. P3 

Tekstin perusteella on tulkittavissa, että koulun on kehityttävä elinikäisen oppimi-

sen ehtojen mukaisesti ja luotava uudistuneita ja kehittyneitä opetusmenetelmiä, 

jotta se voi säilyttää asemansa luotettavana kasvatusinstituutiona.  
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Ajattelumallia voi verrata Hannu Simolan (2015) kuvaamaan erinomaisuu-

den eetokseen, jossa keskeisinä arvoina ovat erinomaisuus, tuloksellisuus ja ko-

konaisvaltainen koulutuksen tehokkuus. Erinomaisuuden eetosta korostavassa 

ajattelussa merkityksen saavat jatkuva kehittyminen sekä erottuminen parhaana 

muiden, keskinkertaisten joukosta. Erinomaisuuteen pyrkiminen aiheuttaa kou-

luille ja opettajille kuitenkin epärealistisia vaateita. Hannu Simola (2015) mukaan, 

kaikki eivät voi olla parhaita eikä koulu voi luvata kaikkien oppilaiden saavuttavan 

heille asetettuja tavoitteita erityisesti tuotemaailmassa, jossa osaamistavoitteet ja 

vaatimuksen muuttuvat jatkuvasti. 

Aineistossa kirjoittajat nostivat elinikäisen oppimisen lisäksi esille myös 

poisoppimisen merkityksen opettajan työssä. Poisoppimisen nostaminen osaksi 

opettajan arkea on osa tuotemaailman imperatiiveja, sillä siinä missä elinikäisen 

oppimisen pakon alla opettajilta odotetaan jatkuvaa kehittymistä ja uuden oppi-

mista, se edellyttää opettajilta myös jatkuvaa poisoppimista vanhoista arvoista ja 

käytänteistä, jotka eivät tue tuotemaailman ideologiaa (Jokisaari 2010, 33). Pois-

oppiminen liittyy teknologiseen kehitykseen, koska uusien teknologisten sovel-

lusten haltuun ottaminen vaatii myös teknologian ulkopuolelle jäävistä vanhoista 

tiedoista ja arvoista luopumisen taidon. Toisaalta se liittyy myös työmarkkinoiden 

muuttuneisiin vaatimuksiin, jossa kaikkeen varautuneen yrittäjämäisen kuluttajan 

tulee osata tarpeen vaatiessa sopeutua, luopua ja aktivoitua kulloistenkin vaati-

musten mukaan (Harni 2015, 107).  

Aineistossa teknologisen kehityksen myötä opettajalta odotetaan luopu-

mista esimerkiksi taito- ja taideaineista, manuaalisten muistiinpanovälineiden 

käytöstä ja itsenäisyydestä päättää oman työnsä toteuttamisesta. Poisoppimi-

seen liittyy myös haikeutta aiempia tapoja ja käytänteitä kohtaan. 

Onhan se kiva, että virtuaalitodellisuuden avulla voidaan käydä oppimassa 
ja tutkimassa oikeastaan mitä vaan ja missä vaan. Mutta välillä on ikävä sitä, 
että pakattiin eväät mukaan ja lähdettiin metsään koko päivän retkelle. P18 

Kirjoittaja perustelee metsään menemisestä luopumista toisaalta oppilaiden 

vähäisellä kiinnostuksella ja toisaalta heidän pelokkuudellaan luontoa kohtaan. 

Kyse voi olla tuotemaailman tuttavallisuuden käskevän ehdon omaksumisesta, 

jonka seurauksena tuotemaailmassa merkityksen saavat vain tuotteet ja asiat, 
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jotka ovat olemassa tuotemaailman sisällä, tuotteistettuina ja kulutettavaan muo-

toon muutettuina. (Jokisaari 2017.) Vapaasti toteutettu metsäretki edustaa tuote-

maailman maailmallisuudesta ulkopuolista toimintaa, sillä se ei ole passiivisesti 

kulutettavissa oleva fantom eikä se näin saa tuotemaailman moraalista oikeu-

tusta.  Metsäretkellä ei ole tuotemaailman tuttua muotoa, johon tuotemaailmaan 

maailmallisuuteen sopeutunut kuluttaja voisi samaistua ja tarttua ilman vierauden 

kokemusta.  

Vastaaja kuvaa tekstissään myös sitä, kuinka virtuaalitodellisuus on korvan-

nut lähes kaiken ekosysteemisessä maailmassa tapahtuvan kommunikoinnin. 

Tekstissä kirjoittaja rakentaa todellisuutta, jossa lapset leikkivät virtuaalilasit 

päässään ja ottavat yksisuuntaisesti vastaan virtuaalitodellisuuden luomaa fan-

tomien virtaa sen sijaan, että he olisivat vuorovaikutuksessa ekosysteemisen to-

dellisuuden kanssa. Virtuaalitodellisuuden omaksuminen ensisijaiseksi todelli-

suuden muodoksi on tehnyt kertomuksessa ekosysteemisestä maailmasta vie-

rasta ja pelottavaa samalla, kun teknologian välityksellä tapahtuvasta tuotemaa-

ilmassa elämisestä on tullut tuttua ja turvallista. Vierauden kokemuksen aiheut-

tama pelko ja tuotemaailman jatkuva, tuttavallinen ärsykevirta yhdistettynä elin-

ikäisen sopeutumisen vaatimukseen (kts. Jokisaari 2007, 4–10) vahvistavat pas-

siivisuuden tilaa, jossa aktiivinen ekosysteemiseen maailmaan pyrkiminen, met-

sään meneminen, lientyy haikeudeksi sitä kohtaan. 

Tyyppikertomus 2: Kauhistelen sitä, että tulevaisuudessa minulta vaaditaan opettajana 
jatkuvasti uusien opetusmenetelmien käyttöönottoa sekä kehityksen mukana pysymistä. 
Oppilaiden oppimisen odotetaan olevan tehokasta. Kilpailu työmarkkinoilla on koventu-
nut ja lisäkouluttautuminen sekä ajanhermolla pysyminen ovat ainoita tapoja varmistaa 
työpaikka opetus- tai muilla aloilla. 

Negatiivisissa kertomuksissa elinikäisen oppimisen pakko muodostuu teknologi-

seen kehitykseen sopeutumisen sijaan laajemmin opettajiin kohdistuvien painei-

den lisääntymisestä ja teknologiseen imperatiiviin liittyvästä kilpailuneetoksesta. 

Teksteissä elinikäisen kouluttautumisen vaatimuksen taustalla näyttäisivät vai-

kuttavan jatkuvasti koveneva kilpailu ja jatkuva paineiden kasvaminen, minkä ta-

kia opettajat ovat pakotettuja hankkimaan lisää muodollisia pätevyyksiä ja keksi-

mään uusia tapoja toteuttaa opetusta säilyttääkseen työpaikkansa. 

Opettajan ammatti muuttuu niin nopeasti. Opettajalta odotetaan ja vaaditaan 
jatkuvaa ajanhermolla pysymistä ja erilaisia sekä uusia tapoja opettaa. N19 
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Aineistossa esiintyvä pelko kovenevasta kilpailusta ja vaatimusten kasvamisesta 

heijastelee uusliberaalia työvoimapolitiikkaa. Uusliberaaliin ajatteluun kuuluu 

massatyöläisten tuottamiseen mahdollisimman nopeasti ja kustannustehok-

kaasti. Liiallinen kouluttaminen kerrallaan on markkinatalouden kannalta teho-

tonta ja epäkäytännöllistä, sillä se luo liian kallista ja osaamiseltaan eriytynyttä 

työvoimaa. Halvan ja koulutustasoltaan matalan työvoiman massatuottaminen on 

markkinatalouden näkökulmasta huomattavasti kustannustehokkaampaa, sillä 

kouluttamisesta säästyneiden resurssien lisäksi myös palkkoja voidaan laskea 

työvoiman tarjonnan kasvaessa suhteessa työpaikkojen määrään nähden kysyn-

nän ja tarjonnan lakien mukaisesti. (Jakonen 2015, 295–299.)  

Tuotemaailman ja tämän tutkielman aineiston näkökulmasta työvoiman no-

pealla massakouluttamisella ja palkkojen laskemisella on myös toisenlaisia vai-

kutuksia. Nopea ja substanssiosaamiseen tähtäävä koulutus ohjaa työntekijöitä 

tekemään töitä joustavalla ja monialaisella otteella ja oppimaan ennen kaikkea 

jatkuvan uuden oppimisen taidon. Opettajalla tulee olla kyky omaksua muun mu-

assa psykologista osaamista sitä vaadittaessa, mutta vain sopivassa määrin, 

jotta tämä voi vastata koulutuksen asiakkaiden, esimerkiksi vanhempien, oppilai-

den tai päättäjien, suoriin toiveisiin ja vaatimuksiin erikoistumatta kuitenkaan lii-

kaa, jottei tämä tule osaamiseltaan korvaamattomaksi. (Jakonen 2015, 296.) 

Kouluttautumisesta ja uuden oppimisesta tulee näin kilpailuvaltti, jolla opettajat 

erottavat itsensä kollegoistaan jatkuvasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Samalla 

opettajat totutetaan jatkuvaan epävarmuuteen ja tietämättömyyteen, toisin sa-

noen alaikäisyyteen, suhteessa työhönsä. Tämä ylläpitää oppimaan oppimisen 

tarvetta ja motivaatiota, sillä epävarmuus ja riittämättömyys pakottavat opettajat 

omaksumaan dynaamisen muuttumisen ihanteen kulloistenkin tuotemaailman 

osaamisvaatimusten edessä. (Jokisaari 2017, 71.) 

4.2.2 Elinikäinen oppiminen oikeutena 

Tyyppikertomus 3: Toivon, että tulevaisuudessa minulla on mahdollisuus olla tietoinen 
kasvatuksen ja koulutuksen uusista suuntauksista ja voin kytkeä uudet ideat osaksi kas-
vatuksen perusasioita. Opettamiseen tuo toisinaan haasteita oppilaiden erilaiset näke-
mykset ja arvomaailmat. Opetuksessa otetaan kauttaaltaan huomioon tutkittu tieto oppi-
misesta. 
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Elinikäistä oppimista oikeutena käsitellään kolmessa (P=3) positiivisessa teks-

tissä ja yhdessä (N=1) negatiivisessa tekstissä. Positiivisissa teksteissä korostu-

vat mahdollisuus seurata ja huomioida tutkittu tieto opetuksessa sekä mahdolli-

suus työskennellä uusien ideoiden ja perusasioiden välisellä rajapinnalla ilman, 

että teksteistä on tulkittavissa ulkoista tai sisäistä painetta muuttaa opetusta tai 

arvopohjaa näiden perusteella. Ammattitaidon syventämiselle annetaan mahdol-

lisuus, mutta sitä ei pidetä yksilön velvollisuutena. Negatiivisista kertomuksista 

vain yhdessä pohdittiin elinikäistä oppimista opettajan oikeutena. Tässä tekstissä 

kirjoittaja toivoi lisäkoulutuksen pitävän yllä mielenkiintoa opetustyötä kohtaan ja 

lisäävän ymmärrystä maailmasta, jossa opettajat tekevät työtään. 

Elinikäistä oppimista tarkastellessa olennaiseksi seikaksi muodostuukin, 

kuka määrittää oppimisen tarpeen ja millä ehdoilla. Yksilöllä tulisi olla vapaus tah-

toa, toimia ja harkita itsenäisesti ja tuotemaailman imperatiiveista vapaana (Joki-

saari 2007). Yhteinen tuotemaailman maailmallisuus herättää kuitenkin kysymyk-

sen siitä, onko tuotemaailmasta vapaan ihmisyyden ja humanistinen itsensä ke-

hittäminen tässä maailmassa mahdollista. Hannu Heikkisen ja Rauno Huttusen 

(2017, 47–48) mukaan tämä on haastavaa sillä, teknisestä rationaalisuudesta ja 

tuotemaailman ehtojen omaksumisesta on tullut kyseenalaistamaton osa ihmis-

ten elämän ymmärtämistä. Yksilöiden ja yhteisöjen voidaan nähdä alistaneen itse 

itsensä jatkuvalle osaamisen kontrollille sekä taloudelliselle toimeliaisuudelle 

markkinatalouden ehtojen mukaisesti. 

Aineiston yhdestä positiivisesta tekstistä on tulkittavissa elinikäistä oppi-

mista vastustava sävy. Tekstissä kirjoittaja pohtii arvojen ja näkemysten muuttu-

neen niin, että se vaikuttaa opettajien ja oppilaiden kommunikointiin ja kykyyn 

ymmärtää toinen toistaan. Nykyiset arvot, yhtenä esimerkkinä ympäristötietoi-

suus, kirjoittaja näkee yhteisesti jaettuina, mutta esimerkiksi suvaitsevaisuuden 

kirjoittaja epäilee lisääntyneen niin paljon, että opettajat eivät enää pysty jaka-

maan muuttuneita arvoja oppilaiden kanssa ja kokevat yhteistyön erilaisten nä-

kökulmien takia joiltakin osin haastavana. 

Saman tekstin perusteella opettajilla ei ole syytä pysyä kehityksen perässä 

vaan pikemminkin pyrkiä tuomaan esiin oma näkemyksensä hyvästä elämästä ja 

siihen liittyvistä arvoista. Hannu Simolan (2015) ajatusta mukaillen opettajuu-

dessa voisi tällöin olla kyse erinomaisuuden pyrkimyksen sijaan riittävyyden pyr-
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kimyksestä sekä koulutusrealismista. Sen sijaan, että opettaja ja oppilaat lupai-

sivat muuttua jatkuvasti ajassa ja mukautua tuotemaailman elinikäisen oppimisen 

tai kehityksen ehtoihin, he lupaavat ainoastaan pieniä muutoksia ja vastaantule-

misia oman kokemusmaailmansa rajoissa. 

4.3 Teknologia – pakko vai vapaus? 

Teknologiaa käsitellään aineiston teksteissä yhteensä 24 kertomuksessa (P=10, 

N=14). Tässä kappaleessa tarkastelen teknologisia kuvauksia samoin kuin elin-

ikäisen oppimisen kertomuksia ja nostan aineistositaateissa esille tuotemaailmal-

lisen ajattelun ja kasvatusajattelun rajapinnalle asettuvia kuvauksia.  Tarkoituk-

sena on kiinnittää huomiota näiden puheavaruuksien rakentumiseen tuotemaail-

man maailmallisuudessa. 

Aineiston teknologiaa käsittelevät tekstit on tässä tutkimuksessa jaettu ka-

tegorioihin sen mukaan, millaisen roolin teknologia saa kertomusten kuvaamaa 

todellisuutta vasten. Molempien kehyskertomusten alla on havaittavissa kaksi toi-

siaan vastaavaa kategoriaa: teknologia pakkona ja teknologia vapaudeksi naa-

mioituneena pakkona. Positiivisissa teksteissä on tulkittavissa lisäksi kolmas ka-

tegoria, jossa teknologia esiintyy vapaasti valittavana välineenä, kun taas nega-

tiivisissa kertomuksissa kolmanneksi kategoriaksi muodostuivat tekstit, joissa 

teknologia esiintyy pakkona, jota on mahdollista vastustaa. 

Teknologian käyttö kouluissa on ristiriitaista, sillä parhaimmillaan se mah-

dollistaa koulutuksen tasa-arvon ja demokratian lisääntymisen laajentamalle 

sekä tiedon jakamista että leviämistä vapaasti (Paakkari 2017, 84). Teknologiset 

jaetun tiedon alustat ovat olleet mukana radikaaleissa sosiaalisissa ja kasvatuk-

sellisissa projekteissa, jotka ovat edistäneet demokratiaa ja ruohonjuuritasolta 

nousevaa kansalaisten merkityksellisten äänien kuulumista yli perinteisten valta-

hierarkioiden. (Kahn & Kellner 2007, 435) Vapauden lisäksi teknologiset ympä-

ristöt ja niiden kehittäminen kiinnittyvät kuitenkin myös markkinaideologian intres-

seihin ja investointien kannattavuuteen. Oppimissovellukset ja erilaiset teknolo-

giset laitteet ovat yleensä kolmansien osapuolien valmistamia ja yritysten mark-

kinoimia. Vaikka opettaja ja oppilaat kokisivat sovellusten merkityksen olevan 

koulutuksen tasa-arvoa nostossa, yritysasiantuntijoille ja sovelluskehittäjille oppi-
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laat ja opettajat ovat myös toiminnan kannattavuuden kannalta kuluttajien mas-

saa, jonka sitouttaminen yrityksen sovelluksiin on investointi tulevaisuuden kulut-

tajiin. (Giroux 2012, 43.) 

4.3.1 Teknologia pakkona 

Kaikesta tästä en pidä, mutta teknistyvässä yhteiskunnassa se lienee välttä-
mättömyys. P19 

Aineiston teksteistä teknologista pakkoa käsitellään yhteensä viidessä (P=5) po-

sitiivisessa tekstissä ja yhdeksässä (N=9) negatiivisessa tekstissä. Pakkoa ku-

vaavia positiivisia ja negatiivisia tekstejä yhdistää teknologisten sovellusten käyt-

töönoton myötä tapahtuva muiden toimintatapojen ja työvälineiden syrjäytymi-

nen. Unelmoivissa teksteissä kirjoittajat toivovat pystyvänsä säilyttämään myös 

aiempia tapoja, kun taas kauhuja kuvaavissa teksteissä opettajat esiintyvät tek-

nologiseen laiteympäristöön vastentahtoisesti sopeutuneina. 

Tyyppikertomus 4: Unelmoin siitä, että opetuksessa säilyisivät perusasiat ja perinteiset 
kouluarvot. Tulevaisuudessa opettaminen tulee tapahtumaan verkko-opetuksena tai 
muuten sähköisesti. Tulen opettajana kaipaamaan vanhoja toimintatapoja, kuten luon-
non parissa työskentelyä ja vanhojen työvälineiden käyttöä, mutta ymmärrän, että säh-
köisten materiaalien käyttö on tärkeää työelämän kannalta. 

Aineistossa olevissa positiivisissa teksteissä teknologinen pakko esiintyy tekno-

logian käyttämisen välttämättömyytenä, johon sopeutuminen on opettajan vas-

tuulla. Opettajia vaaditaan käyttämään sähköisiä materiaaleja, laitteita, opetusta-

poja tai esimerkiksi opetussuunnitelman määrittämiä sovelluksia työssään. Tek-

nologian käyttöä perustellaan positiivisissa teksteissä työelämätaitojen omaksu-

misella, joka tukee käsitystä opettajien tarpeesta sopeutua uusliberaaleihin työ-

markkinoihin ja tuotemaailman moraaliperiaatteiden mukaiseen päivittymiseen. 

Tyyppikertomus 5: Kauhistelen sitä, että digitaaliset materiaalit ovat syrjäyttäneet lähes 
kokonaan muut työskentelykäytänteet, emmekä enää juuri kommunikoi muuten, kuin 
laitteiden välityksellä. Oppilaita ohjaavat digitaaliset sovellukset ja opettajana tehtäväni 
on pitää huoli, että edistyminen ja työskentely kirjataan järjestelmään. Minulla on vähän 
päätäntävaltaa käytettäviä laitteistoja ja sovelluksia kohtaan ja olen huolissani, sillä lait-
teistot käyvät yhä kalliimmiksi. 

Myös negatiivisissa teksteissä opettajan pakoksi muodostuu käyttää ylhäältä 

asetettuja teknologisia sovellutuksia opetuksen toteutuksessa. Kuvauksissa tek-
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nologia määrittää koulun sisältöjä ja kytkee opettajan antaman opetuksensa ta-

pahtumaan teknologisten laitteiden kautta ja niiden maailmallisuuteen sopeu-

tuen. Teknologian pakon alla kertomusten opettajat esiintyvät passiivisina vas-

taanottajina, jotka omaksuvat teknologisten oppimisympäristöjen vaateet ja mu-

kauttavat elinikäisen oppimisen hengessä oman opetuksensa ja ihmisyytensä 

sitä vastaavaksi. Opetuksen antamisen lisäksi teknologia esiintyy negatiivisissa 

teksteissä myös monitoroinnin välineenä, joka mahdollistaa sekä oppilaiden että 

itse opettajan työnteon tarkkailun. 

Teknologian pakkoa pohtivissa positiivisissa ja negatiivisissa teksteissä tek-

nologia esiintyy erityisesti opetuksen antamisen välineenä eikä sen kohteena. 

Opettajien tehtäväksi muodostuu näin teknologian käyttäminen mahdollistamaan 

opetus. 

Voi olla että etenkin vanhemmilla luokilla ja lukiossa osa opetuksesta käy-
dään jotenkin verkko-opetuksena tai video-opetuksena. P9 

Oppilaiden oppimista ohjaa digitaaliset sovellukset, jotka kykenevät tarjoa-
maan oppilaiden lähikehitysvyöhykkeelle soveltuvia tehtäviä. N6 

Kirjoittajat eivät nosta teksteissä esille sitä, olisiko sama opetus mahdollista antaa 

myös ilman teknologisia sovellutuksia eivätkä näin ollen avaa niiden pedagogista 

merkitystä koulussa annettavan opetuksen tai kasvatuksen perusteltuna osana. 

Aineiston tekstit tukevat teoreettista käsitystä siitä, että tuotemaailmassa tekno-

logia on saanut itseisarvoisen aseman. Teknologinen kehitys ja sen tukeminen 

esiintyvät kyseenalaistamattomana todellisuuden osana, jonka seurauksesta ne 

ovat lipuneet poliittisen keskustelun ja perustelujen tarpeen ulottumattomiin. Näin 

ollen teknologia on saanut käskyvallan, jossa sen käytön omaksuminen ei ole 

enää yksilön tai instituution harkinnan varassa, vaan heidän väistämätön velvol-

lisuutensa. (Jokisaari 2017, 41–81.)  

Pedagogisen merkityksen perustelematta jättämistä voi lähestyä myös tek-

nologiakeskeiseksi muuttuneen kasvatuskäsityksen kautta. Tilanteessa, jossa 

kasvattajan ja kasvatettavan kanssakäyminen on mahdollista kaventaa verkossa 

tapahtuvaksi tai digitaalisten sovellusten ohjaamaksi oppimiseksi, kasvatuksen 

on täytynyt supistua ihmisten välisessä tilassa tapahtuvan maailmallisuuden ra-

kentamisesta tuotteistettuun, kaikkien ajasta ja paikasta riippumattomasti kulutet-

tavaan, muotoon jo ennen teknologisten sovellusten käyttöönottamista. Tällöin 
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kyse ei ole niinkään yksittäisen teknologisen sovelluksen käyttämisestä ja sen 

suhteesta toisenlaisiin toimintatapoihin vaan pikemminkin taustalla vaikuttavasta 

ymmärryksestä ja oletuksista siitä, mihin kasvatuksella pyritään ja millaista ihmis-

kuvaa sillä rakennetaan. Jos kasvatus kykenee kaventumaan teknologian kautta 

tapahtuvaksi toimintojen sarjaksi, voi kyse olla enemminkin ihmiskuvan syvem-

mästä teknologisoitumisesta kuin toimintatapojen valinnasta. (Papert 2014, 23.)  

Teknologian käyttäminen ja perustelut esiintyvät teksteissä opettajien ja 

koulun arkeen ulkopuolelta ojennettuina toimintatapoina ja -ympäristöinä. 

Osassa kertomuksista kirjoittajat pohtivat ja kyseenalaistavat kuitenkin sitä, miten 

teknologian käyttäminen ja uuden teknologian tuleminen kouluun rahoitetaan. 

Yhdessä negatiivisessa tekstissä kirjoittaja nostaa esille koulujen taloudelliset on-

gelmat ja huolen siitä, että kouluissa käytetään teknologiaa, johon kouluilla tai 

yhteiskunnalla ei resurssipulan takia ole todellisuudessa ole varaa. Toisessa 

tekstissä kirjoittaja pohti koulujen polarisaatiota kalliiden yksityiskoulujen ja julkis-

ten koulujen välillä, jonka yhtenä merkittävänä tekijänä on julkisten koulujen ky-

vyttömyys pysyä teknologisen kehityksen perässä ilman siihen tarvittavia resurs-

seja. 

Eräässä positiivisessa tekstissä kirjoittaja pohtii teknologian tulemista kou-

luun valtion tukeman kehitysrahan turvin. Teknologisen kehityksen mahdollista-

nut raha tulee tekstin mukaan ”yllättäen jostain”, jonka seurauksena Suomi alkaa 

tukea kehitystä erilaisin ja monipuolisin tavoin. 

Suomi sai yllättäen jostain hurjasti rahaa kaikkien koulujen saattamiseksi tek-
nisesti korkealle tasolle ja on tukenut tätä kehitystä monin tavoin. P19 

Koulujen teknologisen kehityksen tukemisen voi nähdä olevan yksi tuotemaail-

man ja tietokykykapitalismin muoto, jossa taloudellisen kasvun ylläpitämisen pää-

paino on siirtynyt inhimillisen tuotantokapasiteetin tuottamiseen. Opettajat ja 

opiskelijat ovat itsessään massaa, jotka kuluttavat sovelluskehittäjien luomia tuot-

teita. Kuitenkin samaan aikaan tuotemaailmassa myös kuluttajuus on tuotettua, 

jonka seurauksena kuluttaja-opettajasta ja kuluttaja-oppilaasta muovautuu myös 

tuotannon kohde. Kuluttajien ja tietokyky-yhteiskunnassa sukkuloivien yksilöiden 

kehittäminen ja tuottaminen massatuotannon keinoin on yksi digiajan tuotannon 

kulmakiviä, sillä itse fyysisten tuotteiden teknisten ominaisuuksien kehittäminen 

ei enää riitä ylläpitämään jatkuvaa kasvua. (Heikkinen & Huttunen 2017, 40.) 
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Kuluttajuuden massatuottamisen näkökulmasta koulujen teknologiseen ke-

hitykseen investoimista voi perustella Ravi Kumarin ja Dave Hillin (2008, 2) mu-

kaan kolmen eri näkökulman kautta. Ensimmäisenä se mahdollistaa oppilaiden 

ja opettajien kiinnittämisen teknologiseen kulutusympäristöön kuluttajina. Tuote-

maailmassa tämä tarkoittaa mahdollisuutta kasvattaa oppilaat ja opettajat omak-

sumaan tuotemaailman passiivinen vastaanottaminen osaksi kasvuprosessia. 

Toisena se antaa yrityksille pääsyn ohjata koulujen teknologista kehitystä sekä 

oppilaiden ja opettajien huomiota markkinoita hyödyttäviin kohteisiin ja tekemään 

näin koulun toimijoiden kanssa tehdystä yhteistyöstä voittoa (Kumar & Hill 2008, 

2). Oppilaille ja opettajille voidaan tarjota teknologisten laitteiden välityksellä fan-

tomeita opetukseen liittyen, jotka alkavat määrittää niitä tarpeita ja odotuksia, 

joita oppilailla on tulevia laitteistoja ja oppimiskokonaisuuksia kohtaan. 

Kolmantena se mahdollistaa koulussa työskentelevien opettajien ja oppilai-

den kiinnittämisen teknologisten sovellusten kehittämiseen yrityksiä palvelevana 

työvoimana. (Kumar & Hill 2008, 2.) Paakkari (2015) argumentoi, että tietokyky-

kapitalismin aikakautta voi kuvata myös luovan kapitalismin aikakaudeksi. Luo-

vassa kapitalismissa luovuudesta on tullut rahanarvoista osaamista, joka rinnas-

tuu työntekoon. Luovassa kapitalismissa teknologiset ympäristöt rakennetaan 

keskeneräisiksi velvoittaen niiden kuluttajat, tässä yhteydessä opettajat ja oppi-

laat, muokkaamaan niistä omalla kekseliäisyydellään ja aktiivisuudellaan itsensä 

näköisiä. Tuottaja-kuluttajaksi muovautuneet opettajat ja oppilaat muuttuvat näin 

teknologiayritysten ilmaiseksi työvoimaksi, joka omalla panoksellaan tekee mah-

dollisuuksiksi naamioituina luovuuden tekoina kehittämistyötä. Samalla vahviste-

taan käsitystä elinikäisen oppimisen ja tuotemaailmaan sopeutumisen tarpeesta, 

kun opettajia ja oppilaita ohjataan yrittäjämäiseen luovaan tuottamiseen markki-

noiden määrittämillä alustoissa.  

Toisaalta on huomattava, että tekstissä, jossa kehitysraha nousi yhdeksi tu-

levaisuuden koulun määrittäjäksi, kirjoittaja pohtii koulussa opetettavia asioita 

seuraavasti: 

Perusasioiden lomassa oppilas oppii ajattelemaan kriittisesti, keskustele-
maan, kyselemään, perustelemaan ja myös olemaan väärässä. P19 

Kriittistä ajattelua opettavalla opettajalla on mahdollisuus kyseenalaistaa käytet-

tävien sovellusten ja toimintatapojen luoma ihmiskuva ja opettaa lähdekriittisyyttä 
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myös laitteita ja sovelluksia kohtaan. Tämä kuitenkin vaatii opettajalta kykyä ym-

märtää koulu osana tuotemaailman maailmallisuutta ja sen teknologista impera-

tiivia sekä halua nousta sen käskeviä ehtoja vastaan. 

Hieman toisenlaisen näkökulman teknologian pakkoon ottaa teksti, jossa 

kirjoittaja näkee teknologian tulevan kouluun opetussuunnitelman pakottamana.  

Opetussuunnitelma määrittää erinäisiä sovelluksia, joita tulee käyttää ope-
tuksessa hyödyksi. P14 

Opetussuunnitelman määrittämä teknologinen pakko on kertomuksessa viety ää-

rimmilleen, sillä se ei mahdollista ainoastaan opetussuunnitelman teknologisoitu-

mista. Jos koulussa käytettävää teknologiaa alkaa määrittää opetussuunnitelmat, 

tarkoittaa se käytännössä koko koulujärjestelmän siirtymistä tiettyjen organisaa-

tioiden valmistamien tuotteiden ja palveluiden käyttäjäksi. Tällöin yksittäisillä or-

ganisaatioilla on mahdollisuus ohjailla koulujen teknologisen kehityksen ja tekno-

logian käytön suuntaa tiettyjen sovellusten ja tiettyjen palveluntarjoajan tarjoamiin 

tuotteisiin ja kiinnittää heidät oman tuotemerkkinsä kuluttajiksi. 

4.3.2 Teknologia vapaudeksi naamioituneena pakkona 

Tekstejä, joissa teknologia esiintyy ulkopuolisen pakon sijaan orgaanisempana 

osana tulevaisuuden koulua on aineistossa yhteensä kuusi, kolme (P=3) positii-

vista kertomusta ja kolme (N=3) negatiivista kertomusta. Näissä teksteissä tek-

nologian saapumista tai sen käytön vahvistumista ei perustella opettajista ulko-

puolisilla tekijöillä, kuten opetussuunnitelmilla tai muilla ylhäältä määrätyillä käs-

kyillä, vaan opettajan luonnollisella halulla ja velvollisuudentunnolla teknologian 

käyttöä kohtaan. 

Tyyppikertomus 6: Unelmoin, että tulevaisuudessa teknologia on korvannut vanhat työs-
kentelykäytänteet tehokkaammilla ja edistyneemmillä käytänteillä, jotka palvelevat oppi-
mista ja helpottavat opettajan työtä. 

Positiivisissa teksteissä kirjoittajat näkevät toimivansa tulevaisuuden työssään 

dynaamisessa vuorovaikutuksessa teknologisten sovellusten kanssa. Samalla 

teknologian nähdään tehostavan ja palvelevan opetusta sekä olevan ”tulevaisuu-

den suunta”. 
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 Älyteknologia on astunut osaksi työarkea ja aiempia työskentelykäytäntöjä 
on korvattu tehokkaammilla sekä edistyneimmillä tavoilla, jotka kehitys on 
mahdollistanut. P1 

Teksteissä teknologia vaikuttaa tulevan kouluun odotettuna ja toivottuna. Tuote-

maailman teorian valossa odotuksiin voi tulkita liittyvän myös tuotemaailman mo-

raaliperiaatteiden mukaisen teknologisen imperatiivin. Yllä olevan sitaatin mainit-

sema teknologian kyky tehostaa ja mahdollistaa edistyneempi opetus voi nähdä 

liittyvän perustaltaan tuotemaailman vaateelle saada ihminen toimimaan jatku-

vasti yhä paremmin ja tehokkaammin sekä erinomaisuuden eetokselle, jossa 

vain paras on kyllin hyvää. Tuotemaailmassa tyhjäkäynnille ja hitaudelle ei ole 

sijaa, sillä inhimillisen ennakoimattoman kasvun sijaan tuotemaailman toimijoilta 

odotetaan koneenkaltaista ennakoitavaa suoritustehoa tai parhaimmillaan sen 

nostamista aina maksimiinsa asti. (Jokisaari 2010, 32–35; 2017, 70.) Tehokkuu-

den toiveen myötä kehitysuskossa voi tulkita olevan kyse toiveesta yltää tuote-

maailman asettamiin osaamistavoitteisiin. 

Tyyppikertomus 7: Kauhistelen sitä, millainen mahtaa olla opettajien työtilanne ja kuinka 
paljon uskallan tehdä itsenäisiä päätöksiä työssäni, sillä vastuuseen joutuminen esimer-
kiksi onnettomuustilanteissa pelottaa. Suurin osa materiaaleista on siirtynyt verkkoon ja 
käytämme koulussa paljon teknologiaa, joka mahdollistaa kehittyneen työskentelyn. 
Määrärahoja on kuitenkin todella vähän ja kaikki koulut kamppailevat resurssien puut-
teessa. 

Negatiivisissa teksteissä teknologian roolin nähtiin vahvistuvan ja muun muassa 

materiaalien siirtyvän verkkoalustoille siitä huolimatta, että koulujen rahalliset re-

surssit eivät riitä kattamaan tarvittavaa opetusta ja kasvatusta. Teksteissä tekno-

logiaan investoinnilla ei nähty olevan yhteyttä resurssien riittämättömyyteen ja 

sitä käsiteltiin muista resursseista irrallisena osana kouluarkea. Mikäli teknologi-

seen kehitykseen suhtaudutaan muun koulutuspoliittisen puheen ulkopuolisena 

kehityskulkuna, herättää se kysymyksen siitä, kenen maksamana ja kenen etuja 

tavoitellen teknologista ympäristöä kehitetään koulussa. 

Teknologian voikin nähdä olevan väylä, jota pitkin yritysmaailma pääsee 

osaksi koulumaailmaan. Tuotemaailman ja tietokykykapitalismin ajassa tekni-

seen tuotantoon sijoittaminen ei ole enää kannattavaa toimintaa. Uusien tuotan-

tolinjojen luomisen sijaan yritysasiantuntijat ja markkinakentän toimijat pyrkivät 

ottamaan haltuun jo olemassa olevia prosesseja ja luomaan niiden kautta lisäar-

voa, joka lopulta hyödyttää itse markkinoita. Koululaitoksen olemassa olevan 
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massatuotannon haltuun ottaminen ja sen toimijoiden, opettajien ja oppilaiden, 

ohjaileminen kohti markkinoita on kilpailtu inhimillisen kapasiteetin tuotannonpro-

sessi, sillä yksilöiden kouluvuodet ovat tähän aikaan asti onnistuneet pysymään 

kohtalaisen irrallisina työelämästä. Tietokykykapitalismin luovuuden valjastami-

selle sekä yrittäjämäisten kuluttajien tuottamiselle koulu on vielä hyödyntämättö-

män työvoiman lähde. Teknologisten laitteiden ja sovellusten myyminen kouluun 

ensin välttämättömyytenä ja sen jälkeen rahallisten resurssien tarjoaminen näi-

den välttämättömyyksien toteuttamiseksi mahdollistavat yrityksille pääsyn kou-

lussa kulloinkin olevan kuluttajasukupolven ohjailuun ja näiden käyttämiseen tuo-

tannon välineinä. (Paakkari 2015, 18–95.) 

Aineistossa teknologisen kehityksen kuvataan muuttavan koulun lisäksi 

myös koko yhteiskunnan kanssakäymistä. Yhdessä negatiivisessa tekstissä tek-

nologian nähdään tulevan käskeväksi ehdoksi koko yhteiskuntaan sen tarjo-

amien mahdollisuuksien kautta. 

Kaikki hoituu sähköisesti eikä ihmisten ole välttämättä pakko poistua kotoa 
ollenkaan, sillä kaikki palvelut voi hoitaa netissä, sähköisesti, tai kutsumalla 
ammattilaiset kotiin. N1 

Kaiken hoituminen internetin välityksellä on vaihtoehto, joka tarjoaa mahdollisuu-

den saavuttaa palvelut ajasta ja paikasta riippumattomasti. Mahdollisuuteen on  

kuitenkin kytketty käskevä ehto palvelujen tarjoajille, sillä ollakseen saavutetta-

vissa sähköisesti, kaikkien palveluiden, opetus mukaan lukien, tulee myös olla 

olemassa ajasta ja paikasta riippumattomasti sähköisessä muodossa. 

4.3.3  Teknologia pakkona, jota on mahdollista vastustaa 

Tyyppikertomus 8: Teknologia on osa kouluarkea, mutta sen suhteen käydään eettistä 
keskustelua. Opettajana minulla on mahdollisuus päättää itselleni sopivimmat tavat opet-
taa oppilaita. Teknologian ulkopuolisten taitojen harjoittelu vaatii koulussa aikaa ja kär-
sivällisyyttä. 

Negatiivisissa teksteissä oli tulkittavissa kaksi (N=2) tekstiä, joissa teknologia ku-

vattiin väistämättömänä pakkona tulevaisuudessa, mutta joissa opettajuus antoi 

myös tilaa sen kritiikille. Toisessa tekstissä teknologisen kehityksen rinnalla ku-

vattiin kehittyvän myös yhteisen eettisen keskustelun siitä, mitä teknologiselta 

kehitykseltä voidaan odottaa ja minkälainen valta sille voidaan antaa.  
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Teknologinen kehitys on mennyt huimasti eteenpäin ja siihen liittyen käy-
dään runsaasti eettistä keskustelua; kuinka pitkälle voidaan mennä? N5 

Toinen teksteistä taas mainitsee elektronisten laitteiden ottamisen osaksi opetus-

välineitä, mutta kyseenalaistaa samalla niiden kyvyn syrjäyttää aiempia opetus-

välineitä ja menetelmiä. Teknologian sijaan koulukasvatuksen keskeisiksi tehtä-

viksi nousevat tekstissä teknologian ulkopuoliset tiedot ja taidot, kuten leikki ja 

keskustelut elämästä. 

 

Teknologisia pakkoja käsittelevissä teksteissä pakot kiinnittyvät ennen kaikkea 

tietojen ja osaamisen opettamisen tematiikkaan sekä koulun fyysiseen ympäris-

töön ja opetuksen toteuttamisen välineisiin. Näin ollen pakot saavat merkityksen 

tuotemaailman ylläpitämisen ja tuotemaailmaan kasvattamisen tavoitteiden saa-

vuttamisen keinoina, sillä ne ohjaavat oppilaita ja opettajia käyttämään teknolo-

giaa ja luovimaan teknologisessa ympäristössä sen ehdoilla. Tuotemaailmassa 

sekä teknologia että kasvatus saavat välinearvon, jolloin niihin voidaan suhtautua 

tekniikoina, joiden avulla yksilö sopeutuu vallitsevaan todellisuuteen. Ajatus jät-

tää kuitenkin huomioimatta kasvatuksen yhtenä ihmisenä olemisen perustana 

sekä teknologian yhtenä todellisuuden rakenteena (Jokisaari 2012, 457; 2017, 

11). 

Tuotemaailma rakentuu ekosysteemisen ja tulkitun maailman väliin luoden 

todellisuutta jatkuvasti sekä silmin havaittavan elinympäristön kautta että mieli-

kuvissa vellovan ideoiden verkoston kautta. Tuotemaailmassa fyysinen tosi 

oleva, tuote tai teko, ei enää saa merkitystään ainoastaan neutraalina välineenä, 

vaan tuotemaailman fantomina, joka kiinnittyy olevaksi myös tulkitun maailman 

ilmentymänä. Tästä syystä tuotemaailmassa teknologiaan ei voi myöskään suh-

tautua kuten välineeseen, sillä sen ulottuvuus yltää huomattavasti laajemmalle 

aina olemisen ehdoksi asti. (Jokisaari 2017.) Fantomina teknologia ei edusta ai-

noastaan sen tosi olevaa muotoa, jota voidaan käyttää välineenä teknisten ta-

voitteiden saavuttamiseen vaan se saa merkityksensä tilana ja todellisuutena, 

joka koostuu useista fyysisistä laitteista, niille annetuista merkityksistä ja näiden 

vuoropuhelusta. 
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4.3.4 Teknologia vapaasti valittavana välineenä 

Tyyppikertomus 9: Unelmoin, että tulevaisuudessa apunani on teknologiaa ja avustajia, 
joita voin hyödyntää opetuksessa, silloin kun niistä on selkeää hyötyä. 

Teknologian asemaa pakkona määrittelevien tekstien rinnalla aineiston positiivi-

sista teksteistä kaksi (P=2) kertomusta käsittelevät teknologiaa sen tuomien mah-

dollisuuksien näkökulmasta ilman, että niistä on tulkittavissa tuotemaailman tek-

nologista pakkoa. Tekstit käsittelevät teknologiaa kuitenkin välineenä, jättäen sen 

käytön ulkopuolelle kysymyksen kasvatuksesta teknologisoituneesta maailmalli-

suudessa.  

Ensimmäinen kirjoittajista pohtii yhteiskunnallisen tilanteen muuttuneen 

niin, että tuotemaailman ja kapitalistisen kulttuurin koko maailmallisuus on ky-

seenalaistettu, jonka mukana myös teknologisten laitteiden ongelmiin on alettu 

kiinnittää niiden hyötyjen lisäksi huomiota.  

Älylaitteiden vaarat on huomattu ja niitä käytetään kohtuudella ja vain silloin, 
kun niistä on selkeää hyötyä. Alaikäiset eivät omista älypuhelimia, sillä niiden 
riippuvuutta aiheuttava luonne on otettu vakavasti. P6 

Tekstissä teknologisia laitteita kuvataan käytettävän ainoastaan tilanteissa, 

joissa niiden käyttö tuo hyötyä opetukselle. Papert (2014) huomauttaa, että myös 

ajattelu, joka perustuu teknologian käytön hyötyjen jatkuvaan punnitsemiseen on 

itsessään osa teknosentristä ajattelua. Mikäli teknologiaa tarkastellaan väli-

neenä, se ei itsessään ole hyvä eikä paha eikä näin ollen saa aikaan oppimisen 

vallankumousta tai parempaa oppimista. Teknologian merkitys ja hyödyllisyys vä-

lineenä rakentuvat aina käyttäjänsä varaan, jolloin teknologisen laitteen avulla 

tehdyn työn hyödyllisyys muodostuu siitä, kuinka laadukasta ja onnistunutta itse 

käyttäjän tekemä työ on. Puhetapa, joka käsittelee teknologiaa hyödyllisenä op-

pimisen parantajana, pitää sisällään ajatuksen mystifioidusta teknologian kyvystä 

ratkaista ongelmia välittömästi, kun se otetaan käyttöön. 

Toinen kirjoittaja kuvaa teknologian olevan avustajien lisäksi yksi mahdolli-

nen eriyttävä tukimalli, jolla opetuksen tasavertaisuus voidaan mahdollistaa kie-

lestä ja kulttuurista riippumatta monikulttuurisuuden lisääntyessä yhteiskun-

nassa. 
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Luokassa opettajan apuna on avustajia ja teknologiaa, joiden avulla opetusta 
voidaan hyvin eriyttää oppilaasta riippuen. Näin opetus on tasavertaista kult-
tuurista ja kielestä riippumatta. P16 

Teksti kuvaa teknologiaa välineenä, jolla opetus pystytään sopeuttamaan erilai-

siin kulttuurisiin ja kielellisiin erityisyyksiin. Käsitykseni mukaan puhe kulttuurilli-

sesti ja kielellisesti riippumattoman opetuksen mahdollistamisesta teknologian 

avulla voi kiinnittyä kahteen erilaiseen tulkintakehykseen. Ensimmäisenä se voi 

viitata koulun tarpeettomuuteen opettaa kaikille oppilaille saman sisältöistä ope-

tusta, jonka seurauksena oppilaat voivat rakentaa vapailla verkkoalustoilla omaa 

kulttuuritaustaansa vasten sopivia oppimispolkuja. Tässä tulkinnassa teknolo-

giaa on mahdollista käyttää avoimena oppimisympäristönä, jonka avulla voi ta-

voittaa vaihtoehtoisia tulkintoja maailmasta. Samalla se kuitenkin kyseenalaistaa 

opettajan ja oppilaan suhteen kasvatusprosessissa. Toisen tulkintakehyksen 

kautta teknologian käyttäminen kulttuuriseen eriyttämiseen voi viitata koulukas-

vatuksen kaventumiseen tuotemaailman ehdot täyttäväksi oppimiseksi. Mikäli 

teknologiat viittaavat erilaisiin oppimissovelluksiin, joiden maailma on muutetta-

vissa eri kulttuurikonteksteihin sopiviksi, eriytetyn materiaalin perusolemus on 

täytynyt riisua tuotteistetuksi ja neutraaliksi oppimispaketiksi, jonka sisältö on mo-

nistettavissa, muokattavissa kulttuurisilla yksityiskohdilla ja käännettävissä eri 

kielille ilman, että sen sisältö muuttuu käyttäjästään riippuen. 

Tasavertaisuuden näkökulmasta teknologian käytön ongelmaksi muodos-

tuu tuotemaailman valtahierarkioiden linkittyminen teknologisten laitteiden ja so-

vellusten alkuperään. Jos koulussa käytettävä teknologia on voittoa tavoittelevien 

yritysten markkinoimia ja sen käytössä pyritään yhä hienostuneempien oppimi-

senkäytänteiden käyttämiseen, voi teknologia kääntyä hyödyttämään ainoastaan 

jo valmiiksi hyväosaisia oppilaita, joilla on pääsy kulttuurisiin, tiedollisiin ja rahal-

lisiin resursseihin. Richard Kahn ja Douglas Kellner (2007, 437) huomauttavat, 

että hienostunut teknologia edustaa erityisesti eliitin arvomaailmaa ja elämänta-

paa, sillä hienostuneen teknologian kehittäminen ja muokkaaminen tapahtuu pe-

rinteisesti hyväosaisten ehdoilla. Huono-osaisilla ei ole samanlaista mahdolli-

suutta päästä vaikuttamaan pitkälle kehitettyjen ja kalliiden laitteiden kokoonpa-

noihin tai niiden sisältöihin. Näin hienostuneen teknologian käyttö koulussa voi 

tukea tuotemaailman ehtojen mukaista kulttuurillista kertomusta, jossa kyky ja 
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mahdollisuus hankkia hienostunutta teknologiaa liittyvät osaksi tuettua ihmiskä-

sitystä. Tämä taas voi johtaa Andersin (2011, 174) esiin nostamaan epätasa-ar-

von kierteeseen, jossa yhä kalliimpien laitteistojen ostamisesta tulee vähävarai-

sille osoitettu moraalinen käskyehto, jota on hankala vastustaa alisteisesta ase-

masta. 

4.4 Resurssit – mitä rahalla tuotetaan? 

Rahan merkitystä käsitellään yhteensä 16 kertomuksessa (P=, N=5). Positiivi-

sissa teksteissä koulun rahallisen tukemisen kuvataan mahdollistavan muun mu-

assa kasvatusammattilaisten palkkaamisen, luokkakokojen pienentämisen ja 

teknologisen valmiustason nostamisen. Negatiivisissa teksteissä raha esiintyy 

sen puutteen kautta vaikuttaen negatiivisesti luokkakokoihin, opettajan mahdolli-

suuksiin vaikuttaa työhönsä ja koulujen polarisaatioon. 

Aineiston teksteissä rahaa käsittelevä puhe kiinnittyy pohdintaan koulun ky-

vystä tarjota laadukasta opetusta kaikille oppilaille. Tulkitsen resurssipuheen kiin-

nittyvät koulutuksen laadun kautta koulutuksen tasa-arvon ylläpitämiseen, sillä 

tasa-arvo on yksi laadukkaan koulun arviointia ohjaavista periaatteista yhdessä 

oikeudenmukaisuuden ja totuudellisuuden kanssa (kts. KAN 2004, 15). 

Rahaan liittyvää puhetta voi lähestyä kahdesta tasa-arvon näkökulmasta, 

sosiaalisesta ja yksilöllisesti tasa-arvosta (Simola 2015, 389). Sosiaalinen tasa-

arvo viittaa mahdollisuuksiin saada laadukasta koulutusta, joka on riippumatonta 

sukupuolesta, asuinpaikasta, iästä, kielestä tai taloudellisesta asemasta. Yksilöl-

lisellä tasa-arvolla taas viittaan jokaisen mahdollisuuksiin ja oikeuteen kehittää 

itseään koulutuksessa, joka kykenee ottamaan huomioon oppijan erityiset tarpeet 

ja kyvyt (KAN 2004, 15). 

Raha on yksi tapa suunnata koulutuksen painopisteitä, sillä resurssien ja-

kamisella on suora vaikutus siihen, mitä koulutuksen osa-alueita koulussa arvos-

tetaan. Kouluun ohjattu raha voi pitää sisällään hyvinkin erilaisia tahtotiloja rahan 

vaikutuksiin nähden. Tuomas Tervasmäki ja Tuukka Tomperi (2018) ovat analy-

soineet tutkimuksessaan Suomen koulutuspoliittisia valintoja ja huomauttavat ha-

vaintojensa perusteella, että hallituksen rahallisista tuista merkittävästi suurempi 

osa on ohjattu teknologiseen kehitykseen ja työelämäyhteyksien ylläpitämiseen 
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koulutuksessa kuin esimerkiksi koulujen toiminnan yhdenvertaisuuden takaami-

seen. 

4.4.1 Raha sosiaalisen tasa-arvon tuottajana 

Tyyppikertomus 10: Kauhistelen sitä, miten asuinalueiden polarisaatio lisääntyy ja koulut 
eriytyvät yksityisiin ja julkisiin kouluihin. Kunnat leikkaavat koulutuksesta ja mahdollista-
vat näin yksityisten koulujen ja koulujen ulkopuolisten opetuspalveluiden aseman vah-
vistumisen. 

Kaksi (N=2) aineiston negatiivisista teksteistä käsittelivät rahan puutteesta tai 

epätasaisesta jakautumisesta aiheutuvaa sosiaalista epätasa-arvoa. Molemmat 

tekstit nostivat esille yksityisten koulujen eriytymisen julkisista kouluista osaksi 

koulujen epätasa-arvoistumista. 

Olen huolestunut koulujen eriytymisestä. Huono asumispolitiikka saa aikaan 
sen, että asuinalueet eriytyvät liiaksi sosioekonomisen taustan mukaan ja 
tällä on suora vaikutus kouluihin. - - Tulevaisuudessa pelkään myös koulun 
yksityistämispaineita soten jalanjäljissä. N8 

Lasten ja nuorten keskuudessa nopeasti kasvava eriarvoisuus ja yhteiskun-
nan kahtiajakautuminen räjähtää käsiin: kalliit yksityiskoulut lisääntyvät, tiet-
tyjen asuinalueiden ghettoutuessa myös noiden alueiden kouluista tulee 
paikkoja, joita taitavat ja osaavat opettajat välttelevät. N13 

Tuotemaailman talousrationaalisen ajattelun kautta katsottuna koulujen inhimilli-

sen tuotannon kapasiteetti saadaan maksimoitua, jos yritysten resurssit ohjataan 

keskitetysti kouluihin, joiden oppilaat ovat jo valmiiksi kiinnittyneet eliitin arvomaa-

ilmaan. Kalliit yksityiskoulut lupaavat tarjota asiakkailleen sosiaalisia, kulttuurilli-

sia ja taloudellisia resursseja tuotemaailman epävarmoilla markkinoilla selviyty-

misen tueksi samalla, kun koulutuksesta maksavat perheet takaavat oppilaan 

muovattavuuden ja rahallisen panostuksen koulutuksen vastineeksi. 

Yksityiskoulupuhe kiinnittyy modernissa ajassa tapahtuneeseen muutok-

seen yhteiskuntaluokkien rakenteessa. Perinteinen jako yläluokkaan, keskiluok-

kaan ja työväenluokkaan on uusliberaalissa maailmassa muuttumassa yhä voi-

makkaammin kahtiajakautuneeseen muotoon, jossa matalan osaamisen huo-

nosti palkattuun luokkaan rinnastuu korkean osaamisen hyvin palkattuun väes-

töön. (Heikkinen & Huttunen 2017, 48.) Tuotemaailman silmissä korkean osaa-

misen väestö on arvokkaampaa sekä kuluttajina että tuotannon kohteena, minkä 
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takia koulutuspuheella on tuotemaailmassa vaarana keskittyä matalan osaami-

sen väestön sijaan tuotannollisesti arvokkaampaan väestönosaan. Inhimillisen 

tuotannon kohteena oppilaista muovautuu halpaa tuotannon ja työmarkkinoiden 

raaka-ainetta, jonka kouluttaminen on kannattavaa vain sen puitteissa, mitkä ovat 

yksilön mahdollisuudet tuoda lisäarvoa työmarkkinoille tulevaisuudessa (Giroux 

2012, 89). 

Talousrationaalisen ajattelun myötä luokkien välisen tasa-arvon rakentami-

nen onkin keskittynyt korkean osaamisen väestöön. Yhtenä esimerkkinä Jandri 

& Giroux (2017) huomauttavat, että monien tasa-arvoa kannattavien [amerikka-

laisten] poliitikkojen puheessa tasa-arvon ihanteet ovat kaventuneet kosketta-

maan ainoastaan keskiluokan nostamista korkean osaamisen hyvin palkatun vä-

estön piiriin, jättäen tasa-arvon ulkopuolelle työväenluokkaiset ihmiset, joilla ei 

ole pääsyä eliitin sosiaalisiin, kulttuurillisiin tai taloudellisiin resursseihin eikä lisä-

arvoa tuovaa työmarkkina-arvoa. Tästä näkökulmasta myös yksityiskoulujen ar-

vioiminen mahdollisena tulevaisuuden suuntana on käynyt yhä yleisemmäksi ja 

sallitummaksi. 

Kahdessa (P=2) positiivisessa kertomuksessa kirjoittajat pohtivat kouluun 

ohjattavien rahojen tulevan kaikkien koulujen hyödyksi. 

Opetukseen ja koulutukseen satsataan, kuten myös terveydenhoitoon (eten-
kin mielenterveyteen). P5 

Näissä kahdessa tekstissä kouluun ohjattu raha vaikuttaisi jakaantuvan tasaisesti 

ja vahvistavan näin sosiaalista tasa-arvoa koulutuksessa. 

4.4.2 Raha yksilöllisen tasa-arvon tuottajana 

Tyyppikertomus 12: Unelmoin siitä, että tulevaisuudessa kouluihin ohjataan rahaa, jolla 
voidaan hankkia lisää henkilökuntaa, esimerkiksi opettajia ja ohjaajia, kouluihin. Luokka-
koot pysyvät pieninä ja koululla on varaa tarjota kaikille oppilaille heidän tarvitsemiaan 
tukitoimia, joiden antamista myös koulun tilat tukevat.  

Sekä positiivisissa että negatiivisissa teksteissä rahaa käsiteltiin yksilöllisen tasa-

arvon tuottamisen näkökulmasta. Yksilöllistä tasa-arvoa käsitteleviä positiivisia 

tekstejä oli yhteensä kolme (P=3) ja negatiivisia kolme (N=3) kappaletta. Yksilöl-

listä tasa-arvoa korostava puhe kiinnittää erityisesti huomiota oppilaiden mahdol-

lisuuksiin saada opetusta kunkin henkilökohtaisista tarpeista käsin. 



61 

Kahdessa positiivisessa ja kahdessa negatiivisessa tekstissä kirjoittajat 

pohtivat rahan merkitystä erilaisten oppilaiden tukitoimien järjestämisen mahdol-

listajana tai vastaavasti rahan puutetta näiden tukitoimien antamisen estäjänä. 

Koulutukseen on päätetty laittaa enemmän rahaa ja näin ollen avustajia, 
opettajia ja tiloja on pystytty parantamaan erilaisten oppilaiden tarpeisiin. N3 

Yhteiskunta olisi myöskin vihdoin tajunnut, ettei nykyisillä resursseilla saavu-
teta mitään hyvää niin opetuksen kuin oppimisenkaan kannalta. Oppilasryh-
mien kokoja ei kasvatettaisi vaan luokkien koot pidettäisiin max. 20 oppilaan 
ryhminä, jos luokalla on vain yksi opettaja. Myös ohjaajaresursseihin satsat-
taisiin entistä enemmän, jolloin kolmiportaista tukea olisi helpompi toteuttaa 
yleisopetuksessa. P11 

Tukitoimien ja henkilöstön määrän kasvattaminen oppilaiden erityispiirteiden 

huomioimisen helpottamiseksi tavoittelee oppilaiden yksilöllisten koulutusmah-

dollisuuksien takaamista koulun sosiaalisessa ympäristössä. Näissä teksteissä 

kirjoittajat eivät nosta esille rahan vaikutusta sosiaaliseen tasa-arvoon, minkä voi 

nähdä olevan seurausta joko sen itsestään selvästä asemasta tai sosiaalisen 

tasa-arvon laajemmasta merkityksettömyydestä koulutuspuheessa. Tuotemaail-

man kannalta juuri yksilöllisen tasa-arvon suhtautuminen sosiaalisen tasa-arvon 

ylläpitämiseen muodostuu yhdeksi tuotemaailmallisen ajattelun omaksumisen ra-

japinnaksi. 

Tasa-arvon näkökulmasta sosiaalinen tasa-arvo on yksilölliseen tasa-ar-

voon nähden hierarkkisessa asemassa. Yksilöllinen tasa-arvo saa todellisen 

merkityksen tasa-arvon lisääjänä ainoastaan siinä tapauksessa, että sosiaalinen 

tasa-arvo toteutuu tätä ennen, sillä jos yksilöllistä tasa-arvoa korostetaan ilman 

kaikkien pääsyä samojen resurssien äärelle, yksilöllisten erityisyyksien ja kykyjen 

korostamista tulee yksi epätasa-arvon vahvistaja. (Simola 2015, 401.) 

Tuotemaailman moraali kannustaa keskittymään yksilöllisen tasa-arvon nä-

kökulmaan, sillä sosiaalisen tasa-arvon kautta tapahtuva erojen tasaaminen on 

este yksilön tehokkuuden ja tuottavuuden maksimoinnille. Juha Suorannan 

(2008, 71–72) mukaan kyse on siitä, että koulutusta on alkanut ohjailla markki-

naperustainen ja välineellinen logiikka, jossa koulu ja koulutus nähdään itses-

täänselvyytenä, jonka tehtävä on palvella kuluttajien tarpeita. Tuotemaailman 

kontekstissa yksilöllistä tasa-arvoa korostavan puheen voi tulkita olevan kulutta-

jamaisuuden lisäksi osoitus siitä, että opettajat ovat omaksuneet tuotemaailman 
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moraalin mukaisen erinomaisuuteen pyrkivän eetoksen osaksi oppimis- ja ihmis-

käsitystään (esimerkiksi Simola 2015). Näin tulkittuna opettajan osaksi muodos-

tuu toimia koulussa asiantuntijana, jonka pedagogisena tehtävänä on nostaa yk-

sittäiset oppilaat täyteen potentiaaliinsa. 

Yksilöllisiä kykyjä korostava kasvatusajattelu törmää koulussa institutionaa-

lisiin ongelmiin. Koulussa tarjottava kasvatus on joukkomuotoista, minkä seu-

rauksena ryhmä tuottaa jatkuvia haasteita yksilöllisyyttä korostavan kasvatuksen 

antamiselle. Yksilöllisen opetuksen tavoittelu heijastelee kasvatusihannetta, 

jossa opettaja toimii oppilaan kanssa kotiopettajamaisessa suhteessa, kahden 

kesken. Kahdenkeskinen opetus ei kuitenkaan ole mahdollista joukkomuotoi-

sessa peruskoulussa, sillä yhden oppilaan sijaan opettaja työskentelee lähes 

poikkeuksetta vähintään kahdenkymmenen muun oppilaan kanssa yhtäaikai-

sesti. (Simola 2015, 70–73.) 

Yhdessä tuotemaailman omaksuttu maailmallisuus ja kotiopettajailluusio ai-

heuttavat tilanteen, jossa opettaja ei kykene yltämään vaadittuihin tavoitteisiin, 

sillä ne eivät itsessään ole realistisia. Tuotemaailman tarjoamat osaamistavoit-

teet rakentuvat teknologisten esikuvien kuvastoa vasten, jotka vaativat konee-

seen verrattavaa suoritustehoa inhimillisyyden sijaan. Kotiopettajailluusion vaati-

mukset taas perustuvat vääristymälle, jonka mukaan kouluopetuksessa on mah-

dollista luoda yksilökeskeinen opettaja–oppilas -suhde ja rakentaa näin yksittäis-

ten oppilaiden kykyjä ja tarpeita vastaavia oppimistilanteita. 

Tuotemaailman moraalin ja kotiopettajailluusion ollessa omaksuttuja maail-

mallisuuden ja kasvatusajattelun osia, ongelma voi näyttäytyä ennen kaikkea re-

surssien puutteen kautta: Mitä enemmän kouluun ohjataan resursseja henkilös-

tön palkkaamiseen ja eri tukimallien toteuttamiseen, sitä lähemmäksi opettajat 

pääsevät yksilöllisen opettamisen ideaalia ja saavat resursseja yksilöllisten kyky-

jen huomioimiseen. Rahallisella tukemisella onkin havaittu olevan positiivisia vai-

kutuksia taloudellisesti heikommassa asemassa olevien oppilaiden oppimistulok-

siin (Holmlund, McNally & Viarengo 2009, 15). Toisaalta on syytä huomioida, että 

vaikutus on näkynyt nimenomaan oppimistuloksissa. Varto (2001, 149) huomaut-

taa, että koululla on aina sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti rakentunut kehys, 

joka on merkittävä osa koulun toimintaa. Jos koulussa keskitytään ainoastaan 

yksilön oppimis- ja kehitysprosessiin tarkastelemalla oppimistuloksia, sosiaalinen 
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konteksti jää kokonaan huomiotta johtaen siihen, että sosiaalisen tasa-arvon nä-

kökulma lientyy koulukeskustelusta pois. Samalla rahallinen panostaminen voi 

myös nostaa koulun kohdistuvia odotuksia erityisesti oppimistulosten osalta 

(Holmlund, McNally & Viarengo 2009), mikä voi osaltaan lisätä erinomaisuuden 

pyrkimyksen luomaa riittämättömyyden tunnetta opettajien ja oppilaiden keskuu-

dessa. Oppimistulosten seurantaan keskittyvä koulukeskustelu viittaa myös tuo-

temaailman vaatimuksiin sitoutuneeseen käsitykseen siitä, että kasvatuksen arvo 

voidaan muuttaa mitattaviksi palasiksi. 

Yksilöllisen tasa-arvon korostuminen koulukeskustelussa mahdollistaa tuo-

temaailman omaksunut ideologian tulemisen osaksi opettajien kasvatusajattelua. 

Samalla tavalla, kuten vapauden ideaali on tuotemaailmassa kaventunut vapau-

deksi kuluttaa, myös tasa-arvon ideaali muuntuu tuotemaailmassa yksilöllisten 

valinnanmahdollisuuksien näennäiseksi tasa-arvoksi. Kyse on uusliberaalista 

tuotemaailman yksilöllisyyttä korostavasti oikeudenmukaisuuskäsityksestä, 

jonka mukaan tasa-arvo toteutuu, kun kaikilla yksilöillä on mahdollisuus samoihin 

resursseihin, jos kykenee itse tulemaan resurssien äärelle. (Kalalahti & Varjo 

2012, 51.) Uusliberaali tasa-arvokäsitys ei kuitenkaan ota huomioon rakenteiden 

luomia esteitä, jotka ovat resurssien saavuttamisen tiellä ja vaikuttavat näin to-

dellisen tasa-arvon toteutumiseen. 
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5 PÄÄTELMÄT 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, millaisiin opettajuuden ja koulukasvatuksen 

teemoihin tuotemaailman maailmallisuus kiinnittyy. Tämän tutkimusongelman 

kautta halusin pyrkiä antamaan opettajille työkaluja työn kriittiseen arviointiin 

sekä tuotemaailman käskevistä ehdoista vapaan kasvatuksen ylläpitämiseen. 

Tutkielman aikana tutkimuksellinen mielenkiintoni kohdistui kolmen puheavaruu-

den ympärille. Nämä puheavaruudet liittyivät teknologian käyttöön ja teknologi-

sen ajattelun sanoittamiseen kertomuksissa, elinikäisen oppimisen ideaaliin ja 

sen sanoittamiseen kertomuksissa sekä uskomuksiin rahallisten resurssien jaka-

misen suhteesta koulutuksen tasa-arvon ylläpitämiseen. Teorialähtöisen analyy-

sin valossa nämä kolme teemaa olivat tuotemaailman ja koulun yhteen kiinnitty-

misen kannalta keskeiset rajapinnat, joissa kasvatusajattelu yhdistyi tuotemaail-

man moraalinmukaiseen ajatteluun. 

Analyysini tukee taustateoriastani (esimerkiksi Jokisaari 2017, 77.) piirtyvää kä-

sitystä siitä, että tuotemaailman maailmallisuus ja sen käskevät ehdot leikkaavat 

opettajien työn ja kasvatusajattelun läpi. Analyysin perusteella tuotemaailman 

moraalia tukeva ajattelu näyttäisi olevan erityisesti kytköksissä sekä opettajien 

että oppilaiden työmarkkinakelpoisuuteen ja työmarkkinoilla selviytymiseen viit-

taaviin puheisiin. Tämän voi tulkita viittaavaan siihen, että opettajaopiskelijat ovat 

ottaneet markkinaehtoisen hyödyntavoittelun ja toimeliaisuuden osaksi koulukas-

vatusta ja kasvatusajattelua.  

Tuotemaailman moraaliperiaatteet esiintyivät opettajaopiskelijoiden kerto-

muksissa sekä suoraan että välillisesti, mikä tulkintani mukaan viittaa siihen, että 

kirjoittajat ovat omaksuneet tuotemaailman maailmallisuuden osaksi ajatteluaan 

osittain tietoisesti ja osittain tiedostamatta. Samalla tuotemaailman käskeviä eh-

toja sekä kyseenalaistettiin että vahvistettiin, toisinaan jopa saman tekstin sisällä. 

Havainnon perusteella tulkitsen, että koko elämän kattava tuotemaailman maail-

mallisuus pitää sisällään erilaisia painopisteitä, joiden merkitysten ja vaikutusten 
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tulkinnat vaihtelevat yksilön elämismaailmaa vasten. Erilaisista merkityksenan-

noista huolimatta tuotemaailmalliseen ajatteluun viittaava puhe esiintyi teksteissä 

systemaattisesti. Tämä huomio tukee käsitystä siitä, että tuotemaailman maail-

mallisuuden ymmärtäminen on olennaista kriittisen kasvatuksen toteutumisen 

mahdollistamiseksi. 

Tutkimukseni valossa teknologialla ja sen käytöllä on merkittävä rooli kou-

lukasvatuksen ja opettajana toimimisen rakentumiseen tuotemaailman maailmal-

lisuutta vasten. Kertomusten perusteella teknologia on omaksuttu sekä oppimis-

ympäristöksi, välineeksi että ihmisyyden määrittäjäksi koulukasvatuksesta puhut-

taessa. Teknologiseen maailmaan sopeutuminen näyttäytyy teksteissä pitkälti 

velvollisuutena, jolla pyritään vahvistamaan sekä koulun että yksilöiden merki-

tystä ja sopeutumista tuotemaailmassa. 

Teknologiapuheessa korostuu teknologisten laitteiden hallinnan näkökulma 

sen sijaan, että kertomuksissa olisi nostettu esille teknologian kriittisen tarkaste-

lun taitoja. Havainto on yhtäläinen Henry Giroux’n (1988, 2) käsityksen kanssa 

siitä, että kouluissa opetetaan maailman kriittisen lukemisen sijaan usein pelkkiä 

lukemisen välineitä. Löydös tukee myös käsitystä siitä, että opettajat ovat omak-

suneet teknologiaan liittyen tuotemaailman moraalinmukaisen kuluttajamaisen 

asenteen, jossa opettajat ja oppilaat asettuvat asiakassuhteeseen teknologisia 

sovelluksia kauppaavien yritysten kanssa. Asiakkaina opettajien ja oppilaiden 

vaikutusmahdollisuudet kaventuvat mahdollisuuksiksi valita yritysten tarjoamien 

laitteiden ja sovellusten joukosta itselleen mieluisimmat (esimerkiksi Jokisaari 

2007), mikä sitoo kasvatuksen reunaehdot tuotemaailman moraalin mukaiseksi 

toiminnaksi. 

Samalla kertomuksissa esiin nouseva teknologisten laitteiden ja ohjelmisto-

jen kautta tapahtuva opetus on vastaavanlaista Günther Andersin (2011) kuvaa-

maan fantomien kuluttamisen kanssa, jossa vuorovaikutus muuttuu yksisuun-

taiseksi vastaanottamiseksi. Vaikkei videoiden tai sovellusten kautta tapahtuva 

opetus olisikaan markkinalähtöistä, on tuotemaailmassa silti pohdittava, millai-

seen maailmaan yhdensuuntaisten viestimien käyttäminen kasvattaa koulukas-

vatuksessa. Paulo Freiren (2005, 81) mukaan passiivinen tiedon vastaanottami-

nen kasvatuksessa kasvattaa ihmisestä passiivisen vastaanottajan ja sopeutujan 

myös myöhemmässä elämässä. Jos koulukasvatus tukee passiivista fantomien 
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virtaan sopeutumista, se tulee normalisoineeksi fantomien kuluttamisen myös 

muilla elämän osa-alueilla. 

Elinikäinen oppiminen esiintyy aineistossa ennen kaikkea merkityksellisyy-

den ylläpitämisen välineenä, jonka avulla yksilöt voivat säilyttää työmarkkina-ar-

vonsa tuotemaailmassa. Elinikäisen oppimisen omaksuminen tällaisenaan tukee 

käsitystä elinikäisesti oppimisesta velvollisuutena, ei oikeutena, ja vahvistaa näin 

ollen yksilön alisteisuutta tuotemaailman moraaliin nähden (Jokisaari 2004). Elin-

ikäisen oppimisen pakon näkökulmasta merkittäviksi puhetavoiksi muodostuivat 

erilaiset oppimisen ja ajassa muuttumisen tarpeellisuutta korostavat kertomat 

sekä näiden kertomien yhteydessä sanoitettu opettajien ja oppilaiden kyvyttö-

myys vaikuttaa muutoksen tapahtumiseen. Lisäksi elinikäisen oppimisen velvol-

lisuuden kuvauksiin kiinnittyi kritiikittömyyden ihannointia, jossa kehityksen vas-

tustaminen kuvailtiin ongelmana, joka heikentää hyvän tulevaisuuden rakenta-

mista.  

Analyysini perusteella vaikuttaa, että opettajat ovat alkaneet valmistautua 

selviytymään tuotemaailman epävarmoissa ja muuttuvissa työolosuhteissa 

omaksumalla elinikäisen oppimisen asenteen sekä työnsä että kasvatusajatte-

lunsa perustaksi. Tuotemaailman aiheuttama häpeä ja ihmisten asettaminen jat-

kuvaan kilpailuun työmarkkinoilla ja henkilökohtaisessa elämässä voi edesauttaa 

koulukasvatuksen sitoutumista tuotemaailman arvoihin. Epävarmuus, riittämättö-

myys ja kilpailun aiheuttamat valtarakenteet ajavat helposti kasvattajan sopeutu-

maan tuotemaailman ehtoihin säilyttääkseen hallinnan tunteensa ja arvokkuu-

tensa uusliberaalissa kilpailussa. (Pulkki 2017, 182.) Teksteistä elinikäiseen op-

pimiseen sitoutumiseen liittyy kilpavarustelua, jossa yksilön omaksumat tuote-

maailman moraaliperiaatteiden mukaiset asenteet ja toimintatavat varmistavat 

yksilön selviytymisen myös tulevaisuuden ennustamattomilla työmarkkinoilla. Eri-

tyisesti sisäisen yrittäjyyden mallin tukeminen koulukasvatuksessa näyttäisi aset-

tuvan rajapinnaksi, jonka kautta tuotemaailman moraaliperiaatteet omaksutaan 

ajattelu- ja toimintatapoihin. 

Rahapuheen osalta tuotemaailmallisen ajattelun omaksuminen näyttäisi 

kiinnittyvän yksilön kykyjä ja yksilöllisiä tarpeita korostavaan ymmärrykseen tasa-

arvon toteutumisesta. Yksilöllistä tasa-arvoa korostavat puheen myötä tuotemaa-

ilman moraali vaikuttaisi kiinnittyvän kahteen eri tasa-arvon tematiikkaan. Ensim-
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mäisenä tuotemaailman moraali näyttäytyy yksityiskoulupuheessa, jossa yksilöl-

listä koulutusta ja tuotemaailmaan sopeutumisen resursseja voi ostaa rahalla. 

Toisena tuotemaailman moraali näkyy kaikille yhteisen koulun painopisteissä, 

joissa sosiaalista tasa-arvoa tärkeämmäksi arvoksi nousee yksilön henkilökoh-

taisen potentiaalin nostaminen maksimiinsa. 

5.1 Kriittisen kasvatusajattelun tarpeellisuus 

Analyysini pohjalta väitän, että opettajien työhön ja työn reunaehtojen hahmotta-

miseen vaikuttaa käsityksiä ja olettamuksia, joiden kriittiselle sanoittamiselle on 

tarvetta. Tuotemaailman maailmallisuuden taustaoletusten sanoittaminen ja kriit-

tinen analyysi kasvattajien ja opettajien keskuudessa vaikuttavat elintärkeiltä, 

sillä sopeutumalla tuotemaailman käskyehtojen alle opettajat vahvistavat kasva-

tuksella sopeutumista tuotemaailman ideologiaa ja sen myötä oikeuttavat vallit-

sevan yhteiskuntajärjestyksen olemassaoloa. Koulussa oppilaat oppivat arvoja 

siitä, miten siellä toimitaan, sillä koulussa tapahtuvat teot ovat heijaste siitä, mitä 

yhteiskunta yksilöiltä odottaa (Giroux 1988, 27–28). Mikäli opettajat uusintavat 

tuotemaailman ideologiaa ilman ymmärrystä sen käskevistä ehdoista, koulukas-

vatus tulee tukeneeksi tuotemaailman ideologian mukaisen ihmisyyden passii-

vista hyväksymistä.  

Kertomusten perusteella opettajat ovat omaksuneet tuotemaailman maail-

mallisuutta vasten passiivisen vastaanottajan roolin, jonka osana on sopeutua 

sekä positiivisiin että negatiivisiin muutoksiin ja luoda työnsä edellytykset ulkoa-

päin annettujen rajojen puitteissa. Opettajat kuvaavat koulun tehtäväksi opettaa 

maailman lukemisen ja sopeutumisen taitoja. Kertomuksissa koulu näyttäytyy it-

sessään ongelmattomana paikkana, jonne haasteet tulevat ulkoapäin kouluun 

vuotavien tai määrättyjen muutosten mukana. Huomio tukee Giroux (1988, 100) 

väitettä siitä, että opettajat ovat omaksuneet työnsä määritteeksi näennäisen 

ideologiattomuuden, jonka mukaan koulu tarjoilee valtaväestön tarpeisiin sovel-

tuvaa opetusta ilman, että se itsessään sisältää moraalisia ristiriitoja, joiden rat-

kaiseminen olisi opettajan vastuulla. Tällaiset ideologisuudesta irtisanoutuneet 

koulu ja kasvatusajattelu irtisanoutuvat samalla vastuustaan, sillä se jättää kou-

lupuheen ulkopuolelle koulun vaikutuksen valtaväestöön ja yhteiskuntaan. 
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Juuri kouluinstituution ongelmattomana kuvaaminen näyttäisi olevan yhtey-

dessä tuotemaailman ideologian omaksumisen prosessissa. Teknologian käyt-

töä perusteltiin teksteissä pakkojen kautta. Puheen keskeisinä argumentteina oli-

vat oppilaiden ja opettajien tarve sopeutua teknologiseen ympäristöön ja tarve 

korvata vanhoja käytänteitä uusilla. Koulun osa teknologian käyttöönotossa näh-

tiin passiivisena eikä teksteissä kyseenalaistettu sitä, voisiko opettaja esimerkiksi 

olla käyttämättä teknologiaa omaan kasvatusideologiaansa nojaten tai käyttää 

sitä kansalaisvaikuttamisen ympäristönä. Myöskään elinikäistä oppimista käsitte-

levissä teksteissä opettajan tai kouluinstituution ei kuvattu olevan aktiivinen toi-

mija eikä näin ollen opettajien tai koulun toimintaa sanoitettu sen kautta, mikä 

vastuu heillä on muutoksen ylläpitämisessä tai elinikäisen oppimisen eetoksen 

moraalisen oikeutuksen koettelussa. Rahapuheessa yksilöllistä tasa-arvoa ko-

rostava ideologia näyttäytyy teksteissä yleisesti hyväksyttävänä tasa-arvon pai-

nopisteenä, ilman kritiikkiä siitä, millaisia koulun olemassaolon syitä yksilölliset 

toimintatavat vahvistavat. Kertomuksien analyysin pohjalta vaikuttaa, että opet-

tajien valmius opettaa valmiita tietopaketteja on yksi keskeinen opettajuutta ja 

tulevaisuutta määrittävä opettajuuden osa, mutta epäselväksi jää, onko opettajilla 

vastaavia valmiuksia koetella kriittisesti sitä, mistä tieto tulee. 

Tutkielman valossa suosittelen, että opettajien ja opettajankoulutusinstituu-

tioiden olisi Suomessakin lähdettävä mukaan Giroux (1988, 188) kuvaamaan ra-

dikaaliin ja ideologiseen sosiaaliseen projektiin, jossa tarkastelun kohteeksi ote-

taan koulun olemassaolon syyt ja vasta tämän pohdinnan kautta koulun toimin-

tatavat. Tutkielman analyysin perusteella väitän, että tietoisesti tai tiedostamatta 

opettajaopiskelijat ovat omaksuneet tuotemaailman moraalin osaksi kasvatus-

ajatteluaan ja ymmärrystään kasvatuksen kentästä. Samaan aikaan vaikuttaisi 

siltä, että opettajaopiskelijat eivät näe itseään aktiivisina toimijoina suhteessa tuo-

temaailman omaksuttuun moraaliin. Havaintojen seurauksena on mielestäni ai-

heellista kysyä, onko opettajaopiskelijoilla valmiuksia työnsä taustalla vaikutta-

vien tuotemaailman olettamuksien kriittiseen tarkasteluun sekä tietoisen toimin-

nan kehittämiseen opettajan työssään suhteessa tuotemaailman sortavaan jär-

jestelmään. Samalla on myös syytä pohtia, missä määrin koulu nähdään tuote-

maailman maailmallisuuden ja uusliberaalin ajattelun passiivisena uhrina (tai 

hyödyn saajana), sen sijaan, että se nähtäisiin myös aktiivisena toimijana, joka 

jatkuvasti tuottaa ja muokkaa järjestelmää. 
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5.2 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 

Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti tutkimuksen teossa ja tiedeviestinnässä 

tulisi noudattaa avoimuutta ja vastuullisuutta. (TENK 2012, 6.) Tässä kappa-

leessa pyrin avaamaan tämän tutkielman kannalta keskeisiä luotettavuuteen ja 

eettisiin valintoihin liittyviä kysymyksiä, joita olen prosessin aikana tehnyt ja poh-

tinut. 

Daniel Lowery & Karen G. Evans (2004) kiinnittävät laadullisen tutkimuksen 

arvioinnin yhteydessä huomiota erityisesti tutkijan kysymyksenasetteluun, taus-

talla vaikuttavien totuusväittämien, tutkimusparadigman, teoreettisen tulokulman 

ja tutkimusmetodien valintojen perusteluun sekä näiden yhdessä rakentaman ko-

konaisuuden johdonmukaisuuteen. Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt läpi proses-

sin tarkastelemaan ja koettelemaan tekemiäni valintoja sekä taustaolettamuksia 

suhteessa tutkimuskokonaisuuteen.  

Tutkimusongelmani valintaa ohjasi taustateoria, joka kiinnitti tutkimuksen ja 

sen taustalla olevan kasvatusajattelun kriittisen kasvatustieteen paradigmaan. 

Kriittinen paradigma ohjasi mielenkiintoani tutkimaan tuotemaailmaa sen luomien 

valtarakenteiden kautta ja tarkastelemaan aineistoa tämän ymmärryksen lävitse. 

Aineistoanalyysin suorittamiseen vaikutti käsitykseni maailmallisuudesta sosiaa-

lisesti rakentuneena kokonaisuutena, jota erilaiset kertomat ja sanoittamiset jat-

kuvasti luovat. Näistä lähtökohdista käsin tutkin tuotemaailman maailmallisuuden 

rakentumista kielellisesti tuotettujen kertomusten avulla. 

5.3 Tutkijapositio osana luotettavuutta 

Läpi tutkielman olen tavoitellut refleksiivisyyttä pohtiessani eettisiä kysymyksiä, 

luotettavuutta, omaa positiotani sekä aineiston tulkintaa. Olen pohtinut muun mu-

assa omaa sosiaalista ja poliittista asemaani, mikä on Andrea Doucetin ja Na-

tasha Marthnerin (2002) mukaan tärkeä osa refleksiivistä tutkimusta. Tutkimuk-

sen tekohetkellä olen itse maisterivaiheen luokanopettajaopiskelija, minkä takia 

tutkimuskohteeni ovat vertaisiani opiskelijoita. Tutkimusintressini oli tarkastella 

kasvattajien, myöhemmässä vaiheessa opettajien, työn ja ajattelun suhteutu-

mista tuotemaailman maailmallisuuteen. Ymmärrykseni mukaan tuotemaailman 

ideologia läpileikkaa kaikkien yksilöiden maailman, minkä takia on selvää, että 
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elän itsekin tutkijana ja opiskelijana osana tuotemaailman maailmallisuutta ja sen 

ideologiaa. Samaan tapaan elämismaailmani kautta olen osa luokanopettajayh-

teisöä, jonka osana olen opintojeni aikana muodostanut käsitykseni kasvatuk-

sesta ja opettajan ammatista. Nämä positiot vaikuttavat ajatteluuni ja suuntaavat 

ymmärrystäni, sillä sen lisäksi, että tutkin ilmiötä parhaani mukaan objektiivisuu-

teen pyrkivänä tutkijana, olen silti jatkuvasti subjektiivisena ja kokevana yksilönä 

osa tutkimiani yhteisöjä. Koen, että tutkielmani kaltaisessa asetelmassa passiivin 

käyttäminen olisi ollut eettisesti ongelmallisempaa, sillä subjektipositioiden kautta 

olin jatkuvasti lähellä tutkimuskohdettani. Minä-kertojan käyttäminen antaa luki-

jalle inhimillisemmän mahdollisuuden arvioida analyysin tulkintoja kriittisesti 

omasta subjektipositiostaan käsin. 

Tutkielman taustateoria on vaikuttanut voimakkaasti näkökulmaani ja tulkin-

toihini tutkijana. Tutkielman taustalla on käsitys siitä, että kasvatus on aina ideo-

logista toimintaa, mikä on ohjannut tulkitsemaan aineiston kertomuksia niin ikään 

ideologisina kuvauksina. Tutkimuksen aikana olen pohtinut tämän tutkijaposition 

vaikutusta erityisesti aineistoanalyysiin, sillä tutkimuskohteenani olivat ver-

taisopiskelijat. Yksi tutkimustyön eettisistä ulottuvuuksista on erilaisten suhteiden 

ylläpitäminen ja huomioonottaminen kaikissa tutkimuksenteon vaiheissa. Nämä 

suhteet sisältävät muun muassa tutkijan suhteen tutkittavaa, aineistoa ja myö-

hemmin tutkimuksen lukijaa kohtaan. (Doucet & Mathner 2002, 2.) Aineistoana-

lyysin aikana huomasin taustateoriaan kiinnittymisen etäännyttävän minut tutki-

mukseen vastanneiden vertaisopiskelijoiden elämismaailmasta ja näin vaikutta-

van suhteeseen minun ja aineiston välillä. Eettisestä näkökulmasta pohdin ana-

lyysin ja tulosten kirjoittamisen yhteydessä myös suhdettani tutkielman lukijoihin, 

sillä kriittinen suhtautumiseni vallitsevaan kasvatusideologiaan asettui jännit-

teeksi tutkijapositioni ja opettajapositioni välillä. Erityisesti jännite vaikutti rahaa 

käsittelevien tekstien analyysin ja tulosten kirjaamisen yhteydessä. Tasapainon 

löytäminen ideologiakritiikin ja tutkittavien tekstien sanoman ymmärtämisen vä-

lillä oli yksi kantavista jännitteistä läpi tutkimusprosessin. 

Thomas S. Popkewitz (1984, 7) huomauttaa, että kasvatuksen laadullisella 

tutkimuksella on merkittävä suhde myös sosiaalisten edellytysten rakentumiseen. 

Tämän tutkimuksen tehtävänä oli tuoda näkyväksi kasvatuksen sosiaalisesti ra-

kentuneita maailmallisuuden osia, jotta niiden kriittinen toisinajatteleminen kas-

vatusarjessa mahdollistuu. Tämän tutkimustehtävän myötä olen sitoutunut niihin 
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vaikutuksiin, jotka uudelleensanoittamisen vaatimuksella on kasvattajien sosiaa-

listen edellytysten mahdolliseen uudelleenrakentumiseen.  

5.4 Jatkotutkimus 

Uusliberaaliajattelu ja postmodernin yhteiskunnan piirteet eivät ole kriittisen tut-

kimuksen kentällä tavaton teoriakehys, mutta sen sanoittaminen tuotemaailman 

maailmallisuuden kautta on harvinaisempaa. Suomalaisessa tutkimusyhteisössä 

tuotemaailman rakentumista on tiettävästi teoretisoinut laajemmin ainoastaan 

Olli-Jukka Jokisaari, jonka työtä ovat sittemmin sivunneet ja täydentäneet muun 

muassa Veli-Matti Värri (2019) ja Jani Pulkki yhdessä Jokisaaren kanssa (2018). 

Tämän tutkielman valossa tuotemaailman käsitteistö antaa varteenotettavan tul-

kintakehyksen postmodernin maailmallisuuden ymmärtämiselle, minkä takia sen 

teoretisoimisen jatkamista ja käsitteistön vakiinnuttamista osaksi kriittisen tutki-

muksen teoriaperinnettä on perusteltua jatkaa. 

Tutkielma osoittaa, että tuotemaailman maailmallisuus ja moraaliset periaat-

teet ovat osa opettajien kasvatusajattelua ja -arkea. Opintojensa loppupuolella 

olevat opettajaopiskelijat ovat voineet omaksua tuotemaailman moraalin yhtä 

lailla opintojen, käytännön kenttäkokemuksen, aikaisempien työ- tai opiskeluko-

kemuksien tai kasvatusyhteisön ulkopuolisen toiminnan ja tietämyksen kautta. 

Tuotemaailman kiinnittymistä koulukasvatukseen tulisi tutkia myös järjestelmien 

näkökulmasta, esimerkiksi asettamalla kansalliset opetussuunnitelmat kriittisen 

tarkastelun alle. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2016) 

mainitaan muun muassa, että oppilaiden tulee saada ohjausta ”kuluttajana toimi-

miseen, mainonnan ja median kriittiseen tarkasteluun”. Näin ollen oppilaiden sa-

noittaminen kuluttajina on jo sisäänkirjoitettuna kansallista opetusta ohjaavassa 

asiakirjassa, jota opetuksen järjestäjät ovat velvoitettuja seuraamaan. Mikäli kas-

vatuksen halutaan säilyttävän mahdollisuutensa tuotemaailman läpileikkaaman 

maailmallisuuden toisinkuvitteluun, tulisi kriittisten kasvatustieteilijöiden ottaa tar-

kasteluun niin viralliset asiakirjat kuin normatiiviset toimintatavat kentällä ja pyrkiä 

kuvittelemaan näille vaihtoehtoja. 
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luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia tulevaisuudesta. Tutkimus toteutetaan 
Tampereen yliopistossa lukukaudella 2017-2018.  
  
Tutkimusaineiston kerääminen tapahtuu eläytymismenetelmällä, jonka tarkoi-
tuksena on eläytyä kehyskertomuksen kuvailemaan tilanteeseen. Kehyskerto-
muksen pohjalta kirjoitettu tarina saa olla kuvitteellinen eikä sen tarvitse olla 
tarkkaan harkittu. Käytä tarinan kirjoittamiseen maksimissaan 15 minuuttia. Tut-
kimusaineisto kerätään ja säilytetään täysin anonyymisti.  
  
Voit vastata joko tähän paperiin tai e-lomakkeelle osoitteessa: 
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